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١ 

  
   مقدمة      -أوال 

 نبذة عامة  -ألف
 
 حتتوي على عقاقري              طرحت مسألة األحكام املتعلقة باملستحضرات الطبية، اليت                                      -١

خمدرة خاضعة للمراقبة الدولية، واليت حيملها املسافرون الدوليون، أثناء الدورة الثالثة                                                                
والحظت اللجنة أن مثة أحكاما ذات                       ). ٢٠٠٠مارس    /آذار   (واألربعني للجنة املخدرات                   

 ولكن هناك مشكلة تتعلق                   )١(،١٩٧١صلة مدرجة يف اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة                             
سافرين الذين يتلقون عالجا مبستحضرات طبية حتتوي على مواد خمدرة خاضعة للمراقبة                                                          بامل 

 وصيغتها املعدلة بربوتوكول                   )٢(١٩٦١مبقتضى االتفاقية الوحيدة للعقاقري املخدرة لسنة                             
، اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات                   ٤٣/١١ ومن مث دعت اللجنة، يف قرارها                  )٣(.١٩٧٢

 .حكام القائمة يف ذلك الشأن                 إىل دراسة األ         ) إنسيب    (

) ١٢٧-١١٩الفقرات        (٢٠٠٠وعمال بذلك القرار، أدرج يف تقرير اهليئة لسنة                                -٢
وأظهر االستعراض أنه يف معظم الدول اليت وافت اهليئة باملعلومات                                              . استعراض للمشكلة           

ذات الصلة، يسمح للمسافرين اخلاضعني للعالج بأن حيملوا معهم كميات صغرية من                                                    
. أو مؤثرات عقلية لالستخدام الشخصي                          /ضرات الطبية احملتوية على عقاقري خمدرة و                          املستح    

بيد أن هناك اختالفات كبرية بني الدول فيما يتعلق باحلدود املقررة للمواد اليت ميكن                                                           
محلها، وباالشتراطات اخلاصة بالوثائق اليت تؤكد أن املسافر مريض حسن النية خيضع                                                     

 .للعالج    

/٤٤، دعت اللجنة، بقرارها                 )٢٠٠١مارس      /آذار (الرابعة واألربعني           مث يف دورهتا         -٣
، برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات إىل عقد اجتماع للخرباء، بالتعاون                                                          ١٥

مع اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ومنظمة الصحة العاملية، إلعداد مبادئ توجيهية للوائح                                                       
 .ملسافرين الذين يتلقون عالجا بعقاقري خاضعة للمراقبة الدولية                                     التنظيمية الوطنية اخلاصة با               

__________ 
 .١٤٩٥٦، العدد ١٠١٩، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  (١) 
 .٧٥١٥، العدد ٥٢٠املرجع نفسه، اجمللد  (٢) 
 .١٤١٥٢، العدد ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد  (٣) 



٢ 

 : أن املبادئ التوجيهية ينبغي أن تشمل ما يلي                           ٤٤/١٥وأوضح القرار            -٤

 أنواع العقاقري اليت ميكن لألشخاص املتلقني للعالج محلها معهم؛                                           )أ ( 

 من     املدة اليت يستغرقها العالج املعين والكميات القصوى املرخص هبا                                         )ب ( 
 العقاقري؛     

نوع الوثائق املطلوبة إلثبات الدليل على أن املواد املعنية جرى احلصول                                                )ج ( 
 .عليها بطريقة مشروعة يف بلد املنشأ                       

، أُرسل استبيان إىل عدد من احلكومات ملعرفة                            ٢٠٠١نوفمرب     /ويف تشرين الثاين          -٥
لدولية للمخدرات،               وجهات نظرها بشأن تلك املسائل احملددة، وأعد برنامج املراقبة ا                                       

بالتعاون مع اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ومنظمــة الصحــة العامليــة، مبــادئ توجيهيــة                                                                     
،   ٢٠٠٢فرباير     / شباط    ١٤ إىل    ١٢لعرضهــا علـى اجتماع اخلرباء الذي عقد يف فيينا من                                   

 .٤٤/١٥عمــال بالقــرار           
 

   الغرض من املبادئ التوجيهية ونطاقها-باء
 
أعدت املبادئ التوجيهية أساسا ملساعدة السلطات الوطنية يف وضع إطار تنظيمي                                                          -٦

رقايب للحاالت اليت يسافر فيها إىل اخلارج املرضى الذين يتلقون عالجا مبستحضرات                                                     
حتتوي على عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية وحيملون معهم كميات صغرية من هذه                                                              

ن لوائح تنظيمية من هذا القبيل أن تعزز أمن                            فمن شأ     . املستحضرات لالستعمال الشخصي                    
كذلك تقدم          . املسافرين بتوعيتهم باالشتراطات املطلوبة يف البلد الذي يعتزمون زيارته                                        

املبادئ التوجيهية العناصر إلجراءات موحدة ميكن أن تطبقها السلطات الوطنية املسؤولة                                                          
 مع ذلك، أن يكون مفهوما أن                     وينبغي،     . عن مراقبة العقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية                           

للدول احلرية يف تطبيق املبادئ التوجيهية جزئيا فقط أو مع إدخال تعديالت مناسبة عليها،                                                                         
 .تبعا ملتطلباهتا القانونية واعتباراهتا العملية                          

وتتناول املبادئ التوجيهية املسائل املتعلقة باملستحضرات الطبية اليت حتتوي على مواد                                                            -٧
ة مرخص هبا يف بلد املغادرة الذي انطلق منه املسافر وتكون على شكل جرعة                                                خاضعة للمراقب         

فأحكامها ال تتعلق             . جاهزة فقط من املكونات ال باملستحضرات املركبة كل منها مبفردها                                          



٣ 

، حيث تذكر هذه املواد يف املبادئ التوجيهية ولكن                                 )مواد خام    (حبمل مواد فّعالة صرفة             
وترد يف املعجم الوارد يف هذه الوثيقة                        . حضرات الطبية فقط           لغرض حساب مقاديرها يف املست                  

 .تعاريف ألهم املصطلحات املستخدمة يف مشروع املبادئ التوجيهية                                               
 

   خلفية املعاهدات-جيم
 
ختتلف معاجلة مسألة املسافرين الدوليني الذين يتلقون عالجا وحيملون مستحضرات                                                          -٨

يف االتفاقية الوحيدة للعقاقري املخدرة لسنة                           حتتوي على عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية                           
 تقضي صراحة بأنه               ١٩٧١فاتفاقية      . ١٩٧١ عنها يف اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة                         ١٩٦١

جيوز للدول األطراف أن تسمح للمسافرين الدوليني حبمل كميات صغرية من املستحضرات                                                            
 .هلذا الغرض       أي نص       ١٩٦١لالستعمال الطيب الشخصي بينما ال تتضمن اتفاقية                                   

  ٩ من املادة        ١ والفقرة        ١٩٦١ من اتفاقية        ٣٠من املادة        ) ب  (٢وتشترط الفقرة           -٩
 إصدار وصفات طبية من أطباء لوصف املستحضرات الطبية اليت يراد                                              ١٩٧١من اتفاقية        

وتورد االتفاقيتان بيانات عامة فقط بشأن حمتوى مثل تلك الوثائق،                                          . للمرضى استخدامها            
، على استخدام             ٣٠من املادة        ‘٢‘) ب  (٢ تنص يف الفقرة             ١٩٦١ة   وإن كانت اتفاقي         

ومن مث فإن هناك حاجة إىل وصف تلك الوثائق                               . وصفات طبية من دفاتر ذات نسختني                     
مبزيد من التفصيل يف املبادئ التوجيهية، وخاصة عندما يراد استخدامها كدليل على أن                                                         

 .بلد املغادرة       املسافر قد حصل على الوصفة الطبية بشكل قانوين يف                                   

وينبغي أيضا أن يكون مفهوما أن محل املسافرين اخلاضعني لعالج مستحضرات                                                 -١٠
طبية حتتوي على عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية من بلد املغادرة إىل بلد املقصد ال يشكل                                                             

. عملية تصدير أو استرياد تقتضي اإلبالغ عنها مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات                                                        
 من     ٣٢ من املادة          ١الوضع، خالفا لذلك، مماثل لذلك الوضع الوارد بيانه يف الفقرة                                            ف

، بشأن محل مواد خاضعة                 ١٩٧١ من اتفاقية        ١٤ من املادة       ١ ويف الفقرة         ١٩٦١اتفاقية    
بيد أنه حيثما يكون بلد قد أخطر، عمال باملادة                                  . للمراقبة ضمن مواد اإلسعافات األولية                      

أنه حيظر استرياد مؤثرات عقلية معينة إىل أراضيه، فان مثل هذا                                               ، ب  ١٩٧١ من اتفاقية          ١٣
 .احلظر ُيطّبق أيضا على تلك املواد عندما حيملها مسافرون يتلقون العالج                                            





٥ 

  
   املبادئ التوجيهية          -ثانيا  

 
   اإلطار التشريعي والتنظيمي الرقايب ملسألة محل املسافرين-ألف

 ة حتتوي علىالذين يتلقون العالج ملستحضرات طبي
 عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية

 
من الالزم أن تكون اإلجراءات املتعلقة حبمل املسافرين ملستحضرات طبية حتتوي                                                 -١١

وتشمل      . على عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية متسقة مع األطر القانونية واإلدارية الوطنية                                                
العقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية                          التشريع واللوائح التنظيمية املتعلقة مبراقبة استعمال                                  

ومن الالزم،          . املشروع ألغراض طبية وتلك املتعلقة مبراقبة حركة البضائع عرب احلدود                                       
ألسباب عملية، أن تؤخذ يف احلسبان، يف وضع هذه اإلجراءات، اللوائح القائمة املنظمة                                                         

للمراقبة الدولية          للوصفات الطبية اليت تشمل مستحضرات طبية حتتوي على عقاقري خاضعة                                            
 .وكذلك لوائح وممارسات سلطات اجلمارك                               

ومن الالزم أن تعاجل اللوائح التنظيمية الرقابية الوطنية اخلاصة حبمل املسافرين                                             -١٢
األوىل تتعلق باملسافرين الذين يدخلون البلد                               . للمستحضرات الطبية مسألتني منفصلتني                        

. ي على عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية                      حاملني، لالستخدام الطيب، مستحضرات طبية حتتو                                
وتتعلق الثانية باملسافرين املغادرين للبلد، الذين يشترط بلد املقصد أن يكونوا حاملني                                                                

 .لتأكيد رمسي حليازهتم املستحضرات الطبية بطريقة مشروعة                                      

ة  ففيما يتعلق باملسافرين الداخلني إىل البلد، يقتضي األمر أن تبّين اللوائح الوطني                                                    -١٣
اليت ُتطلب لتأكيد             ) الوصفة الطبية أو الشهادة أو الترخيص حسبما تكون احلالة                                       (الوثائق     

مشروعية حيازة املستحضرات الطبية اليت حيملها املسافر، وكذلك ما قد يكون هناك من                                                     
ويستلزم وضع هذه اللوائح                  . إجراءات خاصة جيب أن يتبعها املسافر عند دخولـه البلد                                  

الشرطة      (إنفاذ القوانني          /سلطات الوطنية الصحية وسلطات اجلمارك                         وتطبيقها إشراك ال          
 ).واهليئات اخلاصة إلنفاذ قوانني املخدرات                         

وفيما يتعلق باملسافرين املغادرين للبلد، يقتضي األمر من السلطات الصحية الوطنية                                                       -١٤
بة    يف بلد املغادرة أن تعّين هيئة أو هيئات تضطلع مبسؤولية إصدار الوثائق املناس                                               



٦ 

اليت تؤكد صدور الوصفات الطبية اليت حيملها املسافر من ممارس طيب مأذون                                               ) الشهادات     (
وهذه املهمة ميكن إسنادها                . له وأن احلصول على املستحضرات الطبية مت بطريقة مشروعة                                  

 .إىل سلطة مركزية وحيدة أو تفويض سلطات حملية هبا                                    

سواء الداخلني إىل              (اح للمسافرين           ويف الدول اليت تقرر، كقاعدة عامة، عدم السم                                -١٥
حبمل عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية، قد يكون من املستصوب                                       ) البلد أو املغادرين له           

تسمية سلطة خمتصة ميكنها أن تصدر، يف ظروف استثنائية، الشهادات أو التصاريح الالزمة                                                    
 .العتبارات إنسانية بدافع الشفقة                  

  
 ن الذين حيملون مستحضرات طبية  الوثائق الالزمة للمسافري-باء

 حتتوي على عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية
 

تعد الوصفة الطبية الوثيقة الرئيسية اليت تؤكد مشروعية حيازة املسافر، لالستعمال                                                   -١٦
وتبعا     . الشخصي، مستحضرات طبية حتتوي على عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية                                         

ضرات املعنية، قد يطالب املسافر، إضافة إىل                             الشتراطات بلد املقصد ولكميات املستح                         
على شهادة صادرة من سلطة خمتصة يف                          ) بطريق مباشر أو مبساعدة طبيبه                  (ذلك، باحلصول         

وينبغي أيضا للمسافرين                . أو ترخيص صادر من سلطة خمتصة يف بلد املقصد                                   /بلد املغادرة و         
 .تطلبها بلدان العبور             بطريق الرب وعرب أقاليم بلدان أخرى التحقق من الوثائق اليت                                    

كما ينبغي أن تكون الوصفة الطبية صادرة يف بلد املغادرة من الطبيب املعاجل                                                -١٧
وجيب أن تبّين اسم املريض واسم املنتج                      . للمريض مبراعاة البيانات املعتمدة للمنتج الطيب                       

) لفّعالة    عادة ما يكون عالمة جتارية مسجلة ولكن أيضا مع االسم الدويل للمادة ا                                       (الدوائي     
وجيب أن تكون         . ومقادير اجلرعات وإمجايل مقدار املستحضر الطيب املوصوف للمريض                                       

الوصفة الطبية صادرة وفقا للوائح الوطنية املنظمة لوصفات العالج بعقاقري خاضعة                                                         
وجيب أن يكون مقدار املستحضر                     . للمراقبة، مبا يف ذلك استخدام النماذج املالئمة                      

وعندما تصدر            . ي به املبادئ اليت حتكم املمارسة الطبية الرشيدة                         املوصوف مطابقا ملا تقض                
الوصفة الطبية يف بلد تضع فيه اللوائح الوطنية حدا أقصى لطول فترة العالج بأنواع معينة                                                             
من املستحضرات الطبية احملتوية على عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية، جيب على الطبيب                                                        

 .ء خاص للمرضى املسافرين إىل خارج البلد                         هناك إعفا     مل يكن       االلتزام هبذه اللوائح ما             



٧ 

وعادة تكتب الوصفات الطبية لعقاقري خمدرة باستخدام دفاتر وصفات ذات                                               -١٨
وإذا   . نسختني حيث يعطى األصل للمريض وتبقى الصورة لدى الطبيب مصدر الوصفة                                                   

يكون من         كانت النسخة األصلية للوصفة ُتستبقى يف الصيدلية اليت تصرف املستحضر، ف                                                 
املستصوب أن يعطي الطبيب للمريض الذي يعتزم السفر إىل اخلارج نسخة طبق األصل من                                                              
الوصفة أو أن يصدر رسالة تبّين أن مستحضرا حيتوي على عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية                                                                  

وميكن أن متهر            . قد وصف للمسافر، وحتدد مقدار املستحضر املوصوف ومدة العالج                                            
 .من الصيدلية تؤكد شراء املنتج منها                       ) أو خامت      (هبا املسافر بشهادة           النسخة اليت حيتفظ            

وقد يشترط يف الشهادات اليت تصدرها السلطة املختصة يف بلد املغادرة أن تؤكد                                                      -١٩
احلق القانوين للمريض يف حيازة مستحضرات طبية حتتوي على عقاقري خاضعة للمراقبة                                                        

شهادات على أساس الوصفة الطبية اليت حتدد                           وُتصدر هذه ال         . الدولية الستعماله الشخصي               
ويف حالة الوصفات              . هلا حبملها      /اسم املريض وتبّين نوع ومقدار املستحضرات املسموح له                                     

الطبية ملقادير عالية بشكل غري عادي، ينبغي أيضا للسلطة املختصة التحقق من تناسب                                                   
ضا املقدار الكلي للمادة               وجيب أن تبّين الشهادات أي                . مقدار الوصفة مع احتياجات املريض                       

اخلاضعة للمراقبة واليت حيتويها املستحضر الطيب، باستخدام االسم الدويل غري التجاري                                                                 
وملحق بالوثيقة منوذج للشهادات                       . للمادة وفقا جلداول االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات                                    

 .باعتباره املرفق األول هبذه املبادئ التوجيهية                         

وينبغي، تفضيال،              . الطبية تكون عادة بلغة البلد الصادرة فيه                        كما ان الوصفات             -٢٠
. إصدار الشهادات بلغة مستخدمة بشكل عام مثل اإلنكليزية أو الفرنسية أو االسبانية                                                

وينبغي أن حيصل املريض على ترمجة للوصفة الطبية أو للرسالة الصادرة عن الطبيب أو                                                      
 . إذا طلب هذا البلد ذلك              للشهادة إىل لغة مستخدمة عامة يف بلد املقصد،                                

  
   اإلجراءات الوطنية إلصدار الشهادات والتصاريح-جيم

 
أو   (ينبغي للسلطات الصحية الوطنية أن تضع إجراءات تبني السلطة املختصة                                               -٢١

املرخص هلا بإصدار الشهادات اليت تؤكد احلق القانوين للمريض يف أن                                          ) اهليئات احمللية        
تحضرات حتتوي على عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية                                    حيوز، الستخدامه الشخصي، مس                     

وميكن إعداد الشهادات بواسطة السلطة املصدرة هلا أو                                    . تعتزم محلها إىل اخلارج               /يعتزم   



٨ 

إعدادها، على منوذج مناسب، مبعرفة الطبيب املعاجل وتقدميها إىل السلطة املختصة للتصديق                                                          
ي للسلطة املصدرة أن تويل االعتبار                    وينبغ    ). بدفعها أو ختمها والتوقيع عليها                   (عليها    

الواجب، إىل أبعد حد ممكن، ألنواع املستحضرات احملتوية على عقاقري خاضعة للمراقبة                                                             
وجيب أن تكون           . الدولية وملقاديرها القصوى، املسموح للمسافر حبملها إىل بلد املقصد                                          

للممارسني         أمساء وعناوين السلطات املسؤولة عن إصدار الشهادات متاحة بشكل عام                                                  
 .الطبيني    

ينبغي أيضا للدول اليت تشترط حصول املسافرين اخلاضعني للعالج على ترخيص                                                      -٢٢
وينبغي       . من بلد املقصد قبل وصوله إىل ذلك البلد، أن تضع إجراءات مناسبة هلذا الغرض                                                   

أن تبني هذه اإلجراءات السلطة املختصة بإصدار هذه التراخيص وأن توضح حدود                                                
بية اليت يطالب املسافر بتقدميها وأي قيود على أنواع ومقادير املستحضرات                                           املعلومات الط         

وميكن أن ينطبق شرط احلصول على                          . اليت يسمح للمسافرين حبملها الستعماهلم الشخصي                                 
ترخيص مسبق على مجيع أنواع العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية، أو فقط على أنواع معينة                                                      

 ).ال كالعقاقري املخدرة مث             (منها    
  

   أنواع املستحضرات اليت كثريا ما حيملها املسافرون-دال
 اخلاضعون للعالج معهم والقيود املتعلقة مبقاديرها

 
 يوما من العالج فترة كافية لوصفات املستحضرات                               ٣٠َتعترب املبادئ التوجيهية فترة                  -٢٣

ملدة، احلصول على              فمن املفترض أنه ميكن للمسافر، فيما يتجاوز هذه ا                                 . الطبية للمسافرين           
بيد أن فترة أطول من ذلك قد                       . متديد للعالج يف البلد الذي يزوره، إذا احتاج إىل ذلك                                      

تكون مقبولة بالنسبة للمرضى الذين يعاجلون مبؤثرات عقلية تستخدم كمواد مضادة                                                         
 .للتشنجات      

بأنواع        ويشتمل املرفقان الثاين والثالث هلذه املبادئ التوجيهية على قائمة إرشادية                                            -٢٤
استعماهلا يف          العقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية اليت حتتوي عليها املستحضرات اليت يكثر                                           

وتشري الكميات املبينة يف املرفقني اىل الكمية الكلية القصوى من املادة                                           . العالجات الطبـية          
 للمسافر       للعالج الطبـي املسموح                اخلاضعة للمراقبة اليت حتتوي عليها املستحضرات املوصوفة                                 

 .الدويل أن حيملها          



٩ 

 يوما من العالج باالستناد إىل املتوسط                         ٣٠وقد حسبت الكميات على أساس فترة                         -٢٥
احملدد للجرعات اليومية الذي تستخدمه اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لألغراض                                             

ة   وهذه اجلرعات مناظرة، يف معظم احلاالت، لتلك اليت توصي هبا منظمة الصح                                                    . اإلحصائية     
وفيما يتعلق باملواد املستخدمة كمسكّن ألمل مزمن أو                                       . العاملية يف دراسات استخدام العقاقري                       

حاد للمرضى الذين بلغوا مرحلة متقدمة من املرض، واملواد املستخدمة للعالج الداعم أو                                                          
كعالج تعويضي لالرهتان للمخدرات، حسبت الكميات املبينة مبراعاة اجلرعات املستخدمة                                                     

وميكن استخدام هذه الطريقة للحساب يف البلدان اليت                                    . اتني الفئتني من املرضى             فعال هل    
حتتاج، بسبب اعتبارات حملية، إىل وضع حدود قصوى للكميات من أنواع إضافية من                                                            

 .املستحضرات أو إىل إدخال تعديالت على الكميات املبّينة يف األمثلة                                               

 املخدرة الواردة يف اجلدولني األول والثاين                           ويقدم املرفق الثاين أمثلة ألنواع العقاقري                         -٢٦
،   ١٩٧١ واملؤثرات العقلية الواردة يف اجلدولني الثاين والثالث من اتفاقية                                          ١٩٦١من اتفاقية        

مبينا الكميات الكلية القصوى من املادة اخلاضعة للمراقبة اليت حتتوي عليها املستحضرات                                                    
وللكميات اليت تتجاوز                  .  أن حيملها      املوصوفة للعالج الطبـي املسموح للمسافر الدويل                              

 .احلدود القصوى املبينة، ينبغي االشتراط على املسافر بأن تكون حبيازته شهادة هبا                                                   

ويقدم املرفق الثالث أمثلة ألنواع املؤثرات العقلية الواردة يف اجلدول الرابع من                                                    -٢٧
مراقبة اليت حتتوي عليها                 ، مبينا الكميات الكلية القصوى من املادة اخلاضعة لل                                    ١٩٧١اتفاقية     

وللكميات اليت           . املستحضرات املوصوفة للعالج الطبـي املسموح للمسافر الدويل أن حيملها                                           
تتجاوز احلدود القصوى املبينة، ينبغي االشتراط على املسافر بأن تكون حبيازته وصفة طبية                                                            

ستحضرات حتتوي             وال ينبغي اشتراط حيازة وصفة طبية على املسافرين الذين حيملون م                                             . هبا 
 مبقادير ال تتجاوز الكميات                 ١٩٧١على مؤثرات عقلية واردة يف اجلدول الرابع من اتفاقية                                  

 .املبينة يف املرفق الثالث            

ينبغي أن يكون مفهوما أن العقاقري املخدرة الواردة يف اجلدول الرابع من اتفاقية                                                       -٢٨
تخدامها مسموحا به يف بلد                     ال ميكن للمسافرين الدوليني محلها، حىت وان كان اس                               ١٩٦١
 أعاله، فإن حظر استرياد              ١٠وفضال عن ذلك، وكما سبق بيانه يف الفقرة                         . املغادرة    

انظر      (١٩٧١ من اتفاقية        ١٣مؤثرات عقلية معينة إىل بلدان أصدرت إخطارا عمال باملادة                                     



١٠ 

ر محل      يستتبع خط      ) القائمة اخلضراء اليت تصدرها دوريا اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات                                      
 .املسافرين اخلاضعني للعالج ملستحضرات طبية حتتوي على تلك املؤثرات العقلية                                                      

من املفهوم أيضا أن مستحضرات العقاقري املخدرة الواردة يف اجلدول الثالث                                                     -٢٩
، احملتازة لالستخدام الشخصي، ميكن عادة أن حيملها املسافرون الدوليون                                            ١٩٦١التفاقية     

 .دون قيود     

ال ينبغي اشتراط حيازة وصفة طبية للمسافرين الذين حيملون مستحضرات                                               وأخريا،       -٣٠
عادة   (حتتوي على عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية يف حدود حزمة واحدة مما يباع بالتجزئة                                                            

 ). وحدة جرعة أو أقل              ٢٠
  

   اإلجراءات الواجب على املسافرين الداخلني إىل بلد املقصد اتباعها-هاء
 

د املقصد، وتبعا لنوع املستحضر ومقدار املواد اخلاضعة للمراقبة الذي                                                 عند دخول بل         -٣١
وصفة      : حائزة للوثائق اليت يشترطها ذلك البلد                     /حيتوي عليه، ينبغي للمسافر أن يكون حائزا                        

حقها القانوين يف حيازة املستحضرات الطبية                          /أو ترخيص، تؤكد حقه              /طبية، شهادة و        
 .ة الدولية، لالستعمال الشخصي                  احملتوية على عقاقري خاضعة للمراقب                    

ويف كثري من البلدان، ال يطالب املسافر بأن يقدم تلك الوثائق تلقائيا إىل سلطات                                                     -٣٢
بيد أنه جيب أن تكون تلك الوثائق يف حوزة املسافر أثناء إقامته يف البلد الذي                                                      . اجلمارك    

 .يزوره، وجيب أن تكون متاحة لتقدميها إىل السلطات عند طلبها                                          

غري أن املسافر ميكن أن يطالب، يف بعض البلدان، بأن يقدم الوثائق املطلوبة إىل                                                     -٣٣
ويف هذه احلاالت، جيرى التصديق عادة على                           . سلطات اجلمارك لدى دخولـه بلد املقصد                            

 .الوثائق بتأشرية من موظف اجلمارك                       

 عند دخول         وعلى املسافرين برا وعرب إقليم بلد ثالث االلتزام باإلجراءات املقررة،                                         -٣٤
بلد العبور ومغادرته، فيما يتعلق حبيازة الوثائق املناسبة، وتقدميها إىل سلطات اجلمارك                                                                   

 .حسبما يكون احلال              
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   نظام اإلشعار من جانب البلدان اليت تفرض قيودا-واو
 على محل املسافرين مستحضرات طبية حتتوي على

 عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية
 

أهنا    ) ١٦٤الفقرة       (٢٠٠١ولية ملراقبة املخدرات يف تقريرها لعام                        ذكرت اهليئة الد          -٣٥
ستنشر معلومات عن القيود املفروضة على محل املسافرين مستحضرات طبية حتتوي على                                                                 

 عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية                    

 :وفضال عن ذلك، يقتضي األمر تبادل املعلومات بني البلدان بشأن ما يلي                                              -٣٦

طلوبة من املسافرين القادمني إىل البلد، مع بيان ما إذا كان                                         نوع الوثائق امل           )أ ( 
أو ترخيص،         /أو شهادة و        /يشترط حيازة وصفة طبية أو رسالة صادرة من الطبيب املعاجل، و                                        

 وما إذا كانت هناك أي متطلبات معينة بشأن اللغة اليت تقدم هبا تلك الوثائق؛                                                  

 خاضعة للمراقبة الدولية مطالبني                     ما إذا كان املسافرون الذين حيملون عقاقري                          )ب ( 
بأن يقدموا، عند دخوهلم بلد املقصد، الوثائق املشار إليها أعاله لتصديق موظف اجلمارك                                                              

 عليها؛    

أمساء وعناوين السلطات املسؤولة عن إصدار التراخيص للمسافرين الذين                                                    )ج ( 
ترط احلصول          حيملون مستحضرات حتتوي على عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية، حيثما يش                                              

على ترخيص وحيث تكون هذه السلطات خمتلفة عن السلطات الوطنية املختصة بإصدار                                                           
الشهادات والتراخيص السترياد وتصدير العقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية وفقا التفاقييت                                                                

انظر دليل اهليئات الوطنية املختصة الذي ينشره سنويا برنامج األمم                                           (١٩٧١ و  ١٩٦١
 ).راقبة الدولية للمخدرات              املتحدة للم       
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   منوذج لشهادة للمسافرين اخلاضعني للعالج-املرفق األول
 الذين حيملون مستحضرات طبية حتتوي على

 أو مؤثرات عقلية/عقاقري خمدرة و
  

 البلد ومكان اإلصدار     -ألف 
 :البلد   

 :مكان اإلصدار         

 :تاريخ اإلصدار         

 *مدة الصالحية         
 
  الوصفة الطبية     الطبيب الصادرة عنه    -باء

 :االسم األخري، االسم األول                
 :العنوان     
 الرقم الرمزي للبلد، الرمز احمللي، الرقم                     : التليفون      
 :رقم الترخيص        

 
 املريض   -جيم

 :االسم األخري، االسم األول                
 :اجلنس    
 :مكان امليالد        
 :تاريخ امليالد        
 :عنوان السكن        
 :رقم جواز السفر أو بطاقة اهلوية                     
 :مع السفر إليه       البلد املز     

__________ 
 .يوصى مبدة ثالثة شهور من تاريخ اإلصدار كمدة صالحية   * 



١٤ 

 املستحضر الطيب املوصوف      -دال 
 ):أو تركيبته      (االسم التجاري للعقاقري                

 :شكل اجلرعة        

 ..):أقراص، حقن، اخل           (عدد الوحدات           

 :االسم الدويل للمادة الفّعالة                

 :نسبة تركيز املادة الفّعالة              

 :إمجايل كمية املادة الفّعالة               

 :مدة سريان الوصفة باأليام                

 :مالحظات       
  

 السلطة املصدرة    -هاء 
 :للسلطة      ) االسم   (التسمية الرمسية          

 :العنوان     

 الرقم الرمزي للبلد، الرمز احمللي، الرقم                     : التليفون      

 :اخلامت الرمسي للسلطة              

 :توقيع املوظف املسؤول                



١٥ 

 أمثلة ألنواع العقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية -املرفق الثاين
 بـية، والكميات الكليةاليت حتتوي عليها املستحضرات الط

 القصوى من هذه املواد، يف شكلها األساسي، اليت ينبغي
 يف حالة جتاوزها االشتراط على املسافر

 أن تكون حبيازته شهادة هبا
 

 ١٩٦١العقاقري املخدرة املدرجة يف اجلدول األول التفاقية        -ألف 
 

 العقار املخدر الكمية
  مغم كلصوق على اجللد١٠٠
 )أقراص، اخل(ل جرعات أخرى  مغم كأشكا٢٠

 فينتانيل

 هيدروكودون  مغم٤٥٠
 هيدرومورفون  مغم٣٠٠

 ميثادون  غم٢
 مورفني  غم٣
 أوكسيكودون  غم١

  بيثيدين  غم١٢
  ١٩٦١العقاقري املخدرة املدرجة يف اجلدول الثاين التفاقية       -باء

 العقار املخدر الكمية
 كوديني  غم١٢
 نديكستروبروبوكسيف  غم٦

 ديهيدروكوديني  غم١٢
  

 ١٩٧١املؤثرات العقلية املدرجة يف اجلدول الثاين التفاقية            -جيم
 

 العقار املخدر الكمية
 درونابينول  غم١
 ميثيلفينيديت  غم٢



١٦ 

 ١٩٧١املؤثرات العقلية املدرجة يف اجلدول الثالث التفاقية            -دال 
 

 املؤثر العقلي الكمية
 بوبرينورفني  مغم٣٠٠

 بوتالبيتال  غم١
 فلونيترازيبام  مغم٣٠
 بينتازوسني  غم٦
 بنتوباربيتال  غم٣

 



١٧ 

 أمثلة ألنواع املؤثرات العقلية املدرجة يف اجلدول الرابع  -املرفق الثالث
  اليت حتتوي عليها املستحضرات الطبـية،١٩٧١من اتفاقية 

 والكميات الكلية القصوى من هذه املواد، يف شكلها األساسي،
  ينبغي يف حالة جتاوزها االشتراط على املسافراليت

 أن تكون حبيازته وصفة طبية هبا
   

 املؤثر العقلي الكمية
 باربيتال  غم١٥
 كلورديازيبوكسيد  غم١

 كلورازيبيت  مغم٦٠٠
 ديازيبام  مغم٣٠٠
 لورازيبام  مغم٧٥

 ميدازيبام  مغم٦٠٠
 ميربوباميت  غم٤٠
 أوكسازيبام  غم١,٥
 ينوباربيتالف * غم٦
 برازيبام  غم١

 تيمازيبام  مغم٦٠٠
 تترازيبام  غم٣

 

__________ 
 .حمسوبة على أساس عالج متوسط ملدة شهرين                * 

١٧ 

 أمثلة ألنواع املؤثرات العقلية املدرجة يف اجلدول الرابع  -املرفق الثالث
  اليت حتتوي عليها املستحضرات الطبـية،١٩٧١من اتفاقية 

 والكميات الكلية القصوى من هذه املواد، يف شكلها األساسي،
  ينبغي يف حالة جتاوزها االشتراط على املسافراليت

 أن تكون حبيازته وصفة طبية هبا
   

 املؤثر العقلي الكمية
 باربيتال  غم١٥
 كلورديازيبوكسيد  غم١

 كلورازيبيت  مغم٦٠٠
 ديازيبام  مغم٣٠٠
 لورازيبام  مغم٧٥

 ميدازيبام  مغم٦٠٠
 ميربوباميت  غم٤٠
 أوكسازيبام  غم١,٥
 ينوباربيتالف * غم٦
 برازيبام  غم١

 تيمازيبام  مغم٦٠٠
 تترازيبام  غم٣

 

__________ 
 .حمسوبة على أساس عالج متوسط ملدة شهرين                * 



١٨ 

 
   املعجم

هو البلد الذي حصل فيه املسافر على املستحضرات الطبية 
 احملتوية على عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية اليت حيوزها

 )بلد املنشأ(بلد املغادرة 

  
 )د املضيفالبل(بلد املقصد  هو البلد الذي يزوره املسافر

  
 العقاقري اخلاضعة ملراقبة دولية ١٩٧١  و١٩٦١هي املواد اخلاضعة للمراقبة مبقتضى اتفاقييت 

  
هو طبيب مرخص له وفقا للقواعد املرعية بوصف عقاقري 

 خاضعة للمراقبة الدولية
املمارس الطيب (املمارس الطيب 

 )املسجل
  

ذن الطيب، يصدرها هي وثيقة تسمى أيضا الوصفة الطبية أو اإل
طبيب وتبّين اسم املريض، واملستحضرات الطبية اليت ينبغي أن 

 يستخدمها املريض ومقادير اجلرعات منها

 الوصفة
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