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 1961 االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة -أوال
 
نة       -1 درات لس يدة للمخ ية الوح ات االتفاق تمدت الحكوم ي   1961اع ر دول ي مؤتم  ف

يويورك في            د في ن . 1964فاذ في عام    ، ودخلت حيز الن     1961مارس   / آذار 30خاص عق
اهدات سابقة بشأن مكافحة المواد األفيونية والقنب والكوآايين، أبرمت              وهي تحل محل مع

رين   رن العش ة الق نذ بداي نة   . م يدة لس ية الوح ت االتفاق دل  1961وعدل بروتوآول المع  بال
 .1972مارس / آذار25لالتفاقية الوحيدة للمخدرات، الذي اعتمد في جنيف في 

ي  -2 ير الكميات الالزمة من                  واالتفاق تحدة أن توف م الم يجة إلدراك األم يدة هي نت ة الوح
ك إدراآها أن إدمان             رفاه البشرية، وآذل نه ل ية ال عنى ع ير المخدرة لألغراض الطب العقاق

ولذلك تهدف االتفاقية الوحيدة إلى جعل . المخدرات هو خطر اجتماعي واقتصادي عالمي      
درة مقتصر  ير المخ تعمال العقاق ريبها   اس نع تس ى م ية وإل ية والعلم راض الطب ى األغ ا عل

روعة       راض المش رها لألغ ه، تواف ت نفس ي الوق من، ف ن يض ي حي تعمالها، ف اءة اس . واس
واد    تخدم آمصدر للم ي تس باتات الت ة الن ى زراع ية عل ير رقاب ى تداب ية عل تمل االتفاق وتش

ام للمخدرات، وأحكام بشأن التزامات السلطات الوطنية في تط        بيق التدابير الرقابية على الخ
تجارة فيها وتوزيعها، وآذلك على أحكام بشأن العالج                  ير المخدرة وصنعها وال تاج العقاق ان

 .الطبي للمدمنين واعادة تأهيلهم

يدة أيضا على دور الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تأمين                 -3 ية الوح د االتفاق وتؤآ
به            ير المخدرة وطل ن عرض العقاق وازن بي ية والعلمية، وعلى المساعدة        ت ا لألغراض الطب

ير            فة غ تعمالها بص ا واس ار به نعها واالتج تاجها وص درات وان ة المخ نع زراع ى م عل
يدة على الحاجة إلى اتخاذ تدابير دولية تعاونية ومنسقة في               . مشروعة  ية الوح وتشدد االتفاق

 .التصدي للمشاآل المرتبطة باساءة استعمال المخدرات

يا،       وتنطبق    -4 باقا عالم ية الوحيدة انط ي أن جميع البلدان تخضع           االتفاق ا يعن  وهو م
يها    راف ف ير أط ية أم غ ي االتفاق رافا ف ت أط واء أآان ا، س بعض أحكامه باجة . ل ير دي وتش

راف بصحة      تمام األط و اه ية ه ع لالتفاق ي، ألن الداف ا العالم ى طابعه يدة إل ية الوح االتفاق
بارها أن         ا، واعت ة لمكافحة اساءة استعمال العقاقير المخدرة       البشرية ورفاهه ير الفعال التداب

يا        قا وعالم ويجب أن تقوم جميع البلدان بدور في تنفيذ االتفاقية الوحيدة،          . تتطلب عمال منس
ل          ع جع ية، م ية والعلم راض الطب درة لألغ ير المخ ي للعقاق توافر الكاف ة ال ل آفال ن أج م

رها مقتصرا، في الوقت نفسه، على اال        ويكفل ذلك، على . حتياجات المشروعة للبلدانتواف
ياجات من المخدرات،                     رات االحت نظام تقدي يق العالمي ل وجه الخصوص، من خالل التطب

 . من هذه المادة التدريبية2المشروح في الجزء 

ان    2005أغسطس   /وفي آب   -5 ن      181، آ بلدان    210 من بي األقاليم أطرافا في   / من ال
يدة بصيغتها        ية الوح بروتوآول سنة      االتفاق ة ب ، بينما آانت ثالثة بلدان أطرافا      1972المعدل
 .في االتفاقية الوحيدة فقط

  
  الهيئتان الدوليتان لمراقبة المخدرات-ثانيا
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ا      -6 درات هم ية للمخ بة الدول ا اختصاص بالمراق ن لهم تان اللتي تان الدولي نة الهيئ لج

بة المخدرات        و   المخدرات  ية لمراق ئة الدول  من االتفاقية الوحيدة، وذلك 5للمادة ، وفقا   الهي
 .منظمة الصحة العالميةبالتعاون مع 

ئة فرعية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، مؤلفة             لجنة المخدرات    و -7  هي هي
تحدة   م الم ي األم اء ف دول األعض ن ال ل   . م ات داخ زي لصنع السياس از المرآ ي الجه وه

تحدة، من أجل التصدي لجم    م الم نظومة األم يها  م ا ف المخدرات، بم ائل المتصلة ب يع المس
يدة ية الوح أهداف االتفاق تعلقة ب ائل الم بة . المس ية لمراق ئة الدول نة المخدرات الهي به لج وتن

ى   ئة، وتضع توصيات ترمي إل ام الهي ون ذات صلة بمه د تك ائل ق ى أي مس المخدرات إل
ام االتفاقية الوحيدة، بما في ذلك برامج الب             يذ أهداف وأحك حث العلمي وتبادل المعلومات    تنف

ي ي أو التقن ابع العلم يات . ذات الط ررات والتوص ى المق بلدان إل باه ال نة انت ت اللج وتلف
ة    راءات المالئم بلدان االج تخذ ال ي ت نة، لك تمدها اللج ي تع رارات الت نة . والق يرا فللج وأخ

ى أح دة إل ادة جدي ان ينبغي أن تضاف أي م يما إن آ داول المخدرات صالحية البت ف د ج
ان ينبغي نقل مخدر مدرج في أحد الجداول إلى جدول آخر أو                      ا إن آ يدة أو م ية الوح االتفاق

 ").المواد الخاضعة للمراقبة الدولية"انظر الفرع التالي بشأن (حذفه من الجداول 

نظمة الصحة العالمية    ودور   -8  في نظام مراقبة المخدرات هو دور هيئة استشارية،        م
ا هو منصوص عل        ويجب على لجنة المخدرات أن .  من االتفاقية الوحيدة   3يه في المادة     آم

تضع في اعتبارها استنتاجات وتوصيات منظمة الصحة العالمية لكي تضيف عقارا مخدرا             
ى آخر                      نقله من جدول إل نه أو لت تحذفه م ى جدول أو ل المواد "انظر الفرع التالي بشأن      (إل

ية   بة الدول عة للمراق نظمة "). الخاض ية،     ولم راف االتفاق ثل أط ثلها م ية، م حة العالم الص
دء االجراء الذي يرمي إلى إحداث مثل تلك التغييرات             وعالوة على ذلك، تعين    . صالحية ب

بالغ عددهم              بة المخدرات ال ية لمراق ئة الدول ة من أعضاء الهي ية ثالث نظمة الصحة العالم م
 .فاقية الوحيدة من االت9ثالثة عشر عضوا، آما هو منصوص عليه في المادة 

بة المخدرات        و -9 ية لمراق ئة الدول ية وشبه القضائية المختصة           الهي ئة الرقاب  هي الهي
ام       ي ع ئت ف د أنش درات، وق بة المخ تحدة لمراق م الم اهدات األم يذ مع ب 1968بتنف  بموج

يات    يذ االتفاق ت ترصد تنف ابقة آان ية س ة دول ئات تعاهدي ت محل هي يدة وحل ية الوح االتفاق
ابقة ن   .الس ية م دادات آاف ر إم ى ضمان تواف درات عل بة المخ ية لمراق ئة الدول ل الهي  وتعم

ية، وعدم حدوث تسريب من المصادر المشروعة                    ية والعلم المخدرات لالستعماالت الطب
ى االتجار غير المشروع        ر الهيئة نظام تقديرات ونظام بيانات             . إل ة، تدي ذه الغاي يقا له وتحق

ادة التدريبية،        3 والجزء    2حان في الجزء      احصائية بشأن المخدرات، مشرو        ذه الم  من ه
 .على التوالي

ية        -10 ند االتفاق درات، تس بة المخ ية لمراق ئة الدول درات والهي نة المخ ب لج ى جان وإل
بة المخدرات إلى                   نظام العالمي لمراق يدة أيضا وظائف ذات صلة بال ، الجمعية العامة الوح

 . لألمم المتحدة العامواألمين، والمجلس االقتصادي واالجتماعي
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ية          ● بة الدول ئات المراق تعلق بهي يما ي ية ف ؤون الميزان ي ش ت ف ة تب ية العام فالجمع
درات ة و  . للمخ ية العام تعرض الجمع ب أن تس ادي  /ويج س االقتص أو المجل

أن      راراتها بش ياتها أو ق درات أو توص نة المخ ررات لج يع مق ي جم واالجتماع
يها،   ق عل يدة وتواف ية الوح ادة   االتفاق ال بالم تخذة عم ررات الم تثناء المق  3 باس

بة       ( يرات في نطاق المراق ية       ) التغي رارات غير الرئيس رارات التي ال      (والق ثل الق م
ي  رار المعن ت الق ة قبل ة متخصص تعلقة بوآال ية أو الم ار مال يها آث ب عل ). تترت

لمراقبة والمجلس االقتصادي واالجتماعي هو أيضا الهيئة االنتخابية للهيئة الدولية             
يق    ة تطب ئة بمناقش راف والهي ال الضطالع األط ر محف ن أن يوف درات، ويمك المخ

 .أحكام معينة من االتفاقية

ع       ● ك ودي روتوآولها، وآذل ع ب يدة وودي ية الوح ع االتفاق و ودي ام ه ن الع واألمي
بها لجنة المخدرات من األطراف عمال بالمادة                  ومن تلك  . 18المعلومات التي تطل

ر سنوي عن سير تنفيذ االتفاقية في أراضي األطراف، ونصوص          المعلومات ت   قري
نة   ا لج ي تحدده ات التفصيلية الت ية ذات الصلة، والمعلوم ح الوطن ن واللوائ القواني
ة   لطات المختص ماء الس روع، وأس ير المش ار غ االت االتج أن ح درات بش المخ

نها ئة الد      . وعناوي درات والهي نة المخ ا لج ام أيض ن الع زود األمي بة  وي ية لمراق ول
 .المخدرات بخدمات السكرتارية

يدة، يقوم بتمثيل األمين العام المدير التنفيذي          : ملحوظة   ية الوح ألغراض االتفاق
تحدة المعني بالمخدرات والجريمة           م الم ، الذي يوجد مقره    )اليونودك(لمكتب األم

 .في فيينا، النمسا
  

  المواد الخاضعة للمراقبة الدولية-ثالثا
 

 خدرات ومستحضراتها الم-1
 

يدة     -11 ية الوح ب االتفاق ب بموج ن، يراق ت الراه ي الوق درا  118ف ارا مخ  عق
تقاته    . ومستحضراتها يون ومش ثل األف ية م تجات طبيع ير من ك العقاق مل تل يها (وتش ا ف بم

ن ن والهيروي ن والكوديي خ)المورفي ن، ال ب، والكوآايي درة .، والقن ير مخ ك عقاق ، وآذل
ثل الفن     ن       اصطناعية م ثادون، والبيثيدي بائهه، والمي يل وش تفاوت شدة التدابير الرقابية     . تان وت

التي تفرضها هذه االتفاقية على الفئات المختلفة من المخدرات أو مستحضرات المخدرات،     
ية، هي             رفقة باالتفاق ة جداول م الجدول األول والجدول الثاني والجدول  : المدرجة في أربع

رابع يها وال. الثالث والجدول ال ير المدرجة ف ان بالعقاق ية االرته ا إلمكان جداول محددة وفق
ية اساءة استعمالها ومدى فائدتها العالجية           من االتفاقية على أحكام     2وتنص المادة   . وامكان

ام ذات الصلة     ى األحك ير إل اله، وتش ورة أع داول المذآ ي الج واردة ف درات ال نة للمخ معي
 .الواردة في مواد أخرى من االتفاقية

ن األول   -12 ي الجدولي ة ف واد المدرج ريفها، الم ب تع ي، بحس درة ه ير المخ والعقاق
ي ي  . والثان ة ف درة المدرج ير المخ ومرات العقاق الح إيس ومرات وأم الح وإيس وتخضع أم
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نفس المراقبة التي تخضع لها المخدرات نفسها          ي ل ن األول والثان وتخضع للمراقبة . الجدولي
يرات وأمال        ح إسترات وأمالح إيتيرات المخدرات المدرجة في الجدول        أيضا إسترات وإيت

 .األول

تمل  -13 دول األولويش اءة    الج ة إلس ان والقابل بيب لإلدم ديدة التس واد الش ى الم  عل
ى مخدرات مسببة لإلدمان وقابلة إلساءة االستعمال بنفس                 تحويل إل ة لل االستعمال، أو القابل

در  ، والمواد الخام المخدرة    )وخالصاته وصبغاته (ب  ومن هذه المواد القنب وراتنج القن      . الق
ازة قش الخشخاش، واألفيون        ( ا، وُرآ ة الكوآ المورفين (، والمسكنات األفيونية القوية     )ورق

ودون     الكوآايين، وعدد آبير من العقاقير      –، ومخدرات مجموعة اإلآغونين       )واألوآسي آ
 ).الفنتانيل وشبائهه والميثادون(االصطناعية 

تمل -14 ي ويش دول الثان ية   الج ل قابل ان واألق بيب االرته ية لتس ل قابل واد األق ى الم  عل
 .إلساءة االستعمال من المواد المدرجة في الجدول األول، مثل الكوديين ومشتقاته

ى المستحضرات المحتوية على عقاقير مخدرة والمعدة          الجدول الثالث   ويشتمل    -15  عل
بة بطريق          ة تجعل من غير المرجح أن يساء استعمال             لالستعمال الطبي المشروع والمرآ

 .المستحضر ومن غير السهل استخالص العقار القاعدي
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 ملحوظة هامة
 

نة، بسبب الطريقة التي ترآب                     ية معي ير رقاب اة من تداب مستحضرات الجدول الثالث معف
ا  ى أذون استيراد وتصدير للمستحضرات                  .به ى اشتراط الحصول عل بلدان إل  وال تحتاج ال
م أي تقديرات أو بيانات احصائية إلى                    المدر ى تقدي ا ال تحتاج إل ث، آم جة في الجدول الثال

ذه المستحضرات    أن ه درات بش بة المخ ية لمراق ئة الدول ادرات أو (الهي واردات أو الص ال
دم معلومات عن ). الصنع أو االستهالك أو المخزونات بلدان أن تق ى ال ه يجب عل غير أن

يات المخدرات      ويرجى .  المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث         لصنع لمستخدمة   اآم
ى الجزء        رجوع إل ة المخدرات الخاضعة للمراقبة الدولية            2ال  )القائمة الصفراء ( من قائم

 .لالطالع على توضيح تفصيلي للمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث
  

تمل  -16 رابعويش دول ال دول األو  الج ي الج ة ف تارة مدرج درات مخ ى مخ بر  عل ل تعت
اءة      تها إلس ان وقابلي بيب اإلدم تعلقة بتس ياتها الم ث خاص ن حي اص م ه خ ارة بوج ض

تعمال ة    . االس ي الممارس تخدم ف ا تس رابع قلم دول ال ي الج ة ف واد المدرج ترض أن الم ويف
ية خاصة              ير رقاب بلدان لتداب ية ويمكن أن تخضعها ال يع المخدرات المدرجة في   . الطب وجم

رابع يجب أن ت  دول ال دول األول الج ي الج ا ف ا  . درج أيض تار أيض بلدان أن تخ وز لل ويج
 .حظر المخدرات المدرجة في الجدول الرابع إذا اعتبرت ذلك ضروريا

ير المخدرة،      ومستحضرات  -17 ، غير المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث      العقاق
ي تحتوي عليها تخضع من حيث المبدأ لنفس التدابير الرقابية التي تخضع لها المخدرات الت            

 :بيد أن هناك االستثناءات التالية. تلك المستحضرات

تقديرات          ● ير ال ائيات غ رات واحص رات تقدي ذه المستحض ة ه ي حال زم ف ال تل
ة    المخدرات القاعدي ة ب ائيات الخاص تقديرات  (واالحص ة بال يات الخاص المقتض

يا في الجزء                يانا واف نة ب يانات االحصائية مبي ي، من    ، عل  3 والجزء    2والب ى التوال
 ).هذه المادة التدريبية

دد          ● ة تح ى أذون دوري لوا عل م أن يتحص رخص له انعين الم ى الص ترط عل ال يش
 .األنواع والكميات التي ستصنع من هذه المستحضرات

 .ال يشترط الحصول على ترخيص لالتجار بهذه المستحضرات وتوزيعها ●

داول     -18 ة أن ج در بالمالحظ ياق، يج ذا الس ي ه ية   وف ا لالتفاق درة، وفق ير المخ العقاق
واردة في التشريعات الوطنية لمراقبة                    يدة، ال تطابق بالضرورة جداول المخدرات ال الوح

 .المخدرات في آل بلد على حدة

بة المخدرات سنويا قائمة المخدرات الخاضعة للمراقبة                -19 ية لمراق ئة الدول وتنشر الهي
ية، أو   فراء الدول ة الص رض مس القائم ن  ، بغ يما الذي ن، وال س ن الحكوميي اعدة الموظفي

ية    ائف الرقاب يذ الوظ ى تنف ارك، عل درات وإدارات الجم ة المخ ي إدارات مكافح ون ف يعمل
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وتحّدث القائمة الصفراء آل سنة لتشتمل على مقررات لجنة         . التي تتطلبها االتفاقية الوحيدة    
دة ذات                 يانات جدي ى أي ب ة المخدرات وعل صلة توفر للهيئة الدولية  المخدرات بشأن جدول

 .).المرادفات الجديدة، واألسماء التجارية المسجلة، الخ(لمراقبة المخدرات 
  

  النباتات المخدرة والمواد النباتية المخدرة-2
 

ا  -20 بة الكوآ يون وجن رغم من أن خشخاش األف ى ال ا(عل تة القنب ) شجيرة الكوآ ونب
ا   خاش وأوراق الكوآ ش الخش درات وق يدة   بليست مخ ية الوح ي االتفاق وارد ف تعريف ال ال

 :وتشمل التدابير الرقابية ما يلي. فإنها، مع ذلك، تخضع للمراقبة بموجب تلك االتفاقية

يون    ● خاش األف زروعة بخش احة الم ن المس ائيات ع تقديرات واالحص الغ بال اإلب
 .وموقعها الجغرافي

يون    ● ش األف ي ق ية ف تجارة الدول ن ال الغ ع تراط (اإلب ى أذون واش ل عل التحص
 ).االستيراد/التصدير

ية في البلدان التي يسمح فيها بزراعة خشخاش األفيون وشجيرة                 ● ئات وطن إنشاء هي
يل           ي المحاص رف ف زراعة والتص ك ال بة تل ل مراق ن أج ب، م تة القن ا ونب الكوآ

 .الناتجة

ب   ● تة القن ا ونب جيرة الكوآ يون وش ة خشخاش األف وحجز المحاصيل (حظر زراع
يرها   غير    بر ذلك ضروريا لحماية الصحة العامة ومنع   )المشروعة وتدم ا اعت ، آلم

 .االتجار غير المشروع

ير       ● ار غ ب واالتج تعمال أوراق القن اءة اس نع اس ير لم ن تداب زم م د يل ا ق تماد م اع
 .المشروع بها

  
  التغييرات في نطاق المراقبة-3

 
بة بموجب االتفاقية الوحيدة ل           -21 إذا : "3لتعديل وفقا ألحكام المادة     يخضع نطاق المراق

دول األطراف أو إلى منظمة الصحة العالمية معلومات ترى أنها قد                     ة من ال ى دول وصل إل
يع     زوده بجم ام وت ن الع عر األمي داول، ُتش ن الج ى أي م ل عل ال أي تعدي ي إدخ تقتض

دة لإلشعار      ن العام أن يحيل ذلك اإلشعار، آما ه        ". المعلومات المؤي ى األمي و مشترط، وعل
درات و    نة المخ ى لج راف وإل ى األط ية   /إل حة العالم نظمة الص ى م نظمة  . أو إل ى م وعل

زود لجنة المخدرات برأي طبي وعلمي بشأن المسألة، ويجوز للجنة                   ية أن ت الصحة العالم
ى الجداول أو تحذفه منها أو تنقله من جدول إلى آخر،                       ندئذ أن تضيف أحد المخدرات إل ع

بارها      نظمة الصحة العالمية      واضعة في اعت وعمال بنفس االجراءات، يجوز للجنة     .  رأي م
ير رقابية معينة لمستحضرات مختارة           اءات من تداب نح إعف المخدرات أيضا أن تبت في م
من مستحضرات العقاقير المخدرة، وذلك بإضافتها إلى الجدول الثالث من جداول االتفاقية               

 .لصحة العالميةالوحيدة أو حذفها منه، وفقا لرأي منظمة ا
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ير   -22 بة العقاق اق مراق ير نط ي بتغي درات يقض نة المخ ن لج رر م ع أي مق ويخض
ناء على طلب يقدمه                      نظر من جانب المجلس االقتصادي واالجتماعي ب ادة ال المخدرة إلع

ا من تلقي اإلشعار بالمقرر     90أي طرف في غضون         ويرسل طلب إعادة النظر إلى .  يوم
ائق ع الوث ام م ن الع ة ذات الصلةاألمي ادة .  الداعم ام نسخا من طلب إع ن الع ويحيل األمي

يع األطراف،                      ى جم ية وإل نظمة الصحة العالم ى لجنة المخدرات وم نظر والمعلومات إل ال
ون      ي غض يقاتها ف م تعل ى تقدي ا إل يا إياه ا90داع ادي  .  يوم س االقتص وز للمجل ويج

باره تلك التعليقات، أن يؤآد             مقرر لجنة المخدرات أو يعدلــه      واالجتماعي، واضعا في اعت
يا      ي نهائ ادي واالجتماع س االقتص رار المجل ون ق يه، ويك نة   . أو يلغ رار لج ل ق ويظ

ب        ن جان نظر م ادة ال يها اع ون ف ي تك ترة الت ي الف ول ف اري المفع درات األصلي س المخ
 .المجلس االقتصادي واالجتماعي قيد االنتظار

تخذه  -23 رر ت ام أي مق ن الع ي نطاق ويرسل األمي يرات ف تعلق بتغي نة المخدرات ي لج
بة            ية لمراق ئة الدول ى الهي ية وإل حة العالم نظمة الص ى م بلدان وإل يع ال ى جم بة إل المراق

درات تاريخ   . المخ ي ال يع األطراف ف ى جم بة إل ول بالنس ارية المفع ررات س وتصبح المق
الة،              ك الرس يه األطراف تل تلقى ف ذي ت تمد تلك المقررات   أي أنه يجب على البلدان أن تع      ال

 .وتشرع في تنفيذها فورا
  

  النظم الوطنية لمراقبة المخدرات-رابعا
 

ى البلدان، فيما يتعلق باالتفاقية الوحيدة، التزامات عامة معينة تتمثل في اتخاذ ما               -24 عل
ة وتشريعية لسريان مفعول أحكام االتفاقية وتنفيذها وللتعاون مع             ير إداري زم من تداب د يل ق

بلد  يذهاال ى تنف بلدان أيضا أن تجعل . ان األخرى عل ى ال ية، يجب عل ام االتفاق نا بأحك وره
تعمالها         يها واس تجارة ف ا وال تيرادها وتوزيعه ديرها واس نعها وتص درات وص تاج المخ ان

 .حصرا على األغراض الطبية والعلميةوحيازتها قاصرة 

ادة  -25 ال بالم ى األط  17وعم يدة، يجب عل ية الوح ن االتفاق إدارة  م تفظ ب راف أن تح
ية     ام االتفاق يق أحك رض تطب ة لغ وزارات     . خاص ال ال ك االدارة أعم ق تل ب أن تنس ويج

حة   ن الص ي ميادي اهدة، ف ام المع يذ أحك ة بتنف تلفة ذات العالق ية المخ ب الحكوم والمكات
خ    ن، ال اذ القواني دل وإنف ية والع رعاية االجتماع مل،    . وال يما يش ك، ف مل ذل ن أن يش ويمك

لطا تيراد      الس هادات واألذون الس دار الش الحية إص ا ص ول له ة المخ ية المختص ت الوطن
تاج       ب اإلن ي تراق لطات الت ديرها، والس درة وتص ير المخ ير   /العقاق ي للعقاق نع المحل الص

تج     ي تن ة الت ات الدول درة، ومؤسس ية     /المخ ات المعن درة، والمؤسس ير المخ نع العقاق تص
ة من اساءة استعمال المخدرات و          العالج منها، وسلطات انفاذ القوانين المعهود اليها       بالوقاي

 .بالتدابير الوقائية والقمعية لمكافحة االتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة

ى  -26 يدة، عل لطة وح رورة س ي بالض ة ال تعن ة أن االدارة الخاص در بالمالحظ ويج
ن سلطة وحيدة، مثل وزارة الخارجية، باعتب                 ه يمكن تعيي رغم من أن ارها جهة االتصال،   ال

درات بة المخ ية لمراق ئات الدول ة، بالهي ن الحكوم يابة ع تمل االدارة . ن ن أن ال تش ويمك
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تلفة      ات المخ لطات والمؤسس ن الس ال بي تعاون الفع يق ولل ية للتنس ى آل ة إال عل الخاص
 .المشارآة في تنفيذ االتفاقية الوحيدة

  
  تقديرات االحتياجات من العقاقير المخدرة-1

 
ام األفيونية                         -27 واد الخ ير المخدرة أو الم ية من العقاق يات آاف بلد آم دى ال لكي تكون ل

ى البحث العلمي، يجب أن يكون البلد قادرا                         ى العالج الطبي لسكانه وعل ية الطلب عل لتلب
يا              دا واف تلك األغراض تحدي ياجاته ل د احت ى تحدي وتنص االتفاقية الوحيدة، في المادتين     . عل

ى نظ    19 و 12 ياجات من المخدرات من أجل تحديد تلك االحتياجات       ، عل رات لالحت ام تقدي
 .وسلطة مراقبة المخدرات في آل بلد مسؤولة عن تحديد هذه التقديرات. بطريقة مالئمة

ير المخدرة لكل بلد قاصرة                     -28 دادات العقاق تقديرات هو جعل إم والغرض من نظام ال
تعماال    بلد لالس تاجها ال ي يح يات الت ى الكم ية   عل زونات آاف تفاظ بمخ روعة ولالح ت المش

ى االتجار غير  تمال التسريب إل ى اح ى الحد األدن ل إل وللصادرات المشروعة، بحيث يق
المخدرات    وإذا بخس تقدير االحتياجات فقد ال يتمكن البلد من تلبية االحتياجات           . المشروع ب

ير المخدرة للعالج الطبي لسكانه في أي سنة معينة             ى العقاق لسبب في ذلك هو أنه ال وا. إل
بلد أن يصنع أو يستورد عقاقير مخدرة تزيد على التقديرات التي أآدتها لــه الهيئة                   يجوز لل
ير مخدرة تزيد على                    بلد ُمصدر أن ُيصدر عقاق ا ال يسمح ل بة المخدرات، آم ية لمراق الدول

تورد بلد المس ناظرة الخاصة بال تقديرات الم ير الم. ال رات العقاق ام تقدي درة مشروح ونظ خ
 . من هذه المادة التدريبية2شرحا وافيا في الجزء 

  
  الزراعة واإلنتاج والصنع-2

 
بة    -29 بلدان بمراق يام ال ى ق يدة عل ية الوح نص االتفاق زراعةت خاش ال روعة لخش  المش

يون وشجيرة الكوآا ونبتة القنب، وذلك في المواد           28 و 26 و 25 و 23 و 22 و 20 و 19األف
بوسع البلدان، آما هو منصوص عليه في هذه المواد ومن خالل نظمها             وينبغي أن يكون      . 

رات وبيانات احصائية بشأن المساحة المزروعة                 دم تقدي بة المخدرات، أن تق ية لمراق الوطن
بخشخاش األفيون، وأن تحظر زراعة خشخاش األفيون وشجيرة الكوآا ونبتة القنب عندما             

 .تهدد تلك الزراعة الصحة العامة بالخطر

ئ       -30 ب أن ينش يون فيج تاج األف يون الن خاش األف زراعة خش مح ب بلد يس ان ال وإذا آ
ب     زراع وتراق زرع وتصدر التراخيص لل ي ت احات الت دد المس يون تح ية لألف ة وطن وآال

بة صارمة            ه ومخزوناته مراق بلد يزرع خشخاش       . االتجار بالمحصول وتوزيع ان ال وإذا آ
يون      تاج األف ير ان راض غ يون ألغ تخالص      أ(األف ل اس ن أج خاش م ش الخش تاج ق ي ان

ية أو التزيـيـنـية أو البستانية           دات، أو لألغراض الغذائ ، فيجب عليه حينئذ أن يضمن      )القلوي
ك الخشخاش            يون من ذل تاج األف د أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي عدة         . عدم ان وق

بة زراعة خشخاش األفيون من                ام، لمراق ذه األحك ى ه رارات، عالوة عل  أجل استخالص ق
 ). أدناه35انظر أيضا الفقرة (المواد الخام األفيونية 
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تة القنب  -31 ا ونب زراعة شجيرة الكوآ بلد يسمح ب ان ال نج (وإذا آ تاج القنب أو رات إلن
بة مماثال لنظام مراقبة زراعة خشخاش األفيون إلنتاج       )القنب  ، فيجب أن يطبق نظام مراق

ا في ذلك إنشاء وآالة          يون، بم وال تنطبق االتفاقية الوحيدة على زراعة      . وطنية للمراقبة األف
 .أو لألغراض البستانية) األلياف والحبوب(نبتة القنب لألغراض الصناعية 

يون ونبتة القنب فيجب عليه أن يقوم أيضا بحجز                    -32 بلد يحظر زراعة األف ان ال وإذا آ
نها  تخلص م روعة وال ير المش زروعات غ ك الم ب ع. تل ير ويجب أن يعاق زراعة غ ى ال ل

 ). أدناه53انظر الفقرة ( من االتفاقية الوحيدة 36المشروعة وفقا للمادة 

بارة             -33 يدة، ال تنطبق ع ية الوح تاج وبموجب االتفاق  إال على فصل األفيون وأوراق      ان
نها يها م ي يحصل عل باتات الت نج القنب من الن ا والقنب ورات تاج عن . الكوآ ويختلف اإلن

رد ذي ي نون  الصنع، ال رع المع ي الف ثر ف نهما موضح أآ ارق بي اه، والف ريفه أدن م " تع تفه
 . من هذه المادة التدريبية3في الجزء " األفكار العامة الرئيسية

نظم اإلنتاج المشروع لألفيون وأوراق الكوآا                  -34 ي ت ى القواعد الت ويمكن االطالع عل
واد     ي الم ب ف نج القن ب ورات ن اال28 و27 و26 و23 و20والقن يدة  م ية الوح رد . تفاق وي

زيد من األحكام بشأن األفيون في المواد          ووفقا لهذه المواد، يجب    . 24 مكررا و  21 و 19الم
ى األغراض الطبية والعلمية، وأن                      ذه المخدرات قاصرا عل تاج ه بلدان أن تجعل ان ى ال عل

رات بشأن انتاج األفيون                    دم تقدي تاج، وأن تق ك اإلن يانات احصائية عن ذل دم ب يجب أن  و. تق
ادة                ا للم ير المخدرة وفق تاج غير المشروع للعقاق ى اإلن  من االتفاقية الوحيدة  36يعاقب عل

 ). أدناه53انظر الفقرة (

تاج المواد الخام األفيونية من أجل التجارة الدولية، يجب أن تتعاون                 -35 تعلق بان يما ي وف
بة المخدرات بغية الحفاظ على               ية لمراق ئة الدول بلدان مع الهي  توازن في العرض والطلب     ال

واد      ذه الم ن له تجة أو فرطها،                  . العالميي يات المن ادي قصور الكم ك هو تف والمقصود من ذل
ى االتجار غير المشروع              ادي التسريب إل ك تف رارات المجلس االقتصادي       . وآذل وتشدد ق

نها على                        ية دور الحكومات آال م ى أهم ذا الموضوع عل واالجتماعي ذات الصلة بشأن ه
المواد الخام األفيونية األخرى                     حدة ف    يون وب تعلق باألف يما ي توازن، ف ذا ال ى ه اظ عل ي الحف

 ).انظر نسخة من أحدث قرار في مرفقات هذه المادة التدريبية(

بارة      -36 ّرفة في االتفاقية الوحيدة، على جميع العمليات،              صنع وتنطبق ع ا هي مع ، آم
تاج     لى المخدرات بواسطتها، وتشمل تنقية ، التي يمكن الحصول ع   )انظر أعاله  (غير اإلن

ى مخدرات أخرى            ا إل ك تحويله  34 و 29 و 21 و 20 و 19وتنص المواد    . المخدرات وآذل
درة   ير المخ بة صنع العقاق ى مراق ية عل ن االتفاق بلدان   . م دم ال أن تق واد ب ذه الم وتقضي ه

رى،         درات أخ نع مخ تعملة لص درات المس يات المخ ن آم ائية ع يانات احص رات وب تقدي
، ولصنع المواد ) أعاله15انظر الفقرة (لصنع المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث   و

وعالوة على ذلك، يجب أن تكون البلدان قادرة على تقديم          . التي ال تشملها االتفاقية الوحيدة      
رات لصنع المخدرات االصطناعية وبيانات احصائية عن العقاقير المخدرة التي تصنع             تقدي

ي ا( ة ف يدة المدرج ية الوح ي لالتفاق ن األول والثان ك الصنع قاصرا  ) لجدولي ل ذل وأن تجع
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ة لألغراض الطبية والعلمية         يات الالزم ى الكم ولالطالع على شرح لكيفية اإلبالغ عن      . عل
ى           رجوع إل رجى ال ائية، ي يانات االحص تقديرات والب رض ال درة لغ ير المخ نع العقاق ص

 .ادة التدريبية، على التوالي، من هذه الم3 و2الجزئين 

ية التي تمكِّن البلدان من تقدير صنع العقاقير المخدرة وجعله                -37 ير الرقاب وتشمل التداب
يع األشخاص الذين يقومون بصنع العقاقير                   بة جم ى األغراض المشروعة مراق قاصرا عل
يص        دار التراخ ك إص ك، وآذل ل ذل ي تفع ات الت يه والمؤسس ارآون ف درة أو يش المخ

ك المخدرات واإلشراف عليها وتفتيشها           للمؤسسات الصنا    ويجب أيضا . عية التي تصنع تل
م على أذون دورية تحدد              ية أن يحصل الصانعون المرخص له أن تشترط السلطات الوطن

واع  يات  و   أن م صنعها       آم ال يلزم اشتراط الحصول على ( المخدرات التي سيكون من حقه
لى السلطات الوطنية أن تمنع     وفضال عن ذلك، يجب ع     ). إذن دوري لصنع المستحضرات     

يات      راآم آم من المخدرات وقش الخشخاش في حوزة صانعي المخدرات          ) مخزونات (ت
الهم، مع مراعاة األحوال السوقية السائدة               ادي ألعم ة للسير الع يات الالزم ى الكم زيد عل . ت

ير المخدرة غير المشروع وفقا للمادة                     ى صنع العقاق ة  من االتفاقي  36ويجب أن يعاقب عل
 ). أدناه53انظر الفقرة (الوحيدة 

  
  التجارة والتوزيع على الصعيد الوطني-3

 
بة بموجب  -38 درة الخاضعة للمراق ير المخ تعلقة بالعقاق ون األنشطة الم لضمان أن تك

ان   ية، تقضي المادت ية والعلم ى األغراض الطب يدة قاصرة عل ية الوح ن 34 و30االتفاق  م
تجارة و         أن تجري ال ية ب يان     االتفاق توزيع الوطن للمخدرات بموجب تراخيص،   ) المحليان(ال

ية   الت آاف م مؤه رخص له ون للم رع  (وأن تك ا الف ر أيض اه5انظ ى ).  أدن ب عل ويج
ك التجارة والتوزيع والمؤسسات                   يع األشخاص المشارآين في تل الحكومات أن تراقب جم

 .نشطةالمشارآة فيها، وآذلك المنشآت والعقارات التي تجري فيها تلك األ

يع       -39 ا تجم نع أيض درات، يجب أن تم انعي المخ تعلق بص يما ي بلدان ف ل ال ا تفع وآم
تجار والموزعين وغيرهم من الجهات المرخص لها لكميات مفرطة من العقاقير المخدرة            ال

بلدان الحصول على وصفات                 . وقش الخشخاش    توزيع، يجب أن تشترط ال تعلق بال يما ي وف
ية  تات(طب ي) روش راد، ويجوز  لصرف العقاق دول األول لألف ي الج ة ف درة المدرج ر المخ

ى          درات عل ذه المخ فات له رر الوص ترط أن تح روريا، أن تش ك ض ا، إن رأت ذل له
ائم، السلطات المختصة أوالرابطات                   ر ذات قس استمارات رسمية تصدرها، في شكل دفات

ا أذون له ية الم بطاق. المهن يم وضع ال تار تنظ ية ويجوز للحكومات أيضا أن تخ ات التعريف
 .على األدوية وتغليفها) بطاقات األسماء(

ي       -40 ة ف درات المدرج ي المخ تجزئة ف تجارة ال تعلق ب يما ي ه، ف ظ أن ي أن يالح وينبغ
يدة أو توزيع تلك المخدرات بالتجزئة، ال يشترط اتخاذ تدابير                  ية الوح ي لالتفاق الجدول الثان

نع تراآم المخزونات، أو إلصدار الوصفات          الطبية، أو لبيان المحتوى الدقيق من    خاصة لم
 .المخدر على البطاقات التعريفية
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  التجارة الدولية-4

 
ادة      -41 تعلق بالتجارة الدولية          31تحتوي الم ام خاصة ت ى أحك يدة عل ية الوح  من االتفاق

درة ير المخ ي العقاق بة   . ف ية بمراق تجارة الدول بة ال ي مراق اهم ف د أن يس ل بل ى آ فيجب عل
ير المخدرة       صادراته    ه من العقاق ادة على جعل الصادرات والواردات      . وواردات وتنص الم

تورد     بلد المس ياجات ال رات احت دود تقدي ي ح درة ف ير المخ ن العقاق رات (م ام تقدي نظ
ي الجزء  يًا ف ياجات من المخدرات مشروح شرحا واف ية2االحت ادة التدريب ذه الم ).  من ه

بة الموا    ترط مراق ام تش ا أحك ناك أيض يها،    وه راف عل رة واإلش ناطق الح رة والم ئ الح ن
نة   امالت معي ر مع ريد (وتحظ ندوق ب تيراد لص ثل االس ير  )م حنات غ ز الش ب حج ، وتطل
 .المصحوبة بمستندات، الخ

اد -42 ام الم م أحك ام تراخيص  31 ةوأه ناك نظ ون ه أن يك ي تقضي ب ام الت  هي األحك
واد الخاضعة للمراقبة بمو        تيراد الم إلذن بتصدير واس جب االتفاقية، وتحدد أيضا الطريقة ل

ك النظام            ا ذل ويجب أن تكون لدى آل بلد سلطة مختصة مخول لها      . التي يجب أن يعمل به
ام  /إصدار أذون تصدير ن الع الغ األمي درة، ويجب إب ير المخ تيراد العقاق ريق (اس عن ط

 .بإسم وعنوان تلك السلطة) المدير التنفيذي لليونودك

رات ال -43 ن الفق ام    وتبي ار نظ ي اط درة ف ير المخ تيراد العقاق رآة تصدير واس ية ح تال
انظر أيضا الشكلين البيانيين المبسطين لسير العمليات الواردين بعد            (التراخيص المذآور     

 ):49الفقرة 

 :قبل اإلذن بأي واردات مما يلي البلد المستورديلزم أن تتأآد السلطة المختصة في  -44

 .بة المخدرات أآدت تقديرا للمخدر الذي ترغب في استيرادهأن الهيئة الدولية لمراق ●

ية التي ترغب في استيرادها ال تزيد على مجموع التقديرات الخاصة بذلك                  ● أن الكم
يعاد      ي س يات الت تبعاد الكم الفعل وباس ت ب ي طلب يات الت راعاة الكم ع م در، م المخ

نة      ناء الس رد في الجزء        :ملحوظة . تصديرها أث ا      2 ي ذه الم دة التدريبية شرح    من ه
 .للعملية الحسابية الالزمة للتوصل إلى مجموع التقديرات

رط           ● تقدير مف ان ال ي، أو إذا آ المخدر المعن اص ب ر خ بلد تقدي دى ال ن ل م يك إذا ل
ئة        ى الهي يا إل را تكميل ة تقدي ية المختص لطة الوطن دم الس ب أن تق اض، فيج االنخف

بة المخدرات، مع شرح لألسباب           ية لمراق التي تستوجب الحصول على الكمية     الدول
ية  ى البلد المستورد أن ينتظر إلى أن تؤآد الهيئة التقدير التكميلي             . التكميل ويجب عل

 .قبل إصدار اإلذن باالستيراد

ير         ● ي العقاق تجارة ف يا لل ول حال اري المفع يص س ى ترخ ل عل تورد حاص أن المس
درة و ا /المخ ة (أو توزيعه ات الدول ة مؤسس ي حال اعدا ف باء م باء أو أط أو األط

ة     ار ممارس ي اط رفون ف ن يتص اء الذي ن أو العلم باء البيطريي نان أو األط األس
 ).وظائفهم العالجية أو العلمية
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تيراد -45 دار إذن االس د إص بلد   وبع ي ال لطات المختصة ف ى الس نه إل خة م ل نس ، ترس
ى المستورد        . المصدر  مصدر ويحتفظ الذي عليه أن يرسل نسخة إلى ال    (وترسل نسختان إل

وترسل نسخة إلى سلطات الجمارك في البلد ). بالنسخة األخرى من أجل اإلقرار الجمرآي      
 .المستورد، ويحتفظ بنسخة اضافية في سجالت السلطة المختصة في البلد المستورد

 :قبل اإلذن بأي تصدير مما يلي البلد المصدرويلزم أن تتأآد السلطة المختصة في  -46

لطة ال ● تيراد    أن الس هادة اس د أصدرت ش د المقص ي بل ليم  مختصة ف كل الس ي الش ف
تند، يجب أن يتصل البلد المصدر                    . والواجب  ك المس ة الشك في صحة ذل وفي حال

أو السلطة الوطنية المختصة في البلد المستورد       /بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات و    
 .لالستيضاح

د المقصد تقدير للمخدر الذي يسعى           ● دى بل وفي حالة الشك، يجب    .  إلي استيراده  أن ل
درات و بة المخ ية لمراق ئة الدول در بالهي بلد المص ل ال ا أن يتص لطة /أيض أو الس

 .الوطنية المختصة في البلد المستورد لالستيضاح

رات بلد المقصد،                     ● تجاوز مجموع تقدي تيراد ال ت ة في شهادة االس ية المطلوب أن الكم
الف          يات المعروف ب راعاة الكم ك البلد ومع اقتطاع أي             مع م ى ذل ا صدرت إل عل أنه

ت  ون حدث د تك ادة تصدير ق يات اع بلد  . آم ة الشك، يجب أن يتصرف ال ي حال وف
 .المصدر آما هو مبين أعاله

ي            ● ار ف به االتج ق له بموج ول يح اري المفع يص س ى ترخ ز عل در حائ أن المص
 .العقاقير المخدرة

تيراد -47 دار إذن االس د إص خة وبع ل نس بلد   ، ترس ي ال لطات المختصة ف ى الس نه إل م
وترسل نسخة إلى . يجب إرفاق إحداهما بالشحنةوترسل نسختان إلى المصدر،      . المستورد 

بلد المصدر، ويحتفظ بنسخة اضافية في سجالت السلطة المختصة                 ارك في ال سلطات الجم
 .في البلد المصدر

تيراد في شكل موحد، و        /ويجب أن تكون أذون التصدير        -48 ية من      االس أن تكون محم
تزوير ن أذون التصدير  . ال اذج م ال نم بة   /ويجب إرس ية لمراق ئة الدول ى الهي تيراد إل االس

ية     ات التال ى المعلوم توي األذون عل ب أن تح درات، ويج ادة  : المخ م الم ير  (اس م غ االس
ي إذا وجد       تجاري الدول تزم تصديرها     ) ال ية المع استيرادها، والشكل الصيدلي، واسم    /والكم

ترة التي يجب تنفيذ التصدير             وعنو  االستيراد في غضونها،   /ان المصدر أو المستورد، والف
ادة ستصدر           ويجب أن يوضح إذن    . تستورد في ذلك الشكل    /واسم المستحضر إذا آانت الم

 .التصدير رقم وتاريخ إذن االستيراد المناظر واسم السلطة التي أصدرته

وم السلطة المستور            -49 د تسلم الشحنة، تق رفق، مع         وبع ادة إذن التصدير الم دة بإع
 .تظهير يشهد على الكمية التي استوردت فعليا
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التحقق مما إن آانت المخدرات تحتاج 
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 شكل بياني مبسط لسير عمليات منح أذون التصدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرآة تطلب إذنا لتصدير عقاقير 

التحقق مما إن آانت الشرآة 
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التحقق مما إن آان يلزم إذن 

التحقق مما إن آانت آمية العقار 
المخدر المعني في حدود مجموع 

 تقديرات البلد المستورد

مشروعية /التحقق من صحة
 تيرادمستندات االس

 يصدر إذن التصدير

 يبلغ المصدر

 يبلغ المصدر
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نسخة للسلطة المختصة في
 البلد المستورد

نسختان نسخة للسجالتنسخة للجمارك
للمصدر

نسخة ترفق مع نسخة للسجالت
ة
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  التفتيش واإلشراف-5
 

 من االتفاقية الوحيدة، يجب على جميع السلطات والصانعين                           34عمال بالمادة         -50
والتجار والمستشفيات والعلماء ممن يتعاملون مع العقاقير المخدرة االحتفاظ بسجالت تبين                                     

أن    وفضال عن ذلك، يجب          . طريقة التصرف في تلك المخدرات، لمدة ال تقل عن سنتين                        
صنع   /يكون جميع األشخاص الذين يتولون مناصب إشرافية في مؤسسة دولة خاصة بإنتاج                        

 .العقاقير المخدرة أو التجارة فيها مؤهلين تأهيال آافيا لتلك المناصب                            

 يشير إلى التفتيش فإن منطوق المادة ال يشمل                    34وعلى الرغم من أن عنوان المادة              -51
 في ذلك هو أنه عندما آانت االتفاقية الوحيدة تصاغ                           والسبب   . أي حكم محدد بشأن التفتيش            

اعتبر ذلك الحكم الصريح غير الزم، ألن جميع الحكومات توجب التفتيش، على أية حال،                         
ومع ذلك فينبغي أن يالحظ أن التفتيش ال ينبغي أن                        . باعتباره جزءا من تدابيرها الرقابية                

 لضمان التنفيذ الفعال لتدابير الرقابة                 يكون روتينيا وسطحيا بل متواترا ودقيقا بما يكفي                  
الزراعة واإلنتاج والصنع          (والتفتيش األخرى على مختلف مراحل أعمال المخدرات                       

 ).والتجارة والتوزيع      

ويمكن أن يتضمن التفتيش التحقق من أن ُزرَّاع العقاقير المخدرة المرخص لهم                                     -52
الحصول على تلك التراخيص          وصانعيها وتجارها وموزعيها يفون بمعايير                  ) المنتجين  (
وأن السجالت التي تشترطها االتفاقية بشأن العقاقير                          ) المؤهالت األخالقية والتقنية       (

 .المخدرة مكتملة وصادقة ومحتفظ بها بطريقة وافية                 
  

  إنفاذ القوانين-6
 

 من االتفاقية الوحيدة، يجب أن تبذل البلدان آل جهد                  37 و36 و35عمال بالمواد       -53
 المراعاة الواجبة لنظمها الدستورية والقانونية واإلدارية، للتعاون الوطني                               ممكن، مع   

ويجب أن تكفل البلدان أن              . والدولي على منع وقمع االتجار غير المشروع بالمخدرات                          
تكون زراعة أو انتاج أو صنع أو استخالص أو تحضير أو حيازة أو عرض أو بيع أو                             

ليم أو استيراد أو تصدير العقاقير المخدرة أو                     شراء أو توزيع أو إرسال أو نقل أو تس           
. الوساطة فيها، بصفة غير مشروعة، جريمة يعاقب عليها بموجب التشريع الوطني                              

وينبغي أن تكون المخدرات والمواد والمعدات المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم أو                               
يمكن، عندما        وعالوة على ذلك         . المعتزم استخدامها الرتكابها عرضة للحجز والمصادرة                           

يكون األشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم ممن يسيئون استعمال المخدرات أيضا، أن                           
انظر    ( من االتفاقية الوحيدة          38تختار البلدان توفير العالج المنصوص عليه في المادة                      

 ). أدناه   54الفقرة    
  

  الوقاية والعالج-7
 

 تتخذ البلدان جميع التدابير الممكنة                من االتفاقية الوحيدة، يجب أن       38عمال بالمادة        -54
للوقاية من اساءة استعمال المخدرات ولتوفير التشخيص والعالج والتثقيف والرعاية                           
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ويجب    . واعادة التأهيل واإلدماج في المجتمع لألشخاص الذين يسيئون استعمال المخدرات                             
أو لتشجيع      أن تبذل الحكومات آل جهد ممكن لتدريب األشخاص على أداء هذه الوظائف                               

وتتوخى هذه المادة أيضا مبادرات أخرى، مثل البحوث حول اساءة                                   . تدريبهم على أدائها       
 .استعمال المخدرات وحمالت توعية الجمهور والحمالت الوقائية                      

  
  اإلبالغ إلى الهيئة-8

 
 من االتفاقية الوحيدة، يجب على البلدان أن تقدم إلى الهيئة                    20 و19عمال بالمادتين        -55
ولية لمراقبة المخدرات تقديرات لالحتياجات من العقاقير المخدرة وبيانات احصائية                                الد 

ونظام التقديرات ونظام            . استيراد وحرآة العقاقير المخدرة في أراضيها                 /عن تصدير    
، على التوالي، من هذه المادة                 3 و2البيانات االحصائية مشروح شرحا وافيا في الجزئين                      

 .التدريبية 
  

 الرقابية األخرى التدابير -9
 

 من االتفاقية الوحيدة، أن تشمل التدابير الرقابية                  39وأخيرا، يجوز، وفقا للمادة           -56
 :الوطنية تدابير رقابية أشد من التدابير التي تنص عليها االتفاقية                     

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


