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 اتفاقية األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة
 االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية

 
 دها املؤمتر يف جلسته العامة السادسةاليت اعتم

 ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول١٩املعقودة يف 
 

 ،إن األطراف يف هذه االتفاقية  
 ازاء جسامة وتزايد انتاج املخدرات واملؤثرات العقلية   إذ يساورها بالغ القلق 

ر والطلب عليها واالجتار فيها بصورة غري مشروعة، مما يشكل هتديدا خطريا لصحة البش         
 ورفاههم ويلحق الضرر باألسس االقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع،    

 ازاء تغلغل االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات     وإذ يساورها بالغ القلق 
العقلية على حنو مطرد يف خمتلف فئات اجملتمع، خاصة وأن األطفال يستغلون يف كثري من 

 مشروعة لالستهالك وألغراض انتاج املخدرات واملؤثرات          أرجاء العامل باعتبارهم سوقا غري   
العقلية وتوزيعها واالجتار فيها بصورة غري مشروعة مما يشكّل خطرا فادحا إىل حد يفوق        

 التصور،
 الروابط بني االجتار غري املشروع وما يتصل به من األنشطة االجرامية   وإذ تدرك 

 ع وهتدد استقرار الدول وأمنها وسيادهتا،  األخرى املنظمة اليت تقوض االقتصاد املشرو    
 بأن االجتار غري املشروع هو نشاط اجرامي دويل يستلزم اهتماما عاجال        وإذ تسلّم 

 وأولوية عليا،
 أن االجتار غري املشروع يدر أرباحا وثروات طائلة متكّن املنظمات         وإذ تدرك 

كومات واملؤسسات التجارية     االجرامية عرب الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل احل  
 واملالية املشروعة واجملتمع على مجيع مستوياته،    

 على حرمان األشخاص املشتغلني باالجتار غري املشروع مما جينونه من         وتصميما منها 
متحصالت من نشاطهم االجرامي، وبذا تقضي على احلافز الرئيسي الذي يدفعهم إىل        

 فعلتهم هذه، 
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 أسباب مشكلة اساءة استعمال املخدرات واملؤثرات       يف القضاء علىوإذ ترغب 
العقلية، من جذورها، وضمنها الطلب غري املشروع على هذه العقاقري املخدرة واملؤثرات           

 العقلية مث األرباح اهلائلة املستمدة من االجتار غري املشروع،    
السالئف    ضرورة اختاذ تدابري رقابية على املواد، مبا يف ذلك    يف اعتبارها وإذ تضع 

والكيميائيات واملذيبات اليت تستخدم يف صنع املخدرات واملؤثرات العقلية واليت أدت سهولة        
 احلصول عليها إىل ازدياد الصنع السري هلذه العقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية،    

 على تعزيز التعاون الدويل يف جمال منع االجتار غري املشروع عن طريق        وتصميما منها 
 البحر،

 أن القضاء على االجتار غري املشروع هو مسؤولية مجاعية على عاتق كل     وإذ تدرك 
 الدول، وأن من الضروري، هلذه الغاية، اختاذ اجراءات منسقة يف اطار من التعاون الدويل،  

 باختصاص األمم املتحدة يف ميدان مراقبة املخدرات واملؤثرات العقلية،    واعترافا منها 
 كون األجهزة الدولية املعنية هبذه املراقبة داخلة يف اطار هذه املنظمة،    ورغبة منها يف أن ت

 املبادئ التوجيهية للمعاهدات السارية ملراقبة املخدرات واملؤثرات       وإذ تعيد تأكيد 
 العقلية ونظام املراقبة الذي جتسده، 

لوحيدة    احلاجة إىل تعزيز واستكمال التدابري املنصوص عليها يف االتفاقية ا       وإذ تدرك   
 املعدل    ١٩٧٢، ويف تلك االتفاقية بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة   ١٩٦١للمخدرات لسنة  

، من أجل ١٩٧١، واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  ١٩٦١لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة   
 مقاومة ما لالجتار غري املشروع من جسامة ومدى ونتائج خطرية،    

عزيز الوسائل القانونية الفّعالة للتعاون الدويل يف  أمهية تقوية وتوإذ تدرك أيضا 
 املسائل اجلنائية لغرض منع األنشطة االجرامية الدولية يف االجتار غري املشروع،    

 يف عقد اتفاقية دولية شاملة وفعالة وعملية، ترمي على وجه التحديد إىل ورغبة منها 
ب املختلفة للمشكلة ككل، وخاصة  مكافحة االجتار غري املشروع وتأخذ يف االعتبار اجلوان  

اجلوانب اليت مل تتطرق اليها املعاهدات السارية يف مضمار مراقبة املخدرات واملؤثرات     
 العقلية،

 : على ما يليتتفق هبذا 
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 ١املادة 
 تعاريف

تستخدم املصطلحات التالية يف كل مواد هذه االتفاقية، إال إذا أشري صراحة إىل    
 :اق خالف ذلك خالف ذلك أو اقتضى السي 

اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات اليت أنشئت مبوجب      " اهليئة"يقصد بتعبري  )أ( 
، وتلك االتفاقية بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة   

 ؛ ١٩٦١ املعدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة    ١٩٧٢
 ات من جنس القنب؛أي نب" نبات القنب"يقصد بتعبري  )ب( 
مجيع أنواع الشجريات من جنس      " شجرية الكوكا  "يقصد بتعبري  )ج( 

 أريتروكسيلون؛ 
أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو هيئة " الناقل التجاري"يقصد بتعبري  )د( 

أخرى تعمل يف جمال نقل األشخاص أو البضائع أو املواد الربيدية ويتقاضى نظري ذلك مقابال   
 ين منه منفعة أخرى؛أو أجرة أو جي

جلنة املخدرات التابعة جمللس األمم املتحدة االقتصادي       " اللجنة"يقصد بتعبري  )ه( 
 واالجتماعي؛   

، الذي يشمل التجريد عند االقتضاء، احلرمان     "املصادرة"يقصد بتعبري  )و( 
 الدائم من األموال بأمر من حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛ 

أسلوب السماح للشحنات غري املشروعة من       "  املراقب التسليم"يقصد بتعبري  )ز( 
املخدرات أو املؤثرات العقلية أو املواد املدرجة يف اجلدول األول واجلدول الثاين املرفقني هبذه             
االتفاقية أو املواد اليت أحلت حملها، مبواصلة طريقها إىل خارج اقليم بلد أو أكثر أو عربه أو  

تصة وحتت مراقبتها، بغية كشف هوية األشخاص املتورطني يف   إىل داخله، بعلم سلطاته املخ
  من االتفاقية؛٣ من املادة ١ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة    

االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة    " ١٩٦١اتفاقية سنة "يقصد بتعبري  )ح( 
 ؛ ١٩٦١
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 الوحيدة   االتفاقية"  بصيغتها املعدلة١٩٦١اتفاقية سنة "يقصد بتعبري  )ط( 
 املعدل لالتفاقية الوحيدة    ١٩٧٢ بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة    ١٩٦١للمخدرات لسنة  
 ؛ ١٩٦١للمخدرات لسنة  

 ؛١٩٧١اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة " ١٩٧١اتفاقية سنة "يقصد بتعبري  )ي( 
 جملس األمم املتحدة االقتصادي واالجتماعي؛     " اجمللس"يقصد بتعبري  )ك( 
احلظر املؤقت على نقل األموال أو " التحفظ"أو " التجميد" بتعبري يقصد )ل( 

حتويلها أو التصرف فيها أو حتريكها أو وضع اليد أو احلجز عليها بصورة مؤقتة على أساس 
 أمر صادر من حمكمة أو سلطة خمتصة؛

 ١اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرتني   " االجتار غري املشروع  "يقصد بتعبري  )م( 
  من هذه االتفاقية؛ ٣من املادة  ٢ و

أية مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، من املواد   " املخدر"يقصد بتعبري  )ن( 
،   ١٩٦١املدرجة يف اجلدول األول واجلدول الثاين من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة        

دة    املعدل لالتفاقية الوحي  ١٩٧٢ومن تلك االتفاقية بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة   
 ؛ ١٩٦١للمخدرات لسنة  

 أية شجرية من فصيلة اخلشخاش املنوم؛ " خشخاش األفيون "يقصد بتعبري  )س( 
أي أموال مستمدة أو حصل عليها، بطريق  " املتحصالت"يقصد بتعبري  )ع( 

 ؛ ٣ من املادة ١مباشر أو غري مباشر، من ارتكاب جرمية منصوص عليها يف الفقرة 
األصول أيا كان نوعها، مادية كانت أو غري مادية،    " األموال"يقصد بتعبري  )ف( 

منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غري ملموسة، واملستندات القانونية أو الصكوك اليت تثبت متلك      
 تلك األموال أو أي حق متعلق هبا؛

أية مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، أو أية " املؤثرات العقلية"يقصد بتعبري  )ص( 
مدرجة يف اجلداول األول والثاين والثالث والرابع من اتفاقية املؤثرات العقلية  منتجات طبيعية 

 ؛ ١٩٧١لسنة 
 األمني العام لألمم املتحدة؛" األمني العام"يقصد بتعبري  )ق( 
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قائمتا املواد اللتان  " اجلدول الثاين"و " اجلدول األول "يقصد بتعبريي  )ر( 
تفاقية، بصيغتهما اليت تعدل من حني إىل آخر وفقا       حتمالن هذين الرقمني واملرفقتان هبذه اال     

 ؛ ١٢للمادة 
الدولة اليت جيري عرب اقليمها نقل املخدرات    " دولة العبور"يقصد بتعبري  )ش( 

واملؤثرات العقلية ومواد اجلدول األول واجلدول الثاين غري املشروعة، واليت ليست مكان          
 .منشئها وال مكان مقصدها النهائي 

 
 ٢املادة 

 نطاق االتفاقية
هتدف هذه االتفاقية إىل النهوض بالتعاون فيما بني األطراف حىت تتمكن           -١ 

من التصدي مبزيد من الفعالية ملختلف مظاهر مشكلة االجتار غري املشروع يف املخدرات      
وعلى األطراف أن تتخذ، عند الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى . واملؤثرات العقلية الذي له بعد دويل 

فاقية، التدابري الضرورية، مبا يف ذلك التدابري التشريعية واالدارية، وفقا لألحكام األساسية  االت
 .لنظمها التشريعية الداخلية

على األطراف أن تفي بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية بشكل يتمشى مع            -٢ 
يف الشؤون   مبدأي املساواة يف السيادة والسالمة االقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخل   

 .الداخلية للدول األخرى 
ال جيوز ألي طرف أن يقوم، يف اقليم طرف آخر، مبمارسة وأداء املهام اليت        -٣ 

 .يقتصر االختصاص هبا على سلطات ذلك الطرف اآلخر مبوجب قانونه الداخلي     
 

 ٣املادة 
 اجلرائم واجلزاءات

ة يف اطار قانونه يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابري لتجرمي األفعال التالي -١ 
 :الداخلي، يف حال ارتكاهبا عمدا
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انـتاج أي خمـدرات أو مؤثـرات عقلـية، أو صـنعها، أو استخراجها،             ‘١‘ )أ( 
أو حتضـريها، أو عرضـها، أو عرضـها للبـيع، أو توزيعهـا، أو بيعها،       
ــيها، أو ارســاهلا، أو      ــأي وجــه كــان، أو السمســرة ف أو تســليمها ب

قلها، أو استريادها، أو تصديرها خالفا      ارسـاهلا بطـريق العـبور، أو ن       
 بصيغتها املعدلة ١٩٦١ أو اتفاقية سنة ١٩٦١ألحكـام اتفاقـية سنة    

 ؛١٩٧١أو اتفاقية سنة 
زراعـة خشـخاش األفيون أو شجرية الكوكا أو نبات القنب لغرض             ‘٢‘  

 أو اتفاقية سنة    ١٩٦١انـتاج املخـدرات خالفـا ألحكام اتفاقية سنة          
 دلة؛ بصيغتها املع١٩٦١

حـيازة أو شـراء أيـة خمـدرات أو مؤثـرات عقلـية لغـرض ممارسة أي                   ‘٣‘  
 أعاله؛‘ ١‘نشاط من األنشطة املذكورة يف البند 

صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد، أو مواد مدرجة يف اجلدول           ‘٤‘  
األول واجلــدول الــثاين، مــع العــلم بأهنــا ستســتخدم يف أو مــن أجــل  

 املخـدرات أو املؤثرات العقلية بشكل غري        زراعـة أو انـتاج أو صـنع       
 مشروع؛

أو ‘ ١‘تنظـيم أو ادارة أو متويل أي من اجلرائم املذكورة يف البنــود              ‘٥‘  
 أعاله؛‘ ٤‘أو ‘ ٣‘أو ‘ ٢‘

حتويـل األمـوال أو نقـلها مـع العـلم بأهنـا مسـتمدة مـن أيـة جرمية أو            ‘١‘ )ب( 
هذه الفقرة، أو من من ) أ(جرائم منصوص عليها يف الفقرة الفرعية      

فعــل مــن أفعــال االشــتراك يف مــثل هــذه اجلــرمية أو اجلــرائم، هبــدف  
اخفـاء أو متويـه املصـدر غـري املشروع لألموال أو قصد مساعدة أي      
شــخص مــتورط يف ارتكــاب مــثل هــذه اجلــرمية أو اجلــرائم عــلى        

 االفالت من العواقب القانونية ألفعاله؛
ال، أو مصـدرها، أو مكاهنـا أو طريقة   اخفـاء أو متويـه حقـيقة األمـو         ‘٢‘  

التصـرف فـيها أو حركـتها أو احلقـوق املـتعلقة هبا، أو ملكيتها، مع                
العـلم بأهنـا مسـتمدة مـن جـرمية أو جرائم منصوص عليها يف الفقرة            
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مــن هــذه الفقــرة، أو مســتمدة مــن فعــل مــن أفعـــال        ) أ(الفرعــية  
 االشتراك يف مثل هذه اجلرمية أو اجلرائم؛

 :راعاة مبادئه الدستورية واملفاهيم األساسية لنظامه القانوينمع م )ج( 
اكتسـاب أو حـيازة أو اسـتخدام األمـوال مع العلم، وقت تسلمها،               ‘١‘  

بأهنا مستمدة من جرمية أو جرائم منصوص عليها يف الفقرة الفرعية            
مـن هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال االشتراك يف مثل         ) أ(

 و اجلرائم؛هذه اجلرمية أ
حيازة معدات أو مواد، أو مواد مدرجة يف اجلدول األول واجلدول          ‘٢‘  

الـثاين، مـع العـلم بأهنـا تستخدم أو ستستخدم يف زراعة خمدرات أو       
 مؤثرات عقلية أو النتاجها أو لصنعها بصورة غري مشروعة؛

حتـريض الغـري أو حضهم عالنية، بأية وسيلة، على ارتكاب أي من               ‘٣‘  
ائم املنصـوص عليها يف هذه املادة أو على استعمال خمدرات أو            اجلـر 

 مؤثرات عقلية بصورة غري مشروعة؛
االشــتراك أو املشــاركة يف ارتكــاب أيــة جــرائم منصــوص علــيها يف    ‘٤‘  

هـذه املـادة، أو الـتواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها أو املساعدة أو               
 .دد ارتكاهباالتحريض عليها أو تسهيلها أو ابداء املشورة بص

يـتخذ كـل طـرف، مـع مـراعاة مـبادئه الدستورية واملفاهيم األساسية لنظامه                 -٢ 
القــانوين، مــا يلــزم مــن تدابــري، يف اطــار قانونــه الداخــلي، لــتجرمي حــيازة أو شــراء أو زراعــة    
خمـدرات أو مؤثـرات عقلية لالستهالك الشخصي، يف حال ارتكاب هذه األفعال عمدا خالفا            

 .١٩٧١ بصيغتها املعدلة أو اتفاقية سنة ١٩٦١ أو اتفاقية سنة ١٩٦١ية سنة ألحكام اتفاق
ــية أو      -٣  جيــوز االســتدالل مــن الظــروف الواقعــية املوضــوعية عــلى العــلم أو الن

 . من هذه املادة١القصد املطلوب، ليكون ركنا جلرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة 
ــيها يف  عــلى كــل طــرف أن خيضــع ارتكــا   )أ( -٤  ب اجلــرائم املنصــوص عل
 مـن هـذه املـادة جلـزاءات تـراعى فـيها جسـامة هـذه اجلـرائم، كالسـجن أو غريه من               ١الفقـرة   

 العقوبات السالبة للحرية، والغرامة املالية واملصادرة؛
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جيـوز لألطـراف أن تـنص عـلى إخضـاع مـرتكيب اجلرائم املنصوص عليها يف                  )ب( 
نب العقوبة، لتدابري كالعالج أو التوعية أو الرعاية الالحقة أو  من هذه املادة، إىل جا     ١الفقرة  

 إعادة التأهيل أو إعادة االدماج يف اجملتمع؛
مـع عـدم االخالل بأحكام الفقرتني الفرعيتني السابقتني، جيوز لألطراف، يف      )ج( 

مثل التوعية احلـاالت القليلة األمهية، إذا رأت مالءمة ذلك، أن تقرر، بدال من العقوبة، تدابري           
أو إعـادة التأهـيل أو إعـادة االدمـاج يف اجملـتمع، وكذلـك، وعـندما يكـون اجملـرم مـن متعاطي                       

 العقاقري املخدرة، العالج والرعاية الالحقة؛
جيـوز لألطراف أن تتخذ تدابري بديلة أو مكملة للجزاء على جرمية منصوص       )د( 

مني أو تعليمهم أو توفري الرعاية الالحقة    مـن هذه املادة، هبدف عالج اجملر       ٢علـيها يف الفقـرة      
 .هلم أو إعادة تأهيلهم أو إعادة ادماجهم يف اجملتمع

تعمــل األطــراف عــلى أن متكــن حماكمهــا وســلطاهتا املختصــة األخــرى مــن     -٥ 
 من هذه ١مـراعاة الظـروف الواقعـية الـيت جتعـل ارتكـاب اجلـرائم املنصـوص علـيها يف الفقـرة                     

 :ورة، مثلاملادة أمرا بالغ اخلط
 التورط يف جرمية ترتكبها عصابة إجرامية منظمة ينتمي إليها اجملرم؛ )أ( 
 تورط اجلاين يف أنشطة إجرامية منظمة دولية أخرى؛ )ب( 
 تورط اجلاين يف أنشطة أخرى خمالفة للقانون، يسهلها ارتكاب اجلرمية؛ )ج( 
 استخدام اجلاين للعنف أو األسلحة؛ )د( 
 وظيفة عامة واتصال اجلرمية هبذه الوظيفة؛شغل اجلاين ل )ه( 
 التغرير بالقّصر أو استغالهلم؛ )و( 
ارتكـاب اجلـرمية يف مؤسسة اصالحية أو يف مؤسسة تعليمية أو يف مرفق من           )ز( 

مـرافق اخلدمـة االجتماعـية أو يف جوارهـا املباشـر أو يف أماكن أخرى يرتادها تالمذة املدارس                  
 يمية ورياضية واجتماعية؛والطلبة ملمارسة أنشطة تعل

صــدور أحكــام ســابقة باالدانــة، أجنبــية أو حملــية، وبوجــه خــاص يف جــرائم   )ح( 
 .مماثلة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف
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تسـعى األطــراف إىل ضــمان ممارســة أيـة ســلطات قانونــية تقديــرية، مبوجــب    -٦ 
يب اجلـرائم املنصـوص علـيها يف هـذه املادة، بغية       قوانيـنها الداخلـية، فـيما يـتعلق مبالحقـة مـرتك           

حتقـيق أكـرب قـدر مـن الفعالـية لـتدابري انفـاذ القوانـني الـيت تتخذ فيما يتصل هبذه اجلرائم، ومع                   
 .املراعاة الواجبة لضرورة الردع عن ارتكاب هذه اجلرائم

تعمــل األطــراف عــلى أن تضــع حماكمهــا أو ســلطاهتا املختصــة األخــرى يف     -٧ 
 من هذه املادة والظروف املذكورة يف ١رها الطبـيعة اخلطرية للجرائم املذكورة يف الفقرة   اعتـبا 

 مــن هــذه املــادة، لــدى الــنظر يف احــتمال االفــراج املــبكر أو االفــراج املشــروط عــن   ٥الفقــرة 
 .األشخاص احملكوم عليهم الرتكاب تلك اجلرائم

لي، مدة تقادم طويلة حيـدد كـل طـرف، عند االقتضاء، مبوجب قانونه الداخ           -٨ 
 من هذه املادة، ١تـبدأ قبل فواهتا اجراءات الدعوى بشأن أية جرمية منصوص عليها يف الفقرة        

 .ومدة أطول عندما يكون الشخص املنسوب إليه ارتكاب اجلرمية قد فر من وجه العدالة
يـتخذ كـل طرف التدابري املناسبة اليت تتفق ونظامه القانوين، لضمان حضور          -٩ 

 من هذه املادة، ١تهم أو احملكـوم علـيه باالدانـة الرتكـاب جـرمية منصـوص عليها يف الفقرة          املـ 
 .واملوجود داخل إقليمه، لالجراءات اجلنائية الالزمة

ألغـراض الـتعاون بـني األطـراف يف اطـار هـذه االتفاقـية، مبـا يف ذلـك، على                      -١٠ 
تـرب اجلـرائم املنصوص عليها يف   ، ال تع٩ و ٧ و ٦ و ٥وجـه اخلصـوص، الـتعاون يف اطـار املـواد            

هــذه املــادة جــرائم مالــية أو جــرائم سياســية أو جــرائم ذات دوافــع سياســية، وذلــك مــع عــدم 
 .االخالل بالضوابط الدستورية وبالقوانني الداخلية األساسية لألطراف

لـيس يف هـذه املادة ما خيل مببدأ االحتكام فقط إىل القانون الداخلي للطرف                -١١ 
رائم اليت تنص عليها املادة وحجج الدفاع والدفوع القانونية املتصلة هبا، وباملبدأ    يف وصـف اجل   

 .القائل بأن مالحقة ومعاقبة مرتكيب هذه اجلرائم تتم وفقا للقانون املذكور
 

 ٤املادة 
 االختصاص القضائي

 :كل طرف -١ 
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ائم اليت  يـتخذ مـا قـد يلـزم من تدابري لتقرير اختصاصه القضائي يف جمال اجلر                )أ( 
 :، عندما٣ من املادة ١يكون قد قررها وفقا للفقرة 

 ترتكب اجلرمية يف إقليمه؛ ‘١‘ 
ترتكـب اجلـرمية على منت سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة مبقتضى قوانينه     ‘٢‘ 

 وقت ارتكاب اجلرمية؛
جيـوز له أن يـتخذ مـا قـد يلـزم من تدابري لتقرير اختصاصه القضائي يف جمال        )ب( 

 :، عندما٣ من املادة ١رائم اليت يقررها وفقا للفقرة اجل
 يرتكب اجلرمية أحد مواطنيه أو شخص يقع حمل اقامته املعتاد يف إقليمه؛ ‘١‘ 
ترتكـب اجلـرمية على منت سفينة تلقى الطرف إذنا باختاذ االجراءات املالئمة              ‘٢‘ 

ــادة     ــال بأحكــام امل ــذا االختصــ   ١٧بشــأهنا عم ــارس ه اص ، شــريطة أن ال مي
 ٤القضـائي إال على أساس االتفاقات أو الترتيبـــات املشار إليها يف الفقرتني             

  من تلك املادة؛٩و
من ‘ ٤‘) ج(تكـون اجلـرمية مـن اجلـرائم املنصـوص علـيها يف الفقـرة الفرعية            ‘٣‘ 

، وترتكـب خـارج إقلـيمه بقصـد ارتكـاب جرمية من             ٣ مـن املـادة      ١الفقـرة   
 . داخل إقليمه٣ من املادة ١فقرة اجلرائم املنصوص عليها يف ال

 :كل طرف -٢ 
يـتخذ أيضـا ما قد يلزم من تدابري لتقرير اختصاصه القضائي يف جمال اجلرائم          )أ( 

، عندما يكون الشخص املنسوب إليه ارتكاب اجلرمية        ٣ من املادة    ١الـيت يقـررها وفقا للفقرة       
 :موجودا داخل إقليمه وال يسلمه إىل طرف آخر على أساس

أن اجلـرمية ارتكبت يف إقليمه أو على منت سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت              ‘١‘ 
 مسجلة مبقتضى قوانينه وقت ارتكاب اجلرمية؛

 أو أن اجلرمية ارتكبها أحد مواطنيه؛ ‘٢‘ 
جيـوز لــه أيضـا أن يـتخذ ما قد يلزم من تدابري لتقرير اختصاصه القضائي يف          )ب( 

، عـندما يكون الشخص املنسوب إليه  ٣ مـن املـادة   ١ للفقـرة  جمـال اجلـرائم الـيت يقـررها وفقـا         
 .ارتكاب اجلرمية موجودا يف إقليمه وال يسلمه إىل طرف آخر
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ال تســتبعد هــذه االتفاقــية ممارســة أي اختصــاص جــنائي مقــرر مــن قــبل أي    -٣ 
 .طرف وفقا لقانونه الداخلي

 
 ٥املادة 

 املصادرة
 :للتمكني من مصادرة ما يلي يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابري  -١ 
  ٣ من املادة  ١املتحصالت املستمدة من اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة        )أ( 

 أو األموال اليت تعادل قيمتها قيمة املتحصالت املذكورة؛   
املخدرات واملؤثرات العقلية واملواد واملعدات أو غريها من الوسائط       )ب( 

 بأية كيفية، يف ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف    املستخدمة، أو اليت يقصد استخدامها، 
 .٣ من املادة ١الفقرة 

يتخذ كل طرف أيضا ما قد يلزم من تدابري لتمكني سلطاته املختصة من     -٢ 
 ١حتديد املتحصالت أو األموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من املشار إليها يف الفقرة      

 .ميدها أو التحفظ عليها، بقصد مصادرهتا يف النهاية من هذه املادة، ومن اقتفاء أثرها، وجت 
بغية تنفيذ التدابري املشار إليها يف هذه املادة، خيول كل طرف حماكمه أو    -٣ 

غريها من سلطاته املختصة أن تأمر بتقدمي السجالت املصرفية أو املالية أو التجارية أو  
كام هذه الفقرة حبجة سرية  وليس لطرف ما أن يرفض العمل مبوجب أح. بالتحفظ عليها

 .العمليات املصرفية
إذا قدم طلب عمال هبذه املادة من طرف آخر له اختصاص قضائي            )أ( -٤ 

، قام الطرف الذي تقع يف إقليمه ٣ من املادة ١يف جرمية منصوص عليها يف الفقرة 
 من هذه  ١ة املتحصالت أو األموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من املشار إليها يف الفقر 

 :املادة، مبا يلي
يقدم الطلب إىل سلطاته املختصة ليستصدر منها أمر مصادرة، وينفذ هذا   ‘١‘ 

 األمر إذا حصل عليه؛
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أو يقدم إىل سلطاته املختصة أمر املصادرة الصادر من الطرف الطالب وفقا      ‘٢‘ 
  من هذه املادة، هبدف تنفيذه بالقدر املطلوب وبقدر ما يتعلق ١للفقرة 

باملتحصالت أو األموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من املشار إليها يف  
 . والواقعة يف اقليم الطرف متلقي الطلب ١الفقرة 

إذا قدم طلب عمال هبذه املادة من طرف آخر له اختصاص قضائي يف جرمية       )ب( 
ديد   ، يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابري لتح٣ من املادة ١منصوص عليها يف الفقرة 

 من هذه  ١املتحصالت أو األموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من املشار إليها يف الفقرة 
املادة، أو القتفاء أثرها وجتميدها أو التحفظ عليها، متهيدا لصدور أمر مبصادرهتا يف النهاية     

لدى من هذه الفقرة، ) أ(إما لدى الطرف الطالب أو، إثر طلب مقدم عمال بالفقرة الفرعية   
 .الطرف متلقي الطلب

كل قرار أو اجراء يتخذه الطرف متلقي الطلب عمال بالفقرتني الفرعيتني  )ج( 
من هذه الفقرة، جيب أن يكون موافقا وخاضعا ألحكام قانونه الداخلي وقواعده           ) ب(و) أ(

جتاه االجرائية، أو ألية معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف يكون ملتزما به  
 .الطرف الطالب

، مع مراعاة التغيريات    ٧ من املادة  ١٩ إىل  ٦تطبق أحكام الفقرات من  )د( 
، جيب أن تتضمن الطلبات ٧ من املادة ١٠الالزمة، واضافة إىل املعلومات املبينة يف الفقرة 

 :اليت تقدم عمال هبذه املادة ما يلي 
وصفا : من هذه الفقرة‘ ١‘) أ(يف حالة طلب يندرج حتت الفقرة الفرعية  ‘١‘ 

لألموال املراد مصادرهتا وبيانا بالوقائع اليت يستند إليها الطرف الطالب، مبا     
يكفي لتمكني الطرف متلقي الطلب من استصدار أمر باملصادرة يف اطار   

 قانونه الداخلي؛ 
صورة مقبولة قانونا من  : ‘٢‘) أ(يف حالة طلب يندرج حتت الفقرة الفرعية    ‘٢‘ 

صادرة الصادر عن الطرف الطالب ويستند الطلب إليه، وبيانا أمر امل
 بالوقائع ومعلومات عن النطاق املطلوب تنفيذ األمر يف حدوده؛  

بيانا بالوقائع اليت يستند  ): ب(يف حالة طلب يندرج حتت الفقرة الفرعية   ‘٣‘ 
 .إليها الطرف الطالب وحتديدا لالجراءات املطلوب اختاذها   
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أن يزود األمني العام بنصوص كل من قوانينه ولوائحه اليت على كل طرف  )ه( 
 .تنفذ هذه الفقرة مبوجبها، وبنصوص أي تعديل الحق يطرأ على هذه القوانني واللوائح   

إذا ارتأى أحد األطراف أن خيضع التدابري املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني  )و( 
اعترب هذا الطرف هذه االتفاقية      من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة،   ) ب(و) أ(

 .األساس الضروري والكايف للتعاهد  
تسعى األطراف إىل عقد معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة    )ز( 

 .األطراف لتعزيز فعالية التعاون الدويل وفقا هلذه املادة  
يتصرف كل طرف، وفقا لقانونه الداخلي واجراءاته االدارية، يف       )أ( -٥ 

 . من هذه املادة ٤ أو الفقرة ١تحصالت أو األموال اليت يصادرها عمال بأحكام الفقرة   امل
جيوز للطرف، عند التصرف بناء على طلب أحد األطراف األخرى وفقا         )ب( 

 :هلذه املادة، أن ينظر بعني االعتبار اخلاص يف ابرام اتفاقات بشأن  
ملبالغ املستمدة من بيع هذه     التربع بقيمة هذه املتحصالت واألموال، أو با   ‘١‘ 

املتحصالت أو األموال، أو جبزء كبري من هذه القيمة أو املبالغ، للهيئات  
الدولية احلكومية املتخصصة يف مكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات      

 واملؤثرات العقلية واساءة استعماهلا؛  
ة من بيع هذه    اقتسام هذه املتحصالت أو األموال، أو املبالغ املستمد         ‘٢‘ 

املتحصالت أو األموال، مع أطراف أخرى، على أساس منظم أو يف كل 
حالة على حدة، ووفقا لقوانينها الداخلية أو اجراءاهتا االدارية أو االتفاقات      

 .الثنائية أو املتعددة األطراف اليت أبرمها هلذا الغرض 
 خضعت إذا حولت املتحصالت أو بدلت إىل أموال من نوع آخر،  )أ( -٦ 

 .هذه األموال األخرى، بدال من املتحصالت، للتدابري املشار إليها يف هذه املادة     
إذا اختلطت املتحصالت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، كانت هذه     )ب( 

األموال خاضعة للمصادرة، يف حدود ما يعادل القيمة املقدرة للمتحصالت املختلطة، وذلك   
 .ق بالتحفظ عليها أو التجميددون االخالل بأية سلطات تتعل

ختضع أيضا للتدابري املشار إليها يف هذه املادة، االيرادات أو غريها من  )ج( 
 :املستحقات املستمدة من   
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 املتحصالت؛  ‘١‘ 
 أو األموال اليت حولت املتحصالت أو بدلت إليها؛   ‘٢‘ 
در اللذين   أو األموال اليت اختلطت املتحصالت هبا، بنفس الكيفية ونفس الق    ‘٣‘ 

 .ختضع هبما املتحصالت  
لكل طرف أن ينظر يف عكس عبء اثبات ما يدعى شرعية مصدره من       -٧ 

متحصالت أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتفق هذا االجراء مع مبادئ قانونه 
 .الداخلي ومع طبيعة االجراءات القضائية وغريها من االجراءات   

 .املادة مبا يضر حبقوق الغري حسن النية ال جيوز تفسري أحكام هذه    -٨ 
وفقا . ليس يف هذه املادة ما ميس مبدأ حتديد وتنفيذ التدابري املشار إليها فيها -٩ 

 .للقانون الداخلي لكل طرف وبالشروط اليت يقررها هذا القانون  
 

 ٦املادة 
 تسليم اجملرمني

 من ١ وفقا للفقرة تطبق هذه املادة على اجلرائم اليت تقــررها األطــراف  -١ 
 .٣املادة 

تعترب كل جرمية من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة مدرجة كجرمية    -٢ 
وتتعهد   . جيوز فيها تسليم اجملرمني، يف أية معاهدة لتسليم اجملرمني سارية فيما بني األطراف       

ني يف أية معاهدة    األطراف بإدراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم اليت جيوز فيها تسليم اجملرم    
 .لتسليم اجملرمني تعقد فيما بينها

إذا تلقى طرف، خيضع تسليم اجملرمني لوجود معاهدة، طلب تسليم من        -٣ 
طرف آخر ال يرتبط معه مبعاهدة تسليم، جاز له أن يعترب هذه االتفاقية األساس القانوين  

األطراف، اليت تستلزم وجود     وعلى . للتسليم فيما يتعلق بأية جرمية تنطبق عليها هذه املادة 
تشريع تفصيلي العتبار هذه االتفاقية أساسا قانونيا لتسليم اجملرمني، أن تنظر يف سن هذا    

 .التشريع
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تسلم األطراف، اليت ال ختضع تسليم اجملرمني لوجود معاهدة، بأن اجلرائم    -٤ 
 .اليت تنطبق عليها هذه املادة جرائم جيوز فيها التسليم فيما بينها    

خيضع تسليم اجملرمني، مبا يف ذلك األسباب اليت جيوز أن يستند إليها   -٥ 
الطرف متلقي الطلب يف رفض التسليم، للشروط اليت ينص عليها قانون الطرف متلقي 

 .الطلب أو معاهدات تسليم اجملرمني الواجبة التطبيق  
لقية الطلب لدى النظر يف الطلبات الواردة عمال هبذه املادة، جيوز للدولة مت   -٦ 

أن ترفض االستجابة ملثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدي إىل اعتقاد سلطاهتا    
القضائية أو سلطاهتا املختصة األخرى بأن االستجابة ستيسر مالحقة أي شخص أو معاقبته    
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية، أو أهنا ستلحق ضررا، ألي سبب من 

 .ألسباب، بأي شخص ميسه الطلب هذه ا 
تسعى األطراف إىل تعجيل اجراءات تسليم اجملرمني واىل تبسيط متطلباهتا         -٧ 

 .بشأن أدلة االثبات فيها، فيما يتعلق بأية جرمية تنطبق عليها هذه املادة 
جيوز للطرف متلقي الطلب، مع مراعاة أحكام قانونه الداخلي وما يربمه  -٨ 

اجملرمني، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن حيتجز الشخص     من معاهدات لتسليم  
املطلوب تسليمه واملوجود يف إقليمه أو أن يتخذ تدابري مالئمة أخرى لضمان حضور ذلك  
الشخص عند اجراءات التسليم، وذلك مىت اقتنع الطرف بأن الظروف تربر ذلك وبأهنا   

 .ظروف عاجلة 
قضائي جنائي مقرر وفقا للقانون  دون االخالل مبمارسة أي اختصاص    -٩ 

 :الداخلي للطرف، على الطرف الذي يوجد يف إقليمه الشخص املنسوب إليه ارتكاب اجلرمية    
، ٣ من املادة ١إذا مل يسلمه بصدد جرمية منصوص عليها يف الفقرة   )أ( 

ى ، أن يعرض القضية عل٤ من املادة ٢من الفقرة ) أ(لألسباب املبينة يف الفقرة الفرعية 
 سلطاته املختصة بغرض املالحقة، ما مل يتفق على خالف ذلك مع الطرف الطالب؛

إذا مل يسلمه بصدد اجلرمية املذكورة وقرر اختصاصه فيما يتصل هبا وفقا     )ب( 
، أن يعرض القضية على سلطاته املختصة    ٤ من املادة  ٢من الفقرة ) ب(للفقرة الفرعية 

لطالب خالف ذلك متسكا باختصاصه القضائي    بغرض املالحقة، ما مل يطلب الطرف ا
 .املشروع 
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إذا رفض طلب التسليم الرامي إىل تنفيذ عقوبة ما ألن الشخص املطلوب   -١٠ 
تسليمه من مواطين الطرف متلقي الطلب، ينظر الطرف متلقي الطلب، إذا كان قانونه 

لب، يف تنفيذ يسمح بذلك وطبقا ملقتضيات هذا القانون، وبناء على طلب من الطرف الطا  
 .العقوبة احملكوم هبا مبوجب قانون الطرف الطالب، أو ما يتبقى من تلك العقوبة  

تسعى األطراف إىل إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف لتنفيذ تسليم        -١١ 
 .اجملرمني أو تعزيز فعاليته

اصة جيوز لألطراف أن تنظر يف إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف، خ  -١٢ 
أو عامة، بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم بالسجن وبأشكال أخرى من العقوبة السالبة  
للحرية بسبب جرائم تنطبق عليها هذه املادة إىل بلدهم، لكي يكملوا هناك باقي العقوبة    

 .احملكوم عليهم هبا 
 

 ٧املادة 
 املساعدة القانونية املتبادلة

وجب هذه املادة، أكرب قدر من املساعدة         تقدم األطراف بعضها إىل بعض، مب -١ 
القانونية املتبادلة يف أي حتقيقات ومالحقات واجراءات قضائية تتعلق بأية جرمية منصوص    

 .٣ من املادة ١عليها يف الفقرة 
جيوز أن تطلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدم وفقا هلذه املادة ألي من   -٢ 

 :األغراض التالية 
 شهادة األشخاص أو اقراراهتم؛    أخذ  )أ( 
 تبليغ األوراق القضائية؛ )ب( 
 اجراء التفتيش والضبط؛ )ج( 
 فحص األشياء وتفقد املواقع؛   )د( 
 االمداد باملعلومات واألدلة؛  )ه( 
توفري النسخ األصلية أو الصور املصّدق عليها من املستندات والسجالت،           )و( 

 ية أو سجالت الشركات أو العمليات التجارية؛ مبا يف ذلك السجالت املصرفية أو املال
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حتديد كنه املتحصالت أو األموال أو الوسائط أو غريها من األشياء أو     )ز( 
 .اقتفاء أثرها ألغراض احلصول على أدلة  

جيوز لألطراف أن يقدم بعضها إىل بعض أي أشكال أخرى من املساعدة        -٣ 
 .لي للطرف متلقي الطلب القانونية املتبادلة يسمح هبا القانون الداخ 

على األطراف، إذا طلب منها هذا، أن تسهل أو تشجع، إىل املدى الذي            -٤ 
يتفق مع قوانينها الداخلية وممارساهتا الوطنية، حضور أو تواجد األشخاص، مبن فيهم          
األشخاص احملتجزون، الذين يوافقون على املساعدة يف التحقيقات أو االشتراك يف          

 .ئيةاالجراءات القضا 
ال جيوز ألي طرف أن ميتنع عن تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة مبوجب         -٥ 

 .هذه املادة حبجة سرية العمليات املصرفية  
ال ختل أحكام هذه املادة بااللتزامات املترتبة على أية معاهدة أخرى، ثنائية  -٦ 

القانونية املتبادلة يف أو متعددة األطراف، تنظم أو سوف تنظم، كليا أو جزئيا، املساعدة    
 .املسائل اجلنائية 

 من هذه املادة على الطلبات اليت تقدم استنادا       ١٩ إىل ٨تطبق الفقرات من  -٧ 
. إىل هذه املادة، إذا مل تكن األطراف املعنيــة مرتبطــة مبعاهدة للمساعدة القانونيــة املتبادلــة 

 هذا القبيــل، فتطبق األحكام املقابلة يف  أما إذا كانت هذه األطراف مرتبطــة مبعاهــدة من  
 من هذه املادة بدال  ١٩ إىل ٨تلك املعاهدة، ما مل تتفق األطراف على تطبيق الفقرات من 

 .منها
تعني األطراف سلطة، أو عند الضرورة سلطات، تكون مسؤولة وخمولة     -٨ 

. ت املختصة بغرض تنفيذهالتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة أو الحالتها إىل اجلها 
وحتال طلبات املساعدة      . ويتعني ابالغ األمني العام بالسلطة أو السلطات املعينة هلذا الغرض 

القانونية املتبادلة، وأية مراسالت تتعلق هبا، فيما بني السلطات اليت عينتها األطراف؛ وال خيل    
واملراسالت إليه عن طريق  هذا الشرط حبق أي طرف يف أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات 

القنوات الدبلوماسية، ويف الظروف العاجلة، حني توافق األطراف، عن طريق قنوات املنظمة          
 .، إذا أمكن ذلك)انتربول(الدولية للشرطة اجلنائية 
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ويتعني ابالغ   . تقدم الطلبات كتابة بلغة مقبولة لدى الطرف متلقي الطلب  -٩ 
ويف احلاالت العاجلة، واذا اتفقت  . املقبولة لدى كل طرفاألمني العام باللغة أو اللغات 

 .األطراف، جيوز أن تقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفور  
 :جيب أن يتضمن طلب املساعدة املتبادلة املعلومات التالية     -١٠ 
 حتديد هوية السلطة اليت تقدم الطلب؛  )أ( 
ة أو االجراءات القضائية اليت يتعلق هبا موضوع وطبيعة التحقيق أو املالحق )ب( 

الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة هبذه التحقيقات أو املالحقات أو االجراءات           
 القضائية؛
ملخصا للوقائع ذات الصلة باملوضوع، باستثناء الطلبات املقدمة لغرض     )ج( 

 تبليغ املستندات القضائية؛ 
يل أي اجراء خاص يود الطرف الطالب أن     بيانا للمساعدة امللتمسة وتفاص    )د( 

 يتبع؛
 حتديد هوية أي شخص معين ومكانه وجنسيته، عند االمكان؛   )ه( 
 .الغرض الذي تطلب من أجله األدلة أو املعلومات أو االجراءات  )و( 
جيوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يتبني له أهنا  -١١ 

ا لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن هذه املعلومات أن ضرورية لتنفيذ الطلب وفق
 .تسهل هذا التنفيذ 

ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب، كما ينفذ،     -١٢ 
بالقدر الذي ال يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب، وحيثما أمكن، وفقا      

 .لالجراءات احملددة يف الطلب 
وز للطرف الطالب، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب، أن    ال جي -١٣ 

حيّول املعلومات أو األدلة اليت زوده هبا الطرف متلقي الطلب، أو أن يستخدمها يف حتقيقات     
 .أو مالحقات أو اجراءات قضائية غري تلك اليت وردت يف الطلب
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أن حيافظ على     جيوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب     -١٤ 
واذا تعذر على الطرف متلقي الطلب    . سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر الالزم لتنفيذه 

 .التقيد بشرط السرية فعليه أن يبادر بال إبطاء إىل ابالغ الطرف الطالب بذلك
 :جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة    -١٥ 
 م هذه املادة؛ إذا مل يقدم الطلب مبا يتفق وأحكا )أ( 
إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن خيل بسيادته أو    )ب( 

 أمنه أو نظامه العام أو مصاحله األساسية األخرى؛ 
إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب حيظر على سلطاته تنفيذ   )ج( 

اجلرمية خاضعة لتحقيق أو  االجراء املطلوب بشأن أية جرمية مماثلة، وذلك مىت كانت هذه      
 ملالحقة أو الجراءات قضائية مبوجب اختصاصه القضائي؛  

إذا كانت اجابة الطلب منافية للنظام القانوين للطرف متلقي الطلب فيما    )د( 
 .يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة 

 .جيب إبداء أسباب أي رفض لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة   -١٦ 
ز للطرف متلقي الطلب تأجيل املساعدة القانونية املتبادلة على أساس أهنا    جيو -١٧ 

ويف هذه احلالة، يتعني على   . تتعارض مع حتقيقات أو مالحقات أو اجراءات قضائية جارية  
الطرف متلقي الطلب أن يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير ما إذا كان ميكن تقدمي املساعدة    

 .لطلب ضروريا من شروط وأوضاعحسب ما يراه الطرف متلقي ا 
ال جيوز أن ُيالحق قضائيا أي شاهد أو خبري أو شخص آخر يوافق على       -١٨ 

االدالء بشهادته يف دعوى أو على املساعدة يف حتقيقات أو مالحقات أو اجراءات قضائية يف    
و   اقليم الطرف الطالب، أو أن حيتجز ذلك الشاهد أو اخلبري أو الشخص اآلخر أو يعاقب أ    

خيضع ألي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية يف اقليم ذلك الطرف، خبصوص           
. فعل أو امتناع عن فعل أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته اقليم الطرف متلقي الطلب   

وينتهي أمان املرور إذا بقي الشاهد أو اخلبري أو الشخص اآلخر مبحض اختياره يف االقليم،             
يحت له الفرصة للرحيل خالل مدة مخسة عشر يوما متصلة أو أية مدة  بعد أن تكون قد أت

يتفق عليها الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه بأن حضوره مل يعد مطلوبا من   
 .السلطات القضائية، أو يف حال عودته إىل االقليم مبحض اختياره بعد أن يكون قد غادره
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يف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل تتفق يتحمل الطرف متلقي الطلب التكال -١٩ 
واذا احتاجت تلبية الطلب أو كانت ستحتاج إىل مصاريف      . األطراف املعنية على غري ذلك  

كبرية أو ذات طبيعة غري عادية، تشاورت األطراف املعنية لتحديد الشروط واألوضاع اليت     
 .اسينفذ الطلب مبقتضاها وكذلك الطريقة اليت جيب حتمل التكاليف هب   

تنظر األطراف، حسب االقتضاء، قي امكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات   -٢٠ 
ثنائية أو متعددة األطراف ختدم األغراض املتوخاة يف هذه املادة وتضع أحكامها موضع       

 .التطبيق العملي أو تعزز هذه األحكام 
 

 ٨املادة 
 إحالة الدعاوى

جلنائية من طرف إىل آخر، بشأن تنظر األطراف يف امكانية إحالة دعاوى املالحقة ا  
، يف احلاالت اليت يرى فيها أن هذه االحالة ٣ من املادة ١اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة  

 .هلا فائدة يف اقامة العدل
 

 ٩املادة 
 أشكال أخرى من التعاون والتدريب

تتعاون األطراف بصورة وثيقة، مبا يتفق مع نظمها القانونية واالدارية    -١ 
اخلية، بغية تعزيز فعالية اجراءات انفاذ القوانني الالزمة ملنع ارتكاب اجلرائم املنصوص      الد

وتعمل، بصفة خاصة، وذلك بناء على اتفاقات أو ترتيبات . ٣ من املادة ١عليها يف الفقرة 
 :ثنائية أو متعددة األطراف، على

االحتفاظ بتلك   إنشاء قنوات اتصال فيما بني أجهزهتا ودوائرها املختصة، و    )أ( 
القنوات لتيسري التبادل املأمون والسريع للمعلومات املتعلقة جبميع جوانب اجلرائم املنصوص    

، مبا يف ذلك صالت هذا االجتار غري املشروع باألنشطة   ٣ من املادة ١عليها يف الفقرة 
 اإلجرامية األخرى، إذا رأت األطراف املعنية أن ذلك مناسبا؛  

ينها على إجراء التحريات بشأن اجلرائم املنصوص عليها يف   التعاون فيما ب )ب( 
 : وذات الطابع الدويل، فيما يتصل مبا يلي ٣ من املادة ١الفقرة 
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كشف هوية األشخاص املشتبه يف تورطهم يف اجلرائم املنصوص عليها يف       ‘١‘ 
 ، وأماكن تواجدهم وأنشطتهم؛   ٣ من املادة ١الفقرة 

 وال املستمدة من ارتكاب هذه اجلرائم؛     حركة املتحصالت أو األم  ‘٢‘ 
حركة املخدرات واملؤثرات العقلية واملواد املدرجة يف اجلدول األول      ‘٣‘ 

واجلدول الثاين من هذه االتفاقية والوسائط املستخدمة أو املقصود       
 استخدامها يف ارتكاب هذه اجلرائم؛   

ك مع القانون إنشاء فرق مشتركة، إذا اقتضت احلال وإذا مل يتعارض ذل )ج( 
. الداخلي، لتنفيذ أحكام هذه الفقرة، مع مراعاة احلاجة إىل محاية من األشخاص والعمليات  

وعلى موظفي كل طرف املشتركني يف هذه الفرق أن يلتزموا بتوجيهات السلطات املختصة    
للطرف الذي ستجرى العملية داخل إقليمه؛ ويف كل هذه احلاالت، تكفل األطراف       

 حترام التام لسيادة الطرف الذي ستجرى العملية داخل إقليمه؛ املشاركة اال  
القيام، عند االقتضاء، بتوفري كميات من املواد اخلاضعة للمراقبة، ألغراض     )د( 

 التحليل أو التحقيق؛
تيسري التنسيق الفعال فيما بني أجهزهتا ودوائرها املختصة، وتشجيع تبادل        )ه( 

 .ا يف ذلك، تعيني ضباط اتصالاملوظفني وغريهم من اخلرباء، مب  
يقوم كل طرف، حسب الضرورة، باستحداث أو تطوير أو حتسني الربامج        -٢ 

التدريبية اخلاصة باملوظفني املكلفني بانفاذ القوانني وغريهم من موظفيه، مبن فيهم موظفو  
تتناول و. ٣ من املادة ١اجلمارك، املكلفني مبنع ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة     

 :هذه الربامج، بصفة خاصة، ما يلي 
 ١األساليب املستخدمة يف كشف ومنع اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة       )أ( 
 ؛٣من املادة 
املسالك والتقنيات اليت يستخدمها األشخاص املشتبه يف تورطهم يف اجلرائم            )ب( 

 والتدابري املضادة املناسبة؛  ، وخاصة يف دول العبور، ٣ من املادة ١املنصوص عليها يف الفقرة  
مراقبة استرياد وتصدير املخدرات واملؤثرات العقلية واملواد املدرجة يف      )ج( 

 اجلدول األول واجلدول الثاين؛   
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كشف ومراقبة حركة املتحصالت واألموال املستمدة من ارتكاب اجلرائم         )د( 
ؤثرات العقلية واملواد  ، وحركة املخدرات وامل  ٣ من املادة ١املنصوص عليها يف الفقرة  

املدرجة يف اجلدول األول واجلدول الثاين والوسائط املستخدمة أو املعّدة الستخدامها يف       
 ارتكاهبا؛ 
الطرائق املستخدمة يف نقل هذه املتحصالت واألموال والوسائط أو يف     )ه( 

 اخفائها أو متويهها؛ 
 مجع األدلة؛  )و( 
 ة احلرة واملوانئ احلرة؛  تقنيات املراقبة يف مناطق التجار )ز( 
 .التقنيات احلديثة إلنفاذ القوانني )ح( 
تساعد األطراف بعضها بعضا على ختطيط وتنفيذ برامج األحباث والتدريب            -٣ 

 من هذه املادة، ٢اليت تستهدف املشاركة يف اخلربة الفنية يف اجملاالت املشار إليها يف الفقرة   
 مؤمترات وحلقات دراسية اقليمية ودولية لتعزيز  كما تعقد هلذا الغرض، عند االقتضاء،   

التعاون واحلفز على مناقشة املشاكل اليت متثل شاغال مشتركا، مبا يف ذلك املشاكل   
 .واالحتياجات اخلاصة بدول العبور  

 
 ١٠املادة 

 التعاون الدويل وتقدمي املساعدة إىل دول العبور
ت الدولية أو االقليمية  تتعاون األطراف، مباشرة أو من خالل املنظما -١ 

املختصة، ملساعدة ومساندة دول العبور وال سيما البلدان النامية اليت حتتاج إىل مثل هذه     
املساعدة واملساندة ويكون ذلك، بقدر االمكان، عن طريق برامج للتعاون التقين، فيما خيص         

 .ىاألنشطة املتعلقة بتحرمي العقاقري املخدرة وما يتصل هبا من أنشطة أخر
جيوز لألطراف أن تتعهد، مباشرة أو من خالل املنظمات الدولية أو     -٢ 

االقليمية املختصة، بتقدمي املساعدة املالية إىل دول العبور بغرض زيادة وتعزيز املرافق      
 .األساسية الالزمة لفعالية مراقبة ومنع االجتار غري املشروع  
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ائية أو متعددة األطراف   جيوز لألطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثن -٣ 
لتعزيز فعالية التعاون الدويل وفقا هلذه املادة، وجيوز هلا أن تأخذ يف االعتبار الترتيبات املالية   

 .املتفق عليها يف هذا الشأن 
 

 ١١املادة 
 التسليم املراقب

تتخذ األطراف، إذا مسحت املبادئ األساسية لنظمها القانونية الداخلية، ما  -١ 
ابري، يف حدود امكانياهتا، التاحة استخدام التسليم املراقب استخداما مناسبا على   يلزم من تد

الصعيد الدويل، استنادا إىل ما تتوصل إليه األطراف من اتفاقات أو ترتيبات، بغية كشف       
 واختاذ إجراء    ٣ من املادة  ١هوية األشخاص املتورطني يف اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة         

 .قانوين ضدهم 
تتخذ قرارات التسليم املراقب، يف كل حالة على حدة، وجيوز أن يراعى        -٢ 

فيها، عند الضرورة، االتفاق والتفاهم على األمور املالية املتعلقة مبمارسة األطراف املعنية        
 .لالختصاص القضائي

جيوز، باالتفاق مع األطراف املعنية، أن يعترض سبيل الشحنات غري   -٣ 
لى إخضاعها للتسليم املراقب، مث يسمح هلا مبواصلة السري دون املساس مبا              املشروعة املتفق ع  

 .حتويه من املخدرات أو املؤثرات العقلية، أو أن تزال أو تستبدل كليا أو جزئيا  
 

 ١٢املادة 
 املواد اليت يكثر استخدامها يف الصنع غري املشروع

 للمخدرات أو املؤثرات العقلية
 مناسبا من تدابري ملنع حتويل استخدام املواد املدرجة    تتخذ األطراف ما تراه -١ 

يف اجلدول األول واجلدول الثاين، لغرض الصنع غري املشروع للمخدرات واملؤثرات العقلية،        
 .وتتعاون فيما بينها هلذه الغاية

إذا توافرت لدى أحد األطراف أو لدى اهليئة معلومات قد تقتضي، يف رأي         -٢ 
ة ما يف اجلدول األول أو اجلدول الثاين، وجب على الطرف املذكور          أي منهما، إدراج ماد
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ويطبق  . أو على اهليئة إشعار األمني العام بذلك وتزويده باملعلومات اليت تدعم هذا اإلشعار    
 من هذه املادة أيضا حينما تتوافر لدى أحد األطراف       ٧ إىل ٢االجراء املبني يف الفقرات من  
وغ حذف مادة ما من اجلدول األول أو من اجلدول الثاين أو نقل  أو لدى اهليئة معلومات تس

 .مادة من أحد اجلدولني إىل اآلخر 
حييل األمني العام هذا اإلشعار، وأية معلومات يعتربها ذات صلة به، إىل   -٣ 

وترسل األطراف    . األطراف واىل اللجنة، واىل اهليئة حينما يقدم أحد األطراف هذا اإلشعار    
العام تعليقاهتا على اإلشعار، وكل املعلومات االضافية اليت ميكن أن تساعد اهليئة إىل األمني 

 .على التقييم واللجنة على التوصل إىل قرار يف هذا الشأن
إذا وجدت اهليئة، بعد أن تأخذ يف االعتبار مقدار وأمهية وتنوع االستعمال      -٤ 

 سواء لغرض االستعمال املشروع أو   املشروع للمادة، وامكانية وسهولة استعمال مواد بديلة 
 :الصنع غري املشروع ملخدرات أو مؤثرات عقلية   

 أن املادة يكثر استخدامها يف الصنع غري املشروع ملخدر أو مؤثر عقلي؛     )أ( 
أن حجم ونطاق الصنع غري املشروع ملخدر أو ملؤثر عقلي يسبب مشاكل       )ب( 

جتماعي مما يربر اختاذ إجراء دويل، أرسلت إىل      خطرية يف جمال الصحة العامة أو يف اجملال اال  
اللجنة تقييما للمادة، يتضمن بيان ما يرجح أن يترتب على إدراجها يف أحد اجلدولني األول  
أو الثاين من أثر يف االستعمال املشروع ويف الصنع غري املشروع، مع توصيات مبا قد تراه    

 .مناسبا من تدابري املراقبة يف ضوء ذلك التقييم
للجنة، بعد أن تأخذ يف اعتبارها التعليقات املقدمة من األطراف وتعليقات  -٥ 

وتوصيات اهليئة، اليت يكون تقييمها حامسا من الناحية العلمية، وبعد أن تويل أيضا االعتبار   
الواجب ألي عوامل أخرى ذات صلة باملوضوع، أن تقرر، بأغلبية ثلثي أعضائها، إدراج    

 .األول أو اجلدول الثاين  مادة ما يف اجلدول 
يبلّغ األمني العام أي قرار تتخذه اللجنة عمال هبذه املادة إىل مجيع الدول،     -٦ 

واىل اجلهات األخرى األطراف يف هذه االتفاقية أو اليت حيق هلا أن تصبح أطرافا فيها، واىل             
 مائة ومثانني يوما ويصبح هذا القرار نافذا متام النفاذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء. اهليئة

 .من تاريخ هذا االبالغ
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تعرض القرارات اليت تتخذها اللجنة مبقتضى هذه املادة على اجمللس     )أ( -٧ 
إلعادة النظر فيها، بناء على طلب يقدمه أي من األطراف يف غضون مائة ومثانني يوما من 

فوعا جبميع املعلومات      ويرسل طلب إعادة النظر إىل األمني العام مش. تاريخ اإلشعار بالقرار
 .ذات الصلة اليت يستند إليها الطلب

حييل األمني العام نسخا من طلب إعادة النظر وما يتصل به من معلومات      )ب( 
إىل اللجنة واىل اهليئة واىل مجيع األطراف، ويدعوها إىل تقدمي تعليقاهتا يف غضون تسعني       

 .للنظر فيهاوتعرض مجيع التعليقات املتلقاة على اجمللس  . يوما
ويبلغ قرار اجمللس إىل مجيع  . جيوز للمجلس أن يؤيد قرار اللجنة أو أن يلغيه )ج( 

الدول واىل اجلهات األخرى األطراف يف هذه االتفاقية أو اليت حيق هلا أن تصبح أطرافا فيها،     
 .واىل اللجنة، واىل اهليئة

ملادة وأحكام    من هذه ا١مع عدم االخالل بعمومية أحكام الفقرة   )أ( -٨ 
، تتخذ    ١٩٧١ بصيغتها املعدلة واتفاقية سنة  ١٩٦١، واتفاقية سنة  ١٩٦١اتفاقية سنة 

األطراف ما تراه مناسبا من تدابري ملراقبة الصنع والتوزيع اجلاريني داخل أقاليمها للمواد     
 .املدرجة يف اجلدول األول واجلدول الثاين     

 :وهلذا الغرض، جيوز لألطراف  )ب( 
بة مجيع األشخاص واملؤسسات العاملني يف صنع مثل هذه املواد         مراق ‘١‘ 

 وتوزيعها؛
مراقبة املنشآت واألماكن اليت جيوز أن يتم فيها الصنع أو التوزيع باشتراط        ‘٢‘ 

 الترخيص مبزاولتهما؛ 
 اشتراط حصول املرّخص هلم على إذن باجراء العمليات السالفة الذكر؛     ‘٣‘ 
واد يف حوزة الصناع واملوزعني بكميات تزيد على  منع تراكم مثل هذه امل ‘٤‘ 

 .ما يستوجبه النشاط التجاري العادي والظروف السائدة يف السوق   
يــتخذ كــل طــرف، فــيما يــتعلق بــاملواد املدرجــة يف اجلــدول األول واجلــدول  -٩ 

 :الثاين، التدابري التالية
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 اجلدول األول واجلدول انشـاء نظام ملراقبة التجارة الدولية باملواد املدرجة يف     )أ( 
وتســتخدم نظــم املراقــبة هــذه  . الــثاين، واالحــتفاظ بــه، تســهيال لكشــف الصــفقات املشــبوهة  

بالتعاون الوثيق مع الصانعني واملستوردين واملصدرين وجتار اجلملة والتجزئة، الذين عليهم أن            
 حييطوا السلطات املختصة علما بالطلبات والصفقات املشبوهة؛

لى ضـبط أي مـن املواد املدرجة يف اجلدول األول أو اجلدول الثاين         العمـل عـ    )ب( 
إذا توافــرت أدلــة كافــية عــلى أهنــا معــدة لالســتعمال يف الصــنع غــري املشــروع ملخــدر أو مؤثــر 

 عقلي؛
إبـالغ السـلطات والدوائـر املختصـة لـدى األطـراف املعنـية، يف أقرب فرصة                  )ج( 

أن استرياد أو تصدير أو عبور احدى املواد املدرجة   ممكـنة، إذا كـان هـناك ما يدعو لالعتقاد ب          
يف اجلــدول األول أو اجلــدول الــثاين موجــه حنــو الصــنع غــري املشــروع ملخــدرات أو مؤثــرات    
عقلـية، ويضـمن بالغـه هـذا عـلى وجـه اخلصوص أية معلومات عن وسائل التسديد وعن أي              

 عناصر جوهرية أخرى أدت إىل هذا االعتقاد؛
.  الــواردات والصــادرات وتوثــيقها مســتنديا حســب األصــول  اســتلزام وســم )د( 

وجيـب أن تتضـمن املسـتندات الـتجارية، كـالفواتري وكشـوف البضـائع واملسـتندات اجلمركية                  
وسـندات الـنقل وغريهـا مـن مسـتندات الشحن، وأمساء املواد اجلاري استريادها أو تصديرها،                 

لثاين، والكمية املستوردة أو املصدرة،     حسب التسميات الواردة يف اجلدول األول أو اجلدول ا        
واســم وعــنوان كــل مــن املصــدر واملســتورد، وكذلــك اســم وعــنوان املرســل الــيه إن تيســرت  

 معرفتهما؛
مــن هــذه ) د(ضــمان االحــتفاظ باملســتندات املشــار الــيها يف الفقــرة الفرعــية  )ه( 

 .ات املختصةالفقرة ملدة ال تقل عن سنتني، وإمكان اتاحتها للفحص من جانب السلط
، وبـناء عـلى طلـب يقـدم إىل األمني        ٩باالضـافة إىل أحكـام الفقـرة         )أ( -١٠ 

العـام من الطرف الذي يهمه األمر، يتعني على كل طرف ستصدَّر من إقليمه مادة مدرجة يف    
اجلـدول األول أن يكفـل قـيام سـلطاته املختصـة، قـبل التصـدير، بتزويد السلطات املختصة يف            

 : باملعلومات التاليةالبلد املستورد
ــيه إن        ‘١‘  ــنوان املرســل ال ــك اســم وع ــنوان املصــدِّر واملســتورد، وكذل اســم وع

 تيسرت معرفتهما؛
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 تسمية املادة حسب ما هو وارد يف اجلدول األول؛ ‘٢‘ 
 كمية املادة اليت ستصدَّر؛ ‘٣‘ 
 نقطة الدخول املتوقعة والتاريخ املتوقع لإلرسال؛ ‘٤‘ 
 .خرى تتفق عليها األطرافأية معلومات أ ‘٥‘ 
جيـوز ألي طـرف أن يـتخذ تدابـري رقابـية أشد مما هو منصوص عليه يف هذه             )ب( 

 .الفقرة، إذا رأى أن تلك التدابري مناسبة أو ضرورية
 مـن هــذه  ١٠ و٩إذا قـدم طـرف إىل طـرف آخـر معلومــات وفقـا للفقـرتني        -١١ 

 من الطرف الذي حيصل عليها أن املـادة، جـاز للطـرف الـذي يقـدم هذه املعلومات أن يطلب             
 .حيافظ على سرية أية عمليات صناعية أو جتارية أو مهنية أو أية عملية جتارية

يقـدم كـل طرف إىل اهليئة سنويا، بالشكل واألسلوب اللذين حتددمها وعلى        -١٢ 
 :االستمارات اليت توفرها، املعلومات املتعلقة مبا يلي

 املدرجة يف اجلدول األول ويف اجلدول الثاين،        الكمـيات املضـبوطة مـن املواد       )أ( 
 ومصدر هذه الكميات، إن كان معلوما؛

أيـة مـواد أخـرى غـري مدرجـة يف اجلـدول األول أو اجلـدول الـثاين يتـبني أهنا            )ب( 
اسـتخدمت يف الصـنع غـري املشـروع ملخـدرات أو مؤثـرات عقلـية، ويعتـرب الطـرف أن هلا من                     

 يئة اليها؛األمهية ما يكفي للفت نظر اهل
 .طرائق التحوير أو الصنع غري املشروع )ج( 
تقـدم اهليــئة إىل اللجــنة تقريـرا ســنويا عــن تطبــيق هـذه املــادة، وتقــوم اللجــنة     -١٣ 

 .دوريا ببحث مدى كفاية ومالئمة اجلدول األول واجلدول الثاين
ال تنطـــبق أحكـــام هـــذه املـــادة عـــلى املستحضـــرات الصـــيدلية وال عـــلى         -١٤ 

ات األخـرى الـيت حتـتوي عـلى مـواد مدرجـة يف اجلدول األول أو يف اجلدول الثاين        املستحضـر 
تكـون مركبة على حنو جيعل من غري اليسري استخدام هذه املواد أو استخالصها بوسائل سهلة    

 .التطبيق
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 ١٣املادة 
 املواد واملعدات

عدات ولتحويل تـتخذ األطـراف مـا تـراه مناسـبا مـن تدابـري ملـنع االجتـار يف املـواد وامل                 
اســتعماهلا إىل انــتاج أو صــنع املخــدرات واملؤثــرات العقلــية بصــورة غــري مشــروعة، وتــتعاون    

 .لتحقيق هذه الغاية
 

 ١٤املادة 
 تدابري للقضاء على الزراعة غري املشروعة للنباتات املخدرة وعلى

 الطلب غري املشروع على املخدرات واملؤثرات العقلية
 تدابـري تـتخذها األطـراف مبوجـب هـذه االتفاقـية أقل        ال جيـوز أن تكـون أيـة        -١ 

تشـددا مـن األحكـام الواجـبة التطبـيق الرامـية إىل القضـاء عـلى الزراعة غري املشروعة للنباتات              
ــية، وإىل القضــاء عــلى الطلــب غــري املشــروع عــلى       احملــتوية عــلى مــواد خمــدرة ومؤثــرات عقل

ــي     ــية مبقتضــى أحكــام اتفاق ــرات العقل ــنة  ١٩٦١ة ســنة املخــدرات واملؤث ــية س  ١٩٦١، واتفاق
 .١٩٧١بصيغتها املعدلة واتفاقية سنة 

يــتخذ كــل طــرف مــا يــراه مالئمــا مــن الــتدابري ملــنع الــزراعة غــري املشــروعة    -٢ 
للنــباتات احملــتوية عــلى مــواد خمــدرة أو مؤثــرات عقلــية، مــثل خشــخاش األفــيون وشــجريات     

.  بصــورة غــري مشــروعة يف اقلــيمهالكوكــا ونــبات القنــب، والستئصــال مــا هــو مــزروع مــنها
وجيــب أن تــراعى يف الــتدابري املــتخذة حقــوق االنســان األساســية، وأن تــوىل املــراعاة الواجــبة   
لالسـتخدامات التقلـيدية املشـروعة، حيـثما يكـون هـناك دلـيل تـارخيي عـلى هـذا االستخدام،                     

 .وكذلك حلماية البيئة
لــية جهــود القضــاء عــلى جيــوز لألطــراف أن تــتعاون عــلى زيــادة فعا )أ( -٣ 

وجيــوز أن يشــمل هــذا الــتعاون، يف مجلــة أمــور، تقــدمي  . الــزراعة واملــزروعات غــري املشــروعة 
الدعـم، عند االقتضاء، لتنمية ريفية متكاملة تؤدي إىل توفري بدائل جمدية اقتصاديا للزراعة غري     

ــية الوصــول إىل األســواق، وتوفــر املــوا   . املشــروعة رد، والظــروف وتــراعى عوامــل مــثل امكان
وجيوز لألطراف أن . االجتماعية االقتصادية السائدة، قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية املذكورة        

 تتفق على أي تدابري مناسبة أخرى للتعاون؛
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تيسـر األطـراف أيضـا تـبادل املعلومات العلمية والتقنية واجراء البحوث اليت               )ب( 
  املشروعة؛تعىن بالقضاء على الزراعة واملزروعات غري

ــرامج         )ج(  ــتعاون يف ب ــتركة، إىل ال ــا حــدود مش ــان هل ــىت ك ــراف، م تســعى األط
 .االستئصال يف مناطقها الواقعة على امتداد تلك احلدود

تـتخذ األطـراف، بغـية التخفـيف مـن املعانـاة البشـرية والقضـاء عـلى احلوافز                  -٤ 
لقضاء على الطلب غري املشروع على املالـية لالجتـار غري املشروع، ما تراه مالئما من التدابري ل        

وجيوز أن تستند هذه التدابري، يف مجلة أمور، إىل    . املخـدرات واملؤثـرات العقلية أو التقليل منه       
توصـيات األمــم املــتحدة، والوكــاالت املتخصصــة الـتابعة لألمــم املــتحدة مــثل مــنظمة الصــحة   

ــية املختصــة، وإىل توصــي     ــنظمات الدول ــن امل ــا م ــية، وغريه ــتعدد   العامل ات املخطــط الشــامل امل
التخصصـات الـذي اعتمده املؤمتر الدويل املعين بإساءة استعمال العقاقري واالجتار غري املشروع         

، بقدر ما يدخل يف اختصاص الوكاالت احلكومية وغري احلكومية     ١٩٨٧هبـا املعقـود يف عـام        
وجيوز لألطراف أن تعقد . لواجلهـود اخلاصة املبذولة يف جماالت الوقاية والعالج واعادة التأهي  

اتفاقـات أو ترتيـبات ثنائـية أو مـتعددة األطـراف تـرمي إىل القضـاء عـلى الطلب غري املشروع                  
 .على املخدرات واملؤثرات العقلية أو التقليل منه

لألطـراف أن تـتخذ أيضـا الـتدابري الالزمـة من أجل التبكري بإبادة املخدرات                 -٥ 
درجـة يف اجلدول األول واجلدول الثاين اليت تكون قد ضبطت أو   واملؤثـرات العقلـية واملـواد امل      

صـودرت، أو التصـرف املشروع فيها، ومن أجل أن تكون الكميات الالزمة املشهود حسب                
 .األصول بأهنا من هذه املواد مقبولة كدليل

   
 ١٥املادة 

 الناقلون التجاريون
تخدام وسائل النقل، اليت تـتخذ األطـراف الـتدابري املناسبة اليت تكفل عدم اس      -١ 

؛ ٣ من املادة    ١يشـغلها الـناقلون الـتجاريون، يف ارتكـاب اجلـرائم املنصـوص علـيها يف الفقرة                  
 .وجيوز أن تشمل هذه التدابري عقد ترتيبات خاصة مع الناقلني التجاريني

يلــزم كــل طــرف الــناقلني الــتجاريني أن يــتخذوا احتــياطات معقولــة ملــنع          -٢ 
. ٣ من املادة   ١من وسائل للنقل يف ارتكاب جرائم منصوص عيها يف الفقرة           استخدام ما هلم    

 :وجيوز أن تشمل هذه االحتياطات ما يلي
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 :إذا كان حمل العمل الرئيسي لناقل جتاري يقع يف اقليم الطرف )أ( 
تدريــب العــاملني عــلى الــتعرف عــلى الشــحنات املشــبوهة أو األشــخاص         ‘١‘ 

 املشبوهني؛
 النـزاهة عند العاملني؛تنمية روح  ‘٢‘ 
 :إذا كان ناقل جتاري يقوم بعملياته يف اقليم الطرف )ب( 
 تقدمي كشوف البضائع مسبقا، كلما أمكن ذلك؛ ‘١‘ 
خـتم احلاويــات بأخــتام يــتعذر تزويــرها وميكــن الــتحقق مــن كــل مــنها عــلى   ‘٢‘ 

 حدة؛
املشبوهة إبـالغ السلطات املختصة يف أقرب فرصة ممكنة عن مجيع الظروف             ‘٣‘ 

 من ١الـيت قـد يكـون هلـا صـلة بارتكـاب جـرائم منصـوص علـيها يف الفقـرة            
 .٣املادة 

يسـعى كـل طـرف إىل ضـمان تعـاون الناقلني التجاريني والسلطات املختصة          -٣ 
يف نقــاط الدخــول واخلــروج وغريهــا مــن مــناطق املراقــبة اجلمركــية، بغــية مــنع الوصــول غــري    

 .ئع، وقصد تنفيذ التدابري األمنية املالئمةاملأذون إىل وسائل النقل والبضا
 

 ١٦املادة 
 املستندات التجارية ووسم الصادرات

يسـتلزم كـل طـرف أن تكـون الصادرات املشروعة من املخدرات واملؤثرات       -١ 
 ٣١وباالضافة إىل مستلزمات التوثيق مبقتضى املادة     . العقلـية موثقـة مسـتنديا حسـب األصول        

 مــن اتفاقــية ١٢ بصــيغتها املعدلــة، واملــادة ١٩٦١ن اتفاقــية ســنة  ومــ١٩٦١مــن اتفاقــية ســنة 
ــتجارية، كــالفواتري وكشــوف البضــائع واملســتندات     ١٩٧١ ، جيــب أن تتضــمن املســتندات ال

اجلمركـية وسـندات الـنقل وغريهـا مـن مسـتندات الشحن، أمساء املخدرات واملؤثرات العقلية                 
 ١٩٦١ واتفاقية سنة ١٩٦١فاقية سنة الـيت جيـري تصـديرها حسـب ما هو مبني يف جداول ات     

، وأن تتضـمن الكمـية املصـدرة واسـم وعنوان كل من             ١٩٧١بصـيغتها املعدلـة واتفاقـية سـنة         
 .املصدر واملستورد، وكذلك اسم وعنوان املرسل اليه إن تيسرت معرفتهما
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يســتلزم كــل طــرف أن ال تكــون شــحنات املخــدرات واملؤثــرات العقلــية         -٢ 
 .سومة بصورة خاطئةاجلاري تصديرها مو

  
 ١٧املادة 

 االجتار غري املشروع عن طريق البحر
تـتعاون األطراف إىل أقصى حد ممكن، ومبا يتفق مع القانون الدويل للبحار،         -١ 

 .على منع االجتار غري املشروع عن طريق البحر
جيـوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة لالشتباه يف أن احدى السفن      -٢ 
فع عـلمه أو ال ترفع علماً وال حتمل عالمات تسجيل، ضالعة يف االجتار غري املشروع،     الـيت تـر   

وجيب على األطراف   . أن يطلـب مسـاعدة أطـراف أخـرى عـلى مـنع اسـتخدامها هلذا الغرض                
 .اليت يطلب اليها ذلك أن تقدم املساعدة املطلوبة منها يف حدود االمكانات املتاحة لديها

كـون لديه أسباب معقولة لالعتقاد بأن احدى السفن         جيـوز للطـرف الـذي ت       -٣ 
الـيت متـارس حـرية املالحـة وفقـا للقـانون الـدويل، وتـرفع عـلم طـرف آخـر أو حتمـل عالمات                          
تسـجيل خاصـة بـه، ضـالعة يف االجتـار غري املشروع، أن خيطر الدولة اليت ترفع السفينة علمها           

د اثباته إذنا باختاذ التدابري املالئمة ازاء بذلك وأن يطلب منها اثباتا للتسجيل، ويطلب منها عن       
 .هذه السفينة

 ٣جيـوز للدول اليت ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة، وفقا للفقرة      -٤ 
أو ملعـاهدات نـافذة بيـنهما أو ألي اتفـاق أو ترتيـب تتوصـل الـيه تلك األطراف على أي حنو                      

 :آخر، بالقيام، يف مجلة أمور، مبا يلي
 اعتالء السفينة؛ )أ( 
 وتفتيش السفينة؛ )ب( 
ويف حالـة العـثور عـلى أدلـة تثبـت الـتورط يف االجتار غري املشروع، اختاذ ما                    )ج( 

 .يلزم من اجراءات ازاء السفينة واألشخاص والبضائع اليت حتملها السفينة
ــيان موضــع       -٥  ــادة، يضــع الطــرفان املعن ــتخذ اجــراءات عمــال هبــذه امل ــثما ت حي
 الواجـب، احلاجـة إىل عـدم هتديـد سـالمة احلـياة يف الـبحار، وأمن السفينة والبضائع،              االعتـبار 

وعـدم اإلضرار باملصاحل التجارية والقانونية للدولة اليت ترفع السفينة علمها أو ألية دولة معنية       
 .أخرى
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جيـوز للدولـة الـيت ترفع السفينة علمها أن تعمد، مبا يتفق والتزامها الوارد يف                 -٦ 
 مـن هـذه املـادة، إىل اخضـاع اإلذن الـذي تصـدره لشـروط يـتفق عليها، بينها وبني                   ١قـرة   الف

 .الطرف الطالب، مبا يف ذلك الشروط املتعلقة باملسؤولية
 مـن هـذه املادة، يستجيب كل طرف   ٤ و ٣لألغـراض املـتوخاة يف الفقـرتني         -٧ 

السفينة اليت ترفع دون ابطـاء للطلـب الـذي يـرد مـن طـرف آخـر لالستفسـار عمـا إذا كانـت              
ويعني كل طرف، عندما    . ٣عـلمه خمولـة بذلـك، ولطلـبات االسـتئذان املقدمـة عمـال بالفقرة                

يصـبح طـرفا يف هـذه االتفاقـية، سـلطة أو عـند الضـرورة سـلطات، لتلقي هذه الطلبات والرد                   
وجيـب إبـالغ سـائر األطـراف، عـن طـريق األمـني العام، هبذا التعيني، يف غضون شهر               . علـيها 

 .واحد من التعيني
عــلى الطــرف الــذي يقــوم بــأي عمــل وفقــا هلــذه املــادة أن يــبلغ دون إبطــاء    -٨ 

 .الدولة اليت ترفع السفينة املعنية علمها بنتائج ذلك العمل
تـنظر األطـراف يف عقـد اتفاقـات أو ترتيـبات ثنائـية أو اقليمية لتنفيذ أحكام               -٩ 

 .هذه املادة أو تعزيز فعاليتها
 من هذه املادة إال سفن حربية أو      ٤ز أن تقوم بأي عمل طبقا للفقرة        ال جيـو   -١٠ 

طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى حتمل عالمات واضحة ويسهل تبني أدائها ملهام               
 .رمسية وهلا الصالحية للقيام بذلك العمل

يــوىل االعتــبار الواجــب يف أي عمــل جيــري وفقــا هلــذه املــادة لضــرورة عــدم   -١١ 
يف حقـوق الـدول السـاحلية والـتزاماهتا وممارستها الختصاصها القضائي وفقا للقانون       الـتدخل   

 .الدويل للبحار وعدم املساس بتلك احلقوق وااللتزامات واملمارسة
 

 ١٨املادة 
 مناطق التجارة احلرة واملوانئ احلرة

جتار   تطبق األطراف يف مناطق التجارة احلرة ويف املوانئ احلرة تدابري ملنع اال  -١ 
غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية واملواد املدرجة يف اجلدول األول واجلدول الثاين           

 .ال تقل شدة عن التدابري املطبقة يف سائر أحناء أقاليمها 
 :تسعى األطراف إىل  -٢ 
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مراقبة حركة البضائع واألشخاص يف مناطق التجارة احلرة واملوانئ احلرة،          )أ( 
الغاية، السلطات املختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة واخلارجة، مبا يف        وختول، هلذه  

ذلك قوارب النـزهة وسفن الصيد، وكذلك الطائرات واملركبات، وعند االقتضاء، تفتيش        
 أطقم القيادة واملسافرين وأمتعتهم؛ 

اقامة نظام واالحتفاظ به لكشف الشحنات اليت يشتبه يف أهنا حتتوي على    )ب( 
ات ومؤثرات عقلية ومواد مدرجة يف اجلدول األول واجلدول الثاين واليت تدخل إىل    خمدر

 مناطق التجارة احلرة واملوانئ احلرة أو خترج منها؛  
اقامة أجهزة مراقبة واالحتفاظ هبا يف مناطق املرافئ وأرصفتها ويف املطارات     )ج( 

 . واملوانئ احلرة ونقاط التفتيش الواقعة على احلدود يف مناطق التجارة احلرة 
 

 ١٩املادة 
 استخدام الربيد

تتخذ األطراف، طبقا اللتزاماهتا مبوجب اتفاقيات االحتاد الربيدي العاملي،    -١ 
ومبا يتفق مع املبادئ األساسية لنظمها القانونية الداخلية لكل منها، تدابري ملنع استخدام الربيد   

 .قيقا لتلك الغايةيف االجتار غري املشروع، وتتعاون فيما بينها حت  
 من هذه املادة، على وجه اخلصوص        ١تشمل التدابري املشار اليها يف الفقرة      -٢ 
 :ما يلي

 اختاذ اجراءات منسقة لتوقّي ومنع استخدام الربيد يف االجتار غري املشروع؛       )أ( 
األخذ بتقنيات التحري واملراقبة ومتابعة استخدامها من جانب املوظفني    )ب( 
إنفاذ القوانني، بغية كشف ما يرسل بالربيد من شحنات غري مشروعة من  املكلفني ب

 املخدرات واملؤثرات العقلية واملواد املدرجة يف اجلدول األول واجلدول الثاين؛       
اختاذ تدابري تشريعية للتمكني من استخدام الوسائل املالئمة للحصول على   )ج( 

 .األدلة الالزمة لالجراءات القضائية
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 ٢٠املادة 
 املعلومات اليت تقدمها األطراف

تقدم األطراف إىل اللجنة، بواسطة األمني العام، معلومات عن تنفيذ هذه    -١ 
 :االتفاقية يف أقاليمها، وخاصة

 نصوص القوانني واللوائح اليت تصدر تنفيذا لالتفاقية؛  )أ( 
واليت  تفاصيل حاالت االجتار غري املشروع الداخلة يف اختصاصها القضائي،          )ب( 

تعتربها مهمة بسبب االجتاهات اجلديدة املكتشفة، أو الكميات ذات العالقة، أو املصادر اليت   
حصل منها على املواد، أو األساليب اليت استخدمها األشخاص املشتغلني يف االجتار غري         

 .املشروع 
 .تقدم األطراف هذه املعلومات بالطريقة ويف املواعيد اليت تطلبها اللجنة   -٢ 

 
 ٢١ملادة ا

 اختصاصات اللجنة
ختّول اللجنة صالحية النظر يف مجيع املسائل املتصلة بأهداف هذه االتفاقية وخاصة     

 :املسائل التالية 
، ٢٠تقوم اللجنة، على أساس املعلومات املقدمة اليها وفقا للمادة  )أ( 

 باستعراض تنفيذ هذه االتفاقية؛ 
عامة على أساس دراسة املعلومات  جيوز للجنة تقدمي اقتراحات وتوصيات  )ب( 

 الواردة من األطراف؛ 
جيوز للجنة أن تلفت نظر اهليئة إىل أي أمور قد تكون هلا عالقة  )ج( 

 باختصاصات اهليئة؛
، )ب (١تتخذ اللجنة، بشأن أية مسألة حتال اليها من اهليئة مبوجب الفقرة   )د( 
 ، االجراء الذي تراه مناسبا؛  ٢٢من املادة 
، تعديل اجلدول األول  ١٢ للجنة، عمال بالتدابري املبينة يف املادة جيوز )ه( 

 واجلدول الثاين؛ 
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جيوز للجنة أن تلفت نظر غري األطراف إىل القرارات والتوصيات اليت   )و( 
 .تعتمدها مبوجب هذه االتفاقية، كي تنظر هذه األطراف يف اختاذ تدابري مبوجبها      

 
 ٢٢املادة 

 اختصاصات اهليئة
، ومع عدم    ٢١عدم اإلخالل باختصاصات اللجنة مبقتضى املادة    مع  -١ 

  ١٩٦١ واتفاقية سنة ١٩٦١اإلخالل باختصاصات اهليئة واللجنة مبقتضى اتفاقية سنة    
 :١٩٧١بصيغتها املعدلة واتفاقية سنة 

إذا توافرت لدى اهليئة، بناء على نظرها يف املعلومات املتاحة هلا أو لألمني     )أ( 
ة أو يف املعلومات الواردة من أجهزة األمم املتحدة، أسباب تدعوها إىل االعتقاد       العام أو للجن

بأنه ال جيري حتقيق أهداف هذه االتفاقية فيما يتعلق باختصاصاهتا، جاز هلا أن تدعو طرفا ما  
 أو أطرافا إىل تقدمي أية معلومات ذات صلة؛

 :١٦ و١٣ و١٢فيما يتعلق باملواد  )ب( 
، أن هتيب بالطرف )أ( اختاذ التدابري الالزمة وفقا للفقرة الفرعية للهيئة، بعد ‘١‘ 

املعين، إن رأت لزوما لذلك، أن يتخذ التدابري العالجية اليت تبدو الزمة يف  
 ؛١٦  و ١٣ و ١٢هذه الظروف لتنفيذ أحكام املواد   

أدناه، أن حتافظ على سرية ‘ ٣‘على اهليئة، قبل اختاذ اجراء مبوجب البند    ‘٢‘ 
 راسالهتا مع الطرف املعين مبوجب الفقرتني الفرعيتني السابقتني؛  م

إذا وجدت اهليئة أن الطرف املعين مل يأخذ التدابري العالجية اليت دعي إىل  ‘٣‘ 
اختاذها مبوجب هذه الفقرة الفرعية، جاز هلا أن توجه أنظار األطراف     

جب هذه الفقرة     وأي تقرير تنشره اهليئة مبو . واجمللس واللجنة إىل املسألة  
الفرعية جيب أن يتضمن أيضا وجهات نظر الطرف املعين إن طلب هذا    

 .األخري ذلك 
يدعى أي طرف إىل إيفاد من ميثله يف اجتماع تعقده اهليئة وتبحث فيه  -٢ 

 .مبوجب هذه املادة مسألة تعين ذلك الطرف بصفة مباشرة   
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ملادة، يف قضية ما، وجب  إذا مل تتخذ اهليئة باالمجاع قرارا يف اطار هذه ا  -٣ 
 .بيان وجهات نظر األقلية

 .تتخذ قرارات اهليئة يف اطار هذه املادة بأغلبية ثلثي مجيع أعضاء اهليئة   -٤ 
من ) أ (١على اهليئة، عند اضطالعها باختصاصاهتا طبقا للفقرة الفرعية   -٥ 

 .هذه املادة، أن تضمن سرية مجيع املعلومات اليت قد ترد إىل حوزهتا  
ال تنطبق مسؤولية اهليئة يف اطار هذه املادة على تنفيذ املعاهدات أو       -٦ 

 .االتفاقات اليت تعقدها األطراف وفقا ألحكام هذه االتفاقية   
ال تنطبق أحكام هذه املادة على املنازعات اليت تنشأ بني األطراف، واليت        -٧ 

 .٣٢تشملها أحكام املادة   
 

 ٢٣املادة 
 تقارير اهليئة

اهليئة تقريرا سنويا عن أعماهلا يتضمن حتليال للمعلومات املتوفرة لديها،       تعد  -١ 
ويف حاالت مناسبة، بيانا باإليضاحات، إن وجدت، املقدمة أو املطلوبة من األطراف،         

وللهيئة أن تعد ما تراه الزما    . باالضافة إىل أية مالحظات أو توصيات ترغب اهليئة يف تقدميها  
وتقدم املعلومات إىل اجمللس عن طريق اللجنة اليت قد تبدي من  . من املعلومات االضافية
 .التعليقات ما تراه مالئما

وعلى  . يوايف األمني العام األطراف بتقارير اهليئة مث ينشرها يف وقت الحق    -٢ 
 .األطراف أن تسمح بتوزيعها دون قيد  

 
 ٢٤املادة 

 تطبيق تدابري أشد مما تقتضيه هذه االتفاقية
أن يتخذ تدابري أشد من التدابري املنصوص عليها يف هذه االتفاقية إذا ألي طرف  

 .رأى أن مثل هذه التدابري مناسبة أو الزمة ملنع أو وقف االجتار غري املشروع   
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 ٢٥املادة 
 عدم االنتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة

طراف فيها     ليس يف أحكام هذه االتفاقية ما ينتقص من حقوق أو التزامات األ  
 .١٩٧١ بصيغتها املعدلة واتفاقية سنة ١٩٦١، واتفاقية سنة ١٩٦١مبقتضى اتفاقية سنة 

 
 ٢٦املادة 

 التوقيـــع
ُيفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، يف الفترة من  

 مقر األمم ، وبعد ذلك يف ١٩٨٩فرباير / شباط٢٨ إىل ١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول ٢٠
 :، وذلك من جانب ١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املتحدة يف نيويورك حىت  

 مجيع الدول؛  )أ( 
 ناميبيا، ممثلة مبجلس األمم املتحدة لناميبيا؛   )ب( 
منظمات التكامل االقتصادي االقليمية اليت هلا اختصاص يف التفاوض بشأن       )ج( 

 هذه االتفاقية، ويف إبرام تلك االتفاقات وتطبيقها،  االتفاقيات الدولية يف املسائل اليت تشملها
مع انطباق االشارات إىل األطراف أو الدول أو الدوائر الوطنية، يف اطار االتفاقية، على هذه  

 .املنظمات يف حدود اختصاصاهتا   
 

 ٢٧املادة 
 التصديق أو القبول أو املوافقة أو اإلقرار الرمسي

عليها أو لقبوهلا أو للموافقة عليها من جانب   ختضع هذه االتفاقية للتصديق    -١ 
الدول ومن جانب ناميبيا، ممثلة مبجلس األمم املتحدة لناميبيا، ولإلقرار الرمسي من جانب  

. ٢٦من املادة ) ج(منظمات التكامل االقتصادي االقليمية املشار اليها يف الفقرة الفرعية      
كوك املتعلقة باإلقرار الرمسي، لدى األمني وتودع صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة والص

 .العام
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تعلن منظمات التكامل االقتصادي االقليمية، يف صكوك إقرارها الرمسي،   -٢ 
كما ختطر هذه املنظمات األمني العام       . مدى اختصاصها باملسائل اليت تنظمها هذه االتفاقية     

 . االتفاقية بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها يف املسائل اليت تنظمها 
 

 ٢٨املادة 
 النضمـــــاما

تظل هذه االتفاقية مفتوحة لالنضمام اليها من جانب أية دولة ومن جانب   -١ 
ناميبيا، ممثلة مبجلس األمم املتحدة لناميبيا، ومن جانب منظمات التكامل االقتصادي    

مام نافذا بإيداع    ويصبح االنض. ٢٦من املادة ) ج(االقليمية املشار اليها يف الفقرة الفرعية  
 .صك االنضمام لدى األمني العام 

تعلن منظمات التكامل االقتصادي االقليمية، يف صكوك اقرارها الرمسي،   -٢ 
كما ختطر هذه املنظمات األمني العام بأي   . مدى اختصاصها باملسائل اليت تنظمها االتفاقية 

 .فاقيةتعديل يطرأ على نطاق اختصاصها يف املسائل اليت تنظمها االت  
 

 ٢٩املادة 
 الدخول حيز النفاذ

تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ يف اليوم التسعني الذي يلي تاريخ ايداع        -١ 
الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى األمني العام       

 .تحدة لناميبيا لألمم املتحدة من جانب الدول أو من جانب ناميبيا، ممثلة مبجلس األمم امل  
بالنسبة لكل دولة تصّدق على االتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم  -٢ 

اليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام، أو         
اليوم بالنسبة لناميبيا، ممثلة مبجلس األمم املتحدة لناميبيا، تدخل االتفاقية حيز النفاذ يف 

التسعني الذي يلي تاريخ ايداع تلك الدولة، أو ناميبيا، صك تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها  
 .أو انضمامها

بالنسبة لكل منظمة من منظمات التكامل االقليمية املشار اليها يف الفقرة       -٣ 
 تودع صكا متعلقا باالقرار الرمسي أو صك انضمام، تدخل       ٢٦من املادة ) ج(الفرعية 
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تفاقية حيز النفاذ يف اليوم التسعني الذي يلي ايداع ذلك الصك، أو يف تاريخ دخول   اال
 . من هذه املادة، أيهما الحق  ١االتفاقية حيز النفاذ عمال بالفقرة 

 
 ٣٠املادة 

 االنسحـــــاب
جيوز ألي طرف االنسحاب من هذه االتفاقية يف أي وقت بإشعار كتايب    -١ 

 .مم املتحدةيوجه إىل األمني العام لأل
يصبح هذا االنسحاب نافذ املفعول بالنسبة للطرف املعين بعد مرور سنة     -٢ 

 .واحدة على تاريخ تلقي األمني العام اإلشعار  
 

 ٣١املادة 
 ديـــــالتالتع

وعلى ذلك  . جيوز ألي طرف أن يقترح ادخال تعديل على هذه االتفاقية -١ 
 مشفوعا بأسبابه إىل األمني العام، الذي     الطرف أن يرسل نص أي تعديل من هذا القبيل   

وإذا مل يرفض أي . يرسله إىل األطراف األخرى ويسأهلا، ما إذا كانت تقبل التعديل املقترح  
طرف تعديال مقترحا جرى تعميمه على هذا النحو خالل أربعة وعشرين شهرا من تعميمه،  

املعين، بعد تسعني يوما من اعترب هذا التعديل مقبوال ودخل حيز النفاذ، بالنسبة للطرف  
 .ايداع ذلك الطرف لدى األمني العام وثيقة تعرب عن موافقته على االلتزام بذلك التعديل  

إذا رفض أي طرف تعديال مقترحا، كان على األمني العام أن يتشاور مع        -٢ 
األطراف وأن يعرض األمر، مشفوعا بأي تعليقات أبدهتا األطراف، على اجمللس إذا طلبت          

 من ٤وجيوز للمجلس أن يقرر الدعوة إىل عقد مؤمتر وفقا للفقرة . البية األطراف ذلكغ
ويدرج أي تعديل ينبثق من هذا املؤمتر يف بروتوكول    .  من ميثاق األمم املتحدة٦٢املادة 
 .ويلزم ابالغ األمني العام على وجه التحديد باملوافقة على االلتزام هبذا الربوتوكول   . تعديل
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 ٣٢املادة 
 تسوية املنازعات

إذا نشأ نزاع بني طرفني أو أكثر بشأن تفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها،  -١ 
كان على األطراف أن تتشاور معاً لتسوية النـزاع عن طريق التفاوض أو التحري أو الوساطة  

 ذلك أو التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إىل اهليئات االقليمية أو االجراءات القضائية أو غري 
 .من الوسائل السلمية اليت ختتارها

 من هذه املادة حيال،   ١أي نـزاع تتعذر تسويته بالطريقة املوضحة يف الفقرة  -٢ 
 .بناء على طلب أي من األطراف يف النـزاع، إىل حمكمة العدل الدولية للبت فيه

يف  إذا كانت منظمة من منظمات التكامل االقتصادي االقليمية املشار اليها        -٣ 
 ١ طرفا يف نـزاع تتعذر تسويته بالطريقة املوضحة يف الفقرة ٢٦من املادة ) ج(الفقرة الفرعية 

من هذه املادة، جاز هلا أن تطلب إىل اجمللس، من خالل دولة عضو يف األمم املتحدة،       
 من النظام األساسي للمحكمة   ٦٥استصدار فتوى من حمكمة العدل الدولية وفقا للمادة  

 . الفتوى حامسة للنـزاعوتعترب هذه
جيوز لكل دولة، وقت توقيع هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو قبوهلا أو     -٤ 

املوافقة عليها أو االنضمام اليها، ولكل منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي، وقت التوقيع أو  
 ٣ و٢ة بالفقرتني إيداع وثيقة اإلقرار الرمسي أو االنضمام، أن تعلن أهنا ال تعترب نفسها ملتزم 

 ازاء أي طرف ٣ و٢وتكون األطراف األخرى يف حلّ من االلتزام بالفقرتني   . من هذه املادة
 .يكون قد صدر عنه هذا اإلعالن  

 من هذه املادة أن يسحب  ٤جيوز ألي طرف صدر عنه إعالن وفقا للفقرة  -٥ 
 .هذا اإلعالن يف أي وقت بإشعار يوجه إىل األمني العام  

 
 ٣٣املادة 

 النصوص ذات احلُجِّيـة
تكون النصوص االسبانية واالنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هلذه   

 .االتفاقية متساوية يف احلُجِّيـة
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 ٣٤املادة 
 الوديــــــع

 .تودع هذه االتفاقية لدى األمني العام لألمم املتحدة   
 

وَّضون بذلك حسب األصول، بتوقيع هذه    ، قام املوقّعون أدناه، املفوإثباتا ملا تقّدم     
 .االتفاقية
 يف نص أصلي واحد، يف هذا اليوم املوافق للعشرين من كانون       حّررت يف فيينا     
 .ديسمرب من عام ألف وتسعمائة ومثانية ومثانني  /األول

 


