د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

الحاق جمهوری اسالمی افغانستان به پروتوکول اصالحی معاهدۀ یگانه مواد مخدر سال  ۱۶۹۱میالدی
برابر با  ۱۳۳۱هجری شمسی

تاریخ نشر۱۳۶۳/۱۱/۱۱ :هـ.ش نمبر مسلسل)۱۱۱۵( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح ،الحاق جمهوری اسالمی افغانستان به پروتوکول
اصالحی معاهدۀ یگانه مواد مخدر سال ( )۱۶۹۱میالدی برابر با سال  ۱۳۳۱هجری شمسی
شماره)۰۱( :
تاریخ۱۳۶۱/۵/۲۲ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقرۀ ( )۶۱مادۀ ( )۱۶قانون اساسی افغانستان ،الحاق جمهوری اسالمی افغانستتان بته وروتولتوص ایتالحی
معاهدۀ یگانه مواد مخدر ساص ( )۶۶۱۶متیالدی برابتر بتا ( )۶۴۶۱هجتری ممستی را لته بتر استاب میتوباه متمار ()۵۵
مؤرخ  ۶۴۶۶/۵/۶ولسی جرگه و ممار ( )۵۶مؤرخ  ۶۴۶۶/۷/۲ممرانو جرگه مورای ملی به داخص یک مقدمته و ()۲۲

مادۀ دوم:
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مادۀ تیدیق گردید تومیح می دارم.

این فرمان از تاریخ تومیح نافذ و همرا با وروتولوص و میوباه مجلسین مورای ملی در جریدۀ رسمی نمر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
تصدیق ولسی جرگه
از الحاق جمهوری اسالمی افغانستان به پروتوکول اصالحی معاهدۀ یگانه مواد مخدر سال ۱۶۹۱
میالدی برابر با  ۱۳۳۱هجری شمسی
شماره)۱۱( :
تاریخ۱۳۶۱/۱/۶ :
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به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانستان ،الحاق جمهوری اسالمی افغانستان به وروتولوص ایالحی معاهتدۀ یگانته
مواد مخدر ساص  ۶۶۱۶میالدی برابر با  ۶۴۶۱هجری ممسی در جلسۀ عمومی مؤرخ  ۶ما اسد ساص  ۶۴۶۶ولسی جرگته
به داخص یک مقدمه و ( )۲۲مادۀ تیدیق گردید.

الحاج عبدالرووف "ابراهیمی"
رئیس ولسی جرگه

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
تصدیق مشرانو جرگه
در مورد الحاق جمهوری اسالمی افغانستان به پروتوکول اصالحی معاهدۀ یگانه مواد مخدر سال
 ۱۶۹۱میالدی برابر با  ۱۳۳۱هجری شمسی
شماره)۱۱( :
تاریخ۱۳۶۱/۵/۲ :
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به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانستان ،ممرانو جرگه در جلسۀ عمومی روز یکمنبه مؤرخ  ،۶۴۶۶/۷/۲الحاق
جمهوری اسالمی افغانستان به وروتولوص ایالحی معاهدۀ یگانه مواد مخدر ساص  ۶۶۱۶میالدی برابر با  ۶۴۶۱هتـ .ش را
به داخص یک مقدمه و ( )۲۲مادۀ به الثریه آراء ،تیدیق نمود.

فضل هادی "مسلمیار"
رئیس مشرانو جرگه

الحاق جمهوری اسالمی افغانستان به پروتوکول اصالحی معاهدۀ یگانه مواد مخدر سال  ۱۶۹۱میالدی
برابر با  ۱۳۳۱هجری شمسی

مادۀ اول:
به دوله جمهتوری استالمی افغانستتان اجتاز داد متی متود بته وروتولتوص میتو

 ۶۶۷۲متیالدی برابتر بتا  ۶۴۵۶هجتری

ممسی ایالحی معاهدۀ یگانه مواد مخدر مؤرخ  ۶۶۱۶میالدی برابر با  ۶۴۶۱هجری ممسی ممتمص بر یک مقدمته و ۲۲
مادۀ وروتولوص ساص ( )۶۶۷۲میالدی ملحق مود و اسناد مربوط را تسلیم نماید.
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پروتوکول اصالحی معاهدۀ یگانه مواد مخدر سال  ۱۶۹۱میالدی برابر با  ۱۳۳۱هجری شمسی
مقدمه:
طرف های پروتوکول حاضر:
با عنایه با مفاد معاهدۀ یگانه مواد مخدر ساص  ،۶۶۱۶میو  ۴۱مارچ  ۶۶۱۶میالدی در مهر نیویارک (له از این وب،
معاهدۀ یگانه نامید می مود) با تمایص به ایالح معاهدۀ یگانه به مرح زیر توافق نمودند:
اصالحات بند های (۹ ،۳و  )۵مادۀ ( )۲معاهدۀ یگانه
مادۀ اول:
بندهای (۱ ،۶و  )۷مادۀ ( )۲معاهدۀ یگانه به مرح ذیص ایالح خواهد مد:
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 -۶ترلیباه مندرج در فهرسه ممار ( )۴تابع همان موازین نظاره متی بامتد لته ترلیبتاه محتتوای متواد فهرسته متمار
( )۲با این تفاوه له بنتد ( ) ( )۶و بنتد هتای ( )۶۵-۴متادۀ ( )۴۶متورد عمتص قترار نخواهتد گرفته و در متورد التستا و
توزیع آنها به یوره خرد فرومی ،نیازی به اعماص مادۀ ( ،)۴۶بند ( ) نمتی بامتد و بترای برآوردهتا متادۀ ( )۶۶و آمتار
های مادۀ ( ) ۲۱اطالعاه مورد تقاضا محدود به مقادیر مواد مخدری خواهتد بتود لته در ستاختن ایتن ترلیبتاه بته لتار رفتته
اسه.

 -۱عالو بر موازین نظاره له در بار للیه مواد مخدر متذلور در فهرسته متمار ( )۶اجتراء متی متود ،تریتاک ممتموص
مقرراه مادۀ( )۶۶بند ( ،)۶تبیر (و) و مواد ( )۲۶مکرر۲۴( ،و  )۲۶برگ لولنار ممموص مواد (۲۱و  )۲۷و خمخاش
ممموص مادۀ ( )۲۲می بامد.

 -۷خمخاش ،تریالدار ،بوته لولنار ،گیا ماهدانه ،لتا خمتخاش و بترگ هتای متاهدانه بته ترتیت ممتموص متوازین نظتاره
مقرر در مادۀ ( ،)۶۶بند( ،)۶تبیر (هتـ ) متادۀ ( ،)۲۱بنتد ( ،)۶تبیتر (ز) ،متادۀ ( )۲۶مکترر و متواد (،۲۲( ،)۲۶-۲۲
۲۱و ۲۲( ،)۲۷و  )۲۲و (۲۵و  )۲۲می گردد.

اصالحات عنوان مادۀ ( )۶معاهدۀ یگانه و بند ( )۱آن و درج بند های جدید (۳و )۱
مادۀ دوم:
 عنوان مادۀ ( )۶معاهدۀ یگانه به مرح زیر ایالح می گردد: بند ( )۶مادۀ ( )۶معاهدۀ یگانه به مرح ایالح می گردد: -۶هیأه مرل

از سیزد عضو می بامد له به قرار زیر به وسیله مورا انتخا می موند:
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الف -سه عضو با تجربه در وزمکی ،دارو مناسی و یا دارو سازی از فهرسه مامص حداقص ونج نفتر لته از طترف ستازمان
بهدامه جهانی معرفی مد بامند.
 د عضو از فهرسه امخاص له از طرف اعضای سازمان ملص متحد و از طرف لمور های متعهد له عضتو ستازمانملص متحد نیستند تعیین مد بامند.
 بند های جدید ذیص وب از بند ( )۴مادۀ ( )۶معاهدۀ یگانه اضافه می مود. -۶هیأه با همکاری دوله ها و با رعایه مفاد این معاهدۀ باید تالش لند تا لمه ،تولید ،ساخه و میترف متواد مختدر را
به میزان مورد نیاز برای اهداف وزمکی و علمی محدود لند تا در دسترب بودن آن برای چنین میتارفی تضتمین گتردد و
از لمه ،تولید ،ساخه ،قاچاق و میرف غیر مجاز مواد مخدر جلوگیری مود.
 -۵للیه تدابیر اتخاذ مد توسط این هیأه به موج این معاهدۀ باید به نحوی بامد له موج گسترش بیمتر همکاری دولته
ها با هیأه گردد و رومی را جهه گفتگوی مستمر بین دوله ها و هیتأه فتراهم آورد تتا موجت تمتریک مستاعی و تستهیص
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اقداماه مؤثر ملی دوله ها به منظور دستیابی به اهداف این معاهدۀ گردد.
اصالحات بند های (۱و  )۳معاهدۀ یگانه
مادۀ سوم:

 -بند های (۶و  )۶مادۀ ( )۶۱معاهدۀ یگانه به مرح ذیص ایالح می گردد:

 -۶مده عضویه اعضای هیأه ونج ساص بود و قابص انتخا مجدد می بامند.

 -۲مورا می تواند با ویمنهاد هیأه یک عضو هیأه را له دیگر مترایط عضتویه منتدرج در بنتد ( )۲متادۀ ( )۶را رعایته
نمی نماید اخراج نماید این ویمنهاد باید با رای موافق ( )۶عضو هیأه تنظیم مد بامد.
اصالحات بند ( )۳مادۀ ( )۱۱معاهدۀ یگانه
مادۀ چهارم:
 بند ( )۴مادۀ ( )۶۶معاهدۀ یگانه به مرح ذیص ایالح می گردد: -۴حد نیا الزم برای تمکیص جلساه هیأه ،حضور ( )۲عضو می بامد.
مادۀ ( )۱۲معاهدۀ یگانه به شرح زیر اصالح می گردد
مادۀ پنجم:
 -بند ( )۵مادۀ ( )۶۲معاهدۀ یگانه با مرح زیر ایالح می گردد:
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 -۵هیأه به منظور محدود لردن میرف و توزیع مواد مخدر به میزان الزم بترای اهتداف علمتی و وزمتکی و تضتمین در
دسترب بودن این مواد برای اهداف مذبور ،باید در اولین فریه ممکن بر آوردها ،از جمله بر آورد های تکمیلتی را تاییتد
نمود یا با جل رضایه دوله ذیربط این بر آورد ها را ایالح نماید .در یوره عدم توافق بین دوله.
اصالحات بند های (۱و  )۲مادۀ ( )۱۳معاهدۀ یگانه
مادۀ ششم:
 بند های (۶و  )۲مادۀ ( )۶۶معاهدۀ یگانه به مرح ذیص ایالح می گردد:- :۶
الف – هر گا وب از بررسی اطالعاتی له دوله ها به موج مقرراه این معاهدۀ برای هیأه می فرستند یا اطالعاتی لته
دستگ ا های سازمان ملص متحد یا سازمان های تخییی ارایه متی نمایتد یتا در یتوره لته لمیستیون بنتا بته تویتیه هیتأه
تایید نماید ،اطالعاتی لته ستایر ستازمان هتای بتین التدولی یتا ستازمان هتای بتین المللتی غیتر دولتتی لته در موضتو مربتوط
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بالواسطه ذییالح هستند و به موج مادۀ ( )۷۶منمور ملص متحد به عنوان نهاد های ممتاور متورای اقتیتادی ،اجتمتاعی
به ممار می روند یا براساب موافقه ویژ با مورا ها از موقعیه ممابهی برخوردار اند .ارایه می دهند هیأه دالیتص عینتی
در دسه دامته بامد مبنی بر اینکه اهداف این معاهدۀ به دلیص عدم اجرای مقرراه معاهدۀ به وسیله یک عضو ،یتک لمتور
یا یک سرزمین به یک مرلز مهتم لمته ،تولیتد ،ستاخه ،قاچتاق یتا میترف غیتر قتانونی متواد مختدر تبتدیص متد بامتند ،یتا
دالیلی مبنی برخطر جدی برای تحقق این امر وجود دامتته بامتد .هیتأه حتق دارد بته دولته مربتوط ویمتنهاد لنتد لته بتا ایتن
هیأه وارد مذالر مود .با رعایه حق هیأه در جل توجه دوله های عضو ،مورا و لمیسیون به موضو مذلور در بنتد
فرعی ( )۵ذیص الذلر ،هیأه بایتد درخواسته ختود بترای اطالعتاه و توضتیحاه از دولته هتا بتا ویمتنهاد متذالر و همچنتین
مذالراه انجام مد با دوله های ممموص این بند فرعی را محرمانه تلقی نماید.

– وب از اقدام طبق بند فرعی (الف) فوق هیأه می تواند اگر الزم بدانتد از دولته مربتوط بخواهتد تتا اقتداماه ایتالحی
له بنا به مقتضیاه برای تأمین اجرای موازین این قرارداد ضروری به نظر می رسد معموص دارد.

ج – چنانچه هیأه به منظور ارزیابی موارد مذلور در بند فرعی (الف) از این بند مطالعه موضو در قلمترو آن دولته را
ضروری بداند ،می تواند به دوله مربوط ویمنهاد لند له این اقتدام بتا وستایلی لته آن دولته مناست متی دانتد متورد مطالعته
قرار گیرد .اگر دوله مربوط تیمیم به اجرای این مطالعه گرفته بامد ،می توانتد از هیتأه بخواهنتد تتا تخیتص و ختدماه
یک یا چند فرد دارای یالحیه مورد نیتاز را بترای لمتک بته مقامتاه رستمی در مطالعته ویمتنهاد در اختیتار آن قترار دهتد
مخص یا امخایی له هیأه قید دارد در اختیار قرار دهد باید مورد تایید دوله قرار گیرند .میو و محدود زمانی اتمتام
مطالعه ضمن مموره دوله و هیأه تعیین خواهد گردید.
دوله نتایج این مطالعه را برای هیأه ارساص لرد و اقداماه ایالحی را له انجام آن را ضتروری متی دانتد اعتالم خواهتد
نمود.
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د – هرگا هیأه مالحظه نمود له دوله مربوط هنگامی له به موج بند فرعی (الف) فوق از او درخواسته متد استه از
دادن توضیحاه قانع لنند لوتاهی نمود یا از وذیرش تدابیر ایالحی له به موجت بنتد فرعتی ( ) فتوق اجترای آن تقاضتا
مد امتنا نمود اسه یتا وضتعیه خطیتری وجتود دامتته بامتد لته تمتریک مستاعی در ستطح بتین المللتی را بترای رفتع آن
ضروری نماید می تواند توجه دوله های عضو مورا و لمیسیون را به موضو جل نماید چنانچته اهتداف منتدرج در ایتن
معاهدۀ به مده در مخاطر قرار گیرد و حص این موضو از طرق دیگر به طور رضایه بخش امکان وذیر نبامد هیأه به
نحتتو متتذلور عمتتص خواهتتد لتترد ،همچنتتین هرگتا هیتتأه مالحظتته نمایتتد لتته وضتتعیه خطیتتری رخ داد استته رفتتع آن نیازمنتتد
تمریک مساعی برای تسهیص این نو همکاری می بامد این هیأه به میو مذلور اقدام خواهند نمود.
مورا وب از بررسی گزارش های هیأه و متورا چنانچته گتزارش ارایته نمتود بامتد متی توانتد توجته مجمتع عمتومی را بته
موضو جل نماید.
 -۲هنگامی له هیأه به موج بند (( )۶د) فوق الذلر توجه دوله های عضو مورا و لمیسیون را به موضوعی جلت متی
نماید می تواند در یوره مالحظه این امر له چنین رومتی ضتروری استه ،بته دولته هتای عضتو تویتیه نمایتد لته وارد
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لردن و یادر لردن مواد مخدر یا هر دو را از مبداء یا به مقید لمور یتا سترزمین متذلور ختوا بترای متده معتین یتا تتا
زمانی له هیأه بر این عقید بامد له این وضعیه در آڼ لمور یتا سترزمین وجتود دارد متوقتف نماینتد ،دولته مربتوط متی
تواند موضو را نزد مورا مطرح لند.
مادۀ جدید ( )۱۳مکرر
مادۀ هفتم:

مادۀ جدید ذیص وب از مادۀ ( )۶۶معاهدۀ یگانه درج می گردد:
مادۀ ( )۶۶مکرر ،لمک های فنی و مالی:

در مواردی له هیأه مناس تمخیص دهد می تواند با موافقه دوله مربوط به دستگا هتای ذییتالح ستازمان ملتص متحتد و
به سازمان های تخییی توییه نماید له عالو بر اقداماه مذلور در بنتدهای (۶و  )۲متادۀ ( )۶۶یتا بته عنتوان جتایگزین
آنها برای حمایه از تالش های آن دوله در ایفای تعهداه موضو این معاهدۀ ،مامص موارد تعیین مد یا امتار متد متواد
(۴۵ ،۲۲ ،۲و  )۴۲مکرر ،لمک های فنی و مالی یا هر دو را در اختیار دوله مذلور قرار دهد.
اصالح مادۀ ( )۱۹معاهدۀ یگانه
مادۀ هشتم:
 مادۀ ( )۶۱معاهدۀ یگانه به مرح ذیص ایالح می مود:ختتدماه دبیرخانتته ای لمیستتیون و هیتتأه بتته وستتیله منمتتی تتتأمین متتی گ تردد ،بتته ویتتژ منمتتی هیتتأه از طتترف منمتتی وتتب از
مموره با هیأه منیو می گردد.
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مامص مقادیر مندرج در بند های فرعی (التف،

و د) بنتد ( )۶ایتن متادۀ بته انضتمام هتر مقتداری خواهتد لته بترای رستاندن

مقادیر واقعی موجود در ( )۴۶دسامبر ساص قبص به سطح برآورد مذلور در بند فرعی (ج) از بند ( )۶این مادۀ هر لتدام لته
بیمتر اسه الزم بامد.
د -برآورد های در نظر گرفته مد به موج بندهای فرعتی ستابق ایتن بنتد ،بایتد بته طریتق مناست متورد جترح و یتا تعتدیص
قرار گیرد تا مقدار مواد له لمف مد و ستوب بترای میتارف قتانونی اختیتاص میابتد و همچنتین مقتادیر لته از موجتودی
های خاص برای نیاز های افراد لموری بردامه می مود نیز مورد محاسبه قرار گیرد.
 -۵با ملحوظ دامتتن لاهمتی لته در بنتد ( )۴متادۀ ( )۲۶وتیش بینتی متد و هرگتا اقتضتا نمایتد بتا لحتاظ مقترراه متادۀ ()۲۶
مکرر برآورد ها نباید از حدود لزوم تجاوز نماید.
اصالحات بند های (۲ ،۱و  )۱مادۀ ( )۱۶معاهدۀ یگانه
مادۀ نهم:
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 -بند های (۲ ،۶و  )۵مادۀ ( )۶۶معاهدۀ یگانه به مرح ذیص ایالح می گردد:

 -۶طرف های این معاهدۀ هر ساص برای هریک از سرزمین های خود به ترتی و به مکلی له هیأه تعیین خواهتد نمتود و
روی فورموص های له به وسیله هیأه تهیه خواهد مد برآورد های مربوط به مرات زیر را بته مترح ذیتص بته هیتأه ارستاص
خواهند دامه:

الف -مقادیر مواد مخدر له برای منظور های طبی و علمی میرف خواهد مد.

 مقادیر متواد مختدر لته بترای ستاختن متواد مختدر دیگتر ،ترلیبتاه منتدرج در فهرسته متمار ()۴و متواردی لته در ایتنمعاهدۀ بدان ها امار نمد با لار خواهد رفه.

ج -مقادیری از مواد مخدر له در ( )۴۶دسامبر ساص له برآورد ها مربوط به آن هستند موجود خواهند بود.
د -مقادیر مواد مخدر له الزم اسه به موجودی های خاص اضافه مود.

هـ  -سطح اراضی (برحس هتکار) و موقعیته جغرافیتایی زمتین هتای لته بترای لمته خمتخاش تریتاک دار متورد استتفاد
قرار می گیرد.
و -میزان تقریبی تولید تریاک.
ز -تعداد مرالز ینعتی له مواد مخدر مینوعی تولید می لند.
ح -مقادیر مواد مخدر مینوعی له در هریک از مرالز مندرج در بند فرعی قبلی تولید می مود.
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( -۲الف) با رعایه لاهمی له در بند ( )۴مادۀ ( )۲۶ویش بینی مد استه لتص بترآورد هتا بترای هتر سترزمین و بترای هتر
مادۀ مخدر به استثنای تریاک و مواد مخدر مینوعی عباره خواهد بود از مجمو مقادیر له به موج ردیف هتای (التف،
و د) بند ( )۶این مادۀ تعیین می موند به اضافه هر مقداری له برای رساندن موجتودی هتای ( )۴۶دستامبر ستاص قبتص بته
میزان برآورد مد طبق بند (ج) بند ( )۶الزم بامد.
( ) با رعایه لاهمی له در بند ( )۴مادۀ ( )۲۶در خیوص وارداه و در بنتد ( )۲متادۀ ( )۲۶مکترر ویمتبینی متد استه
مجمو برآورد های به عمص آمد در خیوص در هر سرزمین مامص مندرج در بند های فرعی (الف،

و د) بند ( )۶این

مادۀ به انضمام هر مقداری خواهد بود له برای رساندن مقادیر واقعی موجود در ( )۴۶دستامبر ستاص قبتص بته ستطح بترآورد
مذلور در بند فرعی (ج) از بند ( )۶یا مقادیر ممخص مد به موج بند فرعی (و) و بند ( )۶این مادۀ هر لتدام لته بیمتتر
اسه الزم بامد.
(ج) با رعایه لاهمی له در بند ( )۴مادۀ ( )۲۶ویش بینی مد اسه مجمو برآورد هتای بته عمتص آمتد در خیتوص متواد
مخدر مینوعی در هر سرزمین و هیأه حق خواهد دامته تتا بترآورد هتای ختود از جملته بترآورد هتای تکمیلتی را تعیتین،
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ارساص و منتمر نماید .

اصالحات مادۀ ( )۲۱معاهدۀ یگانه
مادۀ دهم:

مادۀ ( )۶۱معاهدۀ یگانه به مرح ذیص ایالح می گردد:

 -۶طرف هتای معاهتدۀ بترای هتر یتک از سترزمین هتای ختود بته ترتیت و بته متکلی لته هیتأه تعیتین خواهتد نمتود و روی
فورموص های له به وسیله هیأه در اختیار گ ذامته می متود آمتار هتای مربتوط بته موضتوعاه زیتر را بترای هیتأه خواهنتد
فرستاد:

الف -تولید یا ساخه مواد مخدر.

 استفاد از مواد مخدر برای ساخه مواد مخدر ،دیگر ترلیباه مندرج در فهرسه ممار ( )۴و موادی له در این قترارداد با آنها امار نمد و استفاد از لا خمخاش برای ساخه مواد مخدر.
ج -میرف مواد مخدر.
د -وارداه و یادراه مواد مخدر و لا خمخاش.
هــ  -مواد مخدر ضبط مد و ترتی میرف آنها.
و -موجودی های مواد مخدر در ( )۴۶دسامبر ساص له آمارهای مربوط به آن ساص می بامد.
ز -مناطق قابص مناسایی لمه خمخاش و تریاک.
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( -۲الف) آمار های مربوط به موضو های مذلور در بند (الف) به استثنای ردیف (د) ساالنه تهیه مد و حدالثر تتا ()۴۱
جون سالی له متعاق ساص مربوط به گزارش اسه به هیأه داد خواهد مد.
 ارقام بازدهی در خیوص موضوعاه له در بند فرعی (د) بند ( )۶به آن امار یوره گرفته مد اسه ،باید ربعوارتهیه و در ظرف یک ما بعد از ختم ربع له مربوط آن می مود ،به هیأه ارایه گردد.
 -۴طرف های متعهد ملزم نیستند آمار های مربوط به موجودی های خاص را بدهنتد ولتی آمارهتای مربتوط بته متواد مختدر
له برای نیازمندی های خاص از خارج وارد لرد یا در خود لمتور یتا سترزمین بته دسته آورد انتد و همچنتین آمتار هتای
راجع به مقادیر مواد مخدر له برای تأمین احتیاجاه افراد لموری از موجودی های خاص بردامه مد  ،جداگانه به هیتأه
خواهند داد.
مادۀ جدید ( )۲۱مکرر
مادۀ یازدهم:
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مادۀ جدید ذیص وب از مادۀ ( )۲۶معاهدۀ یگانه اضافه می مود:
مادۀ ( )۲۶مکرر ،تهدید تولید تریاک:

 -۶تولید تریاک توسط هر لمور یا سرزمین باید به گونه ای سازماندهی مد و تحته نظتاره قترار گیترد لته تتا حتد امکتان
اطمینان حایص مود له مقادیر تولید مد در هر ساص از برآورد مقدار تریتالی لته در نظتر استه بته موجت بنتد ( )۶و (و)
مادۀ ( )۶۶تولید مود ،تجاوز ننماید.

 -۲اگر هیأه بر مبنای اطالعاتی له بر طبق مفاد این معاهدۀ در اختیار دارد مالحظه نماید له دوله عضتوی بترآوردی را
به موج بند ( -۶و) مادۀ ( )۶۶ارایه داد اسه ،تولید تریاک در قلمرو خود را به مقاید قانونی بتا توجته بته بترآورد هتای
مربوط محدود نکرد اسه و اینکه مقدار معتنابهی از تریالی له در داختص قلمترو و ایتن لمتور بته یتوره قتانونی یتا غیتر
قانونی تولید مد وارد جریان قاچاق غیر قانونی می گردد ،هیأه می تواند وب از مطالعه توضیحاه عضو مربوط ،له باید
ظرف یکما وب از اعالم موضو ارایه مود ،در زمینه لاهش تمام یتا بخمتی از ایتن مقتدار از میتزان در نظتر گرفتته متد
برای تولید و از مجمو برآورد های متذلر در بند ( ) ( )۲مادۀ ( )۶۶برای ساص آینتد لته در آن چنتین لاهمتی از نظتر
فنی قابص تحقق اسه ،با رعایه فیص لمه و تعهداه قراردادی آن دوله در زمینته یتادراه تریتاک ،اتختاذ تیتمیم نمایتد.
این تیمیم نود روز وب از اعالم آن به طرف متعهد ذیربط الزم االجراء می گردد.
 -۴وب از اعالم تیمیم اتخاذ مد در زمینه لاهش به موج بند ( )۲فوق الذلر به طرف متعهد ذیتربط هیتأه بترای حتص و
فیص مسالمه آمیز این مسأله با عضو مورد نظر وارد مذالر خواهد مد.
 -۶اگر موضو به طور مسالمه آمیز حص و فیص نگردد ،هیأه می تواند در یوره لزوم مفتاد متادۀ ( )۶۶را بته مرحلته
اجراء در آورد.
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 -۵هیأه در اتخاذ تیمیم در زمینه لاهش میزان برآورد موضو بند ( )۲فوق الذلر نه تنها للیه قترایین مربتوط ،از جملته
مرایطی له باعث ایجاد ممکص قاچاق غیر قانونی متذلور در بنتد ( )۲فتوق التذلر گردیتد استه ،را متد نظتر قترار متی دهتد
بلکه هر گونه تدابیر نظارتی جدید له ممکن اسه به وسیله دوله عضو اعماص گردد را نیز محلوظ خواهد نمود.
اصالحات مادۀ ( )۲۲معاهدۀ یگانه
مادۀ دوازدهم:
 مادۀ ( )۲۲معاهدۀ یگانه به مرح ذیص ایالح می گردد: -۶زمانی له در یک لمور یا در سرزمین یک طرف متعهد وضع به نحوی بامد له منتع لمته خمتخاش تریتاک دار بوتته
لولا یا گیا ماهدانه به نظرش مناس ترین اقدام برای حمایه از سالمه و رفا عمومی جلوگیری از انحراف متواد مختدر
به طرف قاچاق بامد طرف لمه را ممنو خواهد لرد.
 -۲طرف لمه خمخاش تریالدار یا گیا ماهدانه را ممنو می لنند باید تدابیر مناس جهته لمتف هتر نتو گیتاهی لته بته
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طور غیر مجاز لمه می مود و نابودی آنها به استثنای مقادیر لم له برای اهداف علمی یتا تحقیقتاتی متورد نیتاز آن طترف
می بامد اتخاذ لند.

اصالح مادۀ ( )۳۱معاهدۀ یگانه
مادۀ سیزدهم:

مادۀ ( )۴۵معاهدۀ یگانه به مرح ذیص ایالح می گردد:

 -۶به توجه به نظام قوانین اساسی ،قضایی و اداری خود طرف های این معاهدۀ مقرر خواهند دامه:

الف -در سطح ملی هماهنگی الزم را در امر ویمگیری و سرلوبی قاچتاق تتأمین خواهنتد نمتود ،بتدین منظتور متی تواننتد بته
نحوی سودمند ادار خایی را مامور هماهنگی نمایند.

 در مبارز علیه قاچاق مواد مخدر به یکدیگر لمک نمایند.ج -همکاری نزدیک بین خود و سازمان های بین المللی یالحیه دار له عضو آنها هستند برقرار نمایند له تا یک مبتارز
هماهنگ علیه قاچاق یوره گیرد.
د -مواظبه نمایند له همکاری بین المللی بین قسمه های مربوط با سرعه انجام گیرد.
هـ  -تألید نمایند له وقتی اوراق قضایی برای تعقی یک امر قضایی بین لمور ها رد و بدص می مود این لار با سرعه به
نمانی مراجع تعیین مد از طرف متعاهدین انجام گیرد .این موضو به حق طرف های این معاهدۀ در ایتن بخواهنتد اوراق
قضایی از مجرای سیاسی برای آنها فرستاد لطمه نمی رساند.
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و -طرفین در یورتی له مناس تمخیص دهند عالو بر اطالعاه مورد نیاز مادۀ ( )۶۲اطالعاه مربوط به فعالیته هتای
غیر مجاز مواد مخدر در لمور متان متامص اطالعتاه لمته ،تولیتد ،ستاخه ،میترف و قاچتاق غیتر مجتاز متواد مختدر از
طریق منمی لص به آگاهی هیأه و لمیسیون خواهند رساند.
ز -اطالعاه مندرج در بند قبلی باید تا حد امکان با متیو تتاریخی هتایی لته متدنظر هیتأه استه ارایته گتردد و در یتوره
درخواسه یکی از طرف ها ،هیأه متی توانتد .در فتراهم آوردن ایتن اطالعتاه و در تتالش بترای لتاهش فعالیته هتای غیتر
مجاز مواد مخدر در داخص مرزهای طرف متعهد مزبور رهنمایی های خود را ارایه نماید.
اصالحات بند های (۱و  )۲مادۀ ( )۳۹معاهدۀ یگانه
مادۀ چهاردهم:
 بندهای (۶و  )۲مادۀ ( )۴۱معاهدۀ یگانه به مرح ذیص ایالح گردد:( -۶الف) با رعایه مقرراه قوانین اساسی خود ،هر طرف متعهد مقرراه الزم را تیوی خواهد لرد برای اینکه لمته،
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تولید ،ساخه ،استخراج ،ترلی  ،نگهداری ،عرضه ،به فروش گذامتتن ،وختش ،خریتد و فتروش تحویتص بته هتر عنتوانی لته
بامد ،داللی ،ارساص ،یدور به طور عبوری ،حمص و نقص ،وارد لردن و یادر لردن مواد مختدر بتر ختالف مقترراه ایتن
قرارداد یا هر ایص دیگری له به نظر طرف متعهد مذلور برخالف مفاد این معاهدۀ بامتد وقتتی لته انجتام گیترد جترم هتای
قابص مجازاه به ممار می آید و همچنین برای این لته جترایم مهتم ممتموص مجتازاه لتافی ،بته خیتوص مجتازاه زنتدان یتا
دیگر لیفر های محروم لنند از آزادی گردد.

 علی الرغم بند فرعی سابق ،زمانی له سوء میرف لنندگان مواد مخدر چنین جرایمتی را مرتکت متوند ،طترف هتایمتعهد می توانند به جایگزین یا مکمص محکومیه و مجازاه ستوء استتفاد لننتدگان را مطتابق بنتد ( )۶متادۀ ( )۴۲مکلتف بته
وذیرش تدابیر درمانی ،آموزش ،مراقبه های وب از درمان ،باز وروری و سازگاری اجتماعی نمایند.
 -۲ممروط بر محدودیه های قوانین اساسی هر طرف متعهد و نظام قضایی و قوانین داخلی:
الف:

اوص :هر یک از جرم های ممروح در بند ( )۶اگر در لمور های مختلف به وقو ویوسته بامتد یتک جترم جداگانته متناخته
خواهد مد.
دوم :مرله عمدی در یکی از جرایم مذلور توطیه و لومش بترای ارتکتا آن همچنتین لارهتای مقتدماتی و عملیتاه متالی
عمومی مربوط به جرم هتای لته موضتو ایتن متادۀ متی بامتد جترم هتای قابتص مجتازاه بته نحتو وتیش بینتی متد در بنتد ()۶
محسو

خواهند مد.

سوم :محکومیه های یوره گرفته در خارج از لمور برای این جرم ها به عنوان تکرار جرم ملحوظ خواهد مد.
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چهارم :جرم های مهم سابق الذلر له به وسیله افراد لمور و یا اتبا بیگانه ارتکا یافته استه بته وستیله طترف متعهتد لته
جرم در سرزمین او به وقو ویوسته یا به وسیله طرف متعهد له مجرم در سرزمین او یافه متد استه چنانچته استترداد او
طبق قوانین طرف متعهد له چنین درخواستی از او یوره گرفته اسه قابص وذیرش نبود و مجرم قبالً محالمته نگردیتد و
حکم یادر نمد بامد تعقی

خواهد مد.

:
اوص :هتتر لتتدام از جتترم هتتای متتذلور در بنتتد هتتای (۶و ( )۲التتف -دوم) ایتتن متتادۀ در زمتترۀ جتترایم قابتتص استتترداد منتتدرج در
عهدنامه های استرداد موجود بین طرف ها متعهد محسو می گردد.
طرفین متعهد می موند له چنین جرایمی را در هر معاهدۀ استرداد مجرمانی له میان آنان منعقد خواهد مد به عنوان جرایم
قابص استرداد محسو نمایند.
دوم :اگر طرف متعهد له استترداد مجرمتان را ممتروط بته وجتود معاهتد متی دانتد ،تقاضتای استترداد را از طترف دیگتری
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دریافه نماید له با آن عضو معاهد استردادی منعقد ننمود اسه متی توانتد بنتابر یتالحیه دیتد ختود ایتن معاهتد را مبنتای
قانونی برای استرداد در زمینۀ مندرج در بندهای (۶و ( )۲الف – دوم) این مادۀ محستو دارد .استترداد تتابع ستایر مترایط
ویش بینی مد در قوانین طرف درخواسه خواهد بود.

سوم :طرف های له استرداد را ممتروط بته وجتود معاهتد استترداد نمتی داننتد جترایم منتدرج در بنتد هتای (۶و (،)۲التف –
دوم) این ماد را به لحاظ مرایط مقرر مد در قوانین طترف درخواسته بته عنتوان جترایم قابتص استترداد بتین ختود محستو
خواهند نمود.

چهارم :استرداد مطابق قوانین طرف درخواسه به عمص خواهد آمد و علی الرغم بند فرعی (

– اوص ،دوم و سوم) این بند

طرف مذلور حق دارد در مواردی له حست یتالح دیتد مقامتاه یتالحیه دار ایتن جترایم بته انتداز لتافی متدید محستو
نگردند از موافقه با درخواسه استرداد خود داری نمایند.
اصالحات مادۀ ( )۳۰معاهدۀ یگانه و عنوان آن
مادۀ پانزدهم:
مادۀ ( )۴۲معاهدۀ یگانه و عنوان آن به مرح ذیص ایالح می گردد:
 -۶طرف های متعهد نسبه به جلوگیری از سوء میرف مواد مخدر و تمخیص زود هنگام ،درمان ،آموزش ،مراقبه بعتد
از درمان ،باز وروری و سازگ اری اجتماعی این امخاص توجه ویژ مبذوص و للیته تتدابیر عملتی را بته لتار خواهنتد بترد و
تالش های خود در این زمینه هماهنگ خواهند نمود.
 -۲طتترف هتتای متعهتتد آمتتوزش لارلنتتان ختتود در زمینتته متتورد درمتتان ،مراقبتته بعتتد از درمتتان ،بتتاز وتتروری و ستتازگاری
اجتماعی سوء میرف لنندگان مواد مخدر را تا حد امکان گسترش خواهند داد.
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 -۴طتترف هتتای متعهتتد للیتته تتتدابیر عملتتی بتته منظتتور لمتتک بتته امتتخاص لتته حرفتته آنهتتا مستتتلزم لست اطالعتتاه در زمینتته
ممکاله سوء میرف مواد مخدر و ویمگیری از آن اسه را اتخاذ لرد و همچنین در یورتی له این خطر وجتود دامتته
بامد له سوء میرف مواد مخدر فراگیر گردد آگاهی عمومی را گسترش خواهند داد.
مادۀ جدید ( )۳۰مکرر
مادۀ شانزدهم:
 مادۀ جدید ذیص وب از مادۀ ( )۴۲معاهدۀ یگانه اضافه می مود:مد ( )۴۲مکرر ،توافقنامه های مربوط به مرالز منطقوی:
اگر یک طرف متعهد به عنوان بخمی از اقداماتش در مبارز با قاچاق متواد مختدر و بتا توجته مقتضتی بته قتانون اساستی و
نظتتام هتتای حقتتوقی و اداری ختتود مناست بدانتتد و در یتتوره تمایتتص بتتا تویتتیه فنتتی هیتتأه یتتا ستتازمان هتتای تخییتتی و بتتا
مموره سایر طرف های ذی نفع در منطقه ،انعقاد توافقنامه های را ترویج خواهد نمود له در آنها توسعه مرالز منطقه یی
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برای تحقیقاه و آموزش های علمی جهه مبارز با معضاله نامی از ستوء میترف و قاچتاق متواد مختدر وتیش بینتی متد
بامد.

زبان های پروتوکول و تشریفات امضاء تصویب و الحاق
مادۀ هفدهم:

 -۶این وروتولوص له نسخه های آن به زبان های چینی ،انگلیستی ،فرانستوی ،روستی و هستوانوی هتم بته یتک انتداز معتبتر
می بامند تا تاریخ  ۴۶دسمبر  ۶۶۷۲میالدی برای امضاء از جان هر یک از طرف های متعهد یا امضاء لنندگان معاهتدۀ
یگانه مفتوح خواهد بود.

 -۲این وروتولوص منوط به تیوی

دوله های استه لته آن را امضتاء لترد انتد و معاهتدۀ یگانته را تیتوی لترد یتا بتدان

ملحق مد اند .اسناد تیوی به منمی سورد خواهد مد.

 -۴این وروتولوص باید بعد از تاریخ  ۴۶دسامبر  ۶۶۷۲بترای الحتاق از جانت هتر طترف ذیعالقته لته ایتن معاهتدۀ یگانته را
امضاء ننمود اسه ،گمایش یابد.
الزم االجراء شدن
مادۀ هجدهم:
 -۶این وروتولوص به همرا ایالحاه مندرج در آن ،سی روز وب از تاریخ تودیع چهلمین سند تیوی یا الحاق به موجت
مادۀ ( )۶۷الزم االجراء خواهد گردید.
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 -۲در متورد هتر دولتته دیگت ری لته ستتند تیتوی یتا الحتتاق ختود را وتب از تتتاریخ تودیتع چهلمتین ستتند متذلور تستلیم نمایتتد،
وروتولوص حاضر سی روز وب از تودیع سند تیوی یا الحاق آن دوله الزم االجراء خواهد مد.
تأثیر االجراء
مادۀ نزدهم:
هر دولتی له وب از الزم االجراء مدن این وروتولوص به موج بند ( )۶مادۀ ( )۶۲فوق به عضوبه معاهتدۀ یگانته در متی
آید در یورتی له قید دیگری را اعالم ننمود بامد.
 -۶به عنوان طرف متعهد معاهدۀ یگانه ایالح مد محسو خواهد گردید و همچنان در قباص هر یک از طرف های متعهد
معاهدۀ یگانه له به این وروتولوص نه ویوسته اند ایالح نمد محسو خواهد گردید.
مقررات مؤقت
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مادۀ بیستم:

 -۶هیتتأه بتتین المللتتی لنتتتروص متتواد مختتدر لتته بتته موجت معاهتتد واحتتد ایتتالح نمتتد تمتتکیص متتد استته وظتتایفی را لتته در
ایالحاه مندرج در این وروتولوص عنوان مد اسه از تاریخ الزم االجراء مدن وروتولوص حاضر به موج بند ( )۶متادۀ
( )۶۲فوق بر عهد خواهد دامه.

 -۲مورای اقتیادی اجتماعی باید تاریخی را تعیین نماید له برمبنای این هیأه ایجاد مد به موج ایتالحاه منتدرج در
این وروتولوص وظایف خود را بر عهد گیرد .از آن تاریخ هیأتی له بنابر مقرراه فوق تمکیص مد اسه ،در قباص آن دستته
از دوله های عضو معاهدۀ یگانه ایالح نمد و نیز دوله های عضو معاهداه مذلور در مادۀ ( )۶۶معاهدۀ یگانته لته بته
عضویه وروتولوص در نیامد اند وظایفی را له در معاهدۀ یگانته ایتالح نمتد بترای هیتأه وتیش بینتی متد استه بتر عهتد
خواهد گرفه.

 -۴از بین اعضای هیأه له در نخستین انتخاباه وب از افزایش اعضای هیأه از یازد نفر به سیزد نفر انتخا می موند
دورۀ عضویه مش نفر در وایان سه ساص و مده لار هفه نفر دیگر در وایان ونج ساص منقضی خواهد مد.
 -۶اعضای هیأه له دور عضویه مان در وایان دورۀ اولیته سته ستاله فتوق التذلر بته اتمتام خواهتد رستید بته وستیلۀ منمتی
بالفایله وب از تکمیص نخستین انتخاباه به یوره قرعه انتخا خواهند مد.
حق شروط
مادۀ بیست و یکم:
 -۶هر دولتی می تواند در زمان امضاء یا تیوی این وروتولوص یا الحاق به آن نسبه به هر لدام از ایالحاه مندرج در
این وروتولوص به استثنای ایالحاه مربوط به بندهای ( ۱و  )۷مادۀ ( ( )۲مادۀ  ۶وروتولوص حاضتر) بنتدهای ( ۶ ،۶و )۵
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مادۀ (( )۶مادۀ  ۲وروتولوص حاضر) ،بندهای (۶و  )۶مادۀ (( )۶۱مادۀ  ۴وروتولوص حاضر) مادۀ (( )۶۶مادۀ  ۶وروتولوص
حاضر) مادۀ ( )۶۶مکرر (مادۀ  ۷وروتولوص حاضر) ،مادۀ (( )۶۱مادۀ  ۲وروتولوص حاضر) ،مادۀ (( )۴۱( ،)۲۲مادۀ ۶۶
وروتولوص حاضر) ،مادۀ (( )۴۲مادۀ  ۶۵وروتولوص حاضر) و مادۀ ( )۴۲مکرر ( مادۀ  ۶۱وروتولوص حاضر) ،مترطی را
اعالم نماید.
 -۲دولتی له مرطی را اعالم لرد اسه می تواند در هر موقع با اعالم لتبی از همه یتا بخمتی از متروط اعتالم متد ختود
یرف نظر نماید.
مادۀ بیست ودوم:
منمی نسخه تایید مد این وروتولوص را برای للیه طرف های متعهد و امضاء لننتدگان معاهتدۀ یگانته ارستاص خواهنتد نمتود.
هرگا این وروتولوص به موج بند ( )۶مادۀ ( )۶۲فوق الزم االجراء گردد منمی متن ایالح مد معاهتدۀ یگانته بتا رعایته
ایالحاه مندرج در این وروتولوص را تهیه نمود و نسخه تایید مد آن را بترای للیته دولته هتای عضتو یتا دولته هتای لته
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حق دارند به عضویه معاهدۀ ایالح مد در آیند ارساص خواهد مد.

این وروتولوص در مقر ژینو مؤرخ  ۲۵مارچ  ۶۶۷۲میالدی در یک نسخه واحتد منعقتد گردیتد لته در آرمتیف ستازمان ملتص
متحد حفظ خواهد گردید .در تایید مرات

فوق امضاء لنندگان ذیص له دارای اختیاراه الزم می بامتند ایتن وروتولتوص را بته

نمایندگی از دوص متبو مان ،امضاء نمود اند.
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