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Abstract 
Looking at recent international developments on illegal drugs, we find that 

discourses of international community actors' are changing and differentiating from 

each other on counter drugs policy. While the US and Mexico, as destination 

countries of drugs have a rigid policy; in opposite, Colombia and Afghanistan as 

countries of origin of drugs have a more lenient approach. So, it seems there has 

been occurred a shift from extremely rigid drugs policy making to a flexible regime 

across the countries. This attitude change could result in a considerable cost saving 

in counter drugs programs. Therefore, recently international drugs control 

organizations have also been redressing the existing prohibitionist regime, as 

evidenced by the launch of 2016 UNGASS and the emphasis on shared 

responsibility of governments, hearing the voices of non-governmental 

organizations on the one hand and expressing criticisms of alternative development 

and indigenous peoples` livelihood on the other hand, and ultimately the reform of 

drug-related treaties. The purpose of this research is a comparative study of Legal 

developments in countries of origin and destination of illegal drugs. Also related to 

the special session of the United Nations General Assembly, it is discussed that the 

adoption of laws followed by less draconian penalties could play a more favorable 

role to support human rights standards during drugs control programs. 
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 در مخدر مواد با مبارزه بر ناظر قضایی و تقنینی تحوالت
 اونگاس کشورهای

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 
 

 *2، لیال رییسی1فاطمه بینازاده

 یدهچک
 المللیی بین جامعۀ بازیگران گفتمان یابیم کهدرمی مخدر، مواد المللی اخیربین تحوالت به نگاهی با
 و کلمبییا  همچیون  کشیورهایی  در رونید  ایین  در حال تغییر اسی؛   و در متفاوت مواد با مقابله در

آمریکیا،   و مکزیک همچون مواد مقصد کشورهای مقابل در مواد مبدأ کشورهای عنوانبه افغانستان
سوی رژییم  گیرانه بهالیه سخ؛رسد حرکتی از منتهیمی نظربه. دارد وجود تریگیرانهآسان رویکرد
 بیه  توانید میی  نگیر   تغییر گیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری کشورها رخ داده اس؛  اینسهل
 اسی؛  میدتی  ،روازایین . میواد بیناامید   بیا  مقابلیه  هیای هزینیه  در ایمالحظیه  شیایان  جوییصرفه
 گیواه  اند پرداخته موجود گرایانۀمنع رژیم اصالح به نیز مخدر مواد با مقابله المللیبین هایسازمان
 نهادهیای  صیدای  شینیدن ، هیا دولی؛  مشیتر   مسیوولی؛  بر تأکید و 6102برگزاری اونگاس  آن،

از  بیومی  دمیان مر معیا   امیرار  و جیایگزین  توسیعۀ  مورد در انتقاداتی بیان یک سو و از غیردولتی
مواد مخدر اس؛. هدف از پژوهش حاضر مطالعیۀ   با مرتبط معاهدات اصالح در نهای؛ سوی دیگر و

تطبیقی تحوالت حقوقی کشورهای مبدأ و مقصد مواد مخدر و بررسی ایین موضیوا اسی؛ کیه بیا      
تری وبنحو مطلگیرانه بههای سهلکارگیری قوانین و در پی آن ماازاتبه ،6102توجه به اونگاس 

 تواند در مقابله با مواد مخدر و رعای؛ هناارهای حقوق بشری قربانیان آن نقش ایفا کند.می
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 مقدمه
المللی های بینها، ماامع و سازماندول؛بیش از یک قرن اس؛ که مسولۀ مواد مخدر مورد توجه 

های سازمان ملل متحید و نهادهیای   المللی ناظر بر مواد مخدر و برنامههای بیناس؛. کنوانسیون
سوی مقابله با این مشکل و ابعاد مختلف سوءمصرف، اعتیاد و قاچاق هدای؛ ها را بهوابسته، دول؛

مناسبی را برای جامعۀ جهانی فراهم آورده اس؛ تیا   ها، راهبردها و چارچوبکنند. این برنامهمی
هیای ملیی و   هیا و برنامیه  المللی، طرحهای بینها با همکاری یکدیگر و همکاری با سازماندول؛
با برگزاری کمیسیون شانگهای زمینۀ پیدایش اولین  0313المللی را به اجرا بگذارند. از سال بین

( و 96: 0932فراهم شد )باقرزاده میانای،  0306به سال  المللی تریا  در الههکنوانسیون بین
المللی تریا  منعقد شد. این روند با پیدایش و دومین کنوانسیون بین 0361پس از آن در سال 

که  0320تصویب اسناد گوناگون و در پی آن تدوین و تصویب کنوانسیون واحد مواد مخدر سال 
و در دهۀ بعید در سیال    داش؛ ی اعتیاد بود، ادامههاخود نقطۀ عطفی در تحوالت سیاستگذاری

: 0932گردان از سوی سازمان ملل متحید تصیویب شید )باصیری،     کنوانسیون مواد روان 0320
المللی تا سند جامع بعدی، دو جنگ علیه مواد مخدر در آمریکا در (. در فاصلۀ این سند بین013
میلییارد دالر شیکل    9/66ای بالغ برهزینه با 0336میلیارد دالر و  91با هزینۀ  0320های سال

گرف؛. پیش از وقوا جنگ سوم آمریکا علیه مواد مخدر، سند جامع سازمان ملل متحد در سال 
این کنوانسیون خود را متعهد بیه اصیول و    ها با عضوی؛ درتصویب شد، که بیشتر دول؛ 0333

زمان ملیل متحید نییز اولیین     سال بعد، مامع عمومی سیا  دانستند، دواهداف مندرج در آن می
سیومین   0339اجالس ویژۀ خود را در زمینۀ مواد برگزار کرد. در این زمینه در آمریکا به سیال  

 ،رحمدل) 0میلیارد دالر برآورد شد 21ای که تقریباً جنگ علیه مواد مخدر شکل گرف؛ با هزینه
وضیع قواعید مختلیف در     ها و. در این دوران سیر تحوالت مواد مخدر با برگزاری نشس؛(0932

که سازمان ملل متحد اعالمیۀ سیاسی کنترل جهانی مواد مخدر را  0333جریان بود تا در سال 
ها متعهد به کاهش تدوین کرد و در دومین اجالس ویژۀ مامع عمومی سازمان ملل متحد، دول؛

 شدند. 6113عرضه و تقاضای مواد مخدر تا سال 

                                                           
در آمریکا و مبارزۀ کیفری برای کنترل مواد مخدر، سه جنگ عمده  0302با تصویب قانون هاریسون در سال . 0

از  0339توسط رونالد ریگان و در نهای؛ در سال  0336توسط ریچارد نیکسون و سال  0320های در سال
های مزبور به قصد مبارزه با تهیۀ برانگیز بودند. جنگهایی که بسیار بحثرج بو  اعالم شد  با هزینهسوی جو

تدریج با دخال؛ ادارۀ گمر ، گارد ساحلی،گش؛ مرزی، بخش وزارت دفاا و مواد مخدر مطرح شد، ولی به
ی به خطوط مقدم رفتند و های نظامی آمریکایی در کشورهای خارجحتی ناسا به جنگ واقعی تبدیل شد. تیم

کنی مواد های مزبور برای ریشههای تولید کوکائین را تخریب کردند. روند جنگمحصوالت کوکا و آزمایشگاه
 (.32: 0932مخدر هیج جا با موفقی؛ همراه نبود )رحمدل، 
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جهان عیاری از میواد مخیدر بیود      0333 0مامع عمومی در واقع هدف آرمانی اجالس ویژۀ
رسید کیه در ایین اجیالس     میی  6102( و در نهای؛ این روند به اونگیاس  01: 0930نژاد، )متقی

های منعقده گرد هم آمدنید.  ها و تغییر کنوانسیونهای عضو با هدف اصالح سیاس؛نهایی دول؛
 سه نوا سیاس؛ اس؛:های عضو مشتمل بر های دول؛در این زمینه، دیدگاه

نخس؛ سیاس؛ عدم تحمل مطلق )صفر( که کمترین اغماض را دربارۀ مصرف و قاچاق مواد 
سیازی مصیرف میواد مخیدر     انگاری(  دوم سیاس؛ قیانونی جرم گیرد )تأکید برمخدر در نظر می

که همانند اروگوئه که مصرف، تولید و فرو  مواد مخدر را قانونی کرد  و سوم سیاس؛ بینابینی 
(. شایان ذکر اس؛ که سیاس؛ 3: 0932شود )فالحی، زدایی میاز مصرف برخی مواد مخدر جرم

اختصیار بیه   با تحوالت گونیاگونی کیه بیه    های متمادی وها در زمینۀ مواد مخدر طی سالدول؛
 هیا برخی از آنها اشاره شد، در حال تغییر اس؛. در این پژوهش تال  شده اس؛ به این پرسیش 

ه شود که آیا روند تحوالت حقوقی کشورهای مبدأ و مقصد مواد مخدر یکسان اس؛ یا پاسخ داد
خیر؟ و رویکرد کدام دسته در زمینۀ مقابله با مواد مخدر با معیارهیای حقیوق بشیری و حقیوق     

عملکرد سیستم سیازمان ملیل متحید بیا      الملل همخوانی دارد؟ همچنین این سیر تحول دربین
ویژۀ مامع عمومی به چه نحو اس؛؟ شایان ذکر اس؛ که با توجه بیه   توجه به برگزاری اجالس
و آمیار بیاالی تولیید و مصیرف میواد مخیدر در ایین چهیار کشیور،           گزار  جهانی مواد مخیدر 

 اند.نویسندگان بر این کشورها تأکید داشته

 

 در کشورهای مبدأ و مقصد روند تحوالت حقوقی مواد مخدر
 کشورهای مبدأ رویکرد .1

 و بحث مواد مخدر2کلمبیا  .1. 1
شدت تح؛ تیأییر سیاسیتگذاری اعتییاد    های مواد مخدر کلمبیا بهدر طول قرن بیستم، سیاس؛

طبق قانون مصوب، قاچاق و مصرف میواد مخیدر    0361نحوی که در سال ایاالت متحده بود  به
هیای زنیدان   ورهمدت و وضع دصورت طوالنیها بهتدریج، ماازاتصرفاً جریمۀ نقدی داش؛ و به

                                                           
1. United Nations General Assembly  Special Session(UNGASS) 

برگزار شد. اجالس مذکور شعار جهان عاری از مواد مخدر را اعالم  0333ومی در سال دومین اجالس ویژۀ مامع عم
کارگیری راهبردهای جسورانه برای امحای مواد بود و در نهای؛ به تبیین کرد که تحقق شعار مذکور منوط به به

مورد تصویب  گاهمنار شد. این برنامه هیچ 6113و ارائۀ راهبرد امحای کش؛ کوکائین و خشخا  تا سال 
 (.1: 0930نژاد، مامع عمومی قرار نگرف؛، ولی اصولی را برگرفته از این راهبرد به تصویب رساند )متقی

 تأکید کشورها بر این نویسندگان کشور، چهار این در مواد مصرف و تولید باالی آمار مخدر و مواد جهانی گزار  به توجه با .6

 .اندداشته
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طور قانون ملی مواد مخدر کلمبیا تصویب شد. این قانون به 0332انفرادی افزایش یاف؛. در سال 
خاص ابزاری برای کنترل و سرکوب هر گونه فعالی؛ میرتبط بیا میواد مخیدر قلمیداد شید. امیا        

ر در می منتقدان بر این باور بودند که موضع عدم تحمل مطلق قانون در زمینۀ مصرف مواد مخد
کند. بنابراین بهتر اسی؛  باید تعدیل شود، زیرا این قوانین حق آزادی شخصی را نقض می 0332

 .(Yepes & Guzmán, 2011: 40)زدایی شود از حمل و حداقل مصرف شخصی مواد مخدر جرم
بیا وجیود مخالفی؛ دادسیتان      ، و6100در این زمینه بنا به قانون امنیی؛ شیهروند مصیوب    

شد که در اختیار داشتن میزان مصرف شخصی مواد مخدر غیرمارمانه باقی بماند عمومی، مقرر 
عمل قانون مذکور  و مصرف مواد مخدر باید در راستای حق آزادی شخصی پذیرفته شود. اما در

شیود تیا   گذارد، و این خود سیبب میی  مسوله را در مورد حداقل میزان مصرف در ابهام باقی می
ای را در مورد اشخاصی که حیداقل میواد   بتوانند ابزارهای سرکوبگرانه مأموران پلیس در خیابان

. بنا بیر پیشینهاد کمیسییون    (Transnational insstitute, 2016: 1)کار گیرند مخدری دارند، به
کنندگان مواد مخدر شکل گرف؛، مصرف 6109مشورتی سیاس؛ مواد مخدر کلمبیا که در سال 

زمینه پیشنهاداتی ارائه شد که در ماموا به تدوین الیحۀ مواد  را نباید مارم شناخ؛ و در این
مخدر جدید اناامید. در الیحۀ جدید حداقل میزان مصرف برای بیار اول تعرییف شید. براسیاس     

دلیل ارتکاب درصد از کل زندانیان کلمبیا به 02حدود  0هاگزار  مؤسسۀ ملی ندامتگاه و زندان
)6 برنید  سر میی اختیار داشتن/مالکی؛( در زندان به ق/تولید/درجرائم مرتبط با مواد مخدر )قاچا

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2017).  افزایش مصرف مواد مخدر شکستی
رود. به همین دلیل سیاستگذاری جدید میواد  شمار میهای عمومی پیشین کلمبیا بهدر سیاس؛

د دارد و شهردار بوگوتیا پیروژۀ سیالم؛ بیرای درمیان      مخدر دول؛ بر رویۀ سالم؛ عمومی تأکی
 Transnational)اندازی کرده اسی؛  جوانا را راهکنندگان ماریمعتادان وابسته به کر  و مصرف

insstitute, 2016: 2رونید   ،قضیایی  و تقنینیی  انگارانه بیودن، سیسیتم  بر سهل(. در کلمبیا عالوه
ول این کشور، مسولۀ صنع؛ پزشکی کانابیس و تأییر جدیدترین تح متغیری را تاکنون پیموده و

گذاری خصوصی و ماوز کشاورزان و جوامع بومی برای تولید مواد اس؛. در واقع در ایین  سرمایه
 .اندپیش گرفته کشور سیاس؛ قانونمندی را در مقابله با مواد در

 

 افغانستان   کنترل مواد در. 2. 1
نندۀ تریا  در جهان همچون دیگر کشیورهای درگییر میواد    عنوان اولین تولیدکدر افغانستان به
ها و اقداماتی از سوی مقامات هر دوره صورت گرفته اس؛ تا بتوانند با ایین مشیکل   مخدر تال 

با افزایش کش؛ کوکنار در نقاط مختلف کشور تال   0916تا 0906های مقابله کنند. طی سال

                                                           
1. Instituto  Nacional Penitenciario y Carcelario 

2. Available at: http://www.inpec.gov.co 
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نامیۀ ترییا    جلوگیری شود. در این زمان اصولپخش و استعمال آن در میان مردم  شد تا ازمی
منعقد شد که طی آن حق کنترل، زرا و صادرات ترییا  بیه دولی؛ داده شید، و      0991مصوب 

نامیۀ  پرداختند. یک سال بعد بیا وضیع اصیول   کشاورزان با نظارت مأموران دولتی به برداش؛ می
تان ممنوا شد. این رونید طیی   جدید، کاش؛، تاارت، ورود و صدور و استعمال تریا  در افغانس

این دوره نیز بیرای اسیتعمال میواد مخیدر      همچنان ادامه داش؛ و در 0922تا  0913های سال
بنیدی آن و جیرم   جریمۀ نقدی و حبس وجود داش؛. در این قانون به تعریف مواد مخدر، طبقیه 
ایین دوره  شیود. در  دانستن قاچاق مواد مخدر اعم از کشی؛، تایارت و اسیتعمال پرداختیه میی     

المللی میواد مخیدر سیازمان ملیل پیوسی؛. در دورۀ حکومی؛       های بینافغانستان به کنوانسیون
، فرمانی مبنی بر ممنوعی؛ کش؛ بنگ صادر 0931تا  0921های طالبان بر افغانستان طی سال

 Afghanistan independent human rights) شد و کش؛ آن را در سراسر کشیور ممنیوا کیرد   

 0n, 2014: 6)commissio شیکل دیگیری بیه خیود      6با توافقنامۀ بین  0931. این روند در اوایل
وجود آمد و در این دوره قیانون مبیارزه بیا میواد مخیدر      گرف؛. پس از این توافق ادارۀ موقتی به

هیا آگیاهی و معلومیات محیدودی     بیشتر افغیان  0930تدوین شد. تا اواسط سال  0930مصوب 
مواد مخیدر و وابسیتگی بیه آن داشیتند. نخسیتین مرکیز        استفاده از دربارۀ خطرهای مربوط به
هیای دهیۀ   کیه طیی جنیگ    در کابل شروا به فعالی؛ کرده بیود  0921مداوای معتادان در سال 

 و دفتر مقابله با مواد مخیدر و  9این مرکز تخریب و سپس توسط سازمان بهداش؛ جهانی 0923
. onal Policy report, 2012(Afghanistan Nati-(12 :2016 حمایی؛ شید   2جیرم ملیل متحید   

قوانین دیگیری را در زمینیۀ مقابلیه بیا میواد       33و  32های افغانستان پس از این قانون، در سال
مخدر به تصویب رساند. مقامات افغانستان معتقدند از آناا که تعداد کثیری از افیراد میرتبط بیا    

گیرم ترییا  را حمیل     61روئین ییا  گیرم هی   01تیا   1مواد مخدر، کسانی هستند کیه کمتیر از   
شود منابع ارزشمند و نیروهیای انسیانی شیامل میأموران ادارات     کنند، این موضوا سبب میمی

کیه بایید قاچاقچییان    مختلف مواد مخدر و نهادهای قضایی صرف مسائل جزئیی شیود، درحیالی   
مخدر مداخلیه کننید   تر قاچاق مواد بزرگ را زیر نظارت قرار دهند و بکوشند تا در موارد سنگین

 Ministry of) تا رسیدگی به قضایای کوچک موجب ازدییاد و تیراکم کیاری در محیاکم نشیود     

counter narcotice, 2011: 33). تیاکنون  مخیدر  مواد خصوص در قانونگذاری ابتدای از بنابراین 

                                                           
1. Available at: www.aihrc.org.af,14/2/2017 

در شهر بن آلمان دربارۀ افغانستان و با حضور نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحید در   6110دسامبر  2توافقنامۀ بن در . 6
ها به امضا رسید. غانستان و برقراری صلح پایدار، یبات، بازسازی و احترام به حقوق انسانجه؛ پایان بخشیدن به تراژدی اف

بایسی؛ براسیاس   توافقنامۀ مذکور به تشکیل دول؛ موق؛ اناامید و توافق شد کیه اقیدامات دولی؛ موقی؛ افغانسیتان میی      
  ( باشد.6110نوامبر  02شورای امنی؛ سازمان ملل متحد )مصوبۀ  0923قطعنامۀ 

ww.iec.org.af/public_html/.../Flipcharts1/Dari.pdf 
3. World Health Organization 

4. United Nation Office on Drug and Crime 
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 زمیان  هیم  ترکیبیی  طیور بیه  قانونمندسیازی  و انگاریجرم متفاوت رویکرد دو هر از قانونگذاران
 تیا  زمیان  آن از و رسیید  خیود  اوج بیه  0923 قانون با انگاریجرم رویکرد اند، البتهکرده استفاده
 مخیدر  میواد  بیا  مبارزه المللیبین هایکنوانسیون کند، زیرا براساسنمی چندانی تفاوت سوبدین
 قانون از بلق تا اس؛، چراکه داشته نزولی و صعودی روند قانونمندسازی رویکرد اما شده، تنظیم
 افزایش مخدر مواد به مربوط هایفعالی؛ قانونمندسازی دامنۀ بر جدید قانون هر آمدن با 0933
، صیح؛  وزارت خصوصبه دولتی بخش از فعالی؛ حوزۀ گستردگی شاهد کهطوریبه اس؛، یافته
 یین ا 0933 قیانون  تصویب با اما .هستیم نیز غیردولتی هایسازمان و افراد و خصوصی بخش به

 اخییر  قیانون  2و 1 بنید  دو در منیدرج  اهیداف  ایین در  وجود با .اس؛ داشته نزولی روند حرک؛،
 .(29و002: 0933صادقی، )کند می یاد دولتی و غیردولتی هایسازمان همکاری از قانونگذار

 

 موادکشورهای مقصد  . رویکرد2
 مکزیک و مقولۀ مواد مخدر .1. 2

شیمار  که هم مقصد و هم مبدأ تولید مواد مخدر اسی؛، بیه   عنوان کشوریتوان بهمکزیک را می
های قاچاق مواد مخدر همکاری وجود داش؛، طی این بین دول؛ و سازمان 0321آورد. در دهۀ 
(. در (Grayson, 2009: 29 کردنید های مواد مخدر به پلیس محلی و دولتی تکیه میمدت کارتل

را در آمریکا اعالم کرد و ایین مسیوله موجیب     این دوره ریچارد نیکسون جنگ علیه مواد مخدر
دلییل فشیار اییاالت    افزایش فشار بر دول؛ مکزیک جه؛ اقدام علیه قاچاق مواد مخیدر شید. بیه   

کیارگیری هواپیمیا بیرای    کمپین ضد کشی؛ میواد مخیدر و بیه     0321متحده، مکزیک در سال 
را آغاز کیرد و در   9درانگو/ 6/سینالوا 0تخریب محصوالت مواد مخدر در مثلث طالیی چی هواهوا

هیای  پی آن، رویکرد این کشور در مقابله با مواد مخدر همراه با افزایش میزان بودجه، بازداشی؛ 
رهبران قاچاق مواد و ماازات بود. سیاس؛ کنترل میواد مخیدر مکزییک در دورۀ ارنسیتو زدییو      

مواد مخدر دستور داد بیشتر جنبۀ نظامی پیدا کرد. وی به نیروی هوایی جه؛ تعقیب پروازهای 
(Esparza et al., 2012: 15)    از جمله اقدامات مکزیک در مسیر کنترل میواد مخیدر، پیشینهاد .

)بسیتۀ کمیک    2ایاالت متحده و مکزیک ابتکیار مرییدا   6112در اکتبر  بود و نیز 0333اونگاس 
م کردنید کیه   اعیال  آمریکا به مکزیک و کشورهای آمریکای مرکزی( را برای کنترل مواد تعیین و

دولی؛   6113. در آگوسی؛   (Seelke & Finklea, 2017: 13)آغیاز شیود    6113در سیال میالی   
دارا شدن میزان اندکی از مواد مخدر همچون کانیابیس، کوکیایین،    زدایی ازفدرال مکزیک جرم

                                                           
1. Chihuahua 
2. Sinaloa 

3. Durango 
4. Merida initiative 



 454   مخدر... مواد با مبارزه بر ناظر قضایی و تقنینی تحوالت

 مالیس  دو ایین سیال، هیر    در .(Werb et al., 2014: 1)آمفتیامین و هیروئین را تصیویب کیرد     
 اسیتفادۀ  بیرای  مواد مخیدر  اقسام از اندکی مقادیر حمل از زداییجرم الیحۀ مکزیک ریقانونگذا
 تنهیایی بیه  مکزیک در مواد مخدر جنگ با مرتبط ومیرمرگ کرد. با این حال تصویب را شخصی

 Transform drug policy (20 :2016 ,رسیید  نفیر  هیزار  11 بیه  6100تیا   6112 دسیامبر  از

foundation.) ابتدای در وی که بود شکلبدین 6106 سال از پنانیتو کار آمدن روی با روند این 
 التین آمریکای یهادول؛ سران اجالس در بود. مواد مخدر قانونمندی مخالف خودکار  به شروا
 نیس؛ مشکلحل راه یقانونمند که داش؛ بیان پنانیتو 6109 سال در اروپا اتحادیۀ و یبکارائ و
 کیرد  بیان پنانیتو، سمانا کلمبیایی مالۀ با مصاحبه در .کندینم انتخاب ارحل راه این مکزیک و
 متقاعید  شخصیی طیور  بیه  ویهرچنید   اسی؛،  بیاز  خاص مواد مخدر یقانونمند دربارۀ بحث که
 .(Youngers, 2013: 3 & 5) باشد مشکلحل راه موضوا این که شودینم

 دارد: ماحصل قانونگذاری مواد مخدر در مکزیک دو ویژگی مهم 
کنندگان و فروشندگان با حایم انید .   انگاری مصرف. جرم6. افزایش جمعی؛ زندانیان و 0
ها و اعمال مضیق قانون برای جرائم مرتبط با مواد مخدر به افزایش مهمیی در جمعیی؛   ماازات

شود. اکثری؛ این زندانیان که اتهامشیان میرتبط بیا میواد مخیدر      طور کلی منار میزندانیان به
شیود. در مامیوا   های جامعه کنار گذاشته شده و آموزششان محدود و هیچ میی ، از بخشاس؛
 Transform drug) اسی؛  دلیل جرائم میرتبط بیا میواد مخیدر    درصد از افراد زندانی به 11جرم 

policy foundation , 2016: 9). 
 

 آمریکا تحوالت مواد مخدر در. 2. 2
 ، مورفین، کوکایین و سیایر میواد مخیدر، قیانونی و     در پایان قرن نوزدهم مصرف و فرو  تریا

به تصویب رسیید و بیه موجیب آن آمریکیا      0302رایج بود. قانون مواد مخدر هاریسون در سال 
برای پایبندی به معاهدۀ الهه، خرید و فرو  تریا  و کوکایین را تح؛ نظیارت دولی؛ درآورد.   

به تصیویب رسیید کیه     0321در سال  قانون جامع کنترل و پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر
ایین رونید،در    در ادامیه .  (Sacco, 2014: 10)مطابق آن مواد مخدر به پنج دسته تقسیم شیدند  

)توسیط   0336)توسط ریچارد نیکسون(،  0320های سه جنگ علیه مواد مخدر در سال آمریکا
 ,Jelsmaاعالم شد ) های بسیار گزاف)توسط جورج بو ( با هزینه 0339ریگان( و در نهای؛ در 

2011: 5; Stevenson, 2011 قانون ضید سوءمصیرف    0333(. پیش از وقوا جنگ سوم، در سال
کیلیوگرم   1های اجباری برای یک کیلیوگرم هیرویین ییا    مواد مخدر تصویب شد، که محکومی؛

 0332هیای  طی سیال (Cheney, 2015: 12). گرفته شد سال زندان در نظر 01کوکایین حداقل 
المللییی مییواد مخییدر و تقوییی؛ هییای بیییندر آمریکییا نظریییۀ حماییی؛ از کنوانسیییون 0333تییا 

هیای  منظور امحای زمیین گرف؛. در این خصوص حتی طرحی به قوت سازوکارهای اجرای آنها،
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راهبیرد امحیای    0333زیر کش؛ غیرقانونی در نقاط مختلف جهان ارائه شد و کنگره در اکتبیر  
 و ایالتی (. قوانین2: 0930نژاد، را تصویب کرد )متقی 6113ل کش؛ کوکایین و خشخا  تا سا

 .دانس؛می جرم را جواناماری مصرف و فرو  ،شدن دارا 6111سال  در متحده ایاالت فدرال
 اختییار  در فیرو  و ، مصرف 0ریچ علیه گنزالس قضیۀ در همین سال در فدرال عالی دیوان 
 در .(Reuters, 2013: 1) کیرد  اعیالم  غیرقانونی کیپزش مصارف برای حتی ،را جواناماری داشتن

 هایدادگاه کارگیریبه که ایبات شد، 6113 سال کنار سیاس؛ ممنوعی؛ در سیستم فدرال، در
. شیود میی  جناییات  ارتکاب تکرار کاهش سبب، سنتی هایدادگاه با مقایسه در مواد مخدر، ویژۀ
 افیزایش  6113سیال   تیا  مواد مخدر به وطمرب زندان به محکومی؛ میزان که اس؛ حالی در این
ایاالت متحده، قانونمنیدی مصیرف،    . از جمله تحوالت برجسته در((West et al., 2011:9یاف؛ 
 INCBجوانا در ایاالت کولرادو و واشنگتن، آالسکا و اورگان بود اختیار داشتن و فرو  ماری در

reports, 2015: 7).) آمریکیا، قیانون   هایایال؛ در جواناماری یژهوبه کانابیس قانونمندی با وجود 
 دارا نظر از مصرف پزشکی یا تفریحی(،)صرف مواد مخدر کنترل قانون براساس دول؛ این فدرال
 قیانون  شیود، می مشاهده 0 جدول در چنانکه و داندمی جرم را جواناماری توزیع و کش؛ ،شدن
طور به .((Reuters, 2017: 1اس؛  کرده ینیبپیش ایاالت قوانین برخالف را هاییماازات مذکور
 سیعی  اییاالت  از بسیاری که نحویبه دارد، وجود فاحشی تفاوت ایاالت و فدرال قوانین بین یکل
 سیاسی؛  بیه  توجیه  بیا )فیدرال   سیستم در کهیدرحال دارند، مواد قانونمندی با شدن همگام در

 بازارهیای  همچیون رشید   آییاری  ممنوعیی؛  ایین  کنند ویم پافشاری ممنوعی؛ بر( صفر تحمل
 شیرایط  بیه  توجیه  بدون دیگر یجا به منطقه یک از مواد هاییاس؛س انتقال/مواد قاچاق جنایی
 تعیویض /میواد  تولید جغرافیایی ییجاجابه دلیلبه دیگر منطقۀ به منطقه یک از مهاجرت/ محلی
 و محرومیی؛ / صخیا  یامیاده  بیه  دسترسیی نداشیتن   دلیلبهکنندگان مصرف مصرفی مادۀ نوا
 دیید  از خالصیه طیور  بیه  .داشی؛  جامعیه، در پیی خواهید    از موادکنندگان مصرف نشینییهحاش

 .اس؛ ممنوعی؛ هاییاس؛س مستقیم نتیاۀ بشری حقوق یهانقض بیشتر منتقدان، از بسیاری

                                                           
1. Gonzales v. Raich 

 ،0332 سال در کالیفرنیا در جواناماری زشکیپ مصرف قانونمندی به توجه با ،دش مطرح 6111 سال در ادعو این
 به و قانونی یفرنیالکا قانون موجب به که دکرمی مصرف خانگی جوانای ماری ادعو این ۀخواند ،ریچ انال
 کش؛ ۀمزرعشش  مریکاآ مواد با مبارزه ۀادار مأموران 6116 سال در .بود غیرقانونی فدرال قانون موجب
 غیرقانونی مواد اول ۀطبق در فدرال مواد کنترل قانون موجب به جواناماری زیرا دند،کر تخریب را جواناماری
 پزشکی ضرورت دکترین برخالف فدرال مأموران اقدام این که بود مدعی ریچ انال طرف یک از .داش؛ قرار
 در .اس؛ غیرقانونی امر این که بود قدتمع متحده ایاالت کل دادستان ،گونزالس آلبرتو ،دیگر طرف از و اس؛
 در پرونده این .اس؛ غیرقانونی پزشکی مصرف برای جواناماری مصرف که داد یأر عالی دیوان نیز نهای؛
 Gonzales v. Raich, 545 U.S. 1, 125 S.Ct. 2195, 162 L.Ed.2d 1 (2005) : اس؛ دسترس قابل ذیل درسآ
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 1. سیرتقنینی و قضایی مواد مخدر درکشورهای مبدأ و مقصد1جدول 

                                                           
 طرح از نگارندگان برگرفته از منابع زیر: .0

LEY 30 DE 1986,p.2/ código penal colombiano,2001,p.264/counter narcotics law,2010,p.98/ LEY 
GENERAL DE SALUD,1986,p.145 Codigo Penal Federal,2009,p.113/controlled substances 
act,21.u.s.c.841/ Federal Trafficking Penalties for Schedules,2016,p.1/ Global Prison trends 2015,p.4/ 
Afghanistan news,2016,p1: available in: www.moi.gov.af/fanews,16/1/2017 
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 تحلیل روند حقوقی مواد مخدر در کشورهای مبدأ و مقصد
 مترتبیۀ  هیای هزینیه  و مقصد کشورهای با مبدأ کشورهای قضایی و تقنینی هایسیاس؛ مقایسۀ
 بیا  مقایسیه  در مقصید  کشیورهای  هیای سیاسیتگذاری  کلیی،  طیور به. 0 بیانگر آن اس؛ که آنها،

 مختلیف  میواد  فیرو   و خریید  نگهیداری،  و حمیل  مصیرف،  تقنینیی  حیوزۀ  در مبدأ کشورهای
 آن دیگیر  سیر  در و حیداکثری  هیای مایازات  آن سیوی  یک که اس؛ طیفی صورتبه اعتیادآور،
 هیای سیاسی؛  از هرچیه  اسی؛   شده وضع حوزه این در مشابه جرائم برای حداقلی هایماازات
 وضیعی؛  از نییز  هیا مایازات  کنییم،  حرکی؛  مقصد رهایکشو سم؛ به مبدأ کشورهای تقنینی
 مواد ترینرایج نگهداری برای مااز مقدار حد. 6 کنند می میل حداکثری حال سم؛ به حداقلی
 کشیورهای  تیا  دارد بیاالتری  سیقف  مبیدأ  کشورهای در شهروندان، نزد مصرفی اعتیادآور مخدر
 ,LEY GENERAL DE SALUD,1986:145 , counter narcotics law,2010: 98 )) مقصید 

LEY 30  DE 1986: 2,) 9. بیا  میرتبط  زنیدانیان  تعداد ،6و  0بندهای  در ذکرشده دلیل دو به 
 هیر  زنیدانیان  کیل  از را کمتری درصد مقصد کشورهای از آشکارا مبدأ کشورهای در مخدر مواد
 بیه  متعلق انزندانی درصدی02 آمار ،آن ماحصل کهطوریبه. اس؛ داده اختصاص خود به کشور
 این کهدرحالی شود،می( مبدأ کشور عنوانبه) افغانستان در درصدی 03و  کلمبیا در مخدر مواد
 Global) اسی؛  درصد 23 آمریکا در و درصد 11 حدود( مقصد کشور عنوانبه) مکزیک در آمار

Prison trends, 2015:4). 
 در قضیایی  هیای سیاسی؛  اجیرای  برای شدهصرف هزینۀ ،9 بند در ذکرشده یافتۀ دلیلبه. 2

 مقصید  کشیورهای  از کمتیر  مراتیب بیه  ،(زندانیان از نگهداری هایهزینه شامل)مبدأ  کشورهای
 میلییون  922 افغانسیتان  در و دالر میلییون  029 کلمبیا در برآوردشده هزینۀ کهطوریبه، اس؛
 مقصید  رهایکشیو  در مبیالغ  ایین  . همچنیین (019 :0933 ،افغانسیتان  ملیی  بودجۀ)اس؛  دالر

 بیلیون 1/3 ( و Mexico national budget, 2016: 30) مکزیک در دالر میلیون 026 بر مشتمل
 شیده  برآورد( United States government accountability office , 2016: 18)آمریکا  در دالر
 دننبیو  شیفاف  دلییل بیه  افغانسیتان  جملیه  از هادول؛ برخی مورد در که اس؛ ذکر شایان .اس؛
 ایین  از مییزان  چیه  که گف؛ روشنیبه تواننمی ،مخدر مواد با مقابله با مرتبط اختصاصی بودجۀ
پیس از بررسیی تفیاوت مییان رویکیرد       .اسی؛  شیده  میزارا  انهیدام  یا زندان احداث صرف مبلغ

شود این اس؛ کیه رویکیرد کیدام دسیته از کشیورها بیا       کشورهای مذکور، سؤالی که مطرح می
شر همخوانی دارد؟ در پاسخ به این مسوله باید به این نکته توجه داش؛ کیه  هناارهای حقوق ب
المللی مواد مخدر، ممنوعی؛ و محدود کردن مصرف میواد در رأس  های بینبراساس کنوانسیون

شده، بیا ایین سیسیتم    پیش گرفته  رسد روندی که در کشورهای مقصد درنظر میقرار دارد و به
گیرنید. در مقابیل   ظیاهر امیر کشیورهای مبیدأ از آن فاصیله میی       که درهماهنگ اس؛، درحالی
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گیرانه بودن رویکرد کشورهای مبدأ با معیارهای حقوق بشری در جه؛ حمای؛ از قربانیان سهل
تیر  کارگیری هناارهای مالییم سوی بهمواد همخوانی دارد. عل؛ عمدۀ حرک؛ کشورهای مبدأ به

طورکه اشیاره شید، هیم از منظیر حقیوق      صد هماننسب؛ به مسولۀ مواد به نسب؛ کشورهای مق
شود و هم از نظر رعای؛ ها میهایی که از قبل آن دامنگیر دول؛اقتصادی حاکم بر مواد و هزینه

کلی در کشورهای  طورگیرد. بهعنوان قربانیان مواد، مورد توجه قرار میها بهحقوق بشری انسان
ان ماازات و سیستم تقنینی و در پی آن اعمیال  مبدأ و مقصد مواد تفاوت در شدت و ضعف میز

شیان  گراییها تح؛ تأییر رویکرد قانونمندی یا ممنوعی؛های هنگف؛ مالی برای این دول؛هزینه
 گردد.به مسولۀ رعای؛ حقوق اجتماعی، اقتصادی و بشری افراد برمی

 

 الملل در رویکرد کشورهای مبدأ و مقصدتقابل حقوق بشر و حقوق بین
المللی مواد مخدر از دیرباز مطرح بیوده اسی؛،   ی و تعارض دو نظام حقوق بشری و نظام بینتالق
المللی مواد مخیدر  های بینالمللی مواد و از زمان تدوین کنوانسیونصورت که در نظام بینبدین

گیرانیه  بر ممنوعی؛ پافشاری شده و اغلب بر راهبردهای کاهش عرضه و اعمال اقیدامات سیخ؛  
 که این مسوله با نظام حقوق بشیری همخیوانی نیدارد   کردند  درحالیترل مواد تأکید میبرای کن

(Report of a GDPO,2014). 
کنید.  ای از حقوق بشیر نقیش بیازی میی    عنوان شاخهاز سوی دیگر، اقتصاد مواد نیز خود به

 ها( حقیون)با توجه به مفاد کنوانس کنیریشه عملیات دنبالبه اس؛ ممکن کشتزارها کشاورزان
 بیه  را خود مالکی؛ اس؛ ممکن اموال گناهبی دارندگان. ببینند تهدید معرض در را خود مالکی؛
یا دیگر حقوق اجتماعی و میدنی افیراد از    ببینند  رفتهازدس؛ مواد با مرتبط جرم با ارتباط جرم

 شخصیی  رفتیار  انگیاری جیرم  بیا  اس؛ ممکن مواد کنندگانمصرف خصوصی حریم جمله حقوق
 پلییس،  حمیالت  طرییق  از اسی؛  ممکن مختلف مناطق شهروندان حقوق. شود تهدید خصوصی
 فروشیندگان . گییرد  قیرار  تهدیید  میورد  قضایی حکم بدون هایتاسس و آمدوشد منع مقررات
 اتهیامی  گیرند، قرار اموال مصادرۀ یا محاکمه بدون بازداش؛ معرض در اس؛ ممکن مواد مظنون
 عادالنه دادرسی از اس؛ ممکن بازداشتی افراد شدن، بازداش؛ از سپ. نشود یاب؛ اس؛ ممکن که
 اطالا حق از اس؛ ممکن متواری متخلفان...  شوند محروم عادالنه محاکمۀ نیز و محاکمه از قبل
 دربیارۀ  قیانون ... شیوند  محیروم  قیانونی  بازپرسی حق و شدن شنیده حق استرداد، درخواس؛ از

 مارمیان  شیدن،  محکوم از پس. شود اعمال سبق بما عطف طوربه اس؛ ممکن زندانی متخلفان
 مایازات  کیه  کشیورهایی  در وییژه به باشند  نداشته ماازات برای ایعادالنه شرایط اس؛ ممکن
ایین   .(Lines et al., 2017) کنید میی  تهدیید  را هیا انسیان  حییات  حیق  مواد، قاچاق برای مرگ

رسد نظر میشوند و بهالمللی مواد نقض میهای بینهناارهای حقوق بشری با اعمال کنوانسیون
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 الملل مواد سیازگاری وجیود نیدارد. در   که میان فاکتورهای حقوق بشری و معیارهای حقوق بین
 و مقصید  هیای دولی؛  وییژه بیه  مخیدر  میواد  درگییر  هیای کنار تقابل این دو نظام حقوقی، دول؛

 المللیی بیین  نظیام  هیای یاسی؛ س بیا  همگیام  گیرانیه، سخ؛ رویکردی اتخاذ با مواد کنندۀمصرف
 مقابیل  در .گیرنید میی  فاصیله  بشیری  حقیوق  هناارهای به ورود درهای از و شده هاکنوانسیون

 هناارهیای  ساختن برجسته جه؛ در گیرانهسهل راهکارهای گرفتن پیش در با مبدأ هایدول؛
ایااد شیکاف در   دارند. با وجود این تعارض، امروزه رویکرد کشورها در حالبرمی گام بشر حقوق

 ترمواد را پررنگ بشری حقوق های مواد مخدر اس؛ که خود نظامالمللی کنوانسیونسیستم بین
 حمای؛ نوعی از نشان مبدأ کشورهای گیرانۀسهل هایسیستم اعمال که نحویبه دهد،جلوه می

 کشیاورزان  و دمیوا  زندانیان ،مواد کنندگانمصرف جمله از دارد  مواد درگیر مختلف هایگروه از
هیای  شیا  المللی مواد با ابتکار کافیعبارت دیگر، این شکاف در نظام بینبه .مخدر مواد گیاهان

در برخی ایاالت آمریکا حرکتی به سم؛ نظیام   کانابیس در هلند یا قانونمندی مواد در اروگوئه و
قصید میواد نییز    رود. رویکرد کشورهای مشمار میحقوق بشری در مسیر تحوالت مواد مخدر به

المللیی موادنید، لییکن بیا     های بینهمچون آمریکا و مکزیک هرچند ظاهراً همگام با کنوانسیون
 کارگیری سیستم تقنینی و قضایی متفاوت از قبل سعی در همراهی نظام حقوق بشری دارنید. به
 کانابیس برای را ربازا قانونی تنظیم اجازۀ آنها به که آمریکا، و اروگوئه اخیر اصالحات مثال طوربه
 دولی؛  کیه درحالی. اس؛ 0333 سال کنوانسیون و واحد کنوانسیون آشکار نقض ظاهراً دهد،می

 از اروگوئیه  نیداده،  رخ نقضیی  هییچ  که کنندمی ادعا مدنی جامعۀ فعاالن برخی و متحده ایاالت
 و عمیومی  بهداشی؛  از حفاظی؛  و بشری حقوق تعهدات اولوی؛ دلیلبه معاهدات نقض ضرورت
بنابراین با وجود تقابل میان این دو (Report of a GDPO/,2014). کند می دفاا شهروندان ایمنی

 حال خوانش بیشتری اس؛. سیستم،اما لوح هناارهای حقوق بشری در
در سطح عملیاتی، در ادامه رویکرد سیازمان ملیل متحید و     ،مخدر مواد با مقابله در راستای

ی؛ حقوق بشر و پاسداش؛ معاهدات مواد مخدر در سییر تحیوالت   رکن اجرایی آن در زمینۀ رعا
 شود.مواد بررسی می

 

 در سازمان ملل متحد روند کنترل مواد
 هیای برنامیه ، وابسیته  و مؤسسات هاسازمان یعنی خود هایاهرم از استفاده با متحد ملل سازمان
مییان ارکیان سیازمان ملیل،      در .گیذارد میی  اجرابه مواد مخدر کنترل و مقابله زمینۀ در را خود

شورای اقتصادی اجتماعی و مامع عمومی مربوط به کنتیرل میواد مخدرنید. رو  کیار ارکیان      
هیای  تقریباً مشابه ارگان 0320االجرا شدن کنوانسیون واحد مذکور در کنترل مواد تا زمان الزم

عهیده   ل مواد بروظایفی در زمینه کنتر 12و29، 26،22جامعۀ ملل بود. اکوسو  به موجب مواد
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و  عمیومی  مامیع  اقیدامات  ،گرفتیه صورت هایتال  میان (. اما ازChatterjee,1981:227دارد )
در این خصوص سییر سیه دهیه     .اس؛ در زمینۀ مواد مورد توجه این مقاله های ویژۀ آناجالس

 آمده اس؛. 6کنترل مواد مخدر در سازمان ملل متحد در جدول 
 

 1. سه دهه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد 2جدول 

دهۀ
0331 

پتروس  0.6
 غالی

 جورجیو 6.9
 جیاکاملی

جلسۀ ویژۀ مامع عمومی سازمان ملل متحد 
(UNGASS)0331در زمینۀ سوءمصرف مواد مخدر 

 تأسیس برنامۀ کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد 

UNDCP 

 کوفی عنان

 پینو آرالکی
 

اولین گزار  جهانی مواد مخدر از سوی سازمان ملل انتشار 
 متحد

متحد  ملل سازمان عمومی مامع ویژۀ جلسۀ
(UNGASS)0333مواد مخدر جهانی مشکل زمینۀ در 

دهۀ
6111 

متحد  ملل سازمان عمومی مامع ویژۀ جلسۀ
(UNGASS)6110ایدز زمینۀ در 

 آنتنیو
 ماریا کاستا
 

 ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابله دفتر تأسیس
 (UNODC)متحد

 6112 وزیران اعالمیۀ

 ایدز زمینۀ در سیاسی اعالمیۀ

 بان کی مون
 

 6113 سال در مواد مخدر از عاری جهان سررسید

دهۀ
6101 

 6113 سیاسی اعالمیۀ

 یوری فدودوف

 0320 مواد مخدر واحد کنوانسیون از بولیوی گیریکناره
 آمریکایی کشورهای سازمان سوی از کارتاگانااعالمیۀ 

 اروگوئه و متحده ایاالت در کانابیس قانونمندی
 6102 وزیران اعالمیۀ

 متحد ملل سازمان عمومی مامع جلسۀ ویژۀ
(UNGASS) 6102 مواد مخدر جهانی مشکل زمینۀ در 

آنتنیو 
 گوتر 

 6103 مواد مخدر از عاری جهان سررسید ؟؟

 

                                                           
1. transnational institute,2016, UN drug control: the UNGASS decades,available in: 

https://www.tni.org/files/publication-downloads/ungass_decades.pdf 

 متحد ملل سازمان هایدبیرکل. 6
 متحد ملل جرم و مواد با مقابله دفتر اجرایی مدیر. 9
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 ع عمومی سازمان ملل متحدمجم
، هیا پروتکل و هاکنوانسیون ،هاقطعنامه ،متحد ملل سازمان تقنینی رکن عنوانبه عمومی مامع
 میواد  بیا  مقابلیه  امر در المللیبین هایتال  کردن هماهنگ برای را نیاز مورد امکانات و بودجه
 موضیوا  بیا  المللیی بیین  کنفیرانس  0332 سیال  در. کنید می ابالغ و تصویب آن کنترل و مخدر

 در و شید  معیروف (  0CMO) به که رساند تصویب به را سندی وین در قاچاق و مواد سوءمصرف
 بر این سند،(. عالوه91: 0936گردید )بینازاده،  مشخص مواد المللیبین استراتژی چارچوب آن
 انیجهی  برنامیۀ  ییک  و سیاسیی  اعالمییۀ  یک متحد، ملل سازمان عمومی مامع 0331 سال در
 را گردانروان مواد و مخدر مواد غیرقانونی پخش و انتقال و نقل ،تقاضا ،عرضه ،تولید علیه اقدام
 اجیرای  در هیا دولی؛  اقیدامات  بیه  (اقیدام  جهانی برنامۀ) آن دوم بخش واقع در که کرد تصویب
 و حقیوقی  هیای سیسیتم  تقویی؛  ،اقیدام  برنامه این .پردازدمی (سیاسی اعالمیۀ) نخس؛ تعهدات
 از دیگیر  غیرقیانونی  میواد  و تسلیحات قاچاق و مخدر مواد قاچاق ،انتظامی هایزمینه در قضایی
 .(Jelsma,2014)شود می شامل را دریا و هوا، آهنراه طریق
 

 2جالس ویژۀ مجمع عمومی در زمینۀ مواد مخدر )اونگاس(ا
 در را عمیومی  مامیع  وییژۀ  جلسیۀ  توانندمی متحد ملل عضو هایدول؛ بیشتر یا امنی؛ شورای
 اشیاره  6 جیدول  در چنانکیه  و کنند برگزار اس؛، سیاسی باالی سطح در که مهمی مسائل مورد

هیا و جلسیات و اقیداماتی در    تیاکنون نشسی؛   0331های شده، در سازمان ملل متحد طی سال
اسی؛. در ایین    6102و  0333، 0331زمینۀ مواد مخدر صورت گرفته که از جملۀ آنها اونگاس 

اند. از جملۀ آنها های ویژۀ مامع عمومی، کشورهای مورد بحث این مقاله نقش ایفا کردهالساج
ها را در مامع خود، زمینۀ برگزاری این نشس؛ توان به کشور مکزیک اشاره کرد که با ابتکارمی

های مذکور بیا  های درگیر مواد مخدر سعی داشتند در اجالسکلیۀ دول؛ عمومی فراهم ساخ؛.
کیار گیرنید.   هایی را بیرای کنتیرل میواد مخیدر و مقابلیه بیا آن بیه       کارهای موجود خود راهسازو

جمهیور کلمبییا در   در پاسخ به فراخوان رئییس  0331نخستین اجالس با موضوا مواد در فوریۀ 
، دهۀ مقابله با سوءمصیرف میواد   6111تا 0330مامع عمومی برگزار شد. در این اونگاس، دورۀ 

د نامیده شد، تا جهان عاری از مواد را ایااد کند. مرحلیۀ دوم اونگیاس بعید از    سازمان ملل متح
 ,van der Loeff وقوا پیوسی؛ ) نامۀ نمایندۀ دائم مکزیک در سازمان ملل متحد به دبیر کل به

مواد  جهانی کنترل در زمینۀ عضو کشورهای 0333 عمومی مامع ویژه اجالس (. در14 :2017
ها، انتقادات شدیدی در مورد جنگ علیه مواد مخیدر  در این سال .کردند توافق یکدیگر با مخدر

                                                           
1. Comperhensive Multidiciplinary outline of future activities in drug abuse control:COM 
2. United Nations General Assembly  Special Session(UNGASS) 
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المللیی روی سینگ   هیای بیین  ها معتقد بودند که قوانین و حتیی کنوانسییون  مطرح شد و دول؛
بیا وجیود ایین،     (،world drug report, 1997: 184تیوان تغیییر داد )  اند و آنها را مینوشته نشده

بسته شد و در پی آن این دهیه صیرفاً شیاهد     0333ن برای اونگاس درهای اصالحات در آن زما
تیوانیم جهیان را از   میا میی  »پارامترهای مضیق سیاسی بود. شعار اجالس مذکور عبارت بود از : 

ای بیرای امحیای کامیل میواد مخیدر را      و در این زمینه راهبردهیای جسیورانه  « مواد پا  کنیم
های زییر کشی؛ میواد مخیدر در کشیورهای      کسازی زمینریزی کردند که از جملۀ آن، پابرنامه

تولیدکنندۀ مواد همچون کلمبیا، افغانستان، پیرو، بولییوی، میانمیار و ییازده کشیور دیگیر بیود        
 طیرح  جدییدی،  سیاسیی  اعالمییۀ  ویین  در عضو کشورهای ،بعد سال (. ده1: 0930نژاد، )متقی
 مشیکل  بیا  مقابلیه  بیرای  متوازن و پارچهیک استراتژی به نسب؛ را المللیبین هایهمکاری اقدام

در سیال   کشورها بقیۀ و مکزیک مالی حمای؛ با نشس؛ این .کردند تدوین جهان در مواد مخدر
 تبیادل  عضیو،  کشیورهای  گردهمیایی  هیدف  بیا  اجالس این برگزاری واقع در. شد برگزار 6102
در اجیالس میذکور    .((Jelsma, 2016: 4 بود مواد مخدر زمینۀ در ترنزدیک همکاری و اطالعات

های مقابله با آن مخدر و تغییر سیاس؛ المللی موادهای بینبیشترین تأکید بر اصالح کنوانسیون
 میورد  را میواد  سیسیتم  سیاختار  کیه  بود مهمی اونگاس، حرک؛ در واقع در کشورهای عضو بود.

 معاهیدات  اینکه از اعم .کردمی مطرح معاهدات رژیم در را جدی هایچالش و دادمی قرار سؤال
 برخیی  شیود؟ می مواردی چه شامل پذیریانعطاف بر وارد هایخیر؟ محدودی؛ یا پذیرندانعطاف
 .(Report of a GDPO,2014)هستند؟  معاهده نقض حال در هادول؛
 

 از منظر حقوق بشر   2112رویکرد اونگاس 
الس ویژۀ مامع عمیومی  مسولۀ حقوق بشر و رعای؛ هناارهای آن در حوزۀ کنترل مواد، در اج

 کمیسییون  پیشینهاد  طور چشمگیری مطرح شد و بنیابر های پیشین بهنسب؛ به اجالس 6102
مورد بحیث واقیع    ،گرف؛ قرار 6102اجالس  کار دستور در پنج موضوعی که متحد در ملل مواد

 وقحقی  و میواد  .9جیرم،   و مواد. 6سالم؛،  و مواد .0 شد. محورهای کمیسیون عبارت بودند از:
 و اول محورهیای  راسیتای  در (.ungass, 2016) 0جایگزین توسعۀ .1جدید و  هایچالش .2بشر، 
 و بشیری  حقیوق  هناارهیای  رعایی؛  زمینیۀ  در مباحثی 6102 اونگاس در مواد کمیسیون سوم

                                                           
اد مخدر با محصوالت بومی هیر منطقیه آغیاز    توسعۀ جایگزین ابتکاری اس؛ که براساس جایگزینی محصوالت مو .0

تیرین تعرییف توسیعۀ    های علل کش؛ غیرقانونی با رویکردی جامع و گسترده اس؛. جیامع دنبال ریشهشد و به
عنوان فراینیدی  در اجالس ویژۀ مامع عمومی مطرح شد که درآن توسعۀ جایگزین به 0333جایگزین در سال 

گردان از طریق توسعۀ اقدامات ملیی و  گیاهان مواد مخدر و مواد روانبرای جلوگیری و حذف کش؛ غیرقانونی 
حل مشکل غیرقانونی مواد مخیدر  های خاص اجتماعی و فرهنگی، راهبا توجه به رشد اقتصادی محلی و ویژگی

 (.unodc-drug-report, 2015: 32) اس؛
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کننیدگان  پیش از طرح این مسائل در اونگاس مذکور، مشارک؛. شد مطرح افراد عمومی سالم؛
ها و نهادهیای میرتبط بیا ملیل متحید رویکیردی متفیاوت داشیتند،         از دول؛ در این اجالس اعم

 کردنید، محوریی؛  المللیی میواد عمیل میی    این بازیگران صرفاً براساس معاهدات بین نحوی کهبه
 شود،می دیده 0320و0320مواد  واحد کنوانسیون مقدمۀ بشر هرچند در رفاه و عمومی سالم؛
 در هیا کنوانسییون  ایین  در کیه  اقداماتی دیگر، سوی ؛. ازاس نشده مطرح 0333 کنوانسیون در

 مطرح اجباری هایدرمان یا دارویی درمان تح؛ افراد دستگیری عنوان تح؛ مواد کنترل جه؛
 ملیل  سیازمان  عملییاتی  سیطح  در نیس؛. همچنیین  راستا یک در بشری حقوق موازین با اس؛،
 کشیورها  داخیل  در میواد  به مربوط وانینق یابد اطمینان که کردمی صرف را اندکی انرژی متحد
 نهادهیای  دیگیر  بیر ایین،  عیالوه . خییر  یا دارندمی پاس را بشر حقوق اس؛، معاهدات پایۀ بر که

 6مخیدر  میواد  کنترل المللیبین هیأت و 0 متحد ملل جرم و مواد با مقابله دفتر جمله از سازمان
 کشیورها  سوی از مخدر مواد معاهدات مفاد المللیبین مقررات و قوانین رعای؛ در جه؛ هرچند
 .انید کیرده  عمیل  ضیعیف  بشیری  حقوق هناارهای از اطمینان جه؛ در لیکن کردند،می تال 
 بشری حقوق اهداف تحقق برای هادول؛ تشویق صرف را اندکی توجه مذکور هیأت مثال طوربه

با . کردمی پزشکی هاستفاد برای شدهکنترل مواد به دسترسی از اطمینان همچون مواد معاهدات
 در بشیری  حقیوق  رویکیرد  حضور نبود و مواد با مرتبط نهادهای سوی از عملکرد نوا این وجود
 بشیری  حقیوق  تیأییرات  میورد  در جدی گفتمان ،6113 سال در مواد، کنترل المللیبین قوانین
 6101 سیال  در اینکیه  تیا  داشی؛  ادامیه  روند این. شد مطرح متحد ملل سازمان در مواد کنترل
 میواد  جهانی مشکل بشری حقوق تأییرات دربارۀ را ایمطالعه بشر حقوق عالی کمیساریای دفتر
نحیوی  رسیید کیه در ایین اجیالس بیه      6102و در نهای؛ این سیر به اونگاس  کرد منتشر مخدر

هیا و نهادهیای   مؤیرتر و برجسته مسولۀ حقوق بشر قربانییان میواد مخیدر مطیرح شید و دولی؛      
منظیور رعایی؛ هرچیه بیشیتر     های تقنینی و قضایی خیود بیه  در تغییر سیستمغیردولتی سعی 

 پیشینهادی  دوم سرفصیل  راسیتای  (. درLines et al., 2017میوازین حقیوق بشیری داشیتند )    
 اصیالح  موضیوا  جلسیه  در حاضیر  هیای دولی؛  مواد قانونمندی یا انگاریجرم بحث و کمیسیون
نیوعی رعایی؛ میوازین حقیوق     ی این محور نیز بهکردند که خروج مطرح را مواد هایکنوانسیون
 مراجیع  سیوی  از و رسیمی  سیطوح  در کشیورها  از به موجب ایین بحیث بسییاری   . بشری اس؛
 برخیی  در و مصیرف  از زداییی جرم رویکردهای با اغلب بازنگری و تغییر خواهان ملی گیرتصمیم
 کشیورهای  سیابق  و لیفع مقامات. شدند شخصی مصرف هایاندازه در مواد تملک و حمل موارد

 بیا  اروپیا  اتحادییۀ  ییا  ناتو پیشین و فعلی سیاسی هایچهره حتی و ملل سازمان، التین آمریکای
 و گرایانیه منیع  رویکیرد  به دادن پایان خواهان مواد با مقابله در انسانی هایجنبه حفظ بر تأکید

                                                           
1. United nation on drug and crime(UNODC) 

2. international narcotic control board(INCB) 
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 مهم هایزمینه از کیی .(Dreifuss & Henrique cardoso, 2016هستند ) مبارزه این در کیفری
 کلیی  روح کیه  اس؛ این مخدر مواد با مبارزه فعلی نظام و حقوقی رژیم در تغییرات دربارۀ بحث
 اقدامات تشدید و مبارزه فقط چارچوب این در .اس؛ بوده گرایانهمنع پیشین هایکنوانسیون در

 در. اسی؛  بیوده  توجیه  میورد  اصلی سیاس؛ عنوانبه عرضه کاهش حوزۀ در ویژهبه گیرانهسخ؛
 نییز  شیهروندان  بیر  آن تقیدم  و داشیته  اولوی؛ هادول؛ برای زمینه این در موردنظر امنی؛ واقع
 گانهسه هایکنوانسیون مفاد در بازنگری زمینۀ در هادول؛ دیدگاه کلی طوربه .اس؛ بوده مرجح
 به دادن ارجحی؛ اب کشورها از گروهی. 0 :اس؛ دسته دو بر مشتمل مواد با مقابله کنونی نظام و

 میورد  را آن درگییر  بیازیگران  و میواد  با مقابله فعلی کیفری نظام، بشر حقوق به مربوط مباحث
 شیدن  قیانونی  خواهیان  میوارد  برخی در و کیفری/تنبیهی سیستم لغو خواهان و داده قرار انتقاد
 اردمیو  برخیی  در و( حشییش  وییژه بیه ) آن مصیرف  و فیرو  ، خریید  ،توزیع، تولید، کش؛ نظام

 امنیی؛  حفظ هدف با کنوانسیون در تغییر خواهان دیگر گروهی .6 هستند  هرویین و کوکایین
 .(0932کند )بییات،  می تأکید مخدرها پزشکی تولیدات و مصارف به دسترسی بر که اند،انسانی
 هیای کنوانسییون  کیه  اسی؛  توجیه  شایان عضو کشورهای میان موجود نظرهایاختالف وجود با

 .کنندنمی متعهد مواد مصرف برای( اداری/کیفری) ماازات نوا هر تحمیل به را هادول؛ مذکور
 میذکور  کنوانسییون : اسی؛  شیده  اظهار 9 مادۀ 0333 کنوانسیون تفسیر در صریحاً موضوا این

 بررسیی  جیرم  عنیوان بیه  را شخصی مصرف برای مالکی؛ باید عضو دول؛ یک که کندمی تصریح
 آن حقیوقی  نظیام  بنییادین  مفیاهیم  و اساسیی  اصیول  به مشروط انونق این حال این با اما کند،
 شخصیی  مصیارف  بیرای  را میواد  کشی؛  ییا  شدن دارا، مالکی؛ بیشتر هاکنوانسیون. اس؛ کشور
 هیا دولی؛  بیه  عمیل  آزادی و اختییار  هرچنید  هیا دول؛ داخلی قوانین به کنند. ارجاامی محدود
 مفیاد  بیه  توجیه  سازد. بامی مخدو  را معاهده المللیبین اجرای ضمان؛ دیگر سوی از دهد،می
 بیشیتر . رودنمیی  شیمار بیه  جیرم  میواد  شخصیی  مصیرف  کشورها بسیاری در ،هاکنوانسیون این

 بیرای  را میواد  از مشخصیی  میزان مالکی؛ متن این در تحقیق مورد کشورهای جمله از کشورها
 ایین  .انید داده مایازات  هشکیا  ییا ، پلییس  بیه  را اولویی؛  یا اند،کرده زداییجرم شخصی مصرف
 برخیی  در هیا زنیدان  سیسیتم  بر فوری مثب؛ ایر قضایی نظام در آن اجرای یا قانون در تغییرات
 های حقیوق بشیری  ها و رعای؛ جنبهزندان جمعی؛ ازدحام مشکل کاهش به نیز دارد و کشورها
هادهیای وابسیته   هیا و ن طور کلی، بیشتر دول؛به .(Jelsma & armento, 2015:9 ) کندمی کمک

کیارگیری  به سازمان ملل متحد که در این اجالس حضور داشتند، به این نتیاه رسیدند کیه بیه  
هیای سیالم؛ عمیومی، بهبیود     حیوزه  ابزارهای موجود برای کنترل مواد مخدر نتایج مثبتیی در 

تیا بیا   انید  ها در تیال  دنبال نداشته اس؛  در نتیاه بیشتر دول؛امنی؛، یا توسعه حقوق بشر به
 CND) تغییر راهبردهای داخلی خود در زمینۀ مواد مخدر بتوانند به این اهیداف دسی؛ یابنید   

report, 2016: 1). عنیوان یکیی از   هیای اتخیاذی اییران بیه    های میذکور، سیاسی؛  کنار دول؛ در
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کنندگان این اجالس در مسوله کنترل مواد به نوبه خود قابل توجه اس؛ بیه نحیوی کیه    شرک؛
ر تقنینی و قضایی در زمینه مواد راهکارهایی را در جه؛ کاهش عرضیه و تأکیید بیر    هرچند سی

هیای اخییر، تحیوالت گسیترده حقیوق      ویژه در سیال نمود،اما امروزه بهممنوعی؛ گرایی ارائه می
بشری در سیستم کنترل مواد مخیدر بیه وقیوا پیوسیته اسی؛ کیه در قالیب حضیور نهادهیای          

ازات اعدام،رعای؛ حقوق بنیادین قربانیان مواد مخیدر، اعمیال   غیردولتی فعال، محدود شدن ما
 (.01: 0932بینازاده، های توانمندی حقوقی معتادان مطرح اس؛ )سیستم

 

 گیرینتیجه
 ، در زمینۀ مقابله با مواد مخیدر  آن تأییر تح؛ آنها اتخاذی هایسیاس؛ تبعها و بهرویکرد دول؛

گیرانه بیودن سیسیتم کشیورهای    شورهای مبدأ و سخ؛گیرانه بودن رویۀ کسهل اس؛. متفاوت
ایرگیذار اسی؛ و از    انگاری اقدامات مربوط به میواد مخیدر  مقصد از یک سو بر قانونمندی یا جرم

حیدودی فاصیله    موازین حقوق بشیری و تیا   سوی دیگر، موجب همگام شدن کشورهای مبدأ با
کیه  شیود، درحیالی  بیر ممنوعیی؛( میی   المللی معاهدات مواد )با تأکیید  گرفتن از معیارهای بین

المللیی  عملکرد کشورهای مقصد و پافشاری بر محدود ساختن مصرف مواد با مفاد معاهدات بین
مواد سازگار اس؛ و همخوانی چندانی با معیارهای حقوق بشری مواد ندارد. در واقع تقیابلی کیه   

و اسی؛، در رویکیرد    الملل و حقیوق بشیری میواد مخیدر مطیرح بیوده      میان دو نظام حقوق بین
های درگیر میواد، سیازمان ملیل متحید و     بر دول؛های درگیر نیز قابل مشاهده اس؛. عالوهدول؛

هیای  ، رونیدی همراسیتا بیا کنوانسییون    6102نهادهای مرتبط بیا آن نییز تیا پییش از اونگیاس      
هیا  در از دول؛المللی کنترل مواد مخنحوی که از یک سو هیأت بیناند، بهالمللی مواد داشتهبین
منظور سوی دیگر، به مخدر را به بهترین شکل رعای؛ کنند و از خواهد تا مفاد معاهدات موادمی

رسید کیه   نظر میی کند. با این تفاسیر بهپایبندی آنها به اصول بنیادین حقوق بشری تالشی نمی
وقوا دو  امروزه،کند، اما الملل مواد مخدر به نسب؛ حقوق بشر سنگینی میکفۀ نظام حقوق بین

 ایایاد  حیال  در کشورهای درگیر میواد کیه   سازد: اول رویکردرویداد این وضعی؛ را متحول می
کیه   6102برگیزاری اونگیاس    و دوم ،مخدرند مواد هایکنوانسیون المللیبین سیستم در شکاف
د هیای مقصی  ها )حتیی دولی؛  تواند نقطۀ قوت این تحوالت قلمداد شود و به موجب آن دول؛می

تیر حقیوقی در جهی؛ حمایی؛ از     کارگیری راهکارهای مناسیب المللی با بهمواد( و نهادهای بین
کننده یا کشاورز گیاهان مخدری( از نظام حقوق بشری مواد مخیدر  قربانیان مواد )اعم از مصرف
  کنند.چهرۀ بهتری را ارائه می
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