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 *اتفاقية املؤثرات العقلية
 

 الديباجة
 

 إن الدول األطراف، 
  بصحة االنسانية ورفاهها،اهتماما منها 
 بقلق مشاكل الصحة العامة واملشاكل االجتماعية الناشئة عن اساءة وإذ تالحظ 

 استعمال بعض املؤثرات العقلية،
 على توقي ومكافحة اساءة استعمال تلك املواد وما تؤدي اليه يما منهاوتصم 

 من اجتار غري مشروع،
 من الالزم اختاذ تدابري صارمة لقصر استعمال تلك املواد على وإذ ترى 

 األغراض املشروعة،
 بأنه ال مندوحة عن استعمال املؤثرات العقلية لألغراض الطبية واعترافا منها 

  ينبغي أال يقّيد احلصول على هذه املواد لتلك األغراض بقيود ال مربر هلا،والعلمية، وأنه
 أن التدابري اليت تتخذ للحيلولة دون اساءة استعمال تلك املواد واعتقادا منها 

 تقتضي عمال منسقا وعاملي النطاق،

                                                           
أدخـل يف الــنص الـتايل عــدد مـن التصــويبات الضـئيلة الــيت     : مذكـرة مــن األمانـة العامــة   *

وقد .  واالغفاالت يف النسخة االنكليزية للنص األصلي لالتفاقية   اسـتلزمها وجـود بعـض األخطاء      
، ١٩٧٩أغسطس / آب١٥حـّرر بشـأهنا حمضـر رمسـي لتصحيح النص األصلي لالتفاقية، وقّع يف         

وأبلغــته ادارة الشــؤون القانونــية بــاألمم املــتحدة إىل احلكومــات مبوجــب املذكــرتني التعميميــتني    
C.N.169.1973.TREATIES-5و  C.N.321.1974.TREATIES-1 أغســطس / آب٣٠ املؤرخــتني يف

) أ (٧وتتصل هذه التصويبات بالفقرة     .  عـلى الـتوايل    ١٩٧٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٩ و ١٩٧٣
، وبالصـيغة الكيميائـية لـبعض املواد املدرجة يف اجلداول األول والثاين والرابع املرفقة    ٢مـن املـادة     
 .باالتفاقية
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 باختصاص منظمة األمم املتحدة يف ميدان مراقبة املؤثرات العقلية واعترافا منها 
 غبة منها يف أن متارس اهليئات الدولية املعنية نشاطها يف اطار تلك املنظمة،ور

  بضرورة عقد اتفاقية دولية لتحقيق تلك األغراض،وتسليما منها 
 : على ما يليقد اتفقت 

 
 ١املادة 

 مدلول املصطلحات
 

قض يقصد باملصطلحات التالية يف هذه االتفاقية املعاين املبينة فيما يلي، ما مل ي 
 :صريح النص أو سياقه بغري ذلك

 .اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة" اجمللس"يقصد بتعبري  )أ( 
 .جلنة املخدرات التابعة للمجلس" اللجنة"يقصد بتعبري  )ب( 
اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات املنشأة مبوجب " اهليئة"يقصد بتعبري  )ج( 

 .١٩٦١لسنة االتفاقية الوحيدة للمخدرات 
 .األمني العام لألمم املتحدة" األمني العام"يقصد بتعبري  )د( 
املؤثرات العقلية كل املواد سواء أكانت طبيعية أو "يقصد بتعبري  )ه( 

 .تركيبية، وكل املنتجات الطبيعية املدرجة يف اجلداول األول أو الثاين أو الثالث أو الرابع
 :ما يلي" مستحضر"يقصد بتعبري  )و( 
كل حملول أو مزيج مهما كانت هيئته الطبيعية حيتوي على مادة أو  ‘١‘ 

 أكثر من املؤثرات العقلية؛ أو
 .كل مادة أو أكثر من املؤثرات العقلية تكون يف شكل جرعات ‘٢‘ 
" اجلدول الثالث"و" اجلدول الثاين"و" اجلدول األول"يقصد بعبارات  )ز( 

العقلية اليت حتمل هذه األرقام واملرفقة باالتفاقية احلالية ، قوائم املؤثرات "اجلدول الرابع"و
 .٢بصيغتها املعدلة وفقا للمادة 
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مبعناها اخلاص النقل املادي " االسترياد"و" التصدير"يقصد بتعبريي  )ح( 
 .للمؤثر العقلي من دولة إىل دولة أخرى

لى مجيع العمليات اليت ميكن أن حيصل هبا ع" الصنع"يقصد بتعبري  )ط( 
. مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية وحتويل املؤثرات العقلية إىل مؤثرات عقلية أخرى

ويشمل هذا التعبري أيضا صنع مستحضرات غري اليت تركبها الصيدليات بناء على وصفة 
 .طبيب

صنع املؤثرات العقلية أو االجتار " االجتار غري املشروع"يقصد بتعبري  )ي( 
 .فاقيةهبا خالفا ألحكام هذه االت

، ٢٨أي جزء من دولة يعترب، مبوجب املادة " منطقة"يقصد بتعبري  )ك( 
 .كيانا مستقال ألغراض تطبيق هذه االتفاقية

املباين أو أجزاء املباين، مبا يف ذلك األرض " األماكن"يقصد بتعبري  )ل( 
 .املخصصة أليهما

  
 ٢املادة 

 نطاق مراقبة املواد
 

األطراف أو منظمة الصحة العاملية اذا كان لدى احدى الدول  -١ 
معلومات تتعلق مبادة مل ختضع بعد للمراقبة الدولية، وتستلزم يف رأيها اضافة تلك املادة 
إىل أحد جداول االتفاقية احلالية، فإهنا تشعر األمني العام بذلك وتزوده جبميع املعلومات 

ى الدول األطراف أو ويعمل هبذا االجراء أيضا عندما حتصل احد. املؤيدة لإلشعار
منظمة الصحة العاملية على معلومات تربر نقل مؤثر عقلي من جدول إىل آخر من تلك 

 .اجلداول أو حذف مادة ما منها
ينهي األمني العام مثل هذا اإلشعار، مع املعلومات اليت يعتربها ذات  -٢ 

واردا من  اذا كان اإلشعار –صلة باملوضوع، إىل الدول األطراف واللجنة وكذلك 
 . إىل منظمة الصحة العاملية–احدى الدول األطراف 

اذا تبّين من املعلومات احملالة مع اإلشعار أنه من املناسب اضافة املادة  -٣ 
، تنظر الدول األطراف، يف ضوء كل ٤إىل اجلدول األول أو اجلدول الثاين عمال بالفقرة 
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ملادة مؤقتا جلميع التدابري الرقابية املعلومات املتوفرة لديها، يف إمكان اخضاع تلك ا
 .السارية على املواد املدرجة يف اجلدول األول أو اجلدول الثاين، حسب االقتضاء

 :اذا وجدت منظمة الصحة العاملية -٤ 
 ان املادة املذكورة قد تؤدي إىل )أ( 
 حالة إتكالية؛ )١( ‘١‘ 
ولد هلوسات وتنبيه اجلهاز العصيب املركزي أو احنطاطه مبا ي )٢(  

أو اضطرابات يف وظيفة احلركة أو يف التفكري أو السلوك أو 
 االحساس أو املزاج؛ أو

اساءة استعمال أو تأثريات ضارة شبيهة مبا ينشأ عن احدى املواد  ‘٢‘ 
 املدرجة يف اجلدول األول أو الثاين أو الثالث أو الرابع؛

عماهلا أو حيتمل أن يساء وأنه توجد أدلة كافية على أن املادة يساء است )ب( 
استعماهلا مبا يولّد مشكلة تتعلق بالصحة العامة ومشكلة اجتماعية، األمر الذي يربر 

 .اخضاعها للمراقبة الدولية
توايف منظمة الصحة العاملية اللجنة بتقييم للمادة يبّين على األخص مدى اساءة 

ة الصحة العامة واملشكلة االستعمال أو احتمال اساءة االستعمال، ودرجة خطورة مشكل
االجتماعية، ومدى جدوى املادة يف املعاجلة الطبية، وعلى أن تشجع التقييم بتوصيات 
عن التدابري الرقابية، إن وجدت، اليت قد يكون من املناسب فرضها يف ضوء التقييم 

 .املذكور
للجنة، بعد األخذ يف االعتبار اإلخطار الوارد من منظمة الصحة  -٥ 

ية اليت تعترب عملياهتا التقييمة حامسة فيما يتعلق باملسائل الطبية والعلمية، ومراعاة العامل
العوامل االقتصادية واالجتماعية والقانونية واالدارية وكافة العوامل األخرى اليت قد تراها 

.  أن تضيف املادة إىل اجلدول األول أو الثاين أو الثالث أو الرابع–ذات صلة باملوضوع 
ز للجنة أن تطلب مزيدا من املعلومات من منظمة الصحة العاملية أو من مصادر وجيو

 .أخرى مناسبة
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 مبادة سبق ادراجها يف أحد ١اذا تعلّق اإلشعار املوّجه مبوجب الفقرة  -٦ 
اجلداول، توايف منظمة الصحة العاملية اللجنة مبا استجد لديها من نتائج، وبأي تقييم 

، وبأية توصيات جديدة عن التدابري الرقابية ٤عه وفقا للفقرة جديد لتلك املادة قد تض
وللجنة، بعد األخذ يف االعتبار . اليت قد تستصوب األخذ هبا يف ضوء ذلك التقييم

، ومراعاة العوامل ٥اإلخطار الوارد من منظمة الصحة العاملية على النحو املبني يف الفقرة 
ادة من جدول إىل جدول آخر أو حذفها من املشار اليها يف تلك الفقرة، أن تنقل امل

 .اجلداول
يبلّغ األمني العام أي قرار تتخذه اللجنة عمال هبذه املادة إىل مجيع  -٧ 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وإىل الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة األطراف يف 
ويصبح هذا القرار نافذا ازاء كل . ةاالتفاقية احلالية، وإىل منظمة الصحة العاملية، وإىل اهليئ

 يوما من تاريخ االبالغ، باستثناء أي دولة طرف توايف ١٨٠دولة طرف بعد انقضاء 
األمني العام خالل هذه الفترة، فيما يتعلق بأي قرار يقضي باضافة مادة إىل جدول معني، 

اقية املنطبقة بإخطار خطي يفيد وجود ظروف استثنائية حتول دون نفاذ مجيع أحكام االتف
على أن يتضمن هذا اإلخطار . على املواد املدرجة يف ذلك اجلدول، بالنسبة لتلك املادة

وعلى الرغم من هذا اإلخطار تطبق . ذكر األسباب الدافعة إىل هذا االجراء االستثنائي
 :كل دولة طرف يف االتفاقية، كحد أدىن، التدابري الرقابية التالية

ف اليت أرسلت إىل األمني العام هذا اإلخطار على الدولة الطر )أ( 
خبصوص مادة مل تكن حىت ذلك احلني خاضعة للمراقبة وأضيفت إىل اجلدول األول، أن 

، وأن تقوم فيما يتعلق ٧تراعي بقدر االمكان التدابري الرقابية اخلاصة املذكورة يف املادة 
 :بتلك املادة مبا يلي

ار هبا وتوزيعها، حسبما هو منصوص اقتضاء تراخيص لصنعها واالجت ‘١‘ 
 ، فيما يتعلق باملواد املدرجة يف اجلدول الثاين؛٨عليه يف املادة 

اقتضاء وصفات طبية لتوريدها أو صرفها حسبما هو منصوص عليه  ‘٢‘ 
 ، فيما يتعلق باملواد املدرجة يف اجلدول الثاين؛٩يف املادة 

واالسترياد املنصوص عليها يف التقيد بااللتزامات املتعلقة بالتصدير  ‘٣‘ 
، إال فيما يتعلق بطرف آخر أرسل إىل األمني العام مثل هذا ١٢املادة 

 اإلخطار بشأن املادة املشار اليها؛
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 بشأن املواد املدرجة ١٣التقيد بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة  ‘٤‘ 
 يدمها؛يف اجلدول الثاين فيما يتعلق حبظر التصدير واالسترياد أو تقي

من املادة ) أ (٤تقدمي تقارير احصائية إىل اهليئة وفقا ألحكام الفقرة  ‘٥‘ 
 ؛١٦

 لقمع األعمال املخالفة للقوانني أو ٢٢اختاذ تدابري وفقا ألحكام املادة  ‘٦‘ 
 .األنظمة املعمول هبا تنفيذا لاللتزامات املشار اليها أعاله

ني العام هذا اإلخطار على الدولة الطرف اليت أرسلت إىل األم )ب( 
خبصوص مادة مل تكن حىت ذلك احلني خاضعة للمراقبة وأضيفت إىل اجلدول الثاين، أن 

 :تقوم فيما يتعلق بتلك املادة مبا يلي
 ؛٨اقتضاء تراخيص لصنعها واالجتار هبا وتوزيعها وفقا للمادة  ‘١‘ 
 ؛٩اقتضاء وصفات طبية لتوريدها أو صرفها وفقا للمادة  ‘٢‘ 
التقيد بااللتزامات املتعلقة بالتصدير واالسترياد املنصوص عليها يف  ‘٣‘ 

، إال فيما يتعلق بطرف آخر أرسل إىل األمني العام مثل هذا ١٢املادة 
 اإلخطار بشأن املادة املشار اليها؛

 فيما يتعلق حبظر ١٣التقيد بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة  ‘٤‘ 
 قييدمها؛التصدير واالسترياد أو ت

) ج(و) أ (٤تقدمي تقارير احصائية إىل اهليئة وفقا ألحكام الفقرات  ‘٥‘ 
 ؛١٦من املادة ) د(و

، لقمع األعمال املخالفة للقوانني ٢٢اختاذ تدابري، وفقا ألحكام املادة  ‘٦‘ 
 .أو األنظمة املعمـول هبا تنفيذا لاللتزامـات املشار اليها أعاله

يت أرسلت إىل األمني العام هذا اإلخطار على الدولة الطرف ال )ج( 
خبصوص مادة مل تكن حىت ذلك احلني خاضعة للمراقبة وأضيفت إىل اجلدول الثالث، أن 

 :تقوم فيما يتعلق بتلك املادة مبا يلي
 ؛٨اقتضاء تراخيص لصنعها واالجتار هبا وتوزيعها وفقا للمادة  ‘١‘ 
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 ؛٩فقا للمادة اقتضاء وصفات طبية لتوريدها أو صرفها و ‘٢‘ 
، إال ١٢التقيد بااللتزامات اخلاصة بالتصدير املنصوص عليها يف املادة  ‘٣‘ 

فيما يتعلق بطرف آخر أرسل إىل األمني العام مثل هذا اإلخطار بشأن 
 املادة املشار اليها؛

 فيما يتعلق حبظر ١٣التقيد بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة  ‘٤‘ 
 أو تقييدمها؛التصدير واالسترياد 

، لقمع األعمال املخالفة للقوانني ٢٢اختاذ تدابري، وفقا ألحكام املادة  ‘٥‘ 
 .أو األنظمة املعمول هبا تنفيذا لاللتزامات املشار اليها أعاله

على الدولة الطرف اليت أرسلت إىل األمني العام هذا اإلخطار  )د( 
وأضيفت إىل اجلدول الرابع، أن خبصوص مادة مل تكن حىت ذلك احلني خاضعة للمراقبة 

 :تقوم فيما يتعلق بتلك املادة مبا يلي
 ؛٨اقتضاء تراخيص لصنعها واالجتار هبا وتوزيعها وفقا للمادة  ‘١‘ 
 فيما يتعلق حبظر ١٣التقيد بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة  ‘٢‘ 

 التصدير واالسترياد أو تقييدمها؛
، لقمع كل األعمال املخالفة ٢٢ام املادة اختاذ تدابري، وفقا ألحك ‘٣‘ 

 .للقوانني أو األنظمة املعمول هبا تنفيذا لاللتزامات املشار اليها أعاله
على الدولة الطرف اليت أرسلت إىل األمني العام هذا اإلخطار  )ه( 

خبصوص مادة منقولة إىل جدول يشترط تدابري رقابية والتزامات أشد، أن تطبق كحد 
 .حكام هذه االتفاقية املنطبقة على اجلدول الذي ُنقلت منه املادةأدىن مجيع أ
يقوم اجمللس باعادة النظر يف قرارات اللجنة املتخذة مبوجب  )أ( -٨ 

 يوما تالية لوصول اإلخطار ١٨٠هذه املادة اذا طلب ذلك أية دولة طرف خالل فترة 
شفوعا بكل البيانات اليت ويرسل طلب اعادة النظر إىل األمني العام م. هبذه القرارات
 .يستند اليها
يرسل األمني العام صورا من طلب اعادة النظر ومن املعلومات املتعلقة  )ب( 

به إىل اللجنة، وإىل منظمة الصحة العاملية، وإىل مجيع األطراف، يدعوها فيها إىل أن 
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ت وتعرض مجيع املالحظا. ترسل اليه مالحظاهتا يف هذا الصدد خالل تسعني يوما
 .الواردة على اجمللس للنظر فيها

وختطر بقراره كل . للمجلس أن يؤيد أو يعّدل أو ينقض قرار اللجنة )ج( 
الدول األعضاء مبنظمة األمم املتحدة، والدول غري األعضاء يف األمم املتحدة األطراف 

 .هبذه االتفاقية واللجنة، ومنظمة الصحة العاملية، واهليئة
ي الصادر عن اللجنة ساريا خالل اجراءات اعادة يظل القرار األصل )د( 

 .٧النظر مع مراعاة أحكام الفقرة 
تبذل الدول األطراف كل ما يف وسعها لكي تطبق، بالقدر املمكن  -٩ 

تنفيذه عمليا، تدابري اشرافية على املواد اليت ال تندرج حتت هذه االتفاقية واليت ميكن مع 
 .لصنع املؤثرات العقليةذلك استخدامها بطريقة غري مشروعة 

  
 ٣املادة 

 أحكام خاصة متعلقة مبراقبة املستحضرات
 

باستثناء ما تنص عليه الفقرات التالية من هذه املادة، خيضع املستحضر  -١ 
لنفس التدابري الرقابية املفروضة على املؤثر العقلي الداخلي يف تركيب هذا املستحضر، 

ن مؤثر عقلي، خيضع املستحضر للتدابري املنطبقة واذا دخل يف تركيب املستحضر أكثر م
 .على املادة اليت فرضت عليها املراقبة األشد

اذا احتوى مستحضر ما على مؤثر عقلي من غري املواد الواردة يف  -٢ 
اجلدول األول، وركّب على حنو ال ينطوي على خطر، أو ينطوي على خطر ال يعتد به 

، واستحالت امكانية استرجاع املؤثر بوسائل ميسورة من ناحية احتمال اساءة االستعمال
وبكميات تكون عرضة الساءة االستعمال، حبيث ال يثري هذا املستحضر مشكلة من 
مشاكل الصحة العامة أو املشاكل االجتماعية، جاز إعفاء هذا املستحضر من بعض 

 .٣التدابري الرقابية املنصوص عليها يف هذه االتفاقية، وفقا للفقرة 
اذا تبّين لدولة طرف أن مستحضرا ما تنطبق عليه أحكام الفقرة  -٣ 

السابقة جاز هلا أن تقّرر اعفاءه، يف بلدها أو يف منطقة من مناطقها، من بعض أو كل 
 :التدابري الرقابية املقررة مبوجب هذه االتفاقية، باستثناء ما تقتضيه
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 فيما يتعلق بالصنع؛) اإلجازات (٨املادة  )أ( 
 فيما يتعلق باملستحضرات املعفاة؛) السجالت (١١املادة  )ب( 
 ؛)احلظر أو القيود على التصدير أو االسترياد (١٣املادة  )ج( 
 فيما يتعلق بالصنع؛) التفتيش (١٥املادة  )د( 
فيما يتعلق ) التقارير اليت تقّدمها الدول األطراف (١٦املادة  )ه( 

 باملستحضرات املعفاة؛
بالقدر الالزم لقمع األفعال املخالفة ) األحكام اجلزائية( ٢٢املادة  )و( 

 .للقوانني أو األنظمة املقررة وفقا لاللتزامات املشار اليها أعاله
وتشعر الدولة الطرف األمني العام بأي قرار من هذا القبيل، وكذلك باسم املستحضر 

 العام هذا اإلشعار إىل سائر وينقل األمني. املعفي وتركيبه والتدابري الرقابية اليت أعفي منها
 .الدول األطراف، ومنظمة الصحة العاملية واهليئة

اذا كان لدى أية دولة طرف أو لدى منظمة الصحة العاملية معلومات  -٤ 
 تربر، يف رأي أيتهما، انتهاء االعفاء كليا أو ٣عن مستحضر معفي مبوجب الفقرة 

وينقل األمني . لومات املؤيدة هلذا اإلشعارجزئيا، تشعر األمني العام بذلك وتزوده باملع
العام هذا اإلشعار، مع مجيع املعلومات اليت يرى أهنا ذات صلة باملوضوع إىل الدول 
. األطراف واللجنة، وينقل اإلشعار إىل منظمة الصحة العاملية، اذا ورد من دولة طرف

 ٢مور املبينة يف الفقرة وتوايف منظمة الصحة العاملية اللجنة بتقييم للمستحضر يراعي األ
مشفوعا بتوصية خبصوص التدابري الرقابية، إن وجدت، اليت ينبغي وقف اعفاء املستحضر 

وللجنة، بعد األخذ يف االعتبار اإلخطار الوارد من منظمة الصحة العاملية اليت تعترب . منها
 االقتصادية عملياهتا التقييمية حامسة يف األمور الطبية والعلمية، ومراعاة العوامل

واالجتماعية والقانونية واالدارية وغريها اليت تراها ذات صلة باملوضوع، أن تقّرر اهناء 
ويبلّغ األمني العام كل قرار تتخذه . اعفاء املستحضر من بعض أو كل التدابري الرقابية

ضاء اللجنة عمال هبذه الفقرة إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول غري األع
وتتخذ مجيع . يف األمم املتحدة األطراف يف هذه االتفاقية، ومنظمة الصحة العاملية، واهليئة

الدول األطراف تدابري بإهناء اإلعفاء من التدابري أو التدابري الرقابية املشار اليها، وذلك 
 . يوما من تاريخ بالغ األمني العام١٨٠خالل 



 

18 

 ٤املادة 
 ق املراقبةأحكام أخرى خاصة متعلقة بنطا

 
فيما يتعلق بسائر املؤثرات العقلية اليت : جيوز للدول األطراف أن تسمح مبا يلي 

 :تدرج يف اجلدول األول
قيام املسافرين الدوليني حبمل مقادير صغرية من املستحضرات  )أ( 

الستعماهلم الشخصي، بيد أنه حيق لكل دولة طرف أن تتحقق من أن التحّصل على هذه 
  قد مت بطريقة قانونية؛املستحضرات

استخدام مثل هذه املواد يف صنع مواد أو منتجات غري مؤثرة على  )ب( 
العقل، مع مراعاة تطبيق التدابري الرقابية اليت تقتضيها هذه االتفاقية، إىل أن تصبح 

 املؤثرات العقلية يف حالة ميتنع فيها عمليا اساءة استعماهلا أو استرجاعها؛
 املواد، يف أسر احليوانات من قبل األشخاص الذين تأذن استخدام هذه )ج( 

هلم بصفة خاصة السلطات املختصة باستعمال هذه املواد لذلك الغرض، مع مراعاة 
 .تطبيق تدابري املراقبة اليت تقتضيها هذه االتفاقية
  
 ٥املادة 

 حتديد االستعمال يف األغراض الطبية والعلمية
 

ل املواد املدرجة يف اجلدول األول على حتدد كل دولة طرف استعما -١ 
 .٧النحو املنصوص عليه يف املادة 

، صنع املواد ٤حتدد كل دولة طرف، مع مراعاة ما تنص عليه املادة  -٢ 
املدرجة يف اجلداول الثاين والثالث والرابع، وتصديرها واستريادها وتوزيعها وختزينها 

 .ه مناسبا من تدابريواالجتار هبا واستخدامها وحيازهتا، مبا ترا
يستصوب أال تسمح الدول األطراف حبيازة املواد املدرجة يف اجلداول  -٣ 

 .الثاين والثالث والرابع إال بالشروط املقررة قانونا
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 ٦املادة 
 االدارة اخلاصة

 
لغرض تطبيق أحكام هذه االتفاقية، يستصوب أن تنشئ كل دولة طرف ادارة  

ن تكون هذه االدارة على شاكلة االدارة اخلاصة املنشأة ومن املفيد أ. خاصة دائمة
 .مبوجب أحكام اتفاقيات مراقبة املخدرات، أو أن تعمل يف تعاون وثيق معها

  
 ٧املادة 

 أحكام خاصة تتعلق باملواد املدرجة يف اجلدول األول
 

 :فيما يتعلق باملواد املدرجة يف اجلدول األول، تقوم الدول األطراف مبا يلي 
حظر كافة استعماالت تلك املواد، إال ألغراض علمية أو ألغراض  )أ( 

طبية حمدودة جدا، من قبل األشخاص املأذونني حسب األصول املرعية، الذين يعملون 
يف مؤسسات طبية أو علمية خاضعة على حنو مباشر ملراقبة حكوماهتا أو حاصلة على 

 ترخيص حمدد من هذه احلكومات بذلك؛
احلصول على ترخيص خاص أو إذن مسبق لصنع تلك املواد اقتضاء  )ب( 

 واالجتار فيها وتوزيعها وحيازهتا؛
اختاذ تدابري اشرافية دقيقة على األنشطة واألعمال املذكورة يف  )ج( 
 ؛)ب(و ) أ(الفقرتني 
قصر مقدار ما يزود به الشخص املأذون له حسب األصول املرعية  )د( 

 رض املأذون به؛على الكمية اليت يقتضيها الغ
اقتضاء احتفاظ األشخاص الذين يؤدون مهاما طبية أو علمية،  )ه( 

بسجالت يدون فيها احتيازهم لتلك املواد وتفاصيل استعماهلا، وحيتفظ بتلك السجالت 
 لفترة عامني على األقل بعد آخر استعمال مدون فيها؛

ر واملوّرد كالمها حظر تصدير تلك املواد واستريادها إال اذا كان املصّد )و( 
مها السلطتان أو الوكالتان املختصتان يف املنطقة أو البلد املصّدر واملستورد على التوايل، 
أو كانا من األشخاص أو املؤسسات املأذون هلم خاصة بذلك من السلطات املختصة يف 
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املواد  املتعلقة بأذون تصدير ١٢ من املادة ١وتنطبق شروط الفقرة . البلد أو يف املنطقة
 .املدرجة يف اجلدول الثاين واستريادها، على املواد املدرجة يف اجلدول األول أيضا

  
 ٨املادة 

 التراخيـص
 

على الدول األطراف أن تقتضي تراخيص أو تدابري رقابية أخرى مماثلة  -١ 
ارة مبا يف ذلك جت(لصنع املواد املدرجة يف اجلداول الثاين والثالث والرابع، واالجتار هبا 

 .وتوزيعها) التصدير واالسترياد
 :تقوم الدول األطراف مبا يلي -٢ 
مراقبة مجيع األشخاص واملؤسسات املأذون هلم حسب األصول  )أ( 

مبا يف ذلك جتارة التصدير ( واالجتار هبا ١املرعية بصنع املواد املشار اليها يف الفقرة 
 وتوزيعها؛) واالسترياد
اكن اليت جيري فيها الصنع أو االجتار أو مراقبة املؤسسات واألم )ب( 

 التوزيع، وذلك مبقتضى تراخيص أو تدابري رقابية أخرى مماثلة؛
كفالة اختاذ تدابري أمنية يف تلك املؤسسات واألماكن لتوقّي السرقة  )ج( 

 .وغري ذلك من وسائل حتويل املخزون عن أغراضه
ذه املادة املتصلة  من ه٢ و ١ال حاجة إىل تطبيق أحكام الفقرتني  -٣ 

بالتراخيص أو التدابري الرقابية األخرى املماثلة، على األشخاص املأذون هلم حسب 
 .األصول املرعية، بأداء مهام عالجية أو علمية أثناء أدائهم لتلك املهام

تقتضي الدول األطراف أن يكون مجيع األشخاص احلاصلني على  -٤ 
 من ١ون هلم بوسيلة أخرى تنفيذا ألحكام الفقرة تراخيص وفقا هلذه االتفاقية أو املأذ

، مؤهلني تأهيال كافيا لتنفيذ أحكام ٧من املادة ) ب(هذه املادة أو الفقرة الفرعية 
 .القوانني واألنظمة الصادرة عمال هبذه االتفاقية على حنو فعال وأمني
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 ٩املادة 
 الوصفات الطبية

 
رف املواد املدرجة يف اجلداول تقتضي الدول األطراف أال توّرد أو تص -١ 

الثاين والثالث والرابع الستعماهلا من قبل األفراد اال مبوجب وصفة طبية، فيما عدا 
احلاالت اليت ميكن فيها لألفراد احلصول على تلك املواد لدى املمارسة املأذون هبا حسب 

اولتها بصورة االصول املرعية لوظائف عالجية أو علمية، أو استعماهلا أو صرفها أو من
 .قانونية

تتخذ الدول األطراف تدابري تكفل اصدر الوصفات الطبية للمواد  -٢ 
املدرجة يف اجلداول الثاين والثالث والرابع وفقا للممارسة الطبية السليمة، وخضوعها 
ألنظمة من شأهنا محاية الصحة العامة والرفاهية، ال سيما فيما يتعلق بعدد املرات اليت 

 .تكرار الوصفة الطبية ومدة صالحيتهاميكن فيها 
 جيوز للدولة الطرف، اذا رأت أن ١استثناء من أحكام الفقرة  -٣ 

الظروف احمللية تقتضي ذلك وبالشروط اليت تقّررها، مبا يف ذلك شروط حفظ 
السجالت، أن ترخص للصيادلة اجملازين أو لغريهم من موّزعي التجزئة اجملازين الذين 

املسؤولة عن الصحة العامة يف كل أو جزء من البلد بأن يوفروا، حسب تعينهم السلطات 
تقديرهم الشخصي، وبدون وصفة طبية، كميات صغرية من املواد املدرجة يف اجلدولني 
الثالث والرابع، كي يستعملها األفراد يف حاالت استثنائية ألغراض طبية، وذلك يف 

 .حدود تعينها الدول األطراف
  

 ١٠املادة 
 يرات بشأن العبوات والنشرات االعالنيةحتذ

 
تقتضي كل دولة طرف، مع مراعاة أية أنظمة أو توصيات يف هذا  -١ 

املوضوع ملنظمة الصحة العاملية، أن تبّين يف البطاقات امللصقة على العبوات، حيثما أمكن 
ذلك عمليا، وعلى كل حال يف النشرة االيضاحية املوجودة داخل عبوات املؤثرات 

عقلية املباعة بالتجزئة ، ما تراه الدولة الطرف ضروريا لسالمة مستعمل تلك املواد من ال
 .تعليمات تتعلق بكيفية االستعمال، مبا يف ذلك ما يلزم من تنبيهات وحتذيرات
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حتظر كل دولة طرف، مع ايالء املراعاة الواجبة ألحكام دستورها،  -٢ 
 .مهورتوجيه اعالنات من هذه املواد إىل عامة اجل

  
 ١١املادة 

 السجالت
 

تقتضي الدول األطراف، فيما يتعلق باملواد املدرجة يف اجلدول األول،  -١ 
 ٧من شركات تصنيع تلك املواد ومن كل األشخاص اآلخرين املأذون هلم مبوجب املادة 

باالجتار هبا وتوزيعها، أن حيتفظوا وفقا ملا قد تقّرره كل دولة طرف، بسجالت تبّين 
فصيل الكميات املصنوعة والكميات املختزنة، وتبّين، فيما يتعلق باحتياز أو صرف بالت

 .أي من تلك املواد، تفاصيل الكمية والتاريخ واسم املوّرد واسم املتلقي
تقتضي الدول األطراف، فيما يتعلق باملواد املدرجة يف اجلدولني الثاين  -٢ 

 اجلملة واملصّدرين واملستـوردين، والثالث، من شركات تصنيع تلك املواد وموّزعي
االحتفاظ، وفقا ملا تقّرره كل دولة طرف، بسجالت تبّين بالتفصيل الكميات املصنوعة، 
وتبّين، فيما يتعلق باحتياز أو صرف أي من تلك املواد، تفاصيل الكمية والتاريخ واسم 

 .املوّرد واسم املتلقي
د املدرجة يف اجلدول الثاين، تقتضي الدول األطراف، فيما يتعلق باملوا -٣ 

من موّزعي التجزئة ومؤسسات االستشفاء والرعاية واملؤسسات العلمية، أن حتتفظ، وفقا 
ملا قد تقّرره كل دولة طرف، بسجالت تبّين، فيما بتعلق باحتياز أو صرف أي من تلك 

 .املواد تفاصيل الكمية والتاريخ واسم املورد واسم املتلقي
ألطراف، بوسائل مناسبة، ومع مراعاة املمارسات تكفل الدول ا -٤ 

املهنية والتجارية يف بلداهنا، توفري املعلومات املتعلقة باحتياز موّزعي التجزئة ومؤسسات 
االستشفاء والرعاية واملؤسسات العلمية للمواد املدرجة يف اجلدول الثالث وتصّرفهم 

 .فيها
د املدرجة يف اجلدول الرابع، تقتضي الدول األطراف، فيما يتعلق باملوا -٥ 

من شركات تصنيع تلك املواد ومن املصّدرين واملستوردين، االحتفاط، وفقا ملا قد تقّرره 
 .كل دولة طرف، بسجالت تبّين الكميات املصنوعة واملصّدرة واملستوردة
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تقتضي الدول األطراف من شركات تصنيع املستحضرات املعفاة  -٦ 
، االحتفاظ بسجالت تبّين كمية كل مادة من املواد املؤثرة ٣ة  من املاد٣مبوجب الفقرة 

يف العقل املستعلمة يف صنع مستحضر معفي، وطبيعة املستحضر املعفي املصنوع من تلك 
 .املادة والكمية االمجالية للمستحضر والتصرف املبدئي فيه

تكفل الدول األطراف االحتفاظ ملدة عامني على األقل بالسجالت  -٧ 
علومات املشار اليها يف هذه املادة والالزمة لوضع التقارير املنصوص عليها يف املادة وامل
١٦. 
  

 ١٢املادة 
 أحكام متعلقة بالتجارة الدولية

 
تقتضي كل دولة طرف تسمح بتصدير أو استرياد مواد  )أ( -١ 

 تضعها مدرجة يف اجلدولني األول أو الثاين، إذن استرياد أو تصدير مستقال على استمارة
 .اللجنة لكل عملية تصدير أو استرياد سواء أكانت ملادة واحدة من هذه املواد أو أكثر

يبّين هذا اإلذن االسم الدويل غري التجاري للمادة أو يف حالة عدم  )ب( 
وجود مثل هذا االسم، تسميتها كما وردت يف اجلدول، والكمية املطلوب تصديرها أو 

هلا، واسم وعنوان املصّدر واملستورد، واملدة اليت ينبغي أن استريادها، والشكل الصيديل 
واذا كانت املادة مصّدرة أو مستوردة على . تتم يف غضوهنا عملية التصدير أو االسترياد

ويبّين إذن التصدير كذلك رقم . شكل مستحضر يبّين أيضا أسم املستحضر، ان وجد
 .إذن االسترياد وتارخيه واجلهة اليت أصدرته

تقتضي الدول األطراف، قبل اصدار إذن التصدير إذن استرياد صادرا  )ج( 
عن السلطة املختصة يف البلد أو االقليم املستوردة، يثبت املوافقة على استرياد املادة أو 

 .املواد املذكورة فيه، ويقّدم هذا اإلذن الشخص أو املؤسسة الطالبة إذن التصدير
 التصدير، وترسل احلكومة اليت يرفق بكل ارسالية نسخة من إذن )د( 

 .اصدرت إذن التصدير نسخة منها إىل احلكومة البلد أو االقليم املستورد
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تقوم حكومة البلد أو االقليم املستوردة، عند متام عملية االسترياد،  )ه( 
بإعادة إذن التصدير، بعد أن تثبت عليه الكمية املستوردة بالفعل، إىل حكومة البلد أو 

 .ملصّدراالقليم ا
تقتضي الدول األطراف أن حيّرر املصّدرون، فيما يتعلق بكل  )أ( -٢ 

عملية تصدير للمواد املدرجة يف اجلدول الثالث، اقرارا من ثالث نسخ على استمارة من 
 :وضع اللجنة، يتضمن املعلومات اآلتية

 اسم وعنوان املصّدر واملستورد؛ ‘١‘ 
ة، فان مل يوجد مثل هذا االسم، االسم الدويل غري التجاري للماد ‘٢‘ 

 فتسميتها الواردة يف اجلدول؛
كمية املادة والشكل الصيديل الذي تصدر به، واذا كانت املادة يف  ‘٣‘ 

 شكل مستحضر، فاسم هذا املستحضر، ان وجد؛
 .تاريخ االرسال ‘٤‘ 
يقّدم املصّدرون إىل السلطات املختصة يف بلدهم أو يف اقليمهم  )ب( 

 . هذا االقرار، ويرفقون النسخة الثالثة بارساليتهمنسختني من
تقوم الدولة الطرف اليت مت تصدير مادة مدرجة يف اجلدول الثالث من  )ج( 

اقليمها، يف أقرب وقت ممكن، وعلى أن ال يتجاوز ذلك تسعني يوما من تاريخ تصدير 
ات املختصة للبلد أو املادة، بارسال نسخة واحدة من االقرار الوارد من املصّدر إىل السلط

 .االقليم املستورد على أن يتم االرسال بالربيد املسجل مع افادة باالستالم
جيوز للدول األطراف اقتضاء قيام املستورد، لدى تسليم االرسالية،  )د( 

بارسال النسخة املرافقة لالرسالية إىل السلطات املختصة ببلده أو باقليمه حسب األصول 
 .بت فيها الكميات املتسلمة وتاريخ التسلماملرعية على أن يث

تنطبق على املواد املدرجة يف اجلدولني األول والثاين األحكام االضافية  -٣ 
 :التالية
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تباشر الدول األطراف يف املوانئ واملناطق احلرة نفس ما تباشره من  )أ( 
بيق تدابري وجيوز هلا، مع ذلك، تط. اشراف ومراقبة يف أحناء أخرى من اقليم كل منها

 .أشد صرامة
حيظر تصدير أية ارساليات إىل أحد صناديق الربيد، أو إىل أحد  )ب( 

 .املصارف حلساب شخص غري الشخص املسمى يف إذن التصدير
حيظر تصدير ارساليات من املواد املدرجة يف اجلدول األول إىل  )ج( 

جلدول الثاين إىل وحيظر تصدير ارساليات من املواد املدرجة يف ا. مستودع مجركي
مستودع مجركي ما مل يثبت الشخص أو املؤسسة طالبة إذن التصدير حلكومة البلد 
املستورد، على إذن االسترياد املقّدم، أنه قد وافق على استريادها لغرض وضعها يف أحد 

وينص إذن التصدير يف هذه احلالة على أن االرسالية مصّدرة هلذا . املستودعات اجلمركية
وتقتضي عملية السحب من املستودع اجلمركي ترخيصا من السلطات ذات . الغرض

الوالية على املستودع، ويف حالة ارسال الكمية املسحوبة إىل جهة أجنبية، يعترب السحب 
 .عملية تصدير جديدة يف حدود مفهوم هذه االتفاقية

 حتتجز السلطات املختصة االرساليات اليت تدخل اقليم دولة طرف أو )د( 
 .خترج منه غري مصحوبة بان تصدير

ال تسمح أية دولة طرف بأن تعرب اقليمها أية مواد مرسلة إىل بلد  )ه( 
آخر، سواء أفرغت االرسالية أو مل تفرغ من أداة النقل، ما مل تقّدم نسخة من إذن 

 .التصدير اخلاص هبذه االرسالية إىل السلطات املختصة التابعة للدولة الطرف
لسلطات املختصة ألي بلد أو اقليم يسمح ألية ارسالية من تلك تقوم ا )و( 

املواد بالعبور فيه، باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع حتويلها إىل غري اجلهة املسماة يف إذن 
التصدير املصاحب هلا، ما مل تسمح حكومة البلد أو االقليم الذي تعربه االرسالية بذلك 

قليم العبور أي حتويل مطلوب على أنه عملية تصدير من وتعامل حكومة بلد ا. التحويل
وعند اإلذن بالتحويل تنطبق أيضا . بلد أو اقليم العبور إىل بلد أو اقليم اجلهة اجلديدة

فيما بني بلد أو اقليم العبور والبلد أو االقليم الذي قام أصال ) ه (١أحكام الفقرة 
 .بتصدير االرسالية
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سالية من تلك املواد، أثناء عبورها أو ختزينها ال جيوز اخضاع أية ار )ز( 
وال جيوز تغيري . يف أحد املستودعات اجلمركية، ألية عملية تغري طبيعة هذه املواد

 .املغلفات بدون تصريح من السلطات املختصة
، املتعلقة بعبور املواد )ز(إىل ) ه(ال تنطبق أحكام الفقرات الفرعية من  )ح( 

لى أية ارسالية تنقل بطائرة ال هتبط يف بلد أو اقليم العبور وتنطبق يف اقليم دولة طرف، ع
 .تلك األحكام حسب االقتضاء يف حالة هبوط الطائرة يف ذلك البلد أو االقليم

ال ختل أحكام هذه الفقرة بأحكام أية اتفاقات دولية حتد من املراقبة  )ط( 
 .ابرةاليت جيوز للدولة الطرف ممارستها على تلك املواد الع

  
 ١٣املادة 

 حظر وتقييد التصدير واالسترياد
 

لكل دولة طرف أن تشعر سائر الدول األطراف عن طريق األمن العام  -١ 
بأهنا حتظر استرياد مادة أو أكثر من املواد املدرجة يف اجلداول الثاين والثالث أو الرابع، 

اإلشعار االسم الذي يطلق وحيدد هذا . احملددة يف إشعارها إىل بلدها أو أحد أقاليمها
 .على املادة يف اجلدول الثاين أو الثالث أو الرابع

، تتخذ التدابري ١اذا تلقت دولة طرف إشعارا باحلظر عمال بالفقرة  -٢ 
أو , الكفيلة بعدم تصدير أي من املواد احملددة يف اإلشعار إىل بلد الطرف مرسل اإلشعار

 .إىل أحد اقاليمه
ام الفقرتني السالفتني، لكل دولة طرف أرسلت استثناء من أحك -٣ 

، أن ترخص مبوجب إذن استرياد خاص، يف كل حالة، باسترياد ١إشعارا عمال بالفقرة 
وترسل . كميات حمددة من املواد املعنية أو من املستحضرات اليت حتتوى على هذه املواد

ص، موضحا فيهما اسم سلطة االصدار يف البلد املستورد نسختني من إذن االسترياد اخلا
وعنوان املستورد واملصّدر، إىل السلطة املختصة بالبلد أو االقليم املصّدر، اليت ميكنها 

وترافق االرسالية نسخة من إذن االسترياد . عندئذ أن ترخص للمصّدر بشحن االرسالية
اخلاص بعد اعتمادها حسب األصول املرعية من السلطة املختصة بالبلد أو االقليم 

 .صّدرامل
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 ١٤املادة 
 أحكام خاصة تتعلق بنقل املؤثرات العقلية

 أو الطائرات, يف صناديق االسعاف األويل يف السفن
 أو غريها من وسائط النقل العام املستخدمة

 يف حركة النقل الدويل
 

ال يعترب النقل الدويل بالسفن أو الطائرات أو غريها من وسائط النقل  -١ 
 السكك احلديدية واحلافالت الكهربائية الدولية، لكميات العام الدويل، كقطارات

حمدودة من املواد املدرجة يف اجلداول الثاين والثالث والرابع، اليت قد تلزم اثناء سفرها 
ألغراض االسعاف األويل أو احلاالت الطارئة، عملية تصدير أو استرياد أو عبور بلد، يف 

 .مفهوم هذه االتفاقية
سجيل االحتياطات املناسبة ملنع استعمال املواد املشار يتخذ بلد الت -٢ 

وتوصي اللجة هبذه .  يف غري أغراضها أو حتويلها ألغراض غري مشروعة١اليها يف الفقرة 
 .االحتياطات، بالتشاور مع املنظمات الدولية املناسبة

ختضع املواد املنقولة بالسفن أو الطائرات أو غريها من وسائط النقل  -٣ 
 الدويل، كقطارات السكك احلديدية واحلافالت الكهربائية الدولية، وفقا ألحكام العام

، لقوانني بلد التسجيل وأنظمته ورخصه وأذونه، دون االخالل حبقوق ١الفقرة 
السلطات احمللية املختصة يف اجراء التدقيقات والتفتيشات وغريها من تدابري املراقبة على 

رب التصرف يف تلك املواد يف احلاالت الطارئة خرقا وال يعت. منت وسائط النقل هذه
 .٩ من املادة ١ألحكام الفقرة 

  
 ١٥املادة 

 التفتيش
 

تقيم الدول األطراف نظاما للتفتيش على شركات تصنيع املؤثرات العقلية،  
ومصّدريها ومستورديها وموّزعيها باجلملة والتجزئة وكذلك على املؤسسات الطبية 

وتتخذ من التدابري ما يكفل اجراء عمليات تفتيش . تعمل تلك املوادوالعلمية اليت تس
 .دورية حسبما ترى، على االماكن واملخزونات والسجالت
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 ١٦املادة 
 املعلومات اليت تقّدمها الدول األطراف

 
تقّدم الدول األطراف إىل األمني العام ما تطلبه اللجنة من معلومات  -١ 

 بصفة خاصة تقريرا سنويا عن سري تنفيذ االتفاقية يف الزمة ألداء وظائفها، وتقّدم
 :اقاليمها يتضمن معلومات عما يلي

التعديالت اهلامة اليت أدخلت على قوانينها وأنظمتها املتعلقة باملؤثرات  )أ( 
 العقلية؛

التطورات اهلامة اليت وقعت يف أقاليمها فيما يتعلق باساءة استعمال  )ب( 
 .ار غري املشروع هبااملؤثرات العقلية واالجت

تشعر الدول األطراف أيضا األمني العام بأمساء وعناوين السلطات  -٢ 
 ٣، ويف الفقرة ١٢، ويف املادة ٧من املادة ) و(احلكومية املشار اليها يف الفقرة الفرعية 

 .ويضع األمني العام تلك املعلومات حتت تصرف مجيع الدول األطراف. ١٣من املادة 
لدول األطراف إىل األمني العام تقريرا عن حاالت االجتار غري تقّدم ا -٣ 

املشروع باملؤثرات العقلية، أو حاالت االستيالء على املواد موضوع االجتار غري 
 :املشروع، اذا بدت للدول األطراف أمهية هذه احلاالت بسبب

 الكشف عن اجتاهات جديدة؛ )أ( 
 ضخامة الكميات املعنية؛ )ب( 
 الذي تلقيه على مصادر احلصول عليها؛الضوء  )ج( 
 .الوسائل املستخدمة من جانب التجار غري الشرعيني )د( 

على أن يقّدم التقرير يف أقرب وقت ممكن بعد وقوع احلالة، وترسل صور منه وفقا 
 .٢١من املادة ) ب(للفقرة الفرعية 

، تقارير تقّدم الدول األطراف إىل اهليئة وفقا لنماذج من اعداد اهليئة -٤ 
 :احصائية سنوية
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فيما يتعلق بكل مادة مدرجة يف اجلدولني األول والثاين، عن الكميات  )أ( 
املصنوعة والكميات املصّدرة إىل واملستوردة من أي بلد أو اقليم، وكذلك عن 

 املخزونات لدى الصناع؛
فيما يتعلق بكل مادة مدرجة يف اجلدولني الثالث والرابع، عن  )ب( 
 املصنوعة وكذلك الكميات االمجالية املصّدرة واملستوردة؛الكميات 
فيما يتعلق بكل مادة مدرجة يف اجلدولني الثاين والثالث، عن  )ج( 

 الكميات املستخدمة يف صنع املستحضرات املعفاة؛
فيما يتعلق بكل مادة غري املواد املدرجة يف اجلدول األول، عن  )د( 

 .٤من املادة ) ب( وفقا ألحكام الفقرة الفرعية الكميات املستعلمة إلغراض صناعية
من هذه ) ب(و ) أ(ال تتضمن الكميات املصنوعة املشار اليها يف الفقرتني الفرعيتني 

 .الفقرة كميات املستحضرات املصنوعة
تقّدم الدولة الطرف إىل اهليئة، اذا طلبت منها ذلك، معلومات  -٥ 

عن الكميات املصّدرة إىل أو املستوردة من أي احصائية اضافية تتعلق بفترات مستقبلة، 
وجيوز للدولة . بلد أو اقليم من أي مادة من املواد املدرجة يف اجلدولني الثالث والرابع

الطرف أن تطلب من اهليئة معاملة كل من الطلب الذي تقّدمت به واملعلومات املقّدمة 
 .مبوجب هذه الفقرة على حنو سري

 ٤ و ١ف املعلومات املشار اليها يف الفقرتني تقّدم الدول األطرا -٦ 
 .بالطريقة ويف التواريخ اليت تطلبها اللجنة أو اهليئة

  
 ١٧املادة 

 وظائف اللجنة
 

للجنة أن تنظر يف كل املسائل املتعلقة بأغراض هذه االتفاقية وبتطبيق  -١ 
 .أحكامها، وأن تقّدم توصيات بشأهنا

 بأغلبية ثلثي ٣ و٢عليها يف املادتني تصدر قرارات اللجنة املنصوص  -٢ 
 .أعضاء اللجنة
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 ١٨املادة 
 تقارير اهليئة

 
تعد اهليئة تقارير سنوية عن أعماهلا تتضمن حتليال للمعلومات  -١ 

االحصائية املتوفرة لديها، يف احلاالت املناسبة، كما تعد بيانا بااليضاحات اليت تقّدمها أو 
وللهيئة . حظات أو التوصيات ترغب اهليئة يف تقدميهاتطلبها احلكومات وتشفعه بأية مال

وتقّدم التقارير  إىل اجمللس عن طريق اللجنة اليت . اعداد ما تراه الزما من تقارير اضافية
 .جيوز هلا ابداء ما تستصوبه من تعليقات

ترسل تقارير اهليئة إىل الدول األطراف، مث ينشرها األمني العام  -٢ 
 .زيعها دون قيودوتسمح األطراف بتو

  
 ١٩املادة 

 التدابري اليت تتخذها اهليئة لضمان تنفيذ أحكام االتفاقية
 

حيق للهيئة، بعد دراسة املعلومات املقّدمة اليها من  )أ( -١ 
احلكومات أو املعلومات املرسلة من أجهزة األمم املتحدة، أن تطلب ايضاحات من 

ألسباب ما يدعوها إىل االعتقاد بأن أهداف حكومة أي بلد أو اقليم، اذا كان هناك من ا
. هذه االتفاقية مهددة خبطر جدي بسبب عدم قيام ذلك البلد أو االقليم بتنفيذ أحكامها

وعلى اهليئة، مع مراعات حقها يف توجيه أنظار األطراف واجمللس واللجنة إىل املسألة 
 أي طلب للمعلومات أو أي أدناه، أن تشمل بالسرية) ج(املشار اليها يف الفقرة الفرعية 

 .ايضاح يقّدم من احدى احلكومات مبوجب هذه الفقرة الفرعية
أعاله، أن ) أ(للهيئة، بعد أن تتخذ اجراء مبوجب الفقرة الفرعية  )ب( 

تطلب، اذا اقتنعت بضرورة ذلك، إىل احلكومة املعنية اختاذ ما قد يلزم يف ظل الظروف 
 .أحكام هذه االتفاقيةالقائمة من تدابري عالجية لتنفيذ 

للهيئة، اذا تبّينت أن احلكومة املعنية مل تقّدم ايضاحات مرضية عما  )ج( 
، أو مل تتخذ التدابري العالجية اليت طلب اليها )أ(طلب اليها مبوجب الفقرة الفرعية 

، أن توجه انظار الدول األطراف واجمللس واللجنة إىل )ب(اختاذها مبوجب الفقرة الفرعية 
 .سألةامل
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للهيئة، عندما توجه أنظار الدول األطراف واجمللس واللجنة إىل أية  -٢ 
، أن توصي الدول األطراف، اذا اقتنعت بضرورة ذلك، بوقف )ج (١مسألة وفقا للفقرة 

تصدير مؤثرات عقلية معنية اىل البلد أو االقليم املعين أو استريادها من أيهما، اما لفترة 
وللدولة املعنية أن تعرض . اهليئة عن احلالة يف ذلك البلد أو االقليمحمددة أو إىل أن ترضى 

 .املسألة على اجمللس
حيق للهيئة نشر تقرير عن أية مسألة تعاجل مبقتضى أحكام هذه املادة،  -٣ 

وعليها، اذا نشرت يف هذا . وارساله إىل اجمللس الذي حييله إىل مجيع الدول األطراف
وجب هذه املادة أو أية معلومات ذات صلة، أن تنشر فيه كذلك التقرير أي قرار اختذ مب

 .آراء احلكومة املعنية ان طلبت اليها ذلك
اذا كان قرار اهليئة املنشور مبوجب هذه املادة غري امجاعي، وجب  -٤ 

 .بيان آراء األقلية
يف أية جلسة تعقدها اهليئة وتبحث فيها مبوجب هذه املادة أية مسألة  -٥ 
 .ة ما بصفة مباشرة، تدعى هذه الدولة إىل ايفاد من ميثّلهاتعين دول

تتخذ قرارات اهليئة الصادرة مبوجب هذه املادة بأغلبية ثلثي جمموع  -٦ 
 .أعضاء اهليئة

تنطبق أيضا أحكام الفقرات السابقة اذا كان لدى اهليئة سبب حيملها  -٧ 
بسبب قرار اختذته دولة على االعتقاد بأن أهداف هذه االتفاقية مهددة خبطر جدى 

 .٢ من املادة ٧طرف مبوجب أحكام الفقرة 
  

 ٢٠املادة 
 تدابري ازاء اساءة استعمال املؤثرات العقلية

 
تتخذ الدول األطراف كل التدابري العملية الكفيلة مبنع اساءة استعمال  -١ 

هم، والعناية املؤثرات العقلية وبسرعة التعّرف على األشخاص املعنيني ومعاجلتهم، وتعليم
هبم بعد العالج، واعادة تأهيلهم واعادة ادماجهم يف اجملتمع، وتنسق فيما بني جهودها 

 .توصال هلذه الغايات
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تشجع الدول األطراف بقدر االمكان تدريب املوظفني على عالج  -٢ 
مسيئي استعمال املؤثرات العقلية والعناية هبم بعد العالج، واعادة تأهيلهم واعادة 

 .هم يف اجملتمعادماج
تقّدم الدول األطراف إىل االشخاص الذين يتطلب عملهم ذلك،  -٣ 

املساعدة يف تفهم مشاكل اساءة استعمال املؤثرات العقلية وتوقيها، وتعزز كذلك هذا 
 .التفهم لدى عامة اجلمهور اذا خشي من تفشي اساءة استعمال تلك املواد

  
 ٢١املادة 

 مكافحة االجتار غري املشروع
 

تقوم الدول األطراف، مع ايالء املراعاة الواجبة ألنظمتها الدستورية والقانونية  
 :واالدارية، مبا يلي

اختاذ الترتيبات الالزمة على الصعيد الوطين لتنسيق التدابري الوقائية  )أ( 
 والقمعية الرامية إىل مكافحة االجتار غري املشروع، وهلا، حتقيقا هلذه الغاية، تعيني هيئة

 حكومية مناسبة تتوىل مسؤولية هذا التنسيق؛
تبادل املساعدة يف مكافحة االجتار غري املشروع باملؤثرات العقلية،  )ب( 

وبوجه خاص موافاة الدول األطراف األخرى املعنية مباشرة، بالطريق الدبلوماسي أو 
 كل بواسطة السلطات املختصة اليت تعينها الدول األطراف هلذا الغرض، بصورة من

 عن اكتشاف حالة اجتار غري مشروع أو ١٦تقرير ترسله إىل األمني العام مبوجب املادة 
 حالة استيالء؛

التعاون تعاونا وثيقا فيما بينها ومع املنظمات الدولية املختصة اليت هي  )ج( 
 أعضاء فيها، من أجل مواصلة تنسيق مكافحة االجتار غري املشروع؛

  بني اهليئات املختصة على حنو يتسم بالسرعة؛كفالة التعاون الدويل )د( 
كفالة نقل األوراق القانونية على وجه السرعة إىل اهليئات اليت تعينها  )ه( 

وال خيل . الدول األطراف، يف احلاالت اليت تنقل فيها هذه األوراق دوليا ألغراض قضائية
ية بالطرق هذا الشرط حبق أي دولة طرف يف اشتراط نقل هذه األوراق القانون

 .الدبلوماسية
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 ٢٢املادة 
 العقوبات

 
مع مراعاة أحكامها الدستورية، تعامل الدولة الطرف كل  )أ( -١ 

فعل خمالف لقانون أو نظام مت اقراره تنفيذا اللتزاماهتا الناشئة عن هذه االتفاقية، باعتباره 
اسبة على جرمية تستوجب العقاب اذا ارتكب الفعل عمدا، وتكفل فرض العقوبات املن

 .اجلرائم اخلطرية، وخباصـة السجن أو غـريه من العقوبـات السالبة للحرية
استثناء من أحكام الفقرة الفرعية السابقة، لألطراف، عندما يرتكب  )ب( 

مسيئو استعمال املؤثرات العقلية مثل هذه اجلرائم، أن تعمد، بدال من احلكم عليهم أو 
هم، إىل معاجلتهم وتعليمهم، والعناية هبم بعد العالج، معاقبتهم أو باالضافة إىل معاقبت

 .٢٠ من املادة ١واعادة تأهيلهم واعادة ادماجهم يف اجملتمع متشيا مع أحكام الفقرة 
مع عدم االخالل بالنصوص الدستورية لكل دولة طرف ونظامها  -٢ 

 :القانوين وتشريعها احمللي، يراعي ما يلي
 كل فعل يف سلسلة األفعال املتصلة يعترب جرمية مستقلة ‘١‘ )أ( 

ببعضها البعض اليت ترتكب يف بلدان خمتلفة وتشكل جرائم 
  أعاله؛١مبوجب الفقرة 

، كل ١يعترب جرمية تستوجب العقاب مبقتضى نص الفقرة  ‘٢‘  
اشتراك عمدي يف أي من اجلرائم واألفعال التمهيدية 

ها يف هذه املادة والعمليات املالية املتعلقة باجلرائم املشار الي
 وأي تآمر يستهدف ارتكاهبا وأي حماولة الرتكاهبا؛

تراعى، الثبات العود للجرمية، مجيع األحكام القضائية  ‘٣‘  
 األجنبية الصادرة باالدانة على هذه املخالفات؛

تتوىل حماكمة رعايا البلد أو األجانب الذين يرتكبون اجلرائم  ‘٤‘  
ه، الدولة الطرف اليت ارتكبت اخلطرية املنصوص عليها أعال

اجلرمية يف اقليمها أو الدولة الطرف اليت يوجد مرتكب 
اجلرمية يف اقليمها، ان كان تسليمه غري مقبول  مبقتضى 
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قوانني الدولة الطرف اليت طلب اليها التسليم أو اذا مل حياكم 
 .مرتكب اجلرمية ويصدر يف شأنه حكم

) أ (٢ والفقرة ١ عليها يف الفقـرة يستصوب ادراج اجلرائم املنصوص )ب( 
يف اجلرائم اليت تستوجب التسليم وذلك يف أية معاهدة من معاهدات تسليم ‘ ٢‘

اجملرمني، عقدت أو قد تعقد بني أي من الدول األطراف، وفيما بني الدول األطراف اليت 
التسليم وفقا ال جتعل التسليم رهنا بوجود معاهدة أو رهنا باملعاملة باملثل، بشرط اجراء 

لقوانني الدولة الطرف اليت يطلب اليها التسليم، وبشرط متتع الدولة الطرف حبق رفض 
القبض على مرتكب اجلرمية أو تسليمه اذا رأت السلطات املختصة أن اجلرمية ليست على 

 .درجة كافية من اخلطورة
جيوز ضبط ومصادرة أي مؤثر عقلي، أو أي مادة أخرى، وكذلك  -٣ 
ات مستخدمة أو يعتزم استخدامها يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها أي معد

 .٢ و ١يف الفقرتني 
ختضع أحكام هذه املادة، يف مسائل االختصاص، ألحكام القانون  -٤ 

 .احمللي للدولة الطرف املعنية
ال تتضمن هذه املادة أي حكم ميس مبدأ حتديد اجلرائم اليت تشري اليها  -٥ 
 .رتكبيها ومعاقبتهم وفقا للقوانني احمللية للدول األطرافوحماكمة م

  
 ٢٣املادة 

 تطبيق تدابري رقابية أشد مما تقتضيه هذه االتفاقية
ألي دولة طرف أن تتخذ تدابري رقابية أشد أو أقسى من التدابري املنصوص  

ية الصحة عليها يف هذه االتفاقية اذا رأت أن مثل هذه التدابري مستصوبة أو الزمة حلما
 .العامة والرفاهية العامة

  
 ٢٤املادة 

 النفقات اليت تتكبّدها اهليئات الدولية
 يف تنفيذ أحكام االتفاقية
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تتحمل األمم املتحدة، على النحو الذي تقّرره اجلمعية العامة، نفقات اللجنة  
 األطراف وتشترك الدول. واهليئة املترتبة على اضطالعهما بوظائفها مبقتضى هذه االتفاقية

غري األعضاء يف األمم املتحدة يف هذه النفقات باملبالغ اليت ترى اجلمعية العامة أهنا منصفة 
 .واليت حتددها من حني إىل آخر بعد التشاور مع حكومات هذه الدول األطراف

  
 ٢٥املادة 

 اجراءات القبول والتوقيع والتصديق واالنضمام
 

تفاقية أعضاء األمم املتحدة والدول جيوز أن يصبح أطرافا يف هذه اال -١ 
غري األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف احدى الوكاالت املتخصصة لألمم 
املتحدة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو األطراف يف النظام األساسي حملكمة 

 : يليالعدل الدولية، وأي دولة يدعوها اجمللس هلذا الغرض، وذلك بقيامها مبا
 التوقيع على االتفاقية؛ )أ( 
 التصديق عليها بعد توقيعها بشرط التصديق عليها؛ )ب( 
 .االنضمام اليها )ج( 
 ١٩٧٢يناير /تعرض هذه االتفاقية للتوقيع لغاية أول كانون الثاين -٢ 

 .وتعرض بعد ذلك االنضمام اليها
 .تودع لدى األمني العام وثائق التصديق أو االنضمام -٣ 

  
 ٢٦املادة 

 النفـاذ
 

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد مرور تسعني يوما على قيام أربعني دولة  -١ 
 بتوقيها دون حتفظ بالنسبة للتصديق، أو ٢٥ من املادة ١من الدول املشار اليها يف الفقرة 

 .بايداع وثائق التصديق عليها أو االنضمام اليها
فظ بالنسبة للتصديق، أو وبالنسبة لكل دولة أخرى توقع دون حت -٢ 

تودع وثيقة تصديق أو انضمام بعد آخر توقيع أو آخر ايداع مشار اليه يف الفقرة 
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السابقة، تنفّذ االتفاقية يف اليوم التسعني من توقيع الدولة أو ايداعها وثيقة تصديقها أو 
 .انضمامها

  
 ٢٧املادة 

 التطبيق االقليمي
 

 غري املتروبولية اليت تتوىل احدى الدول تسري االتفاقية على مجيع األقاليم 
األطراف مسؤولية عالقاته الدولية، اال اذا اقتضى دستور الدولة الطرف أو دستور 

وحينئذ تسعى الدولة الطرف إىل . ااالقليم املعين، أو العرف، املوافقة املسبقة لذلك االقليم
لة الطرف، عند حصوهلا احلصول يف أقصر وقت ممكن على املوافقة الالزمة، وحتظرالدو

وتسري االتفاقية على االقليم أو األقاليم املذكورة يف . على املوافقة، األمني العام بذلك
ويف حاالت عدم اقتضاء املوافقة املسبقة لالقليم . االخطار من تاريخ تسلم األمني العام له

ة أو التصديق عليها غري املتروبويل، تعلن الدولة الطرف املعنية، لدى توقيع هذه االتفاقي
 .واالنضمام اليها، عن االقليم أو االقاليم غري املتروبولية اليت تنطبق عليها هذه االتفاقية

  
 ٢٨املادة 

 مدلول املناطق بالنسبة هلذه االتفاقية
 

جيوز لكل طرف إشعار األمني العام بأن اقليمه، ألغراض هذه  -١ 
ن منطقتني أو أكثر من مناطقه مدجمة يف اقليم االتفاقية، مقسم إىل منطقتني أو أكثر أو أ

 .واحد
جيوز لطرفني أو أكثر إشعار األمني العام بأهنا، نتيجة النشاء احتاد  -٢ 

 .مجركي بينها، تشكل، ألغراض االتفاقية، منطقة واحدة
 يف أول كانون ٢ أو الفقرة ١ينفّذ كل إشعار يقدم مبوجب الفقرة  -٣ 

 .تالية للسنة اليت قّدم فيها اإلشعاريناير من السنة ال/الثاين
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 ٢٩املادة 
 االنسحاب

 
جيوز ألية دولة طرف، باالصالة عن نفسها أو بالنيابة عن أي اقليم    -١ 

، أن ٢٧تضطلع جتاهه مبسؤولية دولية ويكون قد سحب موافقته املعطاة وفقا للمادة 
 .طية بذلك لدى األمن العامتنسحب من هذه االتفاقية بعد سنتني من نفاذها بايداع وثيقة خ

ينفّذ إشعار االنسحاب الذي يتسلمه األمني العام يف اليوم األول من  -٢ 
يناير من السنة /يوليه ألي سنة أو قبله، ابتداء من اليوم األول من كانون الثاين/متوز

مه يوليه كما لو أن استال/الالحقة، وينفّذ اإلشعار الذي يتسلمه بعد اليوم األول من متوز
 .يوليه من السنة الالحقة أو قبله/قد مت يف اليوم األول من متوز

 من ١ُتنهى االتفاقية بزوال شروط نفاذها املنصوص عليها يف الفقرة  -٣ 
 .٢ و ١، نتيجة االنسحاب منها وفقا للفقرتني ٢٦املادة 

  
 ٣٠املادة 

 التعديالت
 

. التفاقيةجيوز ألي دولة طرف اقتراح ادخال تعديل على هذه ا -١ 
ويرسل نص التعديل املقترح مشفوعا بأسبابه إىل األمني العام الذي يرسله بدوره إىل 

 :وجيوز للمجلس ان يقّرر أحد األمرين التاليني. الدول األطراف واجمللس
 من ميثاق األمم ٦٢ من املادة ٤الدعوة إىل عقد مؤمتر وفقا للفقرة  )أ( 

 املتحدة للنظر يف التعديل املقترح؛
سؤال الدول األطراف عما اذا كانت تقبل التعديل املقترح ومطالبتها  )ب( 

 .بأن تقّدم إىل اجمللس أية مالحظات على االقتراح
ينفّذ التعديل املقترح بانقضاء مثانية عشرة شهرا على توزيعه مبوجب  -٢ 

 يبد أنه اذا رفضت أي دولة طرف. دون أن ترفضه خالل أي دولة طرف) ب (١الفقرة 
التعديل املقترح، جيوز للمجلس ، يقّرر يف ضوء املالحظات الواردة من الدول األطراف، 

 .ما اذا كان األمر يستدعي الدعوة إىل عقد مؤمتر للنظر يف التعديل املرفوض
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 ٣١املادة 
 املنازعات

 
اذا نشأ نزاع بني طرفني أو أكثر بشأن تفسري هذه االتفاقية أو  -١ 

ول األطراف املعنية لتسوية النـزاع عن طريق املفاوضة أو التحقيق أو تطبيقها، تتشاور الد
الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إىل اهليئات االقليمية أو االجراءات القضائية أو 

 .غري ذلك من الوسائل السلمية اليت ختتارها
طرق حيال إىل حمكمة العدل الدولية كل نزاع مماثل تتعذر تسويته بال -٢ 

 .، بناء على طلب احدى الدول األطراف يف النـزاع١املنصوص عليها يف الفقرة 
  

 ٣٢املادة 
 التحفظات

 
 من هذه ٤ و ٣ و٢ال يسمح بأية حتفظات غري املبداة وفقا للفقرات  -١ 

 .املادة
جيوز لكل دولة عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام ابداء حتفظات  -٢ 

 : من هذه االتفاقيةبشأن األحكام التالية
 ؛١٩ من املادة ٢ و١الفقرتان  )أ( 
 ؛٢٧املادة  )ب( 
 .٣١املادة  )ج( 
جيوز لكل دولة تود أن تصبح طرفا، ولكن ترغب يف أن يسمح هلا  -٣ 

، أن تشعر األمني العام ٤ و ٢بابداء حتفظات غري التحفظات اليت ُتبدى وفقا للفقرتني 
سموحا به، ان مل يعترض عليه حىت انقضاء اثين عشر بنّيتها هذه ويعترب هذا التحفظ م

شهرا على قيام األمني العام بابالغه، ثلث الدول اليت وقعت على االتفاقية دون التحفظ 
بشأن التصديق، أو صّدقت عليها أو انضمت اليها قبل انقضاء تلك الفترة، علما بأن 

الع بأي التزام قانوين يترتب الدول املعترضة غري ملزمة ازاء الدولة املتحفظة باالضط
 .مبقتضى هذه االتفاقية ويتناوله التحفظ املعين
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جيوز لكل دولة تنمو يف أراضيها نباتات برية حتتوي على مؤثرات  -٤ 
عقلية مما هو مدرج يف اجلدول األول، وتستعملها عادة مجاعات صغرية معينة وحمددة 

توقيع أو التصديق أو االنضمام، بوضوح يف طقوس سحرية أو دينية أن تبدي، عند ال
، فيما عدا األحكام املتعلقة ٧حتفظات خبصوص تلك النباتات فيما يتعلق بأحكام املادة 

 .بالتجارة الدولية
جيوز لكل دولة أبدت أية حتفظات أن تقوم يف أي وقت بسحبها  -٥ 

 .كلها أو بعضها بإشعار األمن العام خطيا بذلك
  

 ٣٣املادة 
 اإلشعارات

 
 : مبا يلي٢٥ من املادة ١شعر األمني العام مجيع الدول املذكورة يف الفقرة ي 
 ؛٢٥التوقيعات والتصديقات واالنضمامات احلاصلة وفقا للمادة  )أ( 
 ؛٢٦تاريخ نفاذ هذه االتفاقية وفقا للمادة  )ب( 
 ؛٢٩إشعارات االنسحاب من االتفاقية وفقا للمادة  )ج( 
 ٣٠ و٢٨ و ٢٧ت الواردة مبوجب املواد االعـالنات واإلشعـارا )د( 

 .٣٢ و
 
 

، قام املوقّعون أدناه، املفّوضون تفويضا صحيحا، بتوقيع هذه واثباتا ملا تقّدم 
 .االتفاقية نيابة عن حكوماهتم

فرباير عام ألف / يف اليوم احلادي والعشرين من شهر شباطيف فيينا ُحّررت 
س لغات متساوية احلجية هي االسبانية وتسعمائة وواحد وسبعني يف نسخة واحدة خبم

وتودع االتفاقية لدى األمني العام لألمم . واالنكليزية والروسية والصينية والفرنسية
املتحدة الذي ينبغي عليه أن يرسل صورا طبق األصل منها ومصّدقة إىل مجيع الدول 

 .٢٥ املادة  من١األعضاء يف األمم املتحدة وإىل الدول األخرى املذكورة يف الفقرة 


