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چکیده
با نگاهی به تحوالت بین المللی اخیر مووا مخور، ،موی یوابی هوه گفتموا بواییگرا جامعو
بین المللی  ،مقابله با موا متفاوت و  ،حال تغییر است؛  ،این ،ونر  ،هشوو،هایی همچوو
هلمبیا و افغانستا بهعنوا هشو،های مبور مووا  ،مقابو هشوو،های مقصور مووا همچوو
مکزیک و آمریکا ،ویکر آسا گیرانه تری وجو ا . ،بهنظور موی ،سور حرهتوی ای منت ویالیوه
سخت گیرانه بهسوی ،ژی س گیرانه  ،نظام سیاستگذا،ی مخور،ی هشوو،ها ،د ا ا اسوت؛
این تغییر نگرش می توانر به صرفه جویی شایا مالحظه ای  ،هزینه های مقابله با موا بینجامر.
ایاین ،و مرتی است سایما های بین المللی مقابله با موا مخر ،نیز به اصالح ،ژی منو گرایانو
موجو پر اخته انر؛ گواا آ برگزا،ی اونگاس  6102و تأهیر بر مسووولیت مشوترک ولوت هوا
شنیر صرای ن ا های غیر ولتی ای یک سو و بیا انتقا اتی  ،مو ،توسع جوایگزین و امورا،
معاش مر ما بومی ای سوی یگر و  ،ن ایت اصالح معاهرات مرتبط با موا مخر ،است .هرف
ای پژوهش حاضر مطالع تطبیقی تحوالت حقوقی هشو،های مبر و مقصر موا مخر ،و بر،سوی
این موضوع است هه با توجه به اونگاس  6102بههوا،گیری قووانین و  ،پوی آ مجوایاتهوای
س گیرانه بهنحو مطلوبتری می توانر  ،مقابله با موا مخر ،و ،عایت هنجا،های حقوق بشری
قربانیا آ نقش ایفا هنر.
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مقدمه
بیش ای یک قر است هه مسول موا مخر ،مو ،توجه ولتها مجام و سایما های بینالمللی
است .هنوانسیو های بینالمللی ناظر بر موا مخر ،و برنامههای سایما مل متحور و ن ا هوای
وابسته ولتها ،ا بهسوی مقابله با این مشک و ابعا مختلف سوءمصرف اعتیا و قاچاق هرایت
میهننر .این برنامه ها ،اهبر ها و چا،چوب مناسبی ،ا برای جامع ج انی فراه آو ،ا است توا
ولت ها با همکا،ی یکریگر و همکا،ی با سایما های بینالمللی طرحهوا و برناموههوای ملوی و
بینالمللی ،ا به اجرا بگذا،نر .ای سال  0313با برگزا،ی همیسیو شانگ ای یمین پیرایش اولین
هنوانسیو بین المللی تریاک  ،الهه به سال  0306فراه شر (باقریا ا میانجی  )96 :0932و
پس ای آ  ،سال  0361ومین هنوانسیو بینالمللی تریاک منعقر شر .این ،ونر با پیرایش و
تصویب اسنا گوناگو و  ،پی آ تروین و تصویب هنوانسیو واحر موا مخر ،سال  0320هه
خو نقط عطفی  ،تحوالت سیاستگذا،یهای اعتیا بو ا امه اشت و  ،ه بعور  ،سوال
 0320هنوانسیو موا ،وا گر ا ای سوی سایما مل متحور تصوویب شور (باصوری :0932
 ، .)013فاصل این سنر بینالمللی تا سنر جام بعری و جنگ علیه موا مخر ، ،آمریکا ،
سالهای  0320با هزین  91میلیا ،ال ،و  0336با هزینهای بالغ بر 66/9میلیوا ،ال ،شوک
گرفت .پیش ای وقوع جنگ سوم آمریکا علیه موا مخر ،سنر جام سایما مل متحر  ،سال
 0333تصویب شر هه بیشتر ولتها با عضویت  ،این هنوانسیو خو ،ا متع ر بوه اصوول و
اهراف منر،ج  ،آ می انستنر و سال بعر مجم عمومی سوایما ملو متحور نیوز اولوین
اجالس ویژۀ خو ،ا  ،یمین موا برگزا ،هر  ، .این یمینه  ،آمریکا به سوال  0339سوومین
جنگ علیه موا مخر ،شک گرفت با هزینهای هه تقریباً  21میلیا ،ال ،برآو ،شر،( 0حمرل
 ، .)0932این و،ا سیر تحوالت موا مخر ،با برگزا،ی نشستها و وضو قواعور مختلوف ،
جریا بو تا  ،سال  0333هه سایما مل متحر اعالمی سیاسی هنترل ج انی موا مخر، ،ا
تروین هر و  ،ومین اجالس ویژۀ مجم عمومی سایما مل متحر ولتها متع ر به هاهش
عرضه و تقاضای موا مخر ،تا سال  6113شرنر.

 .0با تصویب قانو ها،یسو  ،سال  ، 0302آمریکا و مبا،یۀ هیفری برای هنترل موا مخر ،سه جنگ عمرا
 ،سالهای  0320توسط ،یچا ،نیکسو و سال  0336توسط ،ونالر ،یگا و  ،ن ایت  ،سال  0339ای
سوی جو،ج بوش اعالم شر؛ با هزینههایی هه بسیا ،بحثبرانگیز بو نر .جنگهای مزبو ،به قصر مبا،یا با ت ی
موا مخر ،مطرح شر ولی به تر،یج با خالت ا ا،ۀ گمرک گا ،ساحلی گشت مریی بخش ویا،ت فاع و
حتی ناسا به جنگ واقعی تبری شر .تی های نظامی آمریکایی  ،هشو،های خا،جی به خطوط مقرم ،فتنر و
محصوالت هوها و آیمایشگاا های تولیر هوهائین ،ا تخریب هر نر، .ونر جنگهای مزبو ،برای ،یشههنی موا
مخر ،هیج جا با موفقیت همراا نبو (،حمرل .)32 :0932
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 ،واق هرف آ،مانی اجالس ویژۀ مجم عمومی 0333 0ج ا عوا،ی ای مووا مخور ،بوو
(متقینژا  )01 :0930و  ،ن ایت این ،ونر به اونگواس  6102موی،سور هوه  ،ایون اجوالس
ن ایی ولتهای عضو با هرف اصالح سیاستها و تغییر هنوانسیو های منعقرا گر ه آمرنور.
 ،این یمینه یرگااهای ولتهای عضو مشتم بر سه نوع سیاست است:
نخست سیاست عرم تحم مطلق (صفر) هه همترین اغماض ،ا ،با،ۀ مصرف و قاچاق موا
مخر ، ،نظر میگیر (تأهیر بر جرمانگا،ی)؛ وم سیاست قوانونیسوایی مصورف مووا مخور،
هماننر ا،وگوئه هه مصرف تولیر و فروش موا مخر، ،ا قانونی هر ؛ و سوم سیاست بینابینی هه
ای مصرف برخی موا مخر ،جرمی ایی میشو (فالحی  .)3 :0932شایا ذهر است هه سیاست
ولتها  ،یمین موا مخر ،طی سالهای متما ی و با تحوالت گونواگونی هوه بوهاختصوا ،بوه
برخی ای آن ا اشا،ا شر  ،حال تغییر است ، .این پژوهش تالش شرا است به این پرسوشهوا
پاسخ ا ا شو هه آیا ،ونر تحوالت حقوقی هشو،های مبر و مقصر موا مخر ،یکسا است یا
خیر؟ و ،ویکر هرام سته  ،یمین مقابله با موا مخر ،با معیا،هوای حقووق بشوری و حقووق
بینالمل همخوانی ا ،؟ همچنین این سیر تحول  ،عملکر سیست سوایما ملو متحور بوا
توجه به برگزا،ی اجالس ویژۀ مجم عمومی به چه نحو است؟ شایا ذهر است هه با توجه بوه
گزا،ش ج انی موا مخور ،و آموا ،بواالی تولیور و مصورف مووا مخور ، ،ایون چ وا ،هشوو،
نویسنرگا بر این هشو،ها تأهیر اشتهانر.

روند تحوالت حقوقی مواد مخدر در کشورهای مبدأ و مقصد
 .1رویکرد کشورهای مبدأ
 .1 .1کلمبیا 2و بحث مواد مخدر
 ،طول قر بیست سیاستهای موا مخر ،هلمبیا بهشرت تحت توأییر سیاسوتگذا،ی اعتیوا
ایاالت متحرا بو ؛ بهنحوی هه  ،سال  0361طبق قانو مصوب قاچاق و مصرف مووا مخور،
صرفاً جریم نقری اشت و بهتر،یج مجایاتها بهصو،ت طوالنیمرت و وض و،اهوای ینورا
)1. United Nations General Assembly Special Session(UNGASS

ومین اجالس ویژۀ مجم عمومی  ،سال  0333برگزا ،شر .اجالس مذهو ،شعا ،ج ا عا،ی ای موا مخر، ،ا اعالم
هر هه تحقق شعا ،مذهو ،منوط به بهها،گیری ،اهبر های جسو،انه برای امحای موا بو و  ،ن ایت به تبیین
و ا،ائ ،اهبر امحای هشت هوهائین و خشخاش تا سال  6113منجر شر .این برنامه هیچگاا مو ،تصویب
مجم عمومی قرا ،نگرفت ولی اصولی ،ا برگرفته ای این ،اهبر به تصویب ،سانر (متقینژا .)1 :0930

.6

با توجه به گزا،ش ج انی موا مخر ،و آما ،باالی تولیر و مصرف موا
اشتهانر.

 ،این چ ا ،هشو ،نویسنرگا بر این هشو،ها تأهیر
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انفرا ی افزایش یافت ، .سال  0332قانو ملی موا مخر ،هلمبیا تصویب شر .این قانو بهطو،
خاص ابزا،ی برای هنترل و سرهوب هر گونه فعالیت مورتبط بوا مووا مخور ،قلمورا شور .اموا
منتقرا بر این باو ،بو نر هه موض عرم تحم مطلق قانو  ،یمین مصرف موا مخر ، ،می
 0332بایر تعری شو ییرا این قوانین حق آیا ی شخصی ،ا نقض میهنر .بنابراین ب تر اسوت
ای حم و حراق مصرف شخصی موا مخر ،جرمی ایی شو (.)Yepes & Guzmán, 2011: 40
 ،این یمینه بنا به قانو امنیوت شو رونر مصووب  6100و بوا وجوو مخالفوت ا سوتا
عمومی مقر ،شر هه  ،اختیا ،اشتن میزا مصرف شخصی موا مخر ،غیرمجرمانه باقی بمانر
و مصرف موا مخر ،بایر ، ،استای حق آیا ی شخصی پذیرفته شو  .اما  ،عم قانو مذهو،
مسوله ،ا  ،مو ،حراق میزا مصرف  ،اب ام باقی میگذا ،و این خو سوبب مویشوو توا
مأمو،ا پلیس  ،خیابا بتواننر ابزا،های سرهوبگرانه ای ،ا  ،مو ،اشخاصی هه حوراق مووا
مخر،ی ا،نر بهها ،گیرنر ) .(Transnational insstitute, 2016: 1بنا بور پیشون ا همیسویو
مشو،تی سیاست موا مخر ،هلمبیا هه  ،سال  6109شک گرفت مصرفهننرگا موا مخر،
،ا نبایر مجرم شناخت و  ،این یمینه پیشن ا اتی ا،ائه شر هه  ،مجموع به تروین الیح موا
مخر ،جریر انجامیر ، .الیح جریر حراق میزا مصرف برای بوا ،اول تعریوف شور .براسواس
گزا،ش مؤسس ملی نرامتگاا و ینرا ها 0حرو ، 02صر ای ه ینرانیا هلمبیا به لی ا،تکاب
جرائ مرتبط با موا مخر( ،قاچاق/تولیر ، /اختیا ،اشتن/مالکیت)  ،ینرا بهسر مویبرنور (6
 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2017).افزایش مصرف موا مخر ،شکستی
 ،سیاستهای عمومی پیشین هلمبیا بهشما ،می،و  .به همین لی سیاستگذا،ی جریر مووا
مخر ،ولت بر ،وی سالمت عمومی تأهیر ا ،و ش ر ا ،بوگوتوا پوروژۀ سوالمت بورای ،موا
معتا ا وابسته به هرک و مصرفهننرگا ما،یجوانا ،ا ،ااانرایی هر ا اسوت ( Transnational
 ، .)insstitute, 2016: 2هلمبیا عالوابر س انگا،انه بوو سیسوت تقنینوی و قضوایی ،ونور
متغیری ،ا تاهنو پیمو ا و جریرترین تحول این هشو ،مسول صنعت پزشکی هانابیس و تأییر
سرمایه گذا،ی خصوصی و مجوی هشاو،یا و جوام بومی برای تولیر موا است ، .واق  ،ایون
هشو ،سیاست قانونمنری ،ا  ،مقابله با موا  ،پیش گرفتهانر.

 .2 .1کنترل مواد در افغانستان
 ،افغانستا به عنوا اولین تولیرهننرۀ تریاک  ،ج ا همچو یگر هشوو،های ،گیور مووا
مخر ،تالش ها و اقراماتی ای سوی مقامات هر و،ا صو،ت گرفته است تا بتواننر با ایون مشوک
مقابله هننر .طی سالهای 0906تا  0916با افزایش هشت هوهنا ، ،نقاط مختلف هشو ،تالش
1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
2. Available at: http://www.inpec.gov.co
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میشر تا ای پخش و استعمال آ  ،میا مر م جلوگیری شو  ، .این یما اصولنامو تریواک
مصوب  0991منعقر شر هه طی آ حق هنترل ی،ع و صا ،ات تریواک بوه ولوت ا ا شور و
هشاو،یا با نظا،ت مأمو،ا ولتی به بر اشت میپر اختنر .یک سال بعر بوا وضو اصوولنامو
جریر هاشت تجا،ت و،و و صرو ،و استعمال تریاک  ،افغانستا ممنوع شر .این ،ونور طوی
سالهای  0913تا  0922همچنا ا امه اشت و  ،این و،ا نیز بورای اسوتعمال مووا مخور،
جریم نقری و حبس وجو اشت ، .این قانو به تعریف موا مخر ،طبقوهبنوری آ و جورم
انستن قاچاق موا مخر ،اع ای هشوت تجوا،ت و اسوتعمال پر اختوه مویشوو  ، .ایون و،ا
افغانستا به هنوانسیو های بین المللی مووا مخور ،سوایما ملو پیوسوت ، .و،ۀ حکوموت
طالبا بر افغانستا طی سالهای  0921تا  0931فرمانی مبنی بر ممنوعیت هشت بنگ صا ،
شر و هشت آ ،ا  ،سراسر هشوو ،ممنووع هور (Afghanistan independent human rights
 .commission, 2014: 6)0این ،ونر  ،اوای  0931با توافقنام بون 6شوک یگوری بوه خوو
گرفت .پس ای این توافق ا ا،ۀ موقتی به وجو آمر و  ،این و،ا قوانو مبوا،یا بوا مووا مخور،
مصوب  0930تروین شر .تا اواسط سال  0930بیشتر افغوا هوا آگواهی و معلوموات محورو ی
،با،ۀ خطرهای مربوط به استفا ا ای موا مخور ،و وابسوتگی بوه آ اشوتنر .نخسوتین مرهوز
مراوای معتا ا  ،سال  ، 0921هاب شروع به فعالیت هر ا بوو هوه طوی جنوگهوای هو
 0923این مرهز تخریب و سپس توسط سایما ب راشت ج انی 9و فتر مقابله با موا مخور ،و
جورم ملو متحور 2حمایوت شور ).(Afghanistan National Policy report, 2012-2016: 12
افغانستا پس ای این قانو  ،سالهای  32و  33قوانین یگوری ،ا  ،یمینو مقابلوه بوا مووا
مخر ،به تصویب ،سانر .مقامات افغانستا معتقرنر ای آنجا هه تعرا هثیری ای افورا مورتبط بوا
موا مخر ،هسانی هستنر هوه همتور ای  1توا  01گورم هوروئین یوا  61گورم تریواک ،ا حمو
می هننر این موضوع سبب می شو مناب ا،یشمنر و نیروهوای انسوانی شوام موأمو،ا ا ا،ات
مختلف موا مخر ،و ن ا های قضایی صرف مسائ جزئوی شوو ،حوالیهوه بایور قاچاقچیوا
بز،گ ،ا ییر نظا،ت قرا ،هنر و بکوشنر تا  ،موا ،سنگینتر قاچاق موا مخر ،مراخلوه هننور
تا ،سیرگی به قضایای هوچک موجب ای یوا و توراه هوا،ی  ،محواه نشوو (Ministry of
) .counter narcotice, 2011: 33بنابراین ای ابترای قانونگذا،ی  ،خصوص موا مخور ،تواهنو
1. Available at: www.aihrc.org.af,14/2/2017

 .6توافقنام بن  2 ،سامبر  ، 6110ش ر بن آلما ،با،ۀ افغانستا و با حضو ،نماینرۀ ویژۀ بیره سایما مل متحور ،
ج ت پایا بخشیر به تراژ ی افغانستا و برقرا،ی صلح پایرا ،یبات بایسایی و احترام به حقوق انسا ها به امضا ،سیر.
توافقنام مذهو ،به تشکی ولت موقت انجامیر و توافق شر هوه اقورامات ولوت موقوت افغانسوتا مویبایسوت براسواس
قطعنام  0923شو،ای امنیت سایما مل متحر (مصوب  02نوامبر  )6110باشر.
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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قانونگذا،ا ای هر و ،ویکر متفاوت جرم انگا،ی و قانونمنرسوایی بوه طوو ،ترهیبوی هو یموا
استفا ا هر اانر البته ،ویکر جرمانگا،ی با قانو  0923بوه اوج خوو ،سویر و ای آ یموا توا
برینسو تفاوت چنرانی نمیهنر ییرا براساس هنوانسیو های بینالمللی مبا،یا بوا مووا مخور،
تنظی شرا اما ،ویکر قانونمنرسایی ،ونر صعو ی و نزولی اشته است چراهه تا قب ای قانو
 0933با آمر هر قانو جریر بر امن قانونمنرسایی فعالیت های مربوط به موا مخر ،افزایش
یافته است بهطو،یهه شاهر گستر گی حویۀ فعالیت ای بخش ولتی بهخصوص ویا،ت صوحت
به بخش خصوصی و افرا و سایما های غیر ولتی نیز هستی  .اما با تصویب قوانو  0933ایون
حرهت ،ونر نزولی اشته است .با وجو ایون  ،اهوراف منور،ج  ،و بنور  1و 2قوانو اخیور
قانونگذا ،ای همکا،ی سایما های غیر ولتی و ولتی یا میهنر (صا قی 002 :0933و.)29

 .2رویکرد کشورهای مقصد مواد
 .1 .2مکزیک و مقولۀ مواد مخدر
مکزیک ،ا میتوا به عنوا هشو،ی هه ه مقصر و ه مبر تولیر موا مخر ،اسوت بوهشوما،
آو ، . ،ه  0321بین ولت و سایما های قاچاق موا مخر ،همکا،ی وجو اشت طی این
مرت ها،ت های موا مخر ،به پلیس محلی و ولتی تکیه میهر نور )، .)Grayson, 2009: 29
این و،ا ،یچا ،نیکسو جنگ علیه موا مخر، ،ا  ،آمریکا اعالم هر و ایون مسووله موجوب
افزایش فشا ،بر ولت مکزیک ج ت اقرام علیه قاچاق موا مخور ،شور .بوه لیو فشوا ،ایواالت
متحرا مکزیک  ،سال  0321همپین ضر هشوت مووا مخور ،و بوههوا،گیری هواپیموا بورای
تخریب محصوالت موا مخر ، ،مثلث طالیی چی هواهوا/ 0سینالوا، / 6انگو، 9ا آغای هور و ،
پی آ ،ویکر این هشو ، ،مقابله با موا مخر ،همراا با افزایش میزا بو جه بای اشوتهوای
،هبرا قاچاق موا و مجایات بو  .سیاست هنترل مووا مخور ،مکزیوک  ،و،ۀ ا،نسوتو ی یوو
بیشتر جنب نظامی پیرا هر  .وی به نیروی هوایی ج ت تعقیب پروایهای موا مخر ،ستو ،ا
) .(Esparza et al., 2012: 15ای جمله اقرامات مکزیک  ،مسیر هنترل مووا مخور ،پیشون ا
اونگاس  0333بو و نیز  ،اهتبر  6112ایاالت متحرا و مکزیک ابتکوا ،مریورا( 2بسوت هموک
آمریکا به مکزیک و هشو،های آمریکای مرهزی) ،ا برای هنترل موا تعیین و اعوالم هر نور هوه
 ،سوال موالی  6113آغوای شوو ) ، .(Seelke & Finklea, 2017: 13آگوسوت  6113ولوت
فر،ال مکزیک جرمی ایی ای ا،ا شر میزا انرهی ای موا مخر ،همچو هانوابیس هوهوایین
1. Chihuahua
2. Sinaloa
3. Durango
4. Merida initiative
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آمفتوامین و هوروئین ،ا تصوویب هور ( ، .)Werb et al., 2014: 1ایون سوال هور و مجلوس
قانونگذا،ی مکزیک الیح جرم ی ایی ای حم مقا یر انرهی ای اقسام موا مخور ،بورای اسوتفا ۀ
شخصی ،ا تصویب هر  .با این حال مرگومیر مرتبط با جنگ موا مخر ، ،مکزیک بوهتن وایی
ای سوامبر  6112توا  6100بوه  11هوزا ،نفور ،سویر)Transform drug policy , 2016: 20
 .)foundationاین ،ونر با ،وی ها ،آمر پنانیتو ای سال  6106برین شک بو هه وی  ،ابترای
شروع به ها ،خو مخالف قانونمنری موا مخر ،بو  ، .اجالس سرا ولتهای آمریکای التین
و ها،ائیب و اتحا ی ا،وپا  ،سال  6109پنانیتو بیا اشت هه قانونمنری ،اا ح مشک نیست
و مکزیک این ،ااح ،ا انتخاب نمیهنر ، .مصاحبه با مجل هلمبیایی سمانا پنانیتو بیا هور
هه بحث ،با،ۀ قانونمنری موا مخر ،خاص بوای اسوت هرچنور وی بوهطوو ،شخصوی متقاعور
نمیشو هه این موضوع ،ااح مشک باشر ).(Youngers, 2013: 3 & 5
ا: ،
ماحص قانونگذا،ی موا مخر ، ،مکزیک و ویژگی م
 .0افزایش جمعیت ینرانیا و  .6جرمانگا،ی مصرفهننرگا و فروشنرگا با حجو انورک.
مجایاتها و اعمال مضیق قانو برای جرائ مرتبط با موا مخر ،به افزایش م موی  ،جمعیوت
ینرانیا بهطو ،هلی منجر می شو  .اهثریت این ینرانیا هه ات امشوا مورتبط بوا مووا مخور،
است ای بخش های جامعه هنا ،گذاشته شرا و آمویششا محرو و هیچ مویشوو  ، .مجمووع
جرم ، 11صر ای افرا ینرانی به لی جرائ مورتبط بوا مووا مخور ،اسوت (Transform drug
.)policy foundation , 2016: 9

 .2 .2تحوالت مواد مخدر در آمریکا
 ،پایا قر نوی ه مصرف و فروش تریاک مو،فین هوهایین و سوایر مووا مخور ،قوانونی و
،ایج بو  .قانو موا مخر ،ها،یسو  ،سال  0302به تصویب ،سویر و بوه موجوب آ آمریکوا
برای پایبنری به معاهرۀ الهه خریر و فروش تریاک و هوهایین ،ا تحت نظوا،ت ولوت ،آو. ،
قانو جام هنترل و پیشگیری ای سوءمصرف موا مخر ، ،سال  0321به تصوویب ،سویر هوه
مطابق آ موا مخر ،به پنج سته تقسی شورنر ) ، .(Sacco, 2014: 10ا اموه ایون ،ونور ،
آمریکا سه جنگ علیه موا مخر ، ،سالهای ( 0320توسط ،یچا ،نیکسو ) ( 0336توسوط
،یگا ) و  ،ن ایت ( 0339 ،توسط جو،ج بوش) با هزینههای بسیا ،گزاف اعالم شر ( Jelsma,
 .)2011: 5; Stevenson, 2011پیش ای وقوع جنگ سوم  ،سال  0333قانو ضور سوءمصورف
موا مخر ،تصویب شر هه محکومیتهای اجبا،ی برای یک هیلووگرم هورویین یوا  1هیلووگرم
هوهایین حراق  01سال ینرا  ،نظر گرفته شر) .(Cheney, 2015: 12طی سوالهوای 0332
تووا  ، 0333آمریکووا نظری و حمایووت ای هنوانسوویو هووای بووینالمللووی موووا مخوور ،و تقویووت
سایوها،های اجرای آن ا قوت گرفت ، .این خصوص حتی طرحی به منظو ،امحای یموینهوای
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ییر هشت غیرقانونی  ،نقاط مختلف ج ا ا،ائه شر و هنگرا  ،اهتبور ، 0333اهبور امحوای
هشت هوهایین و خشخاش تا سال ، 6113ا تصویب هر (متقینژا  .)2 :0930قوانین ایالتی و
فر،ال ایاالت متحرا  ،سال  6111ا،ا شر فروش و مصرف ما،یجوانا ،ا جرم می انست.
یوا عالی فر،ال  ،همین سال  ،قضی گنزالس علیه ،یچ 0مصرف فوروش و  ،اختیوا،
اشتن ما،یجوانا ،ا حتی برای مصا،ف پزشکی غیرقانونی اعوالم هور )، .(Reuters, 2013: 1
هنا ،سیاست ممنوعیت  ،سیست فر،ال  ،سال  6113ایبات شر هه بهها،گیری ا گااهای
ویژۀ موا مخر ، ،مقایسه با ا گاا های سنتی سبب هاهش تکرا ،ا،تکاب جنایوات موی شوو .
این  ،حالی است هه میزا محکومیت به ینرا مربوط به موا مخر ،توا سوال  6113افوزایش
یافت ) .)West et al., 2011:9ای جمله تحوالت برجسته  ،ایاالت متحرا قانونمنوری مصورف
 ،اختیا ،اشتن و فروش ما،یجوانا  ،ایاالت هولرا و و واشنگتن آالسکا و او،گا بو INCB
) .)reports, 2015: 7با وجو قانونمنری هانابیس بهویژا ما،یجوانا  ،ایالتهای آمریکوا قوانو
فر،ال این ولت براساس قانو هنترل موا مخر( ،صرف نظر ای مصرف پزشکی یا تفریحی) ا،ا
شر هشت و تویی ما،ی جوانا ،ا جرم می انر و چنانکه  ،جرول  0مشاهرا می شوو قوانو
مذهو ،مجایاتهایی ،ا برخالف قوانین ایاالت پیشبینی هر ا است ) .)Reuters, 2017: 1بهطو،
هلی بین قوانین فر،ال و ایاالت تفاوت فاحشی وجو ا ،به نحوی هه بسیا،ی ای ایواالت سوعی
 ،همگام شر با قانونمنری موا ا،نر ،حالی هه  ،سیست فور،ال (بوا توجوه بوه سیاسوت
تحم صفر) بر ممنوعیت پافشا،ی میهننر و ایون ممنوعیوت آیوا،ی همچوو ،شور بایا،هوای
جنایی قاچاق موا /انتقال سیاستهای موا ای یک منطقه به جای یگر برو توجوه بوه شورایط
محلی /م اجرت ای یک منطقه به منطق یگر به لی جابهجایی جغرافیایی تولیر مووا /تعوویض
نوع ما ۀ مصرفی مصرفهننرگا به لی سترسوی نراشوتن بوه موا ا ای خواص /محرومیوت و
حاشیهنشینی مصرفهننرگا موا ای جامعوه  ،پوی خواهور اشوت .بوهطوو ،خالصوه ای یور
بسیا،ی ای منتقرا بیشتر نقضهای حقوق بشری نتیج مستقی سیاستهای ممنوعیت است.

1. Gonzales v. Raich

این عوا  ،سال  6111مطرح شر با توجه به قانونمنری مصرف پزشکی ما،یجوانا  ،هالیفرنیا  ،سال 0332
انج ،یچ خوانرۀ این عوا ما،ی جوانای خانگی مصرف میهر هه به موجب قانو هالیفرنیا قانونی و به
موجب قانو فر،ال غیرقانونی بو  ، .سال  6116مأمو،ا ا ا،ۀ مبا،یا با موا آمریکا شش مز،ع هشت
ما،یجوانا ،ا تخریب هر نر ییرا ما،یجوانا به موجب قانو هنترل موا فر،ال  ،طبق اول موا غیرقانونی
قرا ،اشت .ای یک طرف انج ،یچ مرعی بو هه این اقرام مأمو،ا فر،ال برخالف هترین ضرو،ت پزشکی
است و ای طرف یگر آلبرتو گونزالس ا ستا ه ایاالت متحرا معتقر بو هه این امر غیرقانونی است، .
ن ایت نیز یوا عالی  ،ی ا هه مصرف ما،یجوانا برای مصرف پزشکی غیرقانونی است .این پرونرا ،
)Gonzales v. Raich, 545 U.S. 1, 125 S.Ct. 2195, 162 L.Ed.2d 1 (2005
آ ،س ذی قاب سترس است:

تحوالت تقنینی و قضایی ناظر بر مبارزه با مواد مخدر151 ...
جدول  . 1سیرتقنینی و قضایی مواد مخدر درکشورهای مبدأ و مقصد
کشورهای
مبدأ و
مقصد مواد
مخدر

میزان مصرف
مجاز

درصد
زندانیان مواد
مخدر

هلمبیا

ما،یجوانا  61گرم
حشیش  1گرم
هوهایین و مشتقات
آ  0گرم

، 02صر

مکزیک

افغانستا

آمریکا

تریاک 6گرم
هروئین 11
میلیگرم
ما،یجوانا و
هانابیس  1گرم
هوهایین 111
میلیگرم
هرویین
/مو،فین/هوهایین 1
گرم  -تریاک
61گرم (برای
مصا،ف پزشکی و با
مجوی)

سیست فر،ال:
سیاست تحم صفر
(عرم پذیرش میزا
مصرف مجای
مصرف)

بودجه

مجازات

029
میلیو ال،

ما،یجوانا حراهثر
0111گرم/حشیش حراهثر 611
گرم/هوهایین حراهثر  011گرم
/تریاک حراهثر  61گرم 22 :ماا تا
 013ماا حبس و جریم نقری
 011تا 0111

، 11صر

026
میلیو

ال،

، 03صر

922
میلیو

ال،

، 23صر

1

3/1
بیلیو

ال،

ما،یجوانا حراهثر 611
گرم/حشیش حراهثر 1
گرم/هوهایین حراهثر 61
گرم/هرویین حراهثر  0گرم01:
ماا تا 0سال و 2ماا حبس

هرویین/مو،فین/هوهایین همتر ای
 01گرم 2 :ماا تا یک سال حبس
تریاک :همتر ای  01گرم 6 :ماا حبس
هرویین همتر ای  011گرم:
حراهثر 61سال حبس و جریم
نقری  01/1میلیو ال،
ما،یجوانا همتر ای  11هیلوگرم:
حراهثر  1سال حبس و 611میلیو
ال ،جریم نقری
حشیش همتر ای  01هیلوگرم:
حراهثر 1سال حبس و  611هزا،
ال ،جریم نقری
برگ هوها و هوهایین همتر ای 63
گرم :حراهثر 61سال حبس و 0/1
میلیو

 .0طرح ای نگا،نرگا برگرفته ای مناب ییر:
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
مقایس سیاستهای تقنینی و قضایی هشو،های مبر با هشو،های مقصر و هزینوههوای مترتبو
آن ا بیانگر آ است هه  .0بهطوو ،هلوی سیاسوتگذا،یهوای هشوو،های مقصور  ،مقایسوه بوا
هشو،های مبر  ،حوویۀ تقنینوی مصورف حمو و نگ ورا،ی خریور و فوروش مووا مختلوف
اعتیا آو ،بهصو،ت طیفی است هه یک سووی آ مجوایاتهوای حوراهثری و  ،سور یگور آ
مجایات های حراقلی برای جرائ مشابه  ،این حویا وض شرا اسوت؛ هرچوه ای سیاسوت هوای
تقنینی هشو،های مبر به سمت هشو،های مقصر حرهوت هنوی مجوایات هوا نیوز ای وضوعیت
حراقلی به سمت حال حراهثری می می هننر؛  .6حر مقرا ،مجای برای نگ را،ی ،ایج ترین موا
مخر ،اعتیا آو ،مصرفی نز ش رونرا  ،هشو،های مبور سوقف بواالتری ا ،توا هشوو،های
مقصور ( ( LEY GENERAL DE SALUD,1986:145 , counter narcotics law,2010: 98,
 .9 DE 1986: 2,) LEY 30به و لی ذهرشرا  ،بنرهای  0و  6تعرا ینورانیا مورتبط بوا
موا مخر ، ،هشو،های مبر آشکا،ا ای هشو،های مقصر ،صر همتری ،ا ای هو ینورانیا هور
هشو ،به خو اختصاص ا ا است .به طو،ی هه ماحص آ آما، 02 ،صری ینرانیا متعلق بوه
موا مخر ، ،هلمبیا و ، 03صری  ،افغانستا (به عنوا هشو ،مبر ) میشو ،حالیهه این
آما ، ،مکزیک (بهعنوا هشو ،مقصر) حرو ، 11صر و  ،آمریکا ، 23صر اسوت (Global
).Prison trends, 2015:4
 .2به لی یافت ذهرشرا  ،بنر  9هزین صرفشرا برای اجورای سیاسوتهوای قضوایی ،
هشو،های مبر (شام هزینه های نگ را،ی ای ینرانیا ) بوه مراتوب همتور ای هشوو،های مقصور
است بهطو،یهه هزین برآو ،شرا  ،هلمبیا  029میلیوو ال ،و  ،افغانسوتا  922میلیوو
ال ،است (بو ج ملوی افغانسوتا  .)019 :0933همچنوین ایون مبوالغ  ،هشوو،های مقصور
مشتم بر  026میلیو ال ، ،مکزیک ( ) Mexico national budget, 2016: 30و  3/1بیلیو
ال ، ،آمریکا ( )United States government accountability office , 2016: 18برآو ،شورا
است .شایا ذهر است هه  ،مو ،برخی ولت ها ای جملوه افغانسوتا بوه لیو شوفاف نبوو
بو ج اختصاصی مرتبط با مقابله با موا مخر ،نمیتوا به،وشنی گفت هه چوه میوزا ای ایون
مبلغ صرف احراث ینرا یا ان ورام موزا،ع شورا اسوت .پوس ای بر،سوی تفواوت میوا ،ویکور
هشو،های مذهو ،سؤالی هه مطرح می شو این است هوه ،ویکور هورام سوته ای هشوو،ها بوا
هنجا،های حقوق بشر همخوانی ا ،؟  ،پاسخ به این مسوله بایر به این نکته توجه اشت هوه
براساس هنوانسیو های بین المللی موا مخر ،ممنوعیت و محرو هر مصرف مووا  ، ،س
قرا ،ا ،و بهنظر می،سر ،ونری هه  ،هشو،های مقصر  ،پیش گرفته شرا بوا ایون سیسوت
هماهنگ است ،حالی هه  ،ظواهر امور هشوو،های مبور ای آ فاصوله مویگیرنور ، .مقابو
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س گیرانه بو ،ویکر هشو،های مبر با معیا،های حقوق بشری  ،ج ت حمایت ای قربانیا
موا همخوانی ا . ،علت عمرۀ حرهت هشو،های مبر بهسوی بهها،گیری هنجا،های مالیو تور
نسبت به مسول موا به نسبت هشو،های مقصر هما طو،هه اشوا،ا شور هو ای منظور حقووق
اقتصا ی حاه بر موا و هزینههایی هه ای قب آ امنگیر ولتها میشو و ه ای نظر ،عایت
حقوق بشری انسا ها بهعنوا قربانیا موا مو ،توجه قرا ،میگیر  .بهطو ،هلی  ،هشو،های
مبر و مقصر موا تفاوت  ،شرت و ضعف میزا مجایات و سیست تقنینی و  ،پی آ اعموال
هزینههای هنگفت مالی برای این ولتها تحت تأییر ،ویکر قانونمنری یا ممنوعیتگراییشوا
به مسول ،عایت حقوق اجتماعی اقتصا ی و بشری افرا برمیگر .

تقابل حقوق بشر و حقوق بینالملل در رویکرد کشورهای مبدأ و مقصد
تالقی و تعا،ض و نظام حقوق بشری و نظام بینالمللی موا مخر ،ای یربای مطرح بوو ا اسوت
برین صو،ت هه  ،نظام بینالمللی موا و ای یما تروین هنوانسیو های بینالمللی موا مخور،
بر ممنوعیت پافشا،ی شرا و اغلب بر ،اهبر های هاهش عرضه و اعمال اقورامات سوختگیرانوه
برای هنترل موا تأهیر میهر نر؛ ،حالیهه این مسوله با نظام حقوق بشوری همخووانی نورا،
).(Report of a GDPO,2014
ای سوی یگر اقتصا موا نیز خو بهعنوا شاخهای ای حقوق بشور نقوش بوایی مویهنور.
هشاو،یا هشتزا،ها ممکن است به نبال عملیات ،یشههنی (با توجه به مفا هنوانسیو ها) حق
مالکیت خو ،ا  ،معرض ت ریر ببیننر .ا،نرگا بی گناا اموال ممکن است مالکیت خو ،ا بوه
جرم ا،تباط با جرم مرتبط با موا ای ست،فته ببیننر؛ یا یگر حقوق اجتماعی و مورنی افورا ای
جمله حقوق حری خصوصی مصرف هننرگا موا ممکن است بوا جورم انگوا،ی ،فتوا ،شخصوی
خصوصی ت ریر شو  .حقوق ش رونرا مناطق مختلف ممکن اسوت ای طریوق حموالت پلویس
مقر،ات من آمروشر و تجسس های برو حک قضایی موو ،ت ریور قورا ،گیور  .فروشونرگا
مظنو موا ممکن است  ،معرض بای اشت برو محاهمه یا مصا ،ۀ اموال قرا ،گیرنر ات وامی
هه ممکن است یابت نشو  .پس ای بای اشت شر افرا بای اشتی ممکن است ای ا ،سی عا النه
قب ای محاهمه و نیز محاهم عا النه محروم شونر  ...متخلفا متوا،ی ممکن است ای حق اطالع
ای ،خواست استر ا حق شنیرا شر و حق بایپرسی قوانونی محوروم شوونر ...قوانو ،بوا،ۀ
متخلفا ینرانی ممکن است به طو ،عطف بما سبق اعمال شو  .پس ای محکوم شور مجرموا
ممکن است شرایط عا النه ای برای مجایات نراشته باشنر؛ به ویوژا  ،هشوو،هایی هوه مجوایات
مرگ برای قاچاق موا حوق حیوات انسوا هوا ،ا ت ریور مویهنور ( .)Lines et al., 2017ایون
هنجا،های حقوق بشری با اعمال هنوانسیو های بینالمللی موا نقض میشونر و بهنظر می،سر
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هه میا فاهتو،های حقوق بشری و معیا،های حقوق بینالمل موا سوایگا،ی وجوو نورا، . ،
هنا ،تقاب این و نظام حقوقی ولتهوای ،گیور مووا مخور ،بوهویوژا ولوتهوای مقصور و
مصرفهننرۀ موا با اتخاذ ،ویکر ی سختگیرانوه همگوام بوا سیاسوتهوای نظوام بوینالمللوی
هنوانسیو ها شرا و ای ،های و،و به هنجا،های حقووق بشوری فاصوله موی گیرنور ، .مقابو
ولت های مبر با  ،پیش گرفتن ،اهکا،های س گیرانه  ،ج ت برجسته ساختن هنجا،هوای
حقوق بشر گام برمی ا،نر .با وجو این تعا،ض امرویا ،ویکر هشو،ها  ،حال ایجا شوکاف ،
سیست بینالمللی هنوانسیو های موا مخر ،است هه خو نظام حقوق بشری موا ،ا پر،نگتر
جلوا می هر به نحوی هه اعمال سیست های س گیران هشو،های مبر نشا ای نوعی حمایت
ای گروا های مختلف ،گیر موا ا ،؛ ای جمله مصرف هننرگا موا ینرانیا مووا و هشواو،یا
گیاها موا مخر .،به عبا،ت یگر این شکاف  ،نظام بین المللی موا با ابتکا ،هافیشوا هوای
هانابیس  ،هلنر یا قانونمنری موا  ،ا،وگوئه و  ،برخی ایاالت آمریکا حرهتی به سمت نظوام
حقوق بشری  ،مسیر تحوالت موا مخر ،بهشما ،می ،و ، .ویکر هشو،های مقصور مووا نیوز
همچو آمریکا و مکزیک هرچنر ظاهراً همگام با هنوانسیو های بین المللوی موا نور لویکن بوا
بهها،گیری سیست تقنینی و قضایی متفاوت ای قب سعی  ،همراهی نظام حقوق بشری ا،نور.
بهطو ،مثال اصالحات اخیر ا،وگوئه و آمریکا هه به آن ا اجایۀ تنظی قانونی بایا، ،ا برای هانابیس
می هر ظاهراً نقض آشکا ،هنوانسیو واحر و هنوانسیو سال  0333است، .حالی هوه ولوت
ایاالت متحرا و برخی فعاال جامع مرنی ا عا می هننر هه هویچ نقضوی ،د نورا ا ا،وگوئوه ای
ضرو،ت نقض معاهرات به لی اولویت تع رات حقوق بشری و حفاظوت ای ب راشوت عموومی و
ایمنی ش رونرا فاع میهنر ) .(Report of a GDPO/,2014بنابراین با وجو تقاب میا این و
سیست اما لوح هنجا،های حقوق بشری  ،حال خوانش بیشتری است.
، ،استای مقابله با موا مخر ، ،سطح عملیاتی  ،ا امه ،ویکر سوایما ملو متحور و
،هن اجرایی آ  ،یمین ،عایت حقوق بشر و پاسراشت معاهرات موا مخر ، ،سویر تحووالت
موا بر،سی میشو .

روند کنترل مواد در سازمان ملل متحد
سایما مل متحر با استفا ا ای اهرمهای خو یعنی سایما ها و مؤسسات وابسوته برناموههوای
خو ،ا  ،یمین مقابله و هنترل موا مخر ،به اجرا مویگوذا ، . ،میوا ا،هوا سوایما ملو
شو،ای اقتصا ی اجتماعی و مجم عمومی مربوط به هنتورل مووا مخر،نور، .وش هوا ،ا،هوا
مذهو ، ،هنترل موا تا یما الیماالجرا شر هنوانسیو واحر  0320تقریباً مشابه ا،گا هوای
جامع مل بو  .اهوسوک به موجب موا 29 26 22و 12وظایفی  ،یمینه هنترل موا بر ع ورا
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ا .)Chatterjee,1981:227( ،اما ای میا تالشهای صو،تگرفتوه اقورامات مجمو عموومی و
اجالسهای ویژۀ آ  ،یمین موا مو ،توجه این مقاله است ، .این خصوص سویر سوه هوه
هنترل موا مخر ، ،سایما مل متحر  ،جرول  6آمرا است.
1

ه
0331

ه
6111

ه
6101

in:

جدول  .2سه دهه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد
جلس ویژۀ مجم عمومی سایما مل متحر
 9.6جو،جیو
 6.0پتروس
( ، 0331)UNGASSیمین سوءمصرف موا مخر،
جیاهاملی
غالی
تأسیس برنام هنترل موا مخر ،سایما مل متحر
UNDCP
انتشا ،اولین گزا،ش ج انی موا مخر ،ای سوی سایما مل
متحر
جلس ویژۀ مجم عمومی سایما مل متحر
پینو آ،الهی
( ، 0333)UNGASSیمین مشک ج انی موا مخر،
جلس ویژۀ مجم عمومی سایما مل متحر
هوفی عنا
( ، 6110)UNGASSیمین ایری
تأسیس فتر مقابله با موا مخر ،و جرم سایما مل
متحر()UNODC
آنتنیو
اعالمی وییرا 6112
ما،یا هاستا
اعالمی سیاسی  ،یمین ایری
سر،سیر ج ا عا،ی ای موا مخر ، ،سال 6113
اعالمی سیاسی 6113
هنا،اگیری بولیوی ای هنوانسیو واحر موا مخر0320 ،
با هی مو
اعالمی ها،تاگانا ای سوی سایما هشو،های آمریکایی
قانونمنری هانابیس  ،ایاالت متحرا و ا،وگوئه
یو،ی فرو وف
اعالمی وییرا 6102
جلس ویژۀ مجم عمومی سایما مل متحر
( ، )UNGASSیمین مشک ج انی موا مخر6102 ،
آنتنیو
سر،سیر ج ا عا،ی ای موا مخر6103 ،
؟؟
گوترش

decades,available

transnational institute,2016, UN drug control: the UNGASS
https://www.tni.org/files/publication-downloads/ungass_decades.pdf
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مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجم عمومی به عنوا ،هن تقنینی سایما مل متحر قطعنامه ها هنوانسیو ها و پروتک هوا
بو جه و امکانات مو ،نیای ،ا برای هماهنگ هر تالش های بین المللی  ،امر مقابلوه بوا مووا
مخر ،و هنترل آ تصویب و ابالغ می هنور ، .سوال  0332هنفورانس بوین المللوی بوا موضووع
سوءمصرف موا و قاچاق  ،وین سنری ،ا به تصویب ،سانر هه به ( ) CMO0معوروف شور و ،
آ چا،چوب استراتژی بین المللی موا مشخص گر یر (بینایا ا  .)91 :0936عالوا بر این سنر
 ،سال  0331مجم عمومی سایما مل متحر یک اعالمیو سیاسوی و یوک برنامو ج وانی
اقرام علیه تولیر عرضه تقاضا نق و انتقال و پخش غیرقانونی موا مخر ،و موا ،وا گر ا ،ا
تصویب هر هه  ،واق بخش وم آ (برنام ج انی اقورام) بوه اقورامات ولوت هوا  ،اجورای
تع رات نخست (اعالمی سیاسی) میپر ای  .این برنامه اقورام تقویوت سیسوت هوای حقووقی و
قضایی  ،یمینه های انتظامی قاچاق موا مخر ،و قاچاق تسلیحات و مووا غیرقوانونی یگور ای
طریق ،ااآهن هوا و ،یا ،ا شام میشو (.)Jelsma,2014

اجالس ویژۀ مجمع عمومی در زمینۀ مواد مخدر (اونگاس)
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شو،ای امنیت یا بیشتر ولتهای عضو مل متحر میتواننر جلسو ویوژۀ مجمو عموومی ،ا ،
مو ،مسائ م می هه  ،سطح باالی سیاسی است برگزا ،هننر و چنانکوه  ،جورول  6اشوا،ا
شرا  ،سایما مل متحر طی سالهای  0331تواهنو نشسوتهوا و جلسوات و اقوراماتی ،
یمین موا مخر ،صو،ت گرفته هه ای جمل آن ا اونگاس  0333 0331و  6102اسوت ، .ایون
اجالس های ویژۀ مجم عمومی هشو،های مو ،بحث این مقاله نقش ایفا هر اانر .ای جمل آن ا
میتوا به هشو ،مکزیک اشا،ا هر هه با ابتکا ،خو یمین برگزا،ی این نشستها ،ا  ،مجم
عمومی فراه ساخت .هلی ولت های ،گیر موا مخر ،سعی اشتنر  ،اجالسهای مذهو ،بوا
سایوها،های موجو خو ،اا هایی ،ا بورای هنتورل مووا مخور ،و مقابلوه بوا آ بوههوا ،گیرنور.
نخستین اجالس با موضوع موا  ،فو،ی  ، 0331پاسخ به فراخوا ،ئویسجم وو ،هلمبیوا ،
مجم عمومی برگزا ،شر ، .این اونگاس و،ۀ 0330تا  6111ه مقابله با سوءمصورف مووا
سایما مل متحر نامیرا شر تا ج ا عا،ی ای موا ،ا ایجا هنر .مرحلو وم اونگواس بعور ای
نام نماینرۀ ائ مکزیک  ،سایما مل متحر به بیر ه بهوقوع پیوسوت ( van der Loeff,
 ، .)2017: 14اجالس ویژا مجم عمومی  0333هشو،های عضو  ،یمین هنترل ج انی موا
مخر ،با یکریگر توافق هر نر ، .این سال ها انتقا ات شریری  ،مو ،جنگ علیه موا مخور،
1. Comperhensive Multidiciplinary outline of future activities in drug abuse control:COM
)2. United Nations General Assembly Special Session(UNGASS
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مطرح شر و ولتها معتقر بو نر هه قوانین و حتوی هنوانسویو هوای بوینالمللوی ،وی سونگ
نوشته نشراانر و آن ا ،ا میتووا تغییور ا ( )world drug report, 1997: 184بوا وجوو ایون
،های اصالحات  ،آ یما برای اونگاس  0333بسته شر و  ،پی آ این هوه صورفاً شواهر
پا،امترهای مضیق سیاسی بو  .شعا ،اجالس مذهو ،عبا،ت بو ای « :موا مویتووانی ج وا ،ا ای
موا پاک هنی » و  ،این یمینه ،اهبر هوای جسوو،انه ای بورای امحوای هامو مووا مخور، ،ا
برنامه ،یزی هر نر هه ای جمل آ پاهسایی یمین های ییور هشوت مووا مخور ، ،هشوو،های
تولیرهننرۀ موا همچو هلمبیا افغانستا پورو بولیووی میانموا ،و یوای ا هشوو ،یگور بوو
(متقی نژا  .)1 :0930ا سال بعر هشو،های عضو  ،ویون اعالمیو سیاسوی جریوری طورح
اقرام همکا،ی های بین المللی ،ا نسبت به استراتژی یکپا،چه و متوای بورای مقابلوه بوا مشوک
موا مخر ، ،ج ا تروین هر نر .این نشست با حمایت مالی مکزیک و بقی هشو،ها  ،سوال
 6102برگزا ،شر ، .واق برگزا،ی این اجالس بوا هورف گر هموایی هشوو،های عضوو تبوا ل
اطالعات و همکا،ی نز یکتر  ،یمین موا مخر ،بو ) ، .)Jelsma, 2016: 4اجوالس موذهو،
بیشترین تأهیر بر اصالح هنوانسیو های بینالمللی موا مخر ،و تغییر سیاستهای مقابله با آ
 ،هشو،های عضو بو  ، .واق اونگاس حرهت م می بو هوه سواختا ،سیسوت مووا ،ا موو،
سؤال قرا ،می ا و چالش های جری ،ا ، ،ژی معاهرات مطرح می هر  .اع ای اینکه معاهورات
انعطافپذیرنر یا خیر؟ محرو یتهای وا ،بر انعطافپذیری شام چه موا ،ی میشوو ؟ برخوی
ولتها  ،حال نقض معاهرا هستنر؟ ).(Report of a GDPO,2014

رویکرد اونگاس  2112از منظر حقوق بشر
مسول حقوق بشر و ،عایت هنجا،های آ  ،حویۀ هنترل موا  ،اجالس ویژۀ مجم عموومی
 6102نسبت به اجالسهای پیشین به طو ،چشمگیری مطرح شر و بنوابر پیشون ا همیسویو
موا مل متحر  ،پنج موضوعی هه  ،ستو ،ها ،اجالس  6102قرا ،گرفت مو ،بحوث واقو
شر .محو،های همیسیو عبا،ت بو نر ای .0 :موا و سالمت  .6موا و جورم  .9مووا و حقووق
بشر  .2چالشهای جریر و  .1توسع جایگزین، ، .)ungass, 2016( 0اسوتای محو،هوای اول و
سوم همیسیو موا  ،اونگاس  6102مباحثی  ،یمینو ،عایوت هنجا،هوای حقووق بشوری و
 .0توسع جایگزین ابتکا،ی است هه براساس جایگزینی محصوالت موا مخر ،با محصوالت بومی هور منطقوه آغوای
شر و به نبال ،یشه های عل هشت غیرقانونی با ،ویکر ی جام و گستر ا است .جوام تورین تعریوف توسوع
جایگزین  ،سال  ، 0333اجالس ویژۀ مجم عمومی مطرح شر هه ،آ توسع جایگزین بهعنوا فراینوری
برای جلوگیری و حذف هشت غیرقانونی گیاها موا مخر ،و موا ،وا گر ا ای طریق توسع اقرامات ملوی و
با توجه به ،شر اقتصا ی محلی و ویژگیهای خاص اجتماعی و فرهنگی ،ااح مشک غیرقانونی موا مخور،
است (.)unodc-drug-report, 2015: 32
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سالمت عمومی افرا مطرح شر .پیش ای طرح این مسائ  ،اونگاس مذهو ،مشا،هتهننورگا
 ،این اجالس اع ای ولت ها و ن ا هوای مورتبط بوا ملو متحور ،ویکور ی متفواوت اشوتنر
بهنحوی هه این باییگرا صرفاً براساس معاهرات بینالمللوی مووا عمو مویهر نور محو،یوت
سالمت عمومی و ،فاا بشر هرچنر  ،مقرم هنوانسیو واحر موا 0320و 0320یرا میشو
 ،هنوانسیو  0333مطرح نشرا است .ای سوی یگر اقراماتی هوه  ،ایون هنوانسویو هوا ،
ج ت هنترل موا تحت عنوا ستگیری افرا تحت ،ما ا،ویی یا ،ما های اجبا،ی مطرح
است با موایین حقوق بشری  ،یک ،استا نیست .همچنوین  ،سوطح عملیواتی سوایما ملو
متحر انرژی انرهی ،ا صرف می هر هه اطمینا یابر قوانین مربوط به مووا  ،اخو هشوو،ها
هه بر پای معاهرات است حقوق بشر ،ا پاس می ا،نر یا خیور .عوالوا بور ایون یگور ن ا هوای
سایما ای جمله فتر مقابله با موا و جرم مل متحر  0و هیأت بین المللی هنترل مووا مخور6،
هرچنر  ،ج ت ،عایت قوانین و مقر،ات بین المللی مفا معاهرات موا مخر ،ای سوی هشوو،ها
تالش می هر نر لیکن  ،ج ت اطمینا ای هنجا،های حقوق بشوری ضوعیف عمو هور ا انور.
به طو ،مثال هیأت مذهو ،توجه انرهی ،ا صرف تشویق ولت ها برای تحقق اهراف حقوق بشری
معاهرات موا همچو اطمینا ای سترسی به موا هنترل شرا برای استفا ا پزشکی میهر  .با
وجو این نوع عملکر ای سوی ن ا های مرتبط با موا و نبو حضو، ،ویکور حقووق بشوری ،
قوانین بین المللی هنترل موا  ،سال  6113گفتما جری  ،موو ،توأییرات حقووق بشوری
هنترل موا  ،سایما مل متحر مطرح شر .این ،ونر ا اموه اشوت توا اینکوه  ،سوال 6101
فتر همیسا،یای عالی حقوق بشر مطالعه ای ،ا ،با،ۀ تأییرات حقوق بشری مشک ج انی مووا
مخر ،منتشر هر و  ،ن ایت این سیر به اونگاس ، 6102سویر هوه  ،ایون اجوالس بوهنحووی
مؤیرتر و برجسته مسول حقوق بشر قربانیوا مووا مخور ،مطورح شور و ولوتهوا و ن ا هوای
غیر ولتی سعی  ،تغییر سیست های تقنینی و قضایی خوو بوه منظوو، ،عایوت هرچوه بیشوتر
مووایین حقووق بشوری اشوتنر (، ، .)Lines et al., 2017اسوتای سرفصو وم پیشون ا ی
همیسیو و بحث جرم انگا،ی یا قانونمنری موا ولوت هوای حاضور  ،جلسوه موضووع اصوالح
هنوانسیو های موا ،ا مطرح هر نر هه خروجی این محو ،نیز بهنووعی ،عایوت مووایین حقووق
بشری است .به موجب ایون بحوث بسویا،ی ای هشوو،ها  ،سوطوح ،سومی و ای سووی مراجو
تصمی گیر ملی خواها تغییر و باینگری اغلب با ،ویکر های جرمی ایوی ای مصورف و  ،برخوی
موا ،حم و تملک موا  ،انرایا های مصرف شخصی شرنر .مقامات فعلی و سوابق هشوو،های
آمریکای التین سایما مل و حتی چ را های سیاسی فعلی و پیشین ناتو یوا اتحا یو ا،وپوا بوا
تأهیر بر حفظ جنبه های انسانی  ،مقابله با موا خواها پایا ا به ،ویکور منو گرایانوه و
)1. United nation on drug and crime(UNODC
)2. international narcotic control board(INCB
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هیفری  ،این مبا،یا هستنر ( .)Dreifuss & Henrique cardoso, 2016یکی ای یمینههای م
بحث ،با،ۀ تغییرات ، ،ژی حقوقی و نظام فعلی مبا،یا با موا مخر ،این است هوه ،وح هلوی
 ،هنوانسیو های پیشین من گرایانه بو ا است ، .این چا،چوب فقط مبا،یا و تشریر اقرامات
سخت گیرانه به ویژا  ،حویۀ هاهش عرضه به عنوا سیاست اصلی موو ،توجوه بوو ا اسوت، .
واق امنیت مو ،نظر  ،این یمینه برای ولت ها اولویت اشوته و تقورم آ بور شو رونرا نیوز
مرجح بو ا است .به طو ،هلی یرگاا ولت ها  ،یمین باینگری  ،مفا هنوانسیو های سهگانه
و نظام هنونی مقابله با موا مشتم بر و سته است .0 :گروهی ای هشو،ها با ا،جحیت ا به
مباحث مربوط به حقوق بشر نظام هیفری فعلی مقابله با مووا و بواییگرا ،گیور آ ،ا موو،
انتقا قرا ،ا ا و خواها لغو سیست تنبی ی/هیفری و  ،برخی مووا ،خواهوا قوانونی شور
نظام هشت تولیر تویی خریور فوروش و مصورف آ (بوهویوژا حشویش) و  ،برخوی مووا،
هوهایین و هرویین هستنر؛  .6گروهی یگر خواها تغییر  ،هنوانسیو با هرف حفظ امنیوت
انسانی انر هه بر سترسی به مصا،ف و تولیرات پزشکی مخر،ها تأهیر می هنر (بیوات .)0932
با وجو اختالف نظرهای موجو میا هشو،های عضو شایا توجوه اسوت هوه هنوانسویو هوای
مذهو ،ولت ها ،ا به تحمی هر نوع مجایات (هیفری/ا ا،ی) برای مصرف موا متع ر نمی هننر.
این موضوع صریحاً  ،تفسیر هنوانسیو  0333ما ۀ  9اظ ا ،شورا اسوت :هنوانسویو موذهو،
تصریح میهنر هه یک ولت عضو بایر مالکیت برای مصرف شخصی ،ا بوهعنووا جورم بر،سوی
هنر اما با این حال این قانو مشروط به اصوول اساسوی و مفواهی بنیوا ین نظوام حقووقی آ
هشو ،است .هنوانسیو ها بیشتر مالکیت ا،ا شر یوا هشوت مووا ،ا بورای مصوا،ف شخصوی
محرو می هننر .ا،جاع به قوانین اخلی ولت هوا هرچنور اختیوا ،و آیا ی عمو بوه ولوتهوا
می هر ای سوی یگر ضمانت اجرای بینالمللی معاهرا ،ا مخروش میسای  .با توجوه بوه مفوا
این هنوانسیو ها  ،بسیا،ی هشو،ها مصورف شخصوی مووا جورم بوهشوما ،نموی،و  .بیشوتر
هشو،ها ای جمله هشو،های مو ،تحقیق  ،این متن مالکیت میزا مشخصوی ای مووا ،ا بورای
مصرف شخصی جرمی ایی هر اانر یا اولویوت ،ا بوه پلویس یوا هواهش مجوایات ا اانور .ایون
تغییرات  ،قانو یا اجرای آ  ،نظام قضایی ایر مثبت فو،ی بر سیسوت ینورا هوا  ،برخوی
هشو،ها ا ،و نیز به هاهش مشک ای حام جمعیت ینرا ها و ،عایت جنبههای حقووق بشوری
همک میهنر ( .)Jelsma & armento, 2015: 9بهطو ،هلی بیشتر ولتهوا و ن ا هوای وابسوته
به سایما مل متحر هه  ،این اجالس حضو ،اشتنر به این نتیجه ،سیرنر هوه بوههوا،گیری
ابزا،های موجو برای هنترل موا مخر ،نتایج مثبتوی  ،حوویاهوای سوالمت عموومی ب بوو
امنیت یا توسعه حقوق بشر به نبال نراشته است؛  ،نتیجه بیشتر ولتها  ،توالشانور توا بوا
تغییر ،اهبر های اخلی خو  ،یمین موا مخر ،بتواننر به این اهوراف سوت یابنور (CND
) ، .report, 2016: 1هنا ،ولتهای موذهو ،سیاسوتهوای اتخواذی ایورا بوهعنووا یکوی ای
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شرهت هننرگا این اجالس  ،مسوله هنترل موا به نوبه خو قاب توجه است بوه نحووی هوه
هرچنر سیر تقنینی و قضایی  ،یمینه موا ،اهکا،هایی ،ا  ،ج ت هاهش عرضوه و تأهیور بور
ممنوعیت گرایی ا،ائه مینمو اما امرویا بهویژا  ،سوالهوای اخیور تحووالت گسوتر ا حقووق
بشری  ،سیست ه نترل موا مخور ،بوه وقووع پیوسوته اسوت هوه  ،قالوب حضوو ،ن ا هوای
غیر ولتی فعال محرو شر مجایات اعرام ،عایت حقوق بنیا ین قربانیا موا مخور ،اعموال
سیست های توانمنری حقوقی معتا ا مطرح است (بینایا ا .)01 :0932

نتیجهگیری
 ،یمین مقابله با موا مخور،
،ویکر ولتها و بهتب سیاستهای اتخاذی آن ا تحت تأییر آ
متفاوت است .س گیرانه بو ،وی هشو،های مبر و سخت گیرانه بوو سیسوت هشوو،های
مقصر ای یک سو بر قانونمنری یا جرمانگا،ی اقرامات مربوط به مووا مخور ،ایرگوذا ،اسوت و ای
سوی یگر موجب همگام شر هشو،های مبر با موایین حقوق بشوری و توا حورو ی فاصوله
گرفتن ای معیا،های بین المللی معاهرات موا (با تأهیور بور ممنوعیوت) مویشوو ،حوالیهوه
عملکر هشو،های مقصر و پافشا،ی بر محرو ساختن مصرف موا با مفا معاهرات بینالمللوی
موا سایگا ،است و همخوانی چنرانی با معیا،های حقوق بشری موا نرا ، . ،واق تقوابلی هوه
میا و نظام حقوق بین المل و حقووق بشوری مووا مخور ،مطورح بوو ا و اسوت ، ،ویکور
ولتهای ،گیر نیز قاب مشاهرا است .عالوابر ولتهای ،گیر مووا سوایما ملو متحور و
ن ا های مرتبط بوا آ نیوز توا پویش ای اونگواس ، 6102ونوری همراسوتا بوا هنوانسویو هوای
بینالمللی موا اشتهانر بهنحوی هه ای یک سو هیأت بینالمللی هنترل موا مخر ،ای ولتهوا
میخواهر تا مفا معاهرات موا مخر، ،ا به ب ترین شک ،عایت هننر و ای سوی یگر بهمنظو،
پایبنری آن ا به اصول بنیا ین حقوق بشری تالشی نمیهنر .با این تفاسیر بهنظر موی،سور هوه
هف نظام حقوق بین المل موا مخر ،به نسبت حقوق بشر سنگینی میهنر اما امرویا وقوع و
،ویرا این وضعیت ،ا متحول میسای  :اول ،ویکر هشو،های ،گیر مووا هوه  ،حوال ایجوا
شکاف  ،سیست بینالمللی هنوانسیو های موا مخر،نر و وم برگوزا،ی اونگواس  6102هوه
میتوانر نقط قوت این تحوالت قلمرا شو و به موجب آ ولتها (حتوی ولوتهوای مقصور
موا ) و ن ا های بینالمللی با بهها،گیری ،اهکا،های مناسوب تور حقووقی  ،ج وت حمایوت ای
قربانیا موا (اع ای مصرف هننرا یا هشاو،ی گیاها مخر،ی) ای نظام حقوق بشری موا مخور،
چ رۀ ب تری ،ا ا،ائه میهننر.
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