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 اتفاقية االأمم املتحدة
رات ار غري امل�سروع يف املخدِّ  ملكافحة االتِّ

واملوؤثِّرات العقلية

اإنَّ الأطراف يف هذه التفاقية،

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

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

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

الت�سوُّر،

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

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

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

واملجتمع على جميع م�ستوياته،

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

هذه،



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

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

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

العقلية،

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

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

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

املنظمة،

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

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

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

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

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

العقلية،
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تتَّفق بهذا على ما يلي:

املادة 1- تعاريف

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

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

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

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

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

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

اأو يجني منه منفعًة اأخرى؛

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

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

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

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

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

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

ل�سنة 1961؛

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



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

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

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

ة؛ من حمكمة اأو �سلطة خمت�سَّ

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

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

1961؛

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

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

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

اأو اأيُّ حقِّ متعلق بها؛

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

ل�سنة 1971؛

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

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

للمادة 12؛

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

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

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

الت�سريعية الداخلية.

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

الأخرى.

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

الداخلي.

املادة 3- اجلرائم واجلزاءات

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

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

�سنة 1971؛

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأو اإبداء امل�سورة ب�سدد ارتكابها.

2-  يتَّخ���ذ كل ط���رف، م���ع مراعاة مبادئ���ه الد�ستوري���ة واملفاهيم الأ�سا�سي���ة لنظامه 
القان���وين، م���ا يلزم م���ن تدابري، يف اإط���ار قانون���ه الداخلي، لتجرمي حي���ازة اأو �س���راء اأو زراعة 
���رات عقلي���ة لل�سته���لك ال�سخ�س���ي، يف ح���ال ارت���كاب ه���ذه الأفع���ال عمدًا  رات اأو موؤثِّ خم���دِّ
ل���ة اأو اتفاقي���ة  خلف���ًا لأح���كام اتفاقي���ة �سن���ة 1961 اأو اتفاقي���ة �سن���ة 1961 ب�سيغته���ا املعدَّ

�سنة 1971.

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

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

للحرية، والغرامة املالية وامل�سادرة؛

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

اإعادة التاأهيل اأو اإعادة الإدماج يف املجتمع؛

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

رة، العلج والرعاية اللحقة؛ العقاقري املخدِّ

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

لهم اأو اإعادة تاأهيلهم اأو اإعادة اإدماجهم يف املجتمع.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اجلرائم.

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

عليهم لرتكاب تلك اجلرائم.

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

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

واملوجود داخل اإقليمه، للإجراءات اجلنائية اللزمة.

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

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

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

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

املادة 4- الخت�سا�س الق�سائي

1- كلُّ طرف:

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

‘1’ ُترتكب اجلرمية يف اإقليمه؛

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

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

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

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

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

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

2-  كل طرف:

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

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

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

‘2’ اأو اأنَّ اجلرمية ارتكبها اأحد مواطنيه؛

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

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

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

املادة 5- امل�سادرة

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

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

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

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

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

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

امل�سرفية.

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

مبا يلي:

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

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

ي الطلب. الفقرة 1 والواقعة يف اإقليم الطرف متلقِّ

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

الطلب.

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

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

عمًل بهذه املادة ما يلي:

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

قانونه الداخلي؛

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

بالوقائع ومعلومات عن النطاق املطلوب تنفيذ الأمر يف حدوده؛

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

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

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

ال�سروري والكايف للتعاهد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لت؛ ‘1’ املتح�سَّ

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

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

لت. بنف�س الكيفية ونف�س القدر اللذين تخ�سع بهما املتح�سَّ

لت  عى �سرعية م�سدره من متح�سَّ 7- لكل طرف اأن ينظر يف عك�س عبء اإثبات ما يدَّ
اأو اأم���وال اأخ���رى خا�سعة للم�سادرة، بقدر ما يتَّفق هذا الإج���راء مع مبادئ قانونه الداخلي ومع 

طبيعة الإجراءات الق�سائية وغريها من الإجراءات.

8- ل يجوز تف�سري اأحكام هذه املادة مبا ي�سرُّ بحقوق الغري ح�سن النيَّة.

9- لي����س يف هذه امل���ادة ما مي�سُّ مبداأ تديد وتنفيذ التدابري امل�س���ار اإليها فيها، وفقًا 
رها هذا القانون. للقانون الداخلي لكل طرف وبال�سروط التي يقرِّ
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املادة 6- ت�سليم املجرمني

رها الأطراف وفقًا للفقرة 1 من املادة 3. 1- ُتطبَّق هذه املادة على اجلرائم التي تقرِّ

2- ُتعت���رب كل جرمي���ة م���ن اجلرائم الت���ي تنطبق عليها ه���ذه امل���ادة مدرجة كجرمية 
د  ة معاهدة لت�سليم املجرمني �سارية فيما بني الأطراف. وتتعهَّ يج���وز فيها ت�سليم املجرمني، يف اأيَّ
الأطراف باإدراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم التي يجوز فيها ت�سليم املجرمني يف اأيَّة معاهدة 

لت�سليم املجرمني تعقد فيما بينها.

���ى ط���رف، يخ�س���ع ت�سلي���م املجرم���ني لوج���ود معاه���دة، طل���ب ت�سليم من  3- اإذا تلقَّ
ط���رف اآخ���ر ل يرتبط معه مبعاه���دة ت�سليم، جاز ل���ه اأن يعترب هذه التفاقي���ة الأ�سا�س القانوين 
للت�سلي���م فيم���ا يتعلق باأيَّة جرمية تنطب���ق عليها هذه املادة. وعلى الأط���راف، التي ت�ستلزم وجود 
ا لت�سلي���م املجرمني، اأن تنظ���ر يف �سنِّ   ت�سري���ع تف�سيل���ي لعتبار ه���ذه التفاقي���ة اأ�سا�س���ًا قانونيًّ

هذا الت�سريع.

4- ُت�سلِّم الأطراف، التي ل ُتخ�سع ت�سليم املجرمني لوجود معاهدة، باأنَّ اجلرائم التي 
تنطبق عليها هذه املادة جرائم يجوز فيها الت�سليم فيما بينها.

5- يخ�س���ع ت�سليم املجرمني، مبا يف ذل���ك الأ�سباب التي يجوز اأن ي�ستند اإليها الطرف 
���ي الطلب اأو  ���ي الطل���ب يف رف����س الت�سليم، لل�س���روط التي ين�سُّ عليه���ا قانون الطرف متلقِّ متلقِّ

معاهدات ت�سليم املجرمني الواجبة التطبيق.

ية الطلب اأن  6- ل���دى النظ���ر يف الطلبات الواردة عمًل بهذه املادة، يج���وز للدولة متلقِّ
ي اإىل اعتقاد �سلطاتها الق�سائية  ترف����س ال�ستجابة ملثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية توؤدِّ
ر ملحقة اأيِّ �سخ�س اأو معاقبته ب�سبب عرقه  ة الأخرى باأنَّ ال�ستجابة �ستي�سِّ اأو �سلطاتها املخت�سَّ
اأو دين���ه اأو جن�سيت���ه اأو معتقداته ال�سيا�سية، اأو اأنَّها �ستلح���ق �سررًا، لأيِّ �سبب من هذه الأ�سباب، 

ه الطلب. باأيِّ �سخ�س مي�سَّ

7- ت�سع���ى الأط���راف اإىل تعجيل اإجراءات ت�سلي���م املجرمني واإىل تب�سي���ط متطلَّباتها 
ب�ساأن اأدلَّة الإثبات فيها، فيما يتعلق باأيَّة جرمية تنطبق عليها هذه املادة.

���ي الطلب، مع مراعاة اأح���كام قانونه الداخل���ي وما يربمه من  8- يج���وز للطرف متلقِّ
معاه���دات لت�سليم املجرمني، وبناًء على طلب من الطرف الطالب، اأن يحتجز ال�سخ�س املطلوب 
ت�سليم���ه واملوج���ود يف اإقليم���ه اأو اأن يتَّخذ تدابري ملئم���ة اأخرى ل�سمان ح�س���ور ذلك ال�سخ�س 
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ر ذل���ك وباأنَّها ظروف  عن���د اإج���راءات الت�سلي���م، وذل���ك متى اقتن���ع الطرف ب���اأنَّ الظروف ت���ربِّ
عاجلة.

ر وفقًا للقانون الداخلي  9- دون الإخلل مبمار�س���ة اأيِّ اخت�سا�س ق�سائي جنائي مقرَّ
للطرف، على الطرف الذي يوجد يف اإقليمه ال�سخ�س املن�سوب اإليه ارتكاب اجلرمية:

)اأ(   اإذا مل ي�سلِّم���ه ب�س���دد جرمية من�سو�س عليه���ا يف الفقرة 1 من املادة 3، للأ�سباب 
ن���ة يف الفق���رة الفرعي���ة )اأ( م���ن الفقرة 2 م���ن امل���ادة 4، اأن يعر�س الق�سية عل���ى �سلطاته  املبيَّ

ة بغر�س امللحقة، ما مل يتَّفق على خلف ذلك مع الطرف الطالب؛ املخت�سَّ

ر اخت�سا�سه فيما يت�س���ل بها وفقًا  )ب( اإذا مل ي�سلِّم���ه ب�س���دد اجلرمي���ة املذكورة وق���رَّ
ة بغر�س  للفقرة الفرعية )ب( من الفقرة 2 من املادة 4، اأن يعر�س الق�سية على �سلطاته املخت�سَّ

ا باخت�سا�سه الق�سائي امل�سروع. كًّ امللحقة، ما مل يطلب الطرف الطالب خلف ذلك مت�سُّ

اإذا رف����س طلب الت�سليم الرامي اإىل تنفيذ عقوبة ما لأنَّ ال�سخ�س املطلوب ت�سليمه   -10
ي الطل���ب، اإذا كان قانونه ي�سمح بذلك  ي الطل���ب، ينظر الطرف متلقِّ م���ن مواطني الطرف متلقِّ
وطبق���ًا ملقت�سيات هذا القانون، وبناًء على طلب م���ن الطرف الطالب، يف تنفيذ العقوبة املحكوم 

ى من تلك العقوبة. بها مبوجب قانون الطرف الطالب، اأو ما يتبقَّ

دة الأطراف لتنفي���ذ ت�سليم  11-  ت�سع���ى الأط���راف اإىل اإب���رام اتفاق���ات ثنائي���ة ومتع���دِّ
املجرمني اأو تعزيز فعاليته.

دة الأطراف، خا�سة اأو  12-  يج���وز للأطراف اأن تنظر يف اإب���رام اتفاقات ثنائية اأو متعدِّ
عامة، ب�ساأن نقل الأ�سخا�س املحكوم عليهم بال�سجن وباأ�سكال اأخرى من العقوبة ال�سالبة للحرية 
ب�سبب جرائم تنطبق عليها هذه املادة اإىل بلدهم، لكي يكملوا هناك باقي العقوبة املحكوم عليهم 

بها.

املادة 7- امل�ساعدة القانونية املتبادلة

م الأط���راف بع�سه���ا اإىل بع�س، مبوجب ه���ذه املادة، اأكرب قدر م���ن امل�ساعدة  1- تق���دِّ
القانوني���ة املتبادلة يف اأيِّ تقيقات وملحقات واإج���راءات ق�سائية تتعلق باأيَّة جرمية من�سو�س 

عليها يف الفقرة 1 من املادة 3.
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م وفقًا له���ذه املادة لأيٍّ من  2- يج���وز اأن تطل���ب امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة التي ُتقدَّ
الأغرا�س التالية:

)اأ(   اأخذ �سهادة الأ�سخا�س اأو اإقراراتهم؛
)ب( تبليغ الأوراق الق�سائية؛

)ج( اإجراء التفتي�س وال�سبط؛
)د(  فح�س الأ�سياء وتفقد املواقع؛

)ه�( الإمداد باملعلومات والأدلة؛
ق عليه���ا من امل�ستندات وال�سجلت، مبا يف  )و(  توف���ري الن�سخ الأ�سلية اأو ال�سور امل�سدَّ

ذلك ال�سجلت امل�سرفية اأو املالية اأو �سجلت ال�سركات اأو العمليات التجارية؛
لت اأو الأم���وال اأو الو�سائط اأو غريها من الأ�سي���اء اأو اقتفاء  )ز(  تدي���د كن���ه املتح�سَّ

اأثرها لأغرا�س احل�سول على اأدلَّة.

م بع�سها اإىل بع�س اأيَّ اأ�سكال اأخرى من امل�ساعدة القانونية  3- يجوز للأطراف اأن يقدِّ
ي الطلب. املتبادلة ي�سمح بها القانون الداخلي للطرف متلقِّ

���ع، اإىل املدى الذي يتَّفق مع  ل اأو ت�سجِّ 4- عل���ى الأط���راف، اإذا طلب منها هذا، اأن ت�سهِّ
قوانينه���ا الداخلي���ة وممار�ساتها الوطنية، ح�س���ور اأو تواجد الأ�سخا�س، مب���ن فيهم الأ�سخا�س 
املحتجزون، الذين يوافقون على امل�ساعدة يف التحقيقات اأو ال�سرتاك يف الإجراءات الق�سائية.

5- ل يج���وز لأيِّ ط���رف اأن ميتنع عن تقدمي امل�ساع���دة القانونية املتبادلة مبوجب هذه 
ية العمليات امل�سرفية. ة �سرِّ املادة بحجَّ

ة معاه���دة اأخرى، ثنائية اأو  بة على اأيَّ 6- ل تخ���لُّ اأحكام هذه امل���ادة باللتزامات املرتتِّ
ا اأو جزئيًّا، امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل  م، كليًّ م اأو �سوف تنظِّ دة الأطراف، تنظِّ متع���دِّ

اجلنائية.

م ا�ستنادًا اإىل  ���ق الفقرات من 8 اإىل 19 من ه���ذه املادة على الطلبات التي ُتقدَّ 7- ُتطبَّ
ا اإذا  ه���ذه املادة، اإذا مل تكن الأطراف املعنية مرتبطة مبعاهدة للم�ساعدة القانونية املتبادلة. اأمَّ
ق الأحكام املقابلة يف تلك املعاهدة،  كانت هذه الأطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل، فُتطبَّ

ما مل تتَّفق الأطراف على تطبيق الفقرات من 8 اإىل 19 من هذه املادة بدًل منها.

لًة لتنفيذ  8- ُتع���نيِّ الأط���راُف �سلطًة، اأو عند ال�س���رورة �سلطات، تكون م�سوؤول���ًة وخموَّ
ة بغر�س تنفيذها. ويتعنيَّ  طلبات امل�ساع���دة القانونية املتبادلة اأو لإحالتها اإىل اجله���ات املخت�سَّ
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نة لهذا الغر�س. وتال طلبات امل�ساعدة القانونية  اإب���لغ الأمني العام بال�سلطة اأو ال�سلطات املعيَّ
���ة مرا�سلت تتعلق به���ا، فيما بني ال�سلط���ات التي عيَّنتها الأط���راف؛ ول يخلُّ هذا  املتبادل���ة، واأيَّ
ال�س���رط بح���ِق اأيِّ ط���رف يف اأن ي�سرتط توجي���ه مثل هذه الطلب���ات واملرا�سلت اإلي���ه عن طريق 
القن���وات الدبلوما�سي���ة، ويف الظروف العاجلة، حني توافق الأط���راف، عن طريق قنوات املنظمة 

الدولية لل�سرطة اجلنائية )اإنرتبول(، اإذا اأمكن ذلك.

ي الطلب. ويتعنيَّ اإبلغ الأمني  م الطلبات كتابة بلغة مقبولة ل���دى الطرف متلقِّ 9- ُتق���دَّ
العام باللغة اأو اللغات املقبولة لدى كل طرف. ويف احلالت العاجلة، واإذا اتَّفقت الأطراف، يجوز 

د كتابة على الفور. م الطلبات م�سافهة، على اأن ُتوؤكَّ اأن ُتقدَّ

ن طلب امل�ساعدة املتبادلة املعلومات التالية: 10-  يجب اأن يت�سمَّ

م الطلب؛ )اأ(   تديد هوية ال�سلطة التي تقدِّ

)ب( مو�سوع وطبيعة التحقيق اأو امللحقة اأو الإجراءات الق�سائية التي يتعلق بها الطلب، 
وا�سم واخت�سا�سات ال�سلطة القائمة بهذه التحقيقات اأو امللحقات اأو الإجراءات الق�سائية؛

مة لغر�س تبليغ  �س���ًا للوقائع ذات ال�سل���ة باملو�سوع، با�ستثناء الطلب���ات املقدَّ )ج(  ملخَّ
امل�ستندات الق�سائية؛

)د(   بيانًا للم�ساعدة امللتم�سة وتفا�سيل اأيِّ اإجراء خا�س يودُّ الطرف الطالب اأن يتبع؛

)ه�( تديد هوية اأيِّ �سخ�س معني ومكانه وجن�سيته، عند الإمكان؛

)و(   الغر�س الذي تطلب من اأجله الأدلَّة اأو املعلومات اأو الإجراءات.

ي الطل���ب اأن يطل���ب معلومات اإ�سافي���ة عندما يتبنيَّ ل���ه اأنَّها  11-  يج���وز للط���رف متلقِّ
�سروري���ة لتنفيذ الطل���ب وفقًا لقانونه الداخلي، اأو عندما يكون من �ساأن هذه املعلومات اأن ت�سهل 

هذا التنفيذ.

ذ، بالقدر الذي  ي الطلب، كما ُينفَّ ���ذ الطلب وفقًا للقانون الداخلي للطرف متلقِّ 12-  ُينفَّ
دة  ي الطلب، وحيثما اأمكن، وفقًا للإجراءات املحدَّ ل يتعار����س مع القانون الداخلي للطرف متلقِّ

يف الطلب.
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���ي الطلب، اأن  13-  ل يج���وز للط���رف الطال���ب، دون موافق���ة م�سبقة من الط���رف متلقِّ
ي الطلب، اأو اأن ي�ستخدمها يف تقيقات اأو  ده بها الطرف متلقِّ ���ة التي زوَّ ل املعلومات اأو الأدلَّ يح���وِّ

ملحقات اأو اإجراءات ق�سائية غري تلك التي وردت يف الطلب.

ية  14-  يجوز للطرف الطالب اأن ي�سرتط على الطرف متلِقي الطلب اأن يحافظ على �سرِّ
ي الطلب التقيد  ر على الطرف متلقِّ الطل���ب وم�سمونه، با�ستثناء القدر ال���لزم لتنفيذه. واإذا تعذَّ

ية فعليه اأن يبادر بل اإبطاء اإىل اإبلغ الطرف الطالب بذلك. ب�سرط ال�سرِّ

15-  يجوز رف�س تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة:

م الطلب مبا يتَّفق واأحكام هذه املادة؛ )اأ( اإذا مل ُيقدَّ

ح اأن يخلَّ ب�سيادته اأو اأمنه اأو  ي الطل���ب اأنَّ تنفيذ الطلب ُيرجَّ )ب( اإذا راأى الط���رف متلقِّ
نظامه العام اأو م�ساحله الأ�سا�سية الأخرى؛

ي الطلب يحظر على �سلطاته تنفيذ الإجراء  )ج(  اإذا كان القانون الداخلي للطرف متلقِّ
املطل���وب ب�ساأن اأيَّة جرمية مماثلة، وذلك متى كانت هذه اجلرمية خا�سعة لتحقيق اأو مللحقة اأو 

لإجراءات ق�سائية مبوجب اخت�سا�سه الق�سائي؛

ي الطلب فيما يتعلق  )د(   اإذا كان���ت اإجابة الطل���ب منافية للنظام القانوين للطرف متلقِّ
بامل�ساعدة القانونية املتبادلة.

16-  يجب اإبداء اأ�سباب اأيِّ رف�س لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة.

���ي الطلب تاأجيل امل�ساعدة القانونية املتبادل���ة على اأ�سا�س اأنَّها  17-  يج���وز للطرف متلقِّ
تتعار����س مع تقيق���ات اأو ملحقات اأو اإج���راءات ق�سائية جارية. ويف ه���ذه احلالة، يتعنيَّ على 
���ي الطلب اأن يت�ساور مع الطرف الطالب لتقري���ر ما اإذا كان ميكن تقدمي امل�ساعدة  الط���رف متلقِّ

ي الطلب �سروريا من �سروط واأو�ساع. ح�سب ما يراه الطرف متلقِّ

18-   ل يج���وز اأن ُيلَح���ق ق�سائي���ا اأيُّ �ساه���د اأو خب���ري اأو �سخ����س اآخ���ر يواف���ق عل���ى 
الإدلء ب�سهادت���ه يف دع���وى اأو عل���ى امل�ساع���دة يف تقيق���ات اأو ملحقات اأو اإج���راءات ق�سائية 
يف اإقلي���م الط���رف الطال���ب، اأو اأن يحتج���ز ذل���ك ال�ساه���د اأو اخلب���ري اأو ال�سخ����س الآخ���ر اأو 
يت���ه ال�سخ�سية يف اإقلي���م ذلك الطرف،  يعاق���ب اأو يخ�س���ع لأيِّ �سكل اآخر م���ن اأ�سكال تقييد حرِّ
ي  بخ�سو����س فعل اأو امتناع عن فع���ل اأو ل�سدور اأحكام باإدانته قبل مغادرت���ه اإقليم الطرف متلقِّ
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الطل���ب. وينته���ي اأمان املرور اإذا بق���ي ال�ساهد اأو اخلبري اأو ال�سخ����س الآخر مبح�س اختياره يف 
ة خم�سة ع�سر يوم���ًا مت�سلة اأو  الإقلي���م، بع���د اأن تكون قد اأتيحت ل���ه الفر�سة للرحيل خ���لل مدَّ
ة يتَّفق عليه���ا الطرفان اعتبارًا م���ن التاريخ الذي اأبل���غ فيه باأنَّ ح�س���وره مل يعد مطلوبًا  ���ة م���دَّ اأيَّ
 م���ن ال�سلط���ات الق�سائي���ة، اأو يف ح���ال عودت���ه اإىل الإقلي���م مبح����س اختي���اره بع���د اأن يكون قد

غادره.

ي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل تتَّفق الأطراف  ل الطرف متلقِّ 19-  يتحمَّ
املعني���ة على غري ذلك. واإذا احتاجت تلبية الطلب اأو كانت �ستحتاج اإىل م�ساريف كبرية اأو ذات 
ذ الطلب  طبيع���ة غري عادية، ت�س���اورت الأطراف املعنية لتحدي���د ال�سروط والأو�ساع الت���ي �سُينفَّ

ل التكاليف بها. مبقت�ساها وكذلك الطريقة التي يجب تمُّ

20-  تنظ���ر الأط���راف، ح�سب القت�ساء، يف اإمكانية عقد اتفاق���ات اأو ترتيبات ثنائية اأو 
اة يف هذه املادة وت�سع اأحكامها مو�سع التطبيق العملي  دة الأطراف تخدم الأغرا�س املتوخَّ متعدِّ

ز هذه الأحكام. اأو تعزِّ

املادة 8- اإحالة الدعاوى

تنظ���ر الأط���راف يف اإمكانية اإحالة دع���اوى امللحقة اجلنائية من ط���رف اإىل اآخر، ب�ساأن 
اجلرائ���م املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من امل���ادة 3، يف احلالت التي يرى فيها اأنَّ هذه الإحالة 

لها فائدة يف اإقامة العدل.

املادة 9- اأ�سكال اأخرى من التعاون والتدريب

1- تتعاون الأطراف ب�س���ورة وثيقة، مبا يتَّفق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، 
بغي���ة تعزيز فعالية اإجراءات اإنف���اذ القوانني اللزمة ملنع ارتكاب اجلرائ���م املن�سو�س عليها يف 
الفق���رة 1 م���ن امل���ادة 3. وتعمل، ب�سف���ة خا�سة، وذلك بناًء عل���ى اتفاقات اأو ترتيب���ات ثنائية اأو 

دة الأطراف، على: متعدِّ

���ة، والحتفاظ بتلك  )اأ(    اإن�س���اء قن���وات ات�سال فيم���ا بني اأجهزته���ا ودوائرها املخت�سَّ
القنوات لتي�سري التبادل املاأم���ون وال�سريع للمعلومات املتعلقة بجميع جوانب اجلرائم املن�سو�س 
ار غري امل�سروع بالأن�سطة الإجرامية  عليها يف الفقرة 1 من املادة 3، مبا يف ذلك �سلت هذا التِّ

الأخرى، اإذا راأت الأطراف املعنية اأنَّ ذلك منا�سبًا؛
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يات ب�ساأن اجلرائم املن�سو�س عليها يف الفقرة 1   )ب( التعاون فيما بينها على اإجراء التحرِّ
من املادة 3 وذات الطابع الدويل، فيما يت�سل مبا يلي:

طه���م يف اجلرائم املن�سو�س عليها يف  ‘1’  ك�س���ف هوية الأ�سخا�س امل�ستبه يف تورِّ
الفقرة 1 من املادة 3، واأماكن تواجدهم واأن�سطتهم؛

ة من ارتكاب هذه اجلرائم؛ لت اأو الأموال امل�ستمدَّ ‘2’  حركة املتح�سَّ

رات العقلية واملواد املدَرجة يف اجلدول الأول واجلدول  رات واملوؤثِّ ‘3’  حركة املخدِّ
الثاين من ه���ذه التفاقية والو�سائط امل�ستخدم���ة اأو املق�سود ا�ستخدامها يف 

ارتكاب هذه اجلرائم؛

)ج(     اإن�ساء فرق م�سرتكة، اإذا اقت�ست احلال واإذا مل يتعار�س ذلك مع القانون الداخلي، 
لتنفي���ذ اأحكام ه���ذه الفقرة، مع مراع���اة احلاجة اإىل حماي���ة من الأ�سخا����س والعمليات. وعلى 
ة للطرف  موظف���ي كل طرف امل�سرتكني يف ه���ذه الفرق اأن يلتزموا بتوجيهات ال�سلط���ات املخت�سَّ
ال���ذي �ستجرى العملية داخل اإقليم���ه؛ ويف كل هذه احلالت، تكفل الأط���راف امل�ساركة الحرتام 

التام ل�سيادة الطرف الذي �ستجرى العملية داخل اإقليمه؛

)د(     القي���ام، عن���د القت�س���اء، بتوفري كميات م���ن املواد اخلا�سع���ة للمراقبة، لأغرا�س 
التحليل اأو التحقيق؛

���ة، وت�سجيع تبادل  ���ال فيما ب���ني اأجهزتها ودوائره���ا املخت�سَّ )ه����(  تي�س���ري التن�سيق الفعَّ
املوظفني وغريهم من اخلرباء، مبا يف ذلك، تعيني �سباط ات�سال.

2- يقوم كل طرف، ح�سب ال�سرورة، با�ستحداث اأو تطوير اأو ت�سني الربامج التدريبية 
اخلا�س���ة باملوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني وغريهم من موظفيه، مبن فيهم موظفو اجلمارك، 
املكلَّفني مبنع ارتكاب اجلرائم املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 3. وتتناول هذه الربامج، 

ب�سفة خا�سة، ما يلي:

)اأ(   الأ�سالي���ب امل�ستخَدم���ة يف ك�سف ومنع اجلرائم املن�سو����س عليها يف الفقرة 1 من 
املادة 3؛

طهم يف اجلرائم  )ب( امل�سال���ك والتقنيات التي ي�ستخدمه���ا الأ�سخا�س امل�ستب���ه يف تورِّ
املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 3، وخا�سة يف دول العبور، والتدابري امل�سادة املنا�سبة؛
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رات العقلية واملواد املدَرجة يف اجلدول  رات واملوؤثِّ )ج(  مراقبة ا�سترياد وت�سدير املخ���دِّ
الأول واجلدول الثاين؛

���لت والأم���وال امل�ستم���دة من ارت���كاب اجلرائم  )د(   ك�س���ف ومراقب���ة حرك���ة املتح�سَّ
رات العقلية واملواد املدَرجة يف  رات واملوؤثِّ املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 3، وحركة املخدِّ

ة ل�ستخدامها يف ارتكابها؛ اجلدول الأول واجلدول الثاين والو�سائط امل�ستخَدمة اأو املعدَّ

لت والأم���وال والو�سائط اأو يف اإخفائها  )ه�( الطرائ���ق امل�ستخَدم���ة يف نقل هذه املتح�سَّ
اأو متويهها؛

)و(   جمع الأدلَّة؛

ة؛ ة واملوانئ احلرَّ )ز(   تقنيات املراقبة يف مناطق التجارة احلرَّ

)ح(  التقنيات احلديثة لإنفاذ القوانني.

3- ت�ساعد الأطراف بع�سها بع�سًا على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التي 
ت�سته���دف امل�سارك���ة يف اخلربة الفنية يف املجالت امل�سار اإليها يف الفق���رة 2 من هذه املادة، كما 
تعقد له���ذا الغر�س، عند القت�ساء، موؤمت���رات وحلقات درا�سية اإقليمي���ة ودولية لتعزيز التعاون 
واحلف���ز عل���ى مناق�سة امل�ساكل الت���ي متثِّل �ساغًل م�س���رتكًا، مبا يف ذلك امل�س���اكل والحتياجات 

اخلا�سة بدول العبور.

 املادة 10- التعاون الدويل وتقدمي امل�ساعدة
اإىل دول العبور

ة،  1- تتع���اون الأطراف، مبا�سرة اأو من خلل املنظمات الدولي���ة اأو الإقليمية املخت�سَّ
مل�ساع���دة وم�سان���دة دول العب���ور ول �سيما البل���دان النامية الت���ي تتاج اإىل مثل ه���ذه امل�ساعدة 
وامل�سان���دة ويكون ذلك، بق���در الإمكان، عن طريق برامج للتعاون التقن���ي، فيما يخ�سُّ الأن�سطة 

رة وما يت�سل بها من اأن�سطة اأخرى. املتعلقة بتحرمي العقاقري املخدِّ

د، مبا�س���رة اأو من خلل املنظمات الدولي���ة اأو الإقليمية  2- يج���وز للأط���راف اأن تتعهَّ
���ة، بتق���دمي امل�ساعدة املالي���ة اإىل دول العب���ور بغر�س زي���ادة وتعزيز املراف���ق الأ�سا�سية  املخت�سَّ

ار غري امل�سروع. اللزمة لفعالية مراقبة ومنع التِّ

دة الأطراف لتعزيز  3- يج���وز للأطراف اأن تعق���د اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متع���دِّ
فعالي���ة التعاون الدويل وفقًا لهذه املادة، ويج���وز لها اأن تاأخذ يف العتبار الرتتيبات املالية املتَّفق 

عليها يف هذا ال�ساأن.
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املادة 11- الت�سليم املراقب

1- َتتَّخ���ذ الأط���راف، اإذا �سمحت املبادئ الأ�سا�سي���ة لنظمها القانوني���ة الداخلية، ما 
يلزم من تدابري، يف حدود اإمكانياتها، لإتاحة ا�ستخدام الت�سليم املراقب ا�ستخدامًا منا�سبًا على 
ل اإليه الأطراف من اتفاقات اأو ترتيبات، بغية ك�سف هوية  ال�سعيد الدويل، ا�ستنادًا اإىل ما تتو�سَّ
طني يف اجلرائم املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 3 واتِّخاذ اإجراء قانوين  الأ�سخا�س املتورِّ

�سدهم.

2- ُتتَّخذ قرارات الت�سليم املراقب، يف كل حالة على حدة، ويجوز اأن يراعى فيها، عند 
ال�س���رورة، التفاق والتفاهم على الأمور املالي���ة املتعلقة مبمار�سة الأطراف املعنية للخت�سا�س 

الق�سائي.

3- يج���وز، بالتفاق مع الأط���راف املعنية، اأن يعرت�س �سبي���ل ال�سحنات غري امل�سروعة 
املتَّفق على اإخ�ساعها للت�سليم املراقب، ثمَّ ي�سمح لها مبوا�سلة ال�سري دون امل�سا�س مبا تويه من 

ّيًا اأو جزئّيًا. رات العقلية، اأو اأن تزال اأو ت�ستبدل كلِّ رات اأو املوؤثِّ املخدِّ

 املادة 12- املواد التي يكرث ا�ستخدامها يف ال�سنع غري امل�سروع 
رات العقلية رات اأو املوؤثِّ للمخدِّ

1- َتتَّخ���ذ الأطراف ما ت���راه منا�سبًا من تداب���ري ملنع تويل ا�ستخ���دام املواد املدرجة 
رات العقلية،  رات واملوؤثِّ يف اجل���دول الأول واجل���دول الثاين، لغر����س ال�سنع غري امل�سروع للمخ���دِّ

وتتعاون فيما بينها لهذه الغاية.

2- اإذا تواف���رت ل���دى اأحد الأطراف اأو ل���دى الهيئة معلومات قد تقت�س���ي، يف راأي اأيٍّ 
منهم���ا، اإدراج م���ادة ما يف اجل���دول الأول اأو اجلدول الثاين، وجب على الط���رف املذكور اأو على 
ق الإجراء  الهيئ���ة اإ�سعار الأمني الع���ام بذلك وتزويده باملعلومات التي تدعم ه���ذا الإ�سعار. وُيطبَّ
املب���نيَّ يف الفق���رات م���ن 2 اإىل 7 من هذه املادة اأي�س���ًا حينما تتوافر لدى اأح���د الأطراف اأو لدى 
غ حذف م���ادة ما من اجلدول الأول اأو من اجل���دول الثاين اأو نقل مادة من  الهيئ���ة معلوم���ات ت�سوِّ

اأحد اجلدولني اإىل الآخر.

3- يحيل الأمني العام هذا الإ�سعار، واأيَّة معلومات يعتربها ذات �سلة به، اإىل الأطراف 
م اأحد الأطراف هذا الإ�سعار. وتر�سل الأطراف اإىل الأمني  واإىل اللجن���ة، واإىل الهيئة حينما يقدِّ
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الع���ام تعليقاتها على الإ�سعار، وكل املعلومات الإ�سافية التي ميكن اأن ت�ساعد الهيئة على التقييم 
ل اإىل قرار يف هذا ال�ساأن. واللجنة على التو�سُّ

4-  اإذا وجدت الهيئة، بعد اأن تاأخذ يف العتبار مقدار واأهمية وتنوُّع ال�ستعمال امل�سروع 
للم���ادة، واإمكاني���ة و�سهولة ا�ستعمال مواد بديلة �سواء لغر�س ال�ستعم���ال امل�سروع اأو ال�سنع غري 

رات عقلية: رات اأو موؤثِّ امل�سروع ملخدِّ

ر عقلي؛ ر اأو موؤثِّ )اأ(      اأنَّ املادة يكرث ا�ستخدامها يف ال�سنع غري امل�سروع ملخدِّ

ر عقلي ي�سبِّب م�ساكل خطرية يف  ر اأو ملوؤثِّ )ب( اأنَّ حجم ونطاق ال�سنع غري امل�سروع ملخدِّ
ر اتِّخاذ اإجراء دويل، جمال ال�سحة العامة اأو يف املجال الجتماعي مما يربِّ

ح اأن يرتتَّب على اإدراجها يف اأحد اجلدولني  ن بيان ما ُيرجَّ اأر�سلت اإىل اللجنة تقييمًا للمادة، يت�سمَّ
الأول اأو الث���اين م���ن اأثر يف ال�ستعمال امل�سروع ويف ال�سنع غري امل�سروع، مع تو�سيات مبا قد تراه 

منا�سبًا من تدابري املراقبة يف �سوء ذلك التقييم.

م���ة من الأط���راف وتعليقات  5- للجن���ة، بع���د اأن تاأخ���ذ يف اعتباره���ا التعليق���ات املقدَّ
وتو�سي���ات الهيئ���ة، التي يكون تقييمها حا�سمًا من الناحية العلمي���ة، وبعد اأن تويل اأي�سًا العتبار 
ر، باأغلبية ثلثي اأع�سائها، اإدراج مادة ما  الواج���ب لأيِّ عوامل اأخ���رى ذات �سلة باملو�سوع، اأن تقرِّ

يف اجلدول الأول اأو اجلدول الثاين.

���غ الأمنُي العامُّ اأيَّ قرار َتتَّخذه اللجنة عمًل به���ذه املادة اإىل جميع الدول، واإىل  6- يبلِّ
اجلهات الأخرى الأطراف يف هذه التفاقية اأو التي يحقُّ لها اأن ت�سبح اأطرافا فيها، واإىل الهيئة. 
وي�سب���ح ه���ذا القرار نافذًا متام النف���اذ بالن�سبة لكل طرف بعد انق�س���اء مائة وثمانني يومًا من 

تاريخ هذا الإبلغ.

7- )اأ( تعر����س القرارات التي تتَّخذها اللجنة مبقت�سى هذه املادة على املجل�س لإعادة 
م���ه اأيٌّ من الأط���راف يف غ�سون مائة وثمان���ني يومًا من تاريخ  النظ���ر فيه���ا، بناًء على طلب يقدِّ
الإ�سع���ار بالق���رار. وُير�سل طلب اإعادة النظ���ر اإىل الأمني العام م�سفوعًا بجمي���ع املعلومات ذات 

ال�سلة التي ي�ستند اإليها الطلب.

)ب( يحي���ل الأم���ني العام ن�سخًا م���ن طلب اإعادة النظر وما يت�سل ب���ه من معلومات اإىل 
اللجن���ة واإىل الهيئ���ة واإىل جميع الأطراف، ويدعوها اإىل تقدمي تعليقاتها يف غ�سون ت�سعني يومًا. 

اة على املجل�س للنظر فيها. وتعر�س جميع التعليقات املتلقَّ
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���د قرار اللجن���ة اأو اأن يلغيه. وُيبلَّغ ق���رار املجل�س اإىل جميع  )ج(   يج���وز للمجل����س اأن يوؤيِّ
الدول واإىل اجلهات الأخرى الأطراف يف هذه التفاقية اأو التي يحقُّ لها اأن ت�سبح اأطرافا فيها، 

واإىل اللجنة، واإىل الهيئة.

8- )اأ( م���ع ع���دم الإخلل بعمومي���ة اأحكام الفق���رة 1 من هذه املادة واأح���كام اتفاقية 
لة واتفاقية �سنة 1971، تتَّخذ الأطراف ما تراه  �سن���ة 1961، واتفاقية �سنة 1961 ب�سيغته���ا املعدَّ
منا�سب���ًا من تدابري ملراقبة ال�سنع والتوزي���ع اجلاريني داخل اأقاليمها للمواد املدَرجة يف اجلدول 

الأول واجلدول الثاين.

)ب( ولهذا الغر�س، يجوز للأطراف:

‘1’  مراقبة جميع الأ�سخا�س واملوؤ�س�سات العاملني يف �سنع مثل هذه املواد وتوزيعها؛

‘2’  مراقب���ة املن�ساآت والأماكن التي يجوز اأن يتمَّ فيها ال�سنع اأو التوزيع با�سرتاط 
الرتخي�س مبزاولتهما؛

‘3’  ا�سرتاط ح�سول املرّخ�س لهم على اإذن باإجراء العمليات ال�سالفة الذكر؛

ع���ني بكميات تزيد على ما  اع واملوزِّ ‘4’  من���ع تراكم مث���ل هذه املواد يف حوزة ال�سنَّ
ي�ستوجبه الن�ساط التجاري العادي والظروف ال�سائدة يف ال�سوق.

9- يتَّخ���ذ كل طرف، فيم���ا يتعلق بامل���واد املدَرجة يف اجل���دول الأول واجلدول الثاين، 
التدابري التالية:

)اأ(    اإن�س���اء نظ���ام ملراقبة التج���ارة الدولية باملواد املدَرجة يف اجل���دول الأول واجلدول 
الثاين، والحتفاظ به، ت�سهيًل لك�سف ال�سفقات امل�سبوهة. وُت�ستخدم نظم املراقبة هذه بالتعاون 
ار اجلملة والتجزئة، الذين عليهم اأن يحيطوا  رين وتَّ الوثيق مع ال�سانعني وامل�ستوردين وامل�سدِّ

ة علمًا بالطلبات وال�سفقات امل�سبوهة؛ ال�سلطات املخت�سَّ

)ب( العم���ل عل���ى �سب���ط اأيٍّ من امل���واد املدَرج���ة يف اجل���دول الأول اأو اجل���دول الثاين 
ر  ر اأو موؤثِّ ة لل�ستعم���ال يف ال�سنع غ���ري امل�سروع ملخ���دِّ ���ة كافي���ة عل���ى اأنها ُمع���دَّ  اإذا تواف���رت اأدلَّ

عقلي؛
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ة لدى الأطراف املعنية، يف اأقرب فر�سة ممكنة،  )ج(  اإب���لغ ال�سلطات والدوائر املخت�سَّ
اإذا كان هناك ما يدعو للعتقاد باأنَّ ا�سترياد اأو ت�سدير اأو عبور اإحدى املواد املدرجة يف اجلدول 
���رات عقلية، وي�سمن  رات اأو موؤثِّ ���ه نحو ال�سنع غري امل�س���روع ملخدِّ الأول اأو اجل���دول الث���اين موجَّ
ة معلومات ع���ن و�سائل الت�سديد وع���ن اأيِّ عنا�سر جوهرية  بلغ���ه ه���ذا على وجه اخل�سو����س اأيَّ

ت اإىل هذا العتقاد؛ اأخرى اأدَّ

)د(  ا�ستل���زام و�سم الواردات وال�سادرات وتوثيقه���ا م�ستنديًّا ح�سب الأ�سول. ويجب اأن 
���ن امل�ستندات التجارية، كالفواتري وك�سوف الب�سائع وامل�ستندات اجلمركية و�سندات النقل  تت�سمَّ
وغريها من م�ستندات ال�سحن، واأ�سماء املواد اجلاري ا�ستريادها اأو ت�سديرها، ح�سب الت�سميات 
رة، وا�سم وعنوان كل من  الواردة يف اجلدول الأول اأو اجلدول الثاين، والكمية امل�ستوردة اأو امل�سدَّ

رت معرفتهما؛ ر وامل�ستورد، وكذلك ا�سم وعنوان املر�سل اإليه اإن تي�سَّ امل�سدِّ

)ه�( �سم���ان الحتفاظ بامل�ستندات امل�سار اإليها يف الفقرة الفرعية )د( من هذه الفقرة 
ة. ة ل تقلُّ عن �سنتني، واإمكان اإتاحتها للفح�س من جانب ال�سلطات املخت�سَّ ملدَّ

10- )اأ( بالإ�ساف���ة اإىل اأحكام الفقرة 9، وبناًء على طلب يقدم اإىل الأمني العام من 
ر من اإقليمه م���ادة مدَرجة يف اجلدول  ه الأمر، يتعنيَّ على كل ط���رف �ست�سدَّ الط���رف ال���ذي يهمُّ
���ة يف البلد  ة، قب���ل الت�سدير، بتزوي���د ال�سلطات املخت�سَّ الأول اأن يكف���ل قي���ام �سلطات���ه املخت�سَّ

امل�ستورد باملعلومات التالية:

رت  ر وامل�ست���ورد، وكذلك ا�سم وعنوان املر�سل اإليه اإن تي�سَّ ‘1’  ا�سم وعنوان امل�سدِّ
معرفتهما؛

‘2’  ت�سمية املادة ح�سب ما هو وارد يف اجلدول الأول؛

ر؛ ‘3’  كمية املادة التي �ست�سدَّ

ع للإر�سال؛ عة والتاريخ املتوقَّ ‘4’  نقطة الدخول املتوقَّ

‘5’  اأيَّة معلومات اأخرى تتَّفق عليها الأطراف.

���ا هو من�سو����س عليه يف هذه  )ب( يج���وز لأيِّ ط���رف اأن يتَّخ���ذ تداب���ري رقابية اأ�سدَّ ممَّ
الفقرة، اإذا راأى اأنَّ تلك التدابري منا�سبة اأو �سرورية.

م طرف اإىل طرف اآخر معلومات وفقًا للفقرتني 9 و10 من هذه املادة، جاز  11-  اإذا ق���دَّ
م هذه املعلومات اأن يطلب م���ن الطرف الذي يح�سل عليه���ا اأن يحافظ على  للط���رف الذي يق���دِّ

ية اأيَّة عمليات �سناعية اأو تارية اأو مهنية اأو اأيَّة عملية تارية. �سرِّ
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دهما وعلى  م كل ط���رف اإىل الهيئ���ة �سنوّي���ًا، بال�سكل والأ�سل���وب اللذي���ن تدِّ 12- يق���دِّ
رها، املعلومات املتعلقة مبا يلي: ال�ستمارات التي توفِّ

)اأ( الكمي���ات امل�سبوط���ة م���ن امل���واد املدَرجة يف اجل���دول الأول ويف اجل���دول الثاين، 
وم�سدر هذه الكميات، اإن كان معلومًا؛

���ة م���واد اأخ���رى غ���ري مدَرج���ة يف اجل���دول الأول اأو اجل���دول الثاين يتب���نيَّ اأنها  )ب( اأيَّ
رات عقلية، ويعترب الطرف اأنَّ لها من الأهمية  رات اأو موؤثِّ ا�سُتخدمت يف ال�سنع غري امل�سروع ملخدِّ

ما يكفي للفت نظر الهيئة اإليها؛

)ج(   طرائق التحوير اأو ال�سنع غري امل�سروع.

م الهيئ���ة اإىل اللجنة تقريرًا �سنوّيًا عن تطبيق ه���ذه املادة، وتقوم اللجنة دوريًّا  13- تق���دِّ
ببحث مدى كفاية وملئمة اجلدول الأول واجلدول الثاين.

14- ل تنطب���ق اأحكام هذه املادة على امل�ستح�س���رات ال�سيدلنية ول على امل�ستح�سرات 
بة على  الأخ���رى الت���ي تتوي على مواد مدَرجة يف اجل���دول الأول اأو يف اجلدول الثاين تكون مركَّ

نحو يجعل من غري الي�سري ا�ستخدام هذه املواد اأو ا�ستخل�سها بو�سائل �سهلة التطبيق.

ات املادة 13- املواد واملعدَّ
ات ولتحويل  ار يف امل���واد واملع���دَّ َتتَّخ���ذ الأط���راف ما ت���راه منا�سبًا م���ن تدابري ملن���ع التِّ
رات العقلية ب�سورة غري م�سروعة، وتتعاون لتحقيق  رات واملوؤثِّ ا�ستعمالها اإىل اإنتاج اأو �سنع املخدِّ

هذه الغاية.

 املادة 14- تدابري للق�ساء على الزراعة غري امل�سروعة 
رات رة وعلى الطلب غري امل�سروع على املخدِّ  للنباتات املخدِّ

رات العقلية  واملوؤثِّ

دًا من  ة تدابري تتَّخذها الأطراف مبوجب هذه التفاقية اأقلَّ ت�سدُّ 1-  ل يجوز اأن تكون اأيَّ
الأحكام الواجبة التطبيق الرامية اإىل الق�ساء على الزراعة غري امل�سروعة للنباتات املحتوية على 
رات  رات واملوؤثِّ رة وموؤثِّرات عقلية، واإىل الق�ساء على الطلب غري امل�س���روع على املخدِّ مواد خم���دِّ
لة واتفاقية  العقلي���ة مبقت�س���ى اأحكام اتفاقية �سن���ة 1961، واتفاقية �سن���ة 1961 ب�سيغته���ا املعدَّ

�سنة 1971.
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2- يتَّخ���ذ كل طرف ما يراه ملئمًا من التدابري ملن���ع الزراعة غري امل�سروعة للنباتات 
رة اأو موؤثِّرات عقلي���ة، مثل خ�سخا�س الأفيون و�سج���ريات الكوكا ونبات  املحتوي���ة على م���واد خمدِّ
���ب، ول�ستئ�س���ال ما هو مزروع منها ب�س���ورة غري م�سروعة يف اإقليم���ه. ويجب اأن ُتراعى يف  القنَّ
التداب���ري املتَّخذة حقوق الإن�سان الأ�سا�سي���ة، واأن توىل املراعاة الواجبة لل�ستخدامات التقليدية 

امل�سروعة، حيثما يكون هناك دليل تاريخي على هذا ال�ستخدام، وكذلك حلماية البيئة.

3- )اأ( يج���وز للأط���راف اأن تتعاون عل���ى زيادة فعالي���ة جهود الق�ساء عل���ى الزراعة 
واملزروع���ات غ���ري امل�سروعة. ويجوز اأن ي�سم���ل هذا التعاون، يف جملة اأم���ور، تقدمي الدعم، عند 
ي اإىل توفري بدائل جمدية اقت�سادّيًا للزراعة غري امل�سروعة.  القت�ساء، لتنمية ريفية متكاملة توؤدِّ
ر امل���وارد، والظ���روف الجتماعية  وتراع���ى عوام���ل مث���ل اإمكاني���ة الو�س���ول اإىل الأ�س���واق، وتوفُّ
القت�سادية ال�سائدة، قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية املذكورة. ويجوز للأطراف اأن تتَّفق على 

اأيِّ تدابري منا�سبة اأخرى للتعاون؛

���ر الأطراف اأي�سًا تبادل املعلومات العلمية والتقنية واإجراء البحوث التي ُتعنى  )ب( تي�سِّ
بالق�ساء على الزراعة واملزروعات غري امل�سروعة؛

)ج(  ت�سع���ى الأطراف، متى كان لها ح���دود م�سرتكة، اإىل التعاون يف برامج ال�ستئ�سال 
يف مناطقها الواقعة على امتداد تلك احلدود.

4- تتَّخ���ذ الأطراف، بغية التخفيف من املعاناة الب�سرية والق�ساء على احلوافز املالية 
رات  ار غري امل�سروع، ما تراه ملئمًا من التدابري للق�ساء على الطلب غري امل�سروع على املخدِّ للتِّ
���رات العقلية اأو التقلي���ل منه. ويجوز اأن ت�ستند هذه التداب���ري، يف جملة اأمور، اإىل تو�سيات  واملوؤثِّ
�س���ة التابع���ة للأمم املتح���دة مثل منظمة ال�سح���ة العاملية،  الأمم املتح���دة، وال���وكالت املتخ�سِّ
�سات  د التخ�سُّ ���ط ال�سامل املتعدِّ ة، واإىل تو�سيات املخطَّ وغريها من املنظم���ات الدولية املخت�سَّ
ار غري امل�سروع بها املعقود  ال���ذي اعتمده املوؤمتر الدويل املعن���ي باإ�ساءة ا�ستعمال العقاقري والتِّ
يف ع���ام 1987، بق���در ما يدخ���ل يف اخت�سا�س ال���وكالت احلكومي���ة وغري احلكومي���ة واجلهود 
اخلا�سة املبذولة يف جمالت الوقاية والعلج واإعادة التاأهيل. ويجوز للأطراف اأن تعقد اتفاقات 
رات  دة الأطراف ترمي اإىل الق�ساء على الطلب غري امل�سروع على املخدِّ اأو ترتيبات ثنائيًة اأو متعدِّ

رات العقلية اأو التقليل منه. واملوؤثِّ

رات  5- للأط���راف اأن َتتَّخ���ذ اأي�س���ًا التداب���ري اللزمة من اأج���ل التبكري باإب���ادة املخدِّ
بطت اأو  ���رات العقلية وامل���واد املدَرجة يف اجل���دول الأول واجلدول الثاين التي تك���ون قد �سُ واملوؤثِّ
ف امل�سروع فيها، ومن اأجل اأن تكون الكميات اللزمة امل�سهود ح�سب الأ�سول  �سودرت، اأو الت�سرُّ

باأنها من هذه املواد مقبولة كدليل.
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املادة 15- الناقلون التجاريون

1- َتتَّخ���ذ الأط���راف التدابري املنا�سبة الت���ي تكفل عدم ا�ستخدام و�سائ���ل النقل، التي 
ي�سغله���ا الناقل���ون التجاري���ون، يف ارتكاب اجلرائ���م املن�سو�س عليها يف الفق���رة 1 من املادة 3؛ 

ويجوز اأن ت�سمل هذه التدابري عقد ترتيبات خا�سة مع الناقلني التجاريني.

2- يلزم كل ط���رف الناقلني التجاريني اأن يتَّخذوا احتياطات معقولة ملنع ا�ستخدام ما 
لهم من و�سائل للنقل يف ارتكاب جرائم من�سو�س عيها يف الفقرة 1 من املادة 3. ويجوز اأن ت�سمل 

هذه الحتياطات ما يلي:

)اأ(   اإذا كان حملُّ العمل الرئي�سي لناقل تاري يقع يف اإقليم الطرف:

‘1’  تدريب العاملني على التعرف على ال�سحنات امل�سبوهة اأو الأ�سخا�س امل�سبوهني؛
‘2’  تنمية روح الن�زاهة عند العاملني؛

)ب( اإذا كان ناقل تاري يقوم بعملياته يف اإقليم الطرف:

‘1’  تقدمي ك�سوف الب�سائع م�سبقًا، كلما اأمكن ذلك؛
ق من كل منها على حدة؛ ر تزويرها وميكن التحقُّ ‘2’  ختم احلاويات باأختام يتعذَّ

ة يف اأقرب فر�سة ممكنة عن جميع الظروف امل�سبوهة  ‘3’  اإبلغ ال�سلطات املخت�سَّ
 الت���ي قد يك���ون لها �سلة بارت���كاب جرائ���م من�سو�س عليه���ا يف الفقرة 1 من 

املادة 3.

ة يف نقاط  3- ي�سعى كل طرف اإىل �سمان تعاون الناقلني التجاريني وال�سلطات املخت�سَّ
الدخ���ول واخل���روج وغريها من مناطق املراقب���ة اجلمركية، بغية منع الو�سول غ���ري املاأذون اإىل 

و�سائل النقل والب�سائع، وق�سد تنفيذ التدابري الأمنية امللئمة.

املادة 16- امل�ستندات التجارية وو�سم ال�سادرات

رات العقلية  رات واملوؤثِّ 1- ي�ستل���زم كل طرف اأن تكون ال�سادرات امل�سروعة م���ن املخدِّ
موثقة م�ستنديا ح�سب الأ�سول. وبالإ�سافة اإىل م�ستلزمات التوثيق مبقت�سى املادة 31 من اتفاقية 
لة، واملادة 12 م���ن اتفاقية 1971، يجب اأن  �سن���ة 1961 وم���ن اتفاقية �سن���ة 1961 ب�سيغتها املعدَّ
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���ن امل�ستندات التجارية، كالفواتري وك�سوف الب�سائع وامل�ستندات اجلمركية و�سندات النقل  تت�سمَّ
رات العقلية التي يجري ت�سديرها ح�سب  رات واملوؤثِّ وغريها من م�ستندات ال�سحن، اأ�سماء املخدِّ
لة واتفاقية �سنة  م���ا هو مبنيَّ يف جداول اتفاقي���ة �سنة 1961 واتفاقية �سنة 1961 ب�سيغته���ا املعدَّ
ر وامل�ست���ورد، وكذلك ا�سم  رة وا�سم وعنوان كل م���ن امل�سدِّ ���ن الكمي���ة امل�س���دَّ 1971، واأن تت�سمَّ

رت معرفتهما. وعنوان املر�سل اإليه اإن تي�سَّ

���رات العقلي���ة اجلاري  رات واملوؤثِّ 2- ي�ستل���زم كل ط���رف اأن ل تك���ون �سحن���ات املخ���دِّ
ت�سديرها مو�سومة ب�سورة خاطئة.

ار غري امل�سروع عن طريق البحر املادة 17- التِّ

1- تتعاون الأطراف اإىل اأق�سى حدٍّ ممكن، ومبا يتَّفق مع القانون الدويل للبحار، على 
ار غري امل�سروع عن طريق البحر. منع التِّ

2- يج���وز للطرف الذي تكون لديه اأ�سباب معقول���ة لل�ستباه يف اأنَّ اإحدى ال�سفن التي 
ار غري امل�سروع، اأن يطلب  ترفع علمه اأو ل ترفع علمًا ول تمل علمات ت�سجيل، �سالعة يف التِّ
م�ساع���دة اأط���راف اأخرى على من���ع ا�ستخدامها لهذا الغر�س. ويجب عل���ى الأطراف التي يطلب 

م امل�ساعدة املطلوبة منها يف حدود الإمكانات املتاحة لديها. اإليها ذلك اأن تقدِّ

3- يج���وز للط���رف الذي تكون لديه اأ�سب���اب معقولة للعتقاد باأنَّ اإح���دى ال�سفن التي 
ية امللح���ة وفقًا للقانون ال���دويل، وترفع علم طرف اآخر اأو تم���ل علمات ت�سجيل  متار����س حرِّ
ار غري امل�س���روع، اأن يخطر الدولة التي ترف���ع ال�سفينة علمها بذلك  خا�س���ة ب���ه، �سالعة يف التِّ
واأن يطل���ب منها اإثباتًا للت�سجيل، ويطلب منها عند اإثباته اإذنًا باتِّخاذ التدابري امللئمة اإزاء هذه 

ال�سفينة.

4- يج���وز لل���دول التي ترفع ال�سفينة علمها اأن تاأذن للدول���ة الطالبة، وفقًا للفقرة 3 اأو 
���ل اإليه تلك الأطراف عل���ى اأيِّ نحو اآخر،  ملعاه���دات ناف���ذة بينهما اأو لأيِّ اتف���اق اأو ترتيب تتو�سَّ

بالقيام، يف جملة اأمور، مبا يلي:

)اأ(   اعتلء ال�سفينة؛

)ب( وتفتي�س ال�سفينة؛

ار غري امل�سروع، اتِّخاذ ما يلزم من  )ج(  ويف حالة العثور على اأدلَّة تثبت التورط يف التِّ
اإجراءات اإزاء ال�سفينة والأ�سخا�س والب�سائع التي تملها ال�سفينة.
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5- حيثم���ا ُتتَّخذ اإج���راءات عمًل بهذه املادة، ي�سع الطرف���ان املعنيان مو�سع العتبار 
الواج���ب، احلاج���ة اإىل عدم تهديد �سلمة احلي���اة يف البحار، واأمن ال�سفين���ة والب�سائع، وعدم 
���ة دولة معنية  الإ�س���رار بامل�سال���ح التجاري���ة والقانوني���ة للدولة التي ترف���ع ال�سفينة علمها اأو لأيَّ

اأخرى.

6- يج���وز للدول���ة التي ترف���ع ال�سفينة علمها اأن تعم���د، مبا يتَّف���ق والتزامها الوارد يف 
الفقرة 1 من هذه املادة، اإىل اإخ�ساع الإذن الذي ت�سدره ل�سروط يتَّفق عليها، بينها وبني الطرف 

الطالب، مبا يف ذلك ال�سروط املتعلقة بامل�سوؤولية.

اة يف الفقرتني 3 و4 من هذه املادة، ي�ستجيب كل طرف دون اإبطاء  7- للأغرا�س املتوخَّ
لًة  ا اإذا كان���ت ال�سفينة التي ترف���ع علمه خموَّ للطل���ب الذي يرد م���ن طرف اآخر لل�ستف�س���ار عمَّ
مة عمًل بالفقرة 3. ويعنيِّ كل ط���رف، عندما ي�سبح طرفًا يف  بذل���ك، ولطلب���ات ال�ستئذان املقدَّ
ي ه���ذه الطلبات والرد عليها. ويجب اإبلغ  ه���ذه التفاقية، �سلطة اأو عند ال�سرورة �سلطات، لتلقِّ

�سائر الأطراف، عن طريق الأمني العام، بهذا التعيني، يف غ�سون �سهر واحد من التعيني.

8- عل���ى الطرف الذي يقوم باأيِّ عمل وفقًا لهذه امل���ادة اأن يبلِِّّغ دون اإبطاء الدولة التي 
ترفع ال�سفينة املعنية علمها بنتائج ذلك العمل.

9- تنظ���ر الأط���راف يف عقد اتفاقات اأو ترتيبات ثنائي���ة اأو اإقليمية لتنفيذ اأحكام هذه 
املادة اأو تعزيز فعاليتها.

10- ل يجوز اأن تقوم باأيِّ عمل طبقًا للفقرة 4 من هذه املادة اإلَّ �سفن حربية اأو طائرات 
ع�سكرية اأو �سفن اأو طائرات اأخرى تمل علمات وا�سحة وي�سهل تبنيُّ اأدائها ملهام ر�سمية ولها 

ال�سلحية للقيام بذلك العمل.

11-  ي���وىل العتبار الواج���ب يف اأيِّ عمل يجري وفقًا لهذه امل���ادة ل�سرورة عدم التدخل 
يف حق���وق الدول ال�ساحلية والتزاماتها وممار�سته���ا لخت�سا�سها الق�سائي وفقًا للقانون الدويل 

للبحار وعدم امل�سا�س بتلك احلقوق واللتزامات واملمار�سة.

ة ة واملوانئ احلرَّ املادة 18- مناطق التجارة احلرَّ

ار  ة تدابري ملنع التِّ ة ويف املوانئ احل���رَّ ���ق الأطراف يف مناط���ق التجارة احلرَّ 1- ُتطبِّ
رات العقلية واملواد املدرجة يف اجلدول الأول واجلدول الثاين ل  رات واملوؤثِّ غ���ري امل�سروع يف املخدِّ

قة يف �سائر اأنحاء اأقاليمها. ًة عن التدابري املطبَّ تقلُّ �سدَّ
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2- ت�سعى الأطراف اإىل:

ة،  ة واملوانئ احلرَّ )اأ(    مراقب���ة حرك���ة الب�سائع والأ�سخا����س يف مناطق التجارة احل���رَّ
���ة تفتي�س الب�سائع وال�سفن الداخل���ة واخلارجة، مبا يف  ل، له���ذه الغاية، ال�سلطات املخت�سَّ وتخ���وِّ
ذلك قوارب الن�زهة و�سفن ال�سيد، وكذلك الطائرات واملركبات، وعند القت�ساء، تفتي�َس اأطقم 

القيادة وامل�سافرين واأمتعتهم؛

)ب( اإقام���ة نظ���ام والحتف���اظ ب���ه لك�سف ال�سحن���ات الت���ي ي�ستبه يف اأنه���ا تتوي على 
���رات عقلي���ة ومواد مدَرج���ة يف اجل���دول الأول واجلدول الثاين والت���ي تدخل اإىل  رات وموؤثِّ خم���دِّ

ة اأو تخرج منها؛ ة واملوانئ احلرَّ مناطق التجارة احلرَّ

)ج(  اإقام���ة اأجه���زة مراقبة والحتفاظ بها يف مناطق املراف���ئ واأر�سفتها ويف املطارات 
ة. ة واملوانئ احلرَّ ونقاط التفتي�س الواقعة على احلدود يف مناطق التجارة احلرَّ

املادة 19- ا�ستخدام الربيد

1- َتتَّخذ الأطراف، طبقًا للتزاماتها مبوجب اتفاقيات التاد الربيدي العاملي، ومبا 
يتَّفق مع املبادئ الأ�سا�سية لنظمها القانونية الداخلية لكل منها، تدابري ملنع ا�ستخدام الربيد يف 

ار غري امل�سروع، وتتعاون فيما بينها تقيقا لتلك الغاية. التِّ

2- ت�سم���ل التداب���ري امل�سار اإليها يف الفقرة 1 من هذه امل���ادة، على وجه اخل�سو�س ما 
يلي:

ار غري امل�سروع؛ ي ومنع ا�ستخدام الربيد يف التِّ قة لتوقِّ )اأ(   اتِّخاذ اإجراءات من�سَّ

ي واملراقبة ومتابعة ا�ستخدامها من جانب املوظفني املكلَّفني  )ب( الأخ���ذ بتقنيات التحرِّ
رات  رات واملوؤثِّ باإنفاذ القوانني، بغية ك�سف ما ير�سل بالربيد من �سحنات غري م�سروعة من املخدِّ

العقلية واملواد املدَرجة يف اجلدول الأول واجلدول الثاين؛

خ���اذ تداب���ري ت�سريعي���ة للتمكني من ا�ستخ���دام الو�سائل امللئم���ة للح�سول على  )ج(  اتِّ
الأدلَّة اللزمة للإجراءات الق�سائية.
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مها الأطراف املادة 20- املعلومات التي تقدِّ

م الأط���راف اإىل اللجن���ة، بوا�سط���ة الأمني الع���ام، معلومات ع���ن تنفيذ هذه  1- تق���دِّ
التفاقية يف اأقاليمها، وخا�سة:

)اأ(              ن�سو�س القوانني واللوائح التي ت�سدر تنفيذًا للتفاقية؛

���ار غري امل�س���روع الداخلة يف اخت�سا�سه���ا الق�سائي، والتي  )ب( تفا�سي���ل حالت التِّ
���ة ب�سبب التاه���ات اجلديدة املكت�سف���ة، اأو الكمي���ات ذات العلق���ة، اأو امل�سادر  تعتربه���ا مهمَّ
ار غري  الت���ي ح�سل منها على املواد، اأو الأ�ساليب الت���ي ا�ستخدمها الأ�سخا�س امل�ستغلني يف التِّ

امل�سروع.

م الأطراف هذه املعلومات بالطريقة ويف املواعيد التي تطلبها اللجنة. 2- تقدِّ

املادة 21-  اخت�سا�سات اللجنة

ل اللجنة �سلحية النظر يف جميع امل�سائل املت�سلة باأهداف هذه التفاقية وخا�سة  ُتخوَّ  
امل�سائل التالية:

م���ة اإليها وفقًا للم���ادة 20، با�ستعرا�س  )اأ(   تق���وم اللجنة، عل���ى اأ�سا�س املعلومات املقدَّ
تنفيذ هذه التفاقية؛

)ب( يجوز للجنة تقدمي اقرتاحات وتو�سيات عامة على اأ�سا�س درا�سة املعلومات الواردة 
من الأطراف؛

)ج(  يج���وز للجن���ة اأن تلفت نظر الهيئة اإىل اأيِّ اأمور قد تك���ون لها علقة باخت�سا�سات 
الهيئة؛

)د(   تتَّخ���ذ اللجن���ة، ب�ساأن اأيَّة م�ساألة تال اإليها من الهيئة مبوجب الفقرة 1 )ب(، من 
املادة 22، الإجراء الذي تراه منا�سبًا؛

)ه����(  يج���وز للجنة، عمًل بالتداب���ري املبيَّنة يف املادة 12، تعديل اجل���دول الأول واجلدول 
الثاين؛

)و(   يج���وز للجنة اأن تلفت نظر غري الأط���راف اإىل القرارات والتو�سيات التي تعتمدها 
مبوجب هذه التفاقية، كي تنظر هذه الأطراف يف اتِّخاذ تدابري مبوجبها.
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املادة 22-  اخت�سا�سات الهيئة

1- م���ع عدم الإخ���لل باخت�سا�سات اللجن���ة مبقت�سى املادة 21، وم���ع عدم الإخلل 
لة  باخت�سا�سات الهيئة واللجنة مبقت�سى اتفاقية �سنة 1961 واتفاقية �سنة 1961 ب�سيغتها املعدَّ

واتفاقية �سنة 1971:

)اأ(      اإذا توافرت لدى الهيئة، بناًء على نظرها يف املعلومات املتاحة لها اأو للأمني العام 
اأو للجن���ة اأو يف املعلوم���ات الواردة من اأجهزة الأمم املتحدة، اأ�سباب تدعوها اإىل العتقاد باأنه ل 
يج���ري تقيق اأهداف هذه التفاقي���ة فيما يتعلق باخت�سا�ساتها، جاز له���ا اأن تدعو طرفًا ما اأو 

اأطرافًا اإىل تقدمي اأيَّة معلومات ذات �سلة؛

)ب( فيما يتعلق باملواد 12 و13 و16:

خ���اذ التدابري اللزم���ة وفقا للفق���رة الفرعي���ة )اأ(، اأن تهيب  ‘1’  للهيئ���ة، بع���د اتِّ
بالط���رف املعني، اإن راأت لزوما لذلك، اأن يتَّخ���ذ التدابري العلجية التي تبدو 

لزمة يف هذه الظروف لتنفيذ اأحكام املواد 12 و13 و16؛

ية  ‘2’  على الهيئ���ة، قبل اتِّخاذ اإجراء مبوجب البند ‘3’ اأدناه، اأن تافظ على �سرِّ
مرا�سلتها مع الطرف املعني مبوجب الفقرتني الفرعيتني ال�سابقتني؛

‘3’  اإذا وج���دت الهيئ���ة اأنَّ الطرف املعن���ي مل ياأخذ التدابري العلجي���ة التي ُدعي 
ه اأنظار الأطراف  اإىل اتِّخاذه���ا مبوجب هذه الفقرة الفرعية، جاز لها اأن توجِّ
واملجل����س واللجن���ة اإىل امل�ساألة. واأيُّ تقرير تن�س���ره الهيئة مبوجب هذه الفقرة 
���ن اأي�سًا وجهات نظ���ر الطرف املعن���ي اإن طلب هذا  الفرعي���ة يج���ب اأن يت�سمَّ

الأخري ذلك.

له يف اجتماع تعق���ده الهيئة وتبحث فيه مبوجب  2- ُيدع���ى اأيُّ ط���رف اإىل اإيفاد من ميثِّ
هذه املادة م�ساألة تعني ذلك الطرف ب�سفة مبا�سرة.

3- اإذا مل تتَّخ���ذ الهيئ���ة بالإجماع قرارًا يف اإطار هذه امل���ادة، يف ق�سية ما، وجب بيان 
وجهات نظر الأقلية.

4- ُتتَّخذ قرارات الهيئة يف اإطار هذه املادة باأغلبية ثلثي جميع اأع�ساء الهيئة.

5- على الهيئة، عند ا�سطلعها باخت�سا�ساتها طبقًا للفقرة الفرعية 1 )اأ( من هذه 
ية جميع املعلومات التي قد ترد اإىل حوزتها. املادة، اأن ت�سمن �سرِّ
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6- ل تنطب���ق م�سوؤولي���ة الهيئة يف اإطار هذه املادة على تنفي���ذ املعاهدات اأو التفاقات 
التي تعقدها الأطراف وفقًا لأحكام هذه التفاقية.

7- ل تنطب���ق اأحكام هذه املادة على املنازعات التي تن�ساأ بني الأطراف، والتي ت�سملها 
اأحكام املادة 32.

املادة 23- تقارير الهيئة

رة لديها، ويف  ن تليًل للمعلومات املتوفِّ 1- ُتِعدُّ الهيئُة تقريرًا �سنوّيًا عن اأعمالها يت�سمَّ
مة اأو املطلوبة من الأطراف، بالإ�سافة اإىل  ح���الت منا�سبة، بيانًا بالإي�ساحات، اإن ُوجدت، املقدَّ
���ة ملحظ���ات اأو تو�سيات ترغب الهيئة يف تقدميها. وللهيئة اأن ُتِعدُّ ما تراه لزمًا من املعلومات  اأيَّ
م املعلومات اإىل املجل�س عن طريق اللجن���ة التي قد تبدي من التعليقات ما تراه  الإ�سافي���ة. وُتقدَّ

ملئمًا.

2- ي���وايف الأم���نُي الع���امُّ الأطراَف بتقاري���ر الهيئة ث���مَّ ين�سرها يف وق���ت لحق. وعلى 
الأطراف اأن ت�سمح بتوزيعها دون قيد.

 املادة 24- تطبيق تدابري اأ�سّد مما تقت�سيه 
هذه التفاقية

لأيِّ طرف اأن يتَّخذ تدابري اأ�سّد من التدابري املن�سو�س عليها يف هذه التفاقية اإذا راأى اأنَّ 
ار غري امل�سروع. مثل هذه التدابري منا�سبة اأو لزمة ملنع اأو وقف التِّ

 املادة 25- عدم النتقا�س من حقوق اأو التزامات
تعاهدية �سابقة

لي����س يف اأحكام هذه التفاقية ما ينتق�س م���ن حقوق اأو التزامات الأطراف فيها مبقت�سى 
لة واتفاقية �سنة 1971. اتفاقية �سنة 1961، واتفاقية �سنة 1961 ب�سيغتها املعدَّ
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املادة 26- التوقيع

ُيفت���ح باب التوقيع على هذه التفاقية يف مكت���ب الأمم املتحدة يف فيينا، يف الفرتة من   
20 كان���ون الأول/دي�سمرب 1988 اإىل 28 �سباط/فرباير 1989، وبعد ذلك يف مقر الأمم املتحدة 

يف نيويورك حتى 20 كانون الأول/دي�سمرب 1989، وذلك من جانب:

)اأ(     جميع الدول؛

)ب( ناميبيا، ممثَّلة مبجل�س الأمم املتحدة لناميبيا؛

)ج(     منظم���ات التكام���ل القت�س���ادي الإقليمية التي لها اخت�سا����س يف التفاو�س ب�ساأن 
التفاقي���ات الدولية يف امل�سائل التي ت�سملها ه���ذه التفاقية، ويف اإبرام تلك التفاقات وتطبيقها، 
م���ع انطباق الإ�سارات اإىل الأط���راف اأو الدول اأو الدوائر الوطني���ة، يف اإطار التفاقية، على هذه 

املنظمات يف حدود اخت�سا�ساتها.

 املادة 27- الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو
الإقرار الر�سمي

1- تخ�س���ع ه���ذه التفاقية للت�سدي���ق عليها اأو لقبوله���ا اأو للموافقة عليه���ا من جانب 
ال���دول ومن جانب ناميبيا، ممثَّلة مبجل�س الأمم املتح���دة لناميبيا، وللإقرار الر�سمي من جانب 
منظمات التكامل القت�سادي الإقليمية امل�سار اإليها يف الفقرة الفرعية )ج( من املادة 26. وتودع 

�سكوك الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة وال�سكوك املتعلقة بالإقرار الر�سمي، لدى الأمني العام.

2- تعل���ن منظمات التكامل القت�سادي الإقليمي���ة، يف �سكوك اإقرارها الر�سمي، مدى 
اخت�سا�سه���ا بامل�سائل الت���ي تنظمها هذه التفاقية. كما تخطر ه���ذه املنظمات الأمني العام باأيِّ 

تعديل يطراأ على نطاق اخت�سا�سها يف امل�سائل التي تنظمها التفاقية.

املادة 28- الن�سمام

ة دولة ومن جانب ناميبيا،  1- تظلُّ هذه التفاقية مفتوحًة للن�سمام اإليها من جانب اأيَّ
ممثَّلة مبجل�س الأمم املتحدة لناميبيا، ومن جانب منظمات التكامل القت�سادي الإقليمية امل�سار 
اإليها يف الفقرة الفرعية )ج( من املادة 26. وي�سبح الن�سمام نافذًا باإيداع �سك الن�سمام لدى 

الأمني العام.
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2- تعل���ن منظمات التكامل القت�سادي الإقليمي���ة، يف �سكوك اإقرارها الر�سمي، مدى 
مها التفاقية. كما تخطر هذه املنظمات الأمني العام باأيِّ تعديل  اخت�سا�سه���ا بامل�سائل التي تنظِّ

مها التفاقية. يطراأ على نطاق اخت�سا�سها يف امل�سائل التي تنظِّ

ز النفاذ املادة 29- الدخول حيِّ

ز النفاذ يف اليوم الت�سعني الذي يل���ي تاريخ اإيداع ال�سك  1- تدخ���ل ه���ذه التفاقية حيِّ
الع�سرين من �سكوك الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو الن�سمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة 

من جانب الدول اأو من جانب ناميبيا، ممثَّلة مبجل�س الأمم املتحدة لناميبيا.

ق عل���ى التفاقي���ة اأو تقبلها اأو تواف���ق عليه���ا اأو تن�سم  2- بالن�سب���ة ل���كل دول���ة ت�س���دِّ
اإليه���ا بعد اإي���داع ال�سك الع�سرين من �سك���وك الت�سديق اأو القبول اأو املوافق���ة اأو الن�سمام، اأو 
ز النفاذ يف اليوم  بالن�سب���ة لناميبي���ا، ممثَّلة مبجل�س الأمم املتحدة لناميبيا، تدخ���ل التفاقية حيِّ
 الت�سع���ني الذي يل���ي تاريخ اإيداع تلك الدول���ة، اأو ناميبيا، �سك ت�سديقه���ا اأو قبولها اأو موافقتها

اأو ان�سمامها.

 3- بالن�سبة لكل منظمة من منظمات التكامل الإقليمية امل�سار اإليها يف الفقرة الفرعية )ج(
ز النفاذ  م���ن املادة 26 تودع �سّكًا متعلقًا بالإقرار الر�سم���ي اأو �سك ان�سمام، تدخل التفاقية حيِّ
ز النفاذ عمًل  يف الي���وم الت�سع���ني الذي يلي اإيداع ذل���ك ال�سك، اأو يف تاريخ دخول التفاقي���ة حيِّ

بالفقرة 1 من هذه املادة، اأيُّهما لحق.

املادة 30- الن�سحاب

ه اإىل  1- يج���وز لأيِّ ط���رف الن�سحاب من هذه التفاقية يف اأيِّ وقت باإ�سعار كتابي ُيوجَّ
الأمني العام للأمم املتحدة.

2- ي�سب���ح هذا الن�سحاب ناف���ذ املفعول بالن�سبة للطرف املعني بعد مرور �سنة واحدة 
ي الأمني العام الإ�سعار. على تاريخ تلقِّ
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املادة 31- التعديلت

1- يج���وز لأيِّ ط���رف اأن يق���رتح اإدخ���ال تعدي���ل عل���ى ه���ذه التفاقي���ة. وعل���ى ذل���ك 
الط���رف اأن ير�س���ل ن����س اأيِّ تعديل من ه���ذا القبيل م�سفوع���ًا باأ�سبابه اإىل الأم���ني العام، الذي 
ير�سل���ه اإىل الأط���راف الأخ���رى وي�ساأله���ا، م���ا اإذا كانت تقب���ل التعديل املق���رتح. واإذا مل يرف�س 
اأيُّ ط���رف تعدي���ًل مقرتح���ًا ج���رى تعميمه على ه���ذا النحو خ���لل اأربع���ة وع�سري���ن �سهرًا من 
ز النف���اذ، بالن�سبة للطرف املعن���ي، بعد ت�سعني  تعميم���ه، اعت���رب هذا التعدي���ل مقبوًل ودخ���ل حيِّ
 يوم���ًا م���ن اإيداع ذلك الط���رف لدى الأمني الع���ام وثيقة تعربِّ ع���ن موافقته عل���ى اللتزام بذلك

التعديل.

2- اإذا رف����س اأيُّ ط���رف تعدي���ًل مقرتح���ًا، كان عل���ى الأم���ني الع���ام اأن يت�س���اور م���ع 
الأط���راف واأن يعر����س الأم���ر، م�سفوع���ا ب���اأيِّ تعليق���ات اأبدته���ا الأط���راف، عل���ى املجل����س اإذا 
ر الدع���وة اإىل عق���د موؤمت���ر وفق���ًا  طلب���ت غالبي���ة الأط���راف ذل���ك. ويج���وز للمجل����س اأن يق���رِّ
للفق���رة 4 من امل���ادة 62 من ميث���اق الأمم املتحدة. وي���درج اأيُّ تعديل ينبثق من ه���ذا املوؤمتر يف 
 بروتوك���ول تعدي���ل. ويلزم اإب���لغ الأمني العام عل���ى وجه التحدي���د باملوافقة عل���ى اللتزام بهذا

الربوتوكول.

املادة 32- ت�سوية املنازعات

1- اإذا ن�س���اأ نزاع بني طرفني اأو اأكرث ب�ساأن تف�سري هذه التفاقية اأو تطبيقها، كان على 
ي اأو الو�ساطة اأو التوفيق  الأط���راف اأن تت�س���اور معًا لت�سوية الن�زاع عن طريق التفاو�س اأو التح���رِّ
اأو التحكي���م اأو اللجوء اإىل الهيئ���ات الإقليمية اأو الإجراءات الق�سائي���ة اأو غري ذلك من الو�سائل 

ال�سلمية التي تختارها.

حة يف الفقرة 1 من هذه املادة يحال، بناًء  ر ت�سويته بالطريقة املو�سَّ 2- اأيُّ ن����زاع تتع���ذَّ
على طلب اأيٍّ من الأطراف يف الن�زاع، اإىل حمكمة العدل الدولية للبتِّ فيه.

3- اإذا كانت منظمة من منظمات التكامل القت�سادي الإقليمية امل�سار اإليها يف الفقرة 
حة يف الفقرة 1 من هذه  ر ت�سويته بالطريقة املو�سَّ الفرعية )ج( من املادة 26 طرفا يف ن�زاع تتعذَّ
امل���ادة، ج���از لها اأن تطلب اإىل املجل�س، من خلل دولة ع�س���و يف الأمم املتحدة، ا�ست�سدار فتوى 
م���ن حمكمة الع���دل الدولية وفقًا للمادة 65 م���ن النظام الأ�سا�سي للمحكم���ة وتعترب هذه الفتوى 

حا�سمة للن�زاع.
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4- يج���وز لكل دولة، وقت توقيع ه���ذه التفاقية اأو الت�سديق عليها اأو قبولها اأو املوافقة 
عليه���ا اأو الن�سمام اإليها، ولكل منظمة اإقليمية للتكامل القت�سادي، وقت التوقيع اأو اإيداع وثيقة 
الإق���رار الر�سم���ي اأو الن�سم���ام، اأن تعلن اأنها ل تعت���رب نف�سها ملتزمة بالفقرت���ني 2 و3 من هذه 
املادة. وتكون الأطراف الأخرى يف حّل من اللتزام بالفقرتني 2 و3 اإزاء اأيِّ طرف يكون قد �سدر 

عنه هذا الإعلن.

5- يج���وز لأيِّ ط���رف �سدر عنه اإعلن وفق���ًا للفقرة 4 من هذه امل���ادة اأن ي�سحب هذا 
ه اإىل الأمني العام. الإعلن يف اأيِّ وقت باإ�سعار ُيوجَّ

ي�ة املادة 33- الن�سو�س ذات احُلجِّ

تك���ون الن�سو����س الإ�سبانية والإنكليزي���ة والرو�سي���ة وال�سينية والعربي���ة والفرن�سية لهذه 
ي�ة. التفاقية مت�ساوية يف احُلجِّ

املادة 34- الوديع

تودع هذه التفاقية لدى الأمني العام للأمم املتحدة.

�سون بذلك ح�سب الأ�سول، بتوقيع هذه التفاقية. عون اأدناه، املفوَّ م، قام املوقِّ واإثباتًا ملا تقدَّ

رت يف فيين���ا يف ن�سٍّ اأ�سلي واحد، يف ه���ذا اليوم املوافق للع�سرين م���ن كانون الأول/ ُح���رِّ
دي�سمرب من عام األف وت�سعمائة وثمانية وثمانني.

ح���ة للم���واد الت���ي يك���رث  ملحظ���ة: ت���رد يف الوثيق���ة ST/CND/1/Add.3 القائم���ة املنقَّ
رات العقلية ب�سورة غري م�سروعة والتي هي مدَرجة  رات واملوؤثِّ ا�ستخدامه���ا يف �سنع املخدِّ
���ار غري امل�سروع يف  يف اجلدول���ني الأول والث���اين من اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة التِّ

رات العقلية ل�سنة 1988. رات واملوؤثِّ املخدِّ
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