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 مقدمه. 1

ص تدوین قواعد و مقررات حاکم بر حیات جمعی و اجبار اشخا

، نمایندگان و مجریان قانون به رعایت این مقررات از طرف

گیری حیات جمعی ای به قدمت شکلباشد که سابقهبحثی می

ر ن دو گروهی افراد دارد. نسبی بودن مقررات و اثر نارسای آ

گردد همیشه حکایت تلخ ایجاد کمتر نمودن جرائم سبب می

 جرائم تکرار گردد و سنگینی بار معضالت اجتماعی بر دوش

 اعیامدهای نامناسب دردها و مسائل اجتمجامعه زیاد شود. پی

 که جامعه همیشه مجبور به تحمل آن بوده سبب گردیده است

های تحقیقی در حیطه امور علمی و تحقیق در پی کسب گروه

 ای راهای ارتکاب جرم بوده، تا طرق شایستهعوامل و انگیزه

، وقیجهت رهایی از این پیامدها کسب نمایند. برابر ضوابط حق

ت باشد که مخالف یکی از حاالت قانونی مجازاعملی می جرم

باشد که در وقت عمومی هر کشوری بوده و مجرم شخصی می

مشخصی کاری برخالف ضوابط قانونی کشور انجام دهد. 

م هارتکاب جرم نه تنها نظم و آرامش و سالمت جامعه را بر 

روحی و جسمی و مادی همچنین به اشخاص  زده بلکه آسیب

ست اکند. بر همگان آشکار ی و استقالل آنان وارد میو آزاد

که در طول تاریخ بشریت هیچگاه جوامع عاری از جرم و 

خشونت نبوده است، لکن آنچه جوامع را در این زمینه از 

ن دیدگارخورد با بزهگونگی بچسازد: نحوه و یکدیگر متمایز می

ر م دو بزهکاران است. بزهکاری یا به طور کلی انحراف و جر

گذرد و رشد و تکوین می طول زمان از مسیرهای مختلف

شود بلکه غالبًا از بزهکاری از پیش یقین نمییابد. می

گذرد و در هر ها میبرخوردهای خاص عامل رفتار و وضعیت

ز گیرد که یکی اوضعیت چند راه مختلف در برابر فرد قرار می

 نه باشد.تواند بزهکاراکند و آن میآنها را انتخاب می

ها درگیر شدند که افراد در چهارراه سرگردانی و تضاد ارزش

دانند به کدام جهت حرکت نمایند بانوان هم از این نمی

از  کنونیاعتیاد در جهان  باشند. معضلموضوع مستثنی نمی

اقشار که در بیشتر کشورها  بودهمهم اجتماعی  معضالت

است دالیل  جامعه با آن روبرو است. آن چه مسلم مختلف

اعتیاد بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و 

کند. علل و عوامل گوناگونی کشوری به کشور دیگر تفاوت می

در گرایش به این پدیده شوم دخالت دارند که بعضی از آنها 

عوامل اقتصادی است که بیشترین سهم را نیز در این  مربوط

ناگزیرند  انغلب معتاداارتباط به خود اختصاص داده است. 

های نادرست از قبیل سرقت، قتل، فحشا و زندگی خود را از راه

روی و مخدر تأمین کنند و این خود به افزایش کج فروش مواد

 1950در سال کند. انحرافات اجتماعی در جامعه کمک می

به مواد مخدر  ادیرا برای اعت ذیل مفهومسازمان ملل متحد 

 تیه مواد مخدر عبارت است از مسمومب ادی. اعتنمود بیان

دارو اعم از  کیحادی که به علت استعمال مداوم  ای یجیتدر

اجتماع  ایو به حال شخص  شودمی جادیا یبیترک ای یعیطب

 باشد.آور انیز

ست ی اهای متمادمبارزه با تولید و استفاده از مواد مخدر سال

ال ست. در حالمللی قرار گرفته اکه در دستورکار جامعه بین

ای المللی مختلفی در فضهای بینها و عرفحاضر کنوانسیون

 المللی وجود دارند که به موضوع مواد مخدر وروابط بین

فی ز طرپردازند. اها میممنوعیت استفاده، تولید و ترانزیت آن

المللی دارای نجارهای بینـالملل، هدر فضای حقوق بین

 ی از هنجارهای مزبور بهباشند. برخهای مختلفی میارزش

 المللدالیل مختلف در رأس سلسله مراتب هنجاری حقوق بین

ا هآن توانند در تعارض باگیرند و سایر هنجارها نمیقرار می

م الملل عاباشند. این هنجارها همان قواعد آمرة حقوق بین

 شود این است کهجا مطرح میباشند. پرسشی که در اینمی

ط وابرستفاده و ترانزیت مواد مخدر در فضای ممنوعیت تولید، ا

المللی چه جایگاهی در سلسله مراتب هنجاری دارد؟ بین

 ای که در پاسخ به این پرسش در پژوهش حاضر به آنفرضیه

شود این است که مسئله مواد مخدر به صورت پرداخته می

جه نتی الملل ارتباط دارد؛ درمستقیم با قواعد آمرة حقوق بین

ر های مواد مخدرسد که تعهدات راجع به ممنوعیتر میبه نظ

حسوب ـالملل مبه عنوان مصداقی از قواعد آمرة حقوق بین

 شوند.می

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت
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 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی بوده این تحقیق از نوع نظری 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعمی تحلیلی

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

ز ابه صورت بسیار گسترده در بسیار  مواد مخدراستفاده از 

ت ممنوعی رغمعلی. کشورهای جهان رواج پیدا کرده است

گستردة تولید و استفاده از مواد مخدر، و اثبات خطرات 

ف ها، کماکان بازار مصراستفاده از آن برای سالمت انسان

در  ای برای آن در کشورهای مختلف وجود دارد.گسترده

قت دکته نباید به این  تولید و استفاده از مواد مخدرارتباط با 

ا ار نزدیکی ب، ارتباط بسیاستفاده از مواد مزبورداشت که 

گی این ویژ. المللی دارندوضعیت بهداشت و سالمت جامعه بین

 شود که در فضای حقوق نیز حساسیت فراوانی نسبتباعث می

د زبور، اسناـساسیت مـپاسخ به حدر  .جاد شودـای هاآنبه 

ر را د برای اعمال متخلفانهالمللی موجود، الگوی مسئولیت بین

 هادولت و استفاده از مواد مخدر برایممنوعیت تولید ارتباط با 

ز یک ا باید توجه داشت که چنانچه دولتی هر .اندنظر گرفته در

را نقض کند،  این زمینهالمللی موجود در بین تعهدات

ل مسئولیت دولت مزبور مطابق با الگوی مسئولیت برای اعما

لگوی رسد که ابه نظر می. گیردمتخلفانه مورد بررسی قرار می

ر د. ها متصور باشدولیت مشدد در این زمینه برای دولتمسئ

 هایالمللی که در گزارشرویة بین داشتن واقع با در نظر

به نظر  کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی متبلور شده است،

 یمرسد که تولید و استفاده از مواد مخدر به صورت مستقمی

ن ه عنواحق بر سالمت نیز بکند. را تهدید می حق بر سالمت

 از طرفی نیز حق. شودیکی از مصادیق حق حیات قلمداد می

ه المللی است کحیات یک عنوان کلی در نظام حقوق بشر بین

 .گیردزیرمجموعه حقوق بنیادین بشری قرار می

 

 

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

ی الملل به عنوان یکموضوع سلسله مراتب هنجاری حقوق بین

ضر به صورت بسیار محدود در از متغیرهای پژوهش حا

های موجود مورد توجه قرار گرفته است. در میان پژوهش

 نوانهای مزبور مقالة فرید بیرانوند و همکاران تحت عپژوهش

ان دیو ةروی در پرتو المللییننرم ب حقوقتکوین و اعمال »

در  که« با تأکید بر حقوق بشردوستانه المللی دادگستریبین

د پ رسیده است، به خوبی این مسئله را موربه چا 1399سال 

 در هنجارهابحث و بررسی قرار داده است. از نظر نویسندگان، 

 یگریو د یآورالزام یکیدو رکن هستند:  یعالم حقوق دارا

 فقط دارای رکن دوم، یعنی نرم حقوق ینجارهاه .یبندیپا

در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که  پایبندی هستند.

یِک های کالسرغم وجود قالبالمللی دادگستری علیندیوان بی

ر کننده و هم داساسنامة خود، هم در قامت اِعمال 38ه ماد

زد. از پرداآفرینی مینرم به نقش قامت یک مرجعِ تولید حقوق

المللی دادگستری به از طریقِ توسل دیوان بینسو، یک

از به بدون نیالملل، بین نرم، هنجارهای حقوق سازوکار حقوق

 یل وهای درگیر، تفسیر، تصویب، تعداجماع فراگیر میان دولت

به  دیگر استناد دیوان کنند و از سویمیحتی تغییر پیدا 

تقال تواند به عنوان روشی جهت تسهیلِ روند اننرم می حقوق

سخت قلمداد شود.  نرم به فضای حقوق هنجارهای حقوق

 ارد کهدنرم این قابلیت را  حقوقهمچنین در پرتو رویة دیوان، 

ورد مالملل را تقویت و ارتقاء بخشد و حسب بین قواعد حقوق

 ببرد. المللی باالبین ها را در سلسله مراتب هنجاری حقوقآن

 ارایدنرم،  از طرفی استفادة دیوان از هنجارها و اسناد حقوق

 ةامعجتأثیری متقابل در مناسبات مواضع دیوان و رفتار اعضاء 

 .(1)باشد المللی میبین

با اسناد  رانیمواد مخدر در ا یانگارانطباق جرم زانیم»مقالة 

به چاپ  1393نوشتة حمیده علیزاده که در سال « یالمللنیب

ه معضل ب یجامعه بشر یابتال رسیده است. از نظر نویسنده،

از  یریجلوگ یمواد مخدر، کشورها را بر آن داشت تا برا

 یهادر قالب معاهده رانگر،یو یبال نیگسترش آثار مخرب ا

ها، معاهده نیبه مبارزه با آن بپردازند. از جمله ا یالمللنیب
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معاهده واحد مواد مخدر سازمان ملل متحد، مصوب سال 

روان  یدر و داروهابا قاچاق مواد مخ زهو معاهده مبار 1961

سازمان ملل متحد است که کشور  1988گردان، مصوب سال 

آنها درآمده است.  تیو به عضو رفتهیهر دو معاهده را پذ رانیا

و قانون مبارزه با مواد  ادشدهی یهامعاهده سهیو مقا یبررس

آن  انگریمصلحت نظام، ب صیجمع تشخم 1376مخدر، مصوب 

و  یریشگیزه با مواد مخدر و پآنها درصدد مبار مهاست که ه

هستند.  یعاد یاصالح معتادان و برگرداندن آنها به زندگ

ضمانت اجرا و  زانیدهد، میها نشان ممتن معاهده یبررس

مرتکبان جرائم مواد مخدر نسبت به  یبرا یشنهادیمجازات پ

برخوردار  یاز شدت کمتر رانیقانون مبارزه با مواد مخدر ا

 یانگارانطباق جرم زانیم ق،یموضوع تحق که ییاست. از آنجا

 میاست، در تنظ یالمللنیب یهابا معاهده رانیمواد مخدر در ا

 یگرفته شده و برا به کار یلیتحل - یفینوشتار، روش توص نیا

 .(2) استفاده شده است یامنابع، از روش کتابخانه یآورجمع

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

مرکز ـطور که در قسمت پیشین مشاهده شد، تهمان

حتوای اسناد ـحلیل مـر تـرفته، بـای صورت گـهژوهشـپ

که در پژوهش حاضر تمرکز باشد؛ حال آنالمللی میینب

 یینالملل، تعنویسندگان عالوه بر تحلیل محتویات اسناد بین

قوق ـنجاری حـراتب هـها سلسله معهدات دولتـجایگاه ت

 باشد.الملل میبین

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش .5-3

ای در رأس سلسله ها در هر زمینهقرار گرفتن تعهدات دولت

الملل، آثار بسیار مهمی را در پی اتب هنجاری حقوق بینمر

ها در دارد. در واقع این امر بدان معنا است که برای دولت

المللی تعهداتی ایجاد شده است. یکی راستای قواعد آمرة بین

از آثار بسیار مهم در این زمینه این است که هیچ دولتی 

موجهه مسئولیت، تواند به واسطة توسل به عوامل رافع و میـن

از اجرای تعهدات مزبور سرباز بزند. به تعبیری، تعهداتی که در 

گیرند، به صورت مطلق، رأس سلسله مراتب هنجاری قرار می

امکان تعلیق یا عدم اجرا را ندارند. همین امر اهمیت پرداختن 

المللی و تعیین جایگاه به موضوع مواد مخدر در پرتو اسناد بین

 کند.ا در این زمینه را مشخص میهتعهدات دولت

 

 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

تغیرهای پژوهش، در ارتباط با ـبا در نظر گرفتن م

های پژوهش حاضر باید عنایت داشت که بررسی حدودیتـم

 وعاتها در دایرة موضجرائم مربوط به مواد مخدر و ارکان آن

 ود وموجالمللی پژوهش قرار ندارد؛ بلکه با بررسی اسناد بین

عهدات ـها به دنبال مشخص کردن جایگاه تمحتویات آن

 های مواد مخدر در سللسهها در ارتباط با ممنوعیتدولت

 باشیم.الملل میمراتب هنجاری حقوق بین

 

 المللسلسله مراتب هنجاری در حقوق بین. 5-5

الملل نشأت گرفته از فضای نگاه کالسیک به حقوق بین

باشد. از این منظر می 1648ا مورخ معاهده صلح وستفالی

ها دولت الملل کالسیک، اصل حاکمیتهستة اصلی حقوق بین

باشد المللی میها در پذیرش تعهدات بینو اصل رضایت دولت

که در مقدمة کنوانسیون حقوق معاهدات و اصول ملل متحد 

در رویکرد کالسیک به حقوق  .(3)مورد اشاره قرار گرفته است 

المللی دادگستری اساسنامة دیوان بین 38الملل، مفاد ماده بین

شود. به بیان الملل محسوب میبه عنوان منابع حقوق بین

های مندرج الملل از قالبتر بایدها و نبایدهای حقوق بینساده

المللی، از در فضای روابط بین .(4) شوندناشی می 38در ماده 

نیاز به ثبات و از سوی « حکومت قانون»سو در راستای یک

متغیر زمانی )که به واسطة  هایدیگر در راستای ضرورت

محور بودن روابط( نیاز به سیاسی بودن یا به تعبیری منفعت

المللی نیز در جهت باشد و تالش جامعه بینپذیری میانعطاف

برقراری تعادلی مطلوب میان این دو نیاز بوده است. یکی از 

نیاز به »المللی در پاسخ به مفاهیمی که در فضای روابط بین

 باشدمی« نرم حقوق»متولد شده است، مفهوم « ذیریپانعطاف

باشد های نوظهوری میقالبنرم،  مقصود از مفهوم حقوق .(5)

ط ـآوری، پایبندی را در روابرغم فقدان عنصر الزامکه علی

ها، ها، قطعنامهکنند. اسنادی مانند اعالمیهالمللی ایجاد میبین

ط ـ.... که در فضای روابهای موجود وعرفهای خالف رویه
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آوری هستند اما به دالیل مختلف از المللی فاقد عنصر الزامبین

شوند، همگی از الملل رعایت میسوی بازیگران حقوق بین

شوند. نکتة جالب توجه نرم محسوب می جمله مصادیق حقوق

سو بسیاری از مصادیق حقوق بیماران از جاست که از یکاین

نرم وارد ادبیات  ریق سازوکار اسناد و هنجارهای حقوقط

الملل و آثار نویسندگان شده است و از سوی دیگر بینحقوق 

نرم مورد انتقاد بسیاری از نویسندگان و  مفهوم حقوق

های بسیار مهمی که حقوقدانان قرار گرفته است. یکی از جنبه

سئله سلسله نرم به آن تأکید دارند، م منتقدان مفهوم حقوق

الملل است. در واقع از نظر منتقدان، بین مراتب هنجاری حقوق

الملل، وجود بین با تأکید بر سلسله مراتب هنجاری حقوق

نرم و دستاوردهای آن با چالش اساسی مواجه  مفهوم حقوق

 شود.می

با سلسله مراتب « هنجاری»باید دقت داشت که سلسله مراتب 

اساسنامه دیوان  38لل و فضای ماده المبین حقوق« منابع»

جا مقصود ما المللی دادگستری، متفاوت است. در اینبین

سلسله هنجاری است. همچنین باید میان سلسله مراتب 

المللی و سلسله مراتب هنجاری هنجاری در قالب معاهدات بین

المللی قائل به تفکیک شویم. در ارتباط های بیندر قالب عرف

الملل میان حقوقدانان بین تب هنجاری در حقوقبا سلسله مرا

اختالف دیدگاه وجود دارد؛ حقوقدانان طرفدار مکاتب 

گرایی، سلسله مراتب هنجاری را مولود پوزیتیوستی یا اراده

در نتیجه این مفهوم را محصور در  دانند،حقوق معاهدات می

دانند؛ سلسله مراتب هنجاری در فضای حقوق معاهدات می

کند، مانند معاهدات به اشکال مختلف خودنمایی می حقوق

معاهداتی که اعمال رزرو یا شرط را نسبت به برخی مقررات 

کنند که این امر نشان از سلسله مراتب میان خود ممنوع می

مقررات معاهده مزبور دارد، و یا در مواردی برخی معاهدات، 

لیق اعالم شماری از ترتیبات خود را در هر شرایطی غیرقابل تع

مطابق مفاد اند. مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کرده

 رقابلیحقوق غ"حقوق به عنوان  یبرخ ثاق،یم نیا 4ماده 

تر به عبارت ساده ایاند؛ شده یتلق طیشرا هیدر کل "یتخط

 یطیشرا چیها تحت هحقوق از جانب دولت نیتجاوز به ا

حقوق با عنوان  در آثار حقوقدانان از این .ستین رفتهیپذ

صورت دیگر از سلسله  یاد شده است؛« حقوق بنیادین بشری»

توان در بحث قواعد آمره مشاهده کرد. اما در مراتب را می

مقابل برخی حقوقدانان معتقد هستند که اصوالً سلسله مراتب 

هنجاری صرفاً محدود به فضای حقوق معاهدات نیست بلکه بر 

 .(6)لل نیز تأثیر گذاشته است المهای حقوق بینسایر حوزه

منتقدان مفهوم حقوق نرم در جهت نقد این مفهوم، بر وجود 

الملل تأکید دارند. از نظر این هنجارمندی نسبی در حقوق بین

که چه چیزی در سطح دسته از حقوقدانان صرف تشخیص این

شود، مسئله پیچیده و سختی محسوب می« حقوق»المللی بین

ندگان، در تر از نظر این دسته از نویساست. به بیان ساده

ارتباط با آستانه و مرز هنجاری در فضای حقوق و غیرحقوق 

منطقاً قائل بودن به وجود هنجارمندی  .(7)ابهام وجود دارد 

المللی، منتهی به وجود سلسله مراتب در قواعد حقوق بین

یعنی اگر قواعد . (8)شود الملل میهنجاری در حقوق بین

موجود مختلف و متفاوت هستند )مانند قواعد آمره، تعهدات 

ها و تعهدات ناشی از منشور ملل الشمولِ ناشی از آنعام

ها نیز با متحد( در نتیجه باید وزن حقوقی تعهدات ناشی از آن

ها بندی آنطبقه یکدیگر متفاوت باشد؛ پس باید قائل به

عهدات ـواعد آمره، تـرا مفاهیم قـکه چباشیم. اما دلیل این

الشمول منتهی به وجود سلسله مراتب هنجاری در نظام عام

شود، در تعریف این مفاهیم نهفته است. الملل میحقوق بین

 وین کنوانسیون 53 ماده مفاد به توجه تعریف قواعد آمره با

 المللیبین جامعه سوی از که ایعدهقا"عبارت است از:  1969

 و شده شناخته ناپذیرتخلف ایقاعده عنوان به کل در هادولت

 تنها و نیست مجاز آن از تخطی گونههیچ و است شده پذیرفته

 قابل ویژگی همان با عام المللبین حقوق بعدی قاعده یک با

مصادیق این دسته از قواعد در کنوانسیون وین  ."است تغییر

المللی موکول شده است، شخص نشده است و به رویه بینم

الوصف تاکنون ممنوعیت توسل به زور، ممنوعیت شکنجه، مع

المللی زدایی با توجه به رویه دیوان بینممنوعیت نسل

ها به عنوان مصادیق مسلم المللی دولتدادگستری و رویه بین

در نتیجه این  .(9) اندقواعد آمره مورد شناسایی قرار گرفته

الملل که ای باالتر از سایر هنجارهای حقوق بینقواعد در طبقه

الشمول مفهوم تعهدات عامهستند قرار دارند. فاقد این وصف 
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المللی دادگستری در قضیه نیز در مقدمة رأی دیوان بین

 باید"، چنین تعریف شده است: 33بارسلونا تراکشن پاراگراف 

 و کل در المللیبین جامعه قبال در دولت یک تعهدات میان

 کدیپلماتی حمایت زمینه در دیگر دولت هر برابر در او تعهدات

 ماهیتشان دلیل به اول دسته تعهدات. شویم قائل تفکیک

 حقوق اهمیت به توجه با لذا. هستند هادولت تمامی با مرتبط

 حقوقی نفع دارای آنها از حمایت در هادولت تمامی مزبور،

( آمنس ارگا) عام تعهداتی( نخست دسته تعهدات) آنها. هستند

قوق ـواعد حـبندی قعریف طبقهـدر نتیجه، با ت ".هستند

ماند، زیرا المللی، جایی برای قواعد حقوق نرم باقی نمیینـب

لل با وصف ـالمواعد حقوق بینـفاوت مبنایی با قـدارای ت

آوری هستند. پس باید فضای دیگری خارج از حقوق زامـال

 .(10)ها قائل شویم برای آن

شاید چنین به نظر برسد که اگر استدالل ما در جهت نفی 

الملل باشد، اشکال وجود سلسله مراتب در فضای حقوق بین

رسد این که به نظر میشود، حال آنمنتقدان پاسخ داده می

روش، در واقع پاک کردن صورت سئوال باشد و از طرفی با 

توان به این نتیجه رسید که نفوذ می توجه به شواهد مختلف

قوق ـهای مختلف حبحث سلسله مراتب هنجاری در حوزه

الملل دارای آثاری با شدت و ضعف مختلف، بوده است. آثار بین

های مختلف حقوق بحث سلسله مراتب هنجاری را در حوزه

های توان مشاهده کرد، که حاصل تالشالملل میبین

ها باشند: یکی از این حوزهل میالملکمیسیون حقوق بین

باشد. در طرح ها میالمللی دولتحقوق مسئولیت بین

ها مصوب الملل راجع به مسئولیت دولتکمیسیون حقوق بین

های الملل میان موارد نقض، کمیسیون حقوق بین2001

الشمول )ماده ( و نقض تعهدات عام41فاحش قواعد آمره )ماده 

الملل تفکیک قائل شده حقوق بین ( با نقض سایر قواعد48

ها نیز در موارد مواجهه با چنین است و برای سایر دولت

حوزه دوم . (11)هایی، تعهداتی را در نظر گرفته است قضـن

باشد. حمایت دیپلماتیک یکی از حمایت دیپلماتیک می

ها باشد که ارتباط تامی با حاکمیت ملی دولتهایی میوزهـح

ها در تر حمایت دیپلماتیک حق دولتدارد. به بیان ساده

قوق ـمیسیون حـرح کـباشد. طیـها ممایت از اتباع آنـح

در ماده  2006الملل در مورد حمایت دیپلماتیک مصوب بین

ها های فاحش حقوق بشر دولتو تفسیر آن، در موارد نقض 19

رغم کند علیرا توصیه به حمایت دیپلماتیک از اتباعشان می

حوزه سوم  .(12) شدباکه حمایت دیپلماتیک حق دولت میاین

باشد. طرح کمیسیون حقوق المللی میرزرو بر معاهدات بین

المللی الملل در مورد راهنمای اعمال شرط بر معاهدات بینبین

کننده اعمال شرط بر معاهداتی که منعکس ،2011مصوب 

 .(13) فاقد اثر است قواعد آمره باشد،

جا بحث پیرامون سلسله مراتب در نتیجه هدف ما در این

ه کالملل نیست، بلکه در فرضِ پذیرش اینهنجاری حقوق بین

اتب الملل، سلسله مرآور حقوق بیندر میان هنجارهای الزام

ز ین چالش باقی است که جایگاه هریک اوجود دارد، اواًل ا

ر الملل باید در سلسله مراتب مذکوقواعد مختلف حقوق بین

مشخص شود، ثانیاً در فرض وجود این سلسله مراتب و 

مشخص شدن طبقات و محتوای طبقات آن، حتی اگر حقوق 

 ،نرم به عنوان یک مفهوم غیرحقوقی مورد پذیرش قرار گیرد

ا همهو هنجارهای حقوق نرم مانند قطعناباز هم مصادیق اسناد 

کلی  ورطالمللی و به های بینها و سازمانهای دولتو اعالمیه

ت بازیگران غیردولتی نقش بسیار مهمی را در ایجاد و تقوی

 ند.کنیمآور ایفا المللی الزامرویةهای عرفی و کنوانسیونی بین

دیدگاه الملل در پاسخ، به نقد برخی نویسندگان حقوق بین

اند و معتقدند که در فضای الملل پرداختهکالسیک حقوق بین

تر و الملل باید قائل به یک دیدگاه گستردهفعلی حقوق بین

الملل تر در مورد فرآیند تشکیل قواعد حقوق بینمنعطف

باشیم. در این دیدگاه گسترده و منعطف، نهادهای چندجانبه 

ها و مللی با صدور اعالمیهالهای بینالمللی مانند سازمانبین

گیری هنجارهای ها در واقع، گام اولیه در فرآیند شکلقطعنامه

المللی و سنجش المللی یعنی مطرح نیازها در سطح بینبین

المللی به نیاز مزبور را میزان استقبال و گرایش جامعه بین

نقطه آغاز یا حمایت » بدین صورت که: .(14)دارند برمی

الملل، پیشنهادات، گسترده از اغلب تحوالت در حقوق بین

های مطرح شده در ها، معاهدات یا پروتکلها، قطعنامهگزارش

ها و جا، نمایندگان دولتباشد. در آنالمللی مینهادهای بین

های متقابل نفع برای بحث پیرامون دغدغههای ذیوهسایر گر
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شوند. گاهی گردهم جمع می المللیدر مورد مسائل مهم بین

ها منجر به یک اجماع در مورد حل مسئله و اوقات این تالش

شود. بیان آن در قالب یک شرایط هنجاری از برنامه کلی می

زار روابط در برخی موارد دیگر، حقوق بالقوة جدید از طریق اب

المللی تخصصی توسعه پیدا المللی یا رویة موسسات بینبین

المللی مورد توجه های بعدی در نهادهای بینکند و در گاممی

کند و گیرد. این فرآیند توجهات را به قاعده جلب میقرار می

 .(14)« کندگیری و استحکام آن کمک میبه شکل

ار ر انککه در حال حاضتر، با وجود ایندر نتیجه به بیان ساده

ما االملل بسیار مشکل است، وجود سلسله مراتب در حقوق بین

ن با در نظر گرفتن اسناد حقوق نرم به عنوان فضای بینابی

م گیری کنینیم چنین نتیجهتواحقوق و اخالق )غیرحقوق( می

طرح شدن در سطح ـتوانند با مکه: هنجارهای اخالقی می

نند کیدا المللی به عنوان یک نیاز به سطحی باالتر ارتقاء پبین

و از فضای غیرحقوقی خارج و وارد فضای حقوق نرم شوند. 

یت پس از این مرحله هنجار حقوق نرم نیز به نوبة خود قابل

وق المللی و ارتقاء به حقضاء جامعه بینحمایت از جانب اع

توان سخت را دارد. پس از ورود به فضای حقوق سخت، نمی

 وگفت که نقش حقوق نرم به پایان رسیده است، بلکه اسناد 

خت توانند، هنجارها و قواعد حقوق سهنجارهای حقوق نرم می

را در سلسله مراتب هنجاری حقوق سخت تقویت کنند و 

ول الشمالمللی یا تعهدات عاماعده آمره بینحسب مورد به ق

 .(15)تبدیل کنند 

 

 مصادیق آمرة هنجارهای حقوق بشر. 6-5

تر اشاره کردیم، قواعد آمره در رأس سلسله طور که پیشهمان

تر، الملل قرار دارند. به بیان سادهمراتب هنجاری حقوق بین

توانند در تعارض با قواعد الملل نمیسایر هنجارهای حقوق بین

 المللی لیستی از مصادیقمزبور قرار گیرند. در هیچ سند بین

برای  .(16)الملل مشخص نشده است قواعد آمرة حقوق بین

تشخیص مصادیق قواعد آمره باید در هر حوزة خاص با توجه 

المللی، مصادیق مزبور به مجموعه هنجارها و رویة بازیگران بین

را تشخیص داد. مطابق با تعریف قواعد آمره که در کنوانسیون 

وین راجع به حقوق معاهدات بیان شده است، قواعد آمره 

جامعه »که، از سوی دارای یک ویژگی خاص هستند و آن این

به عنوان یک هنجار غیرقابل عدول مورد « المللی در کلبین

 .(17)شناسایی قرار گرفته باشند 

 در فضای حقوق بشر برخی از هنجارهای حقوق بشر به عنوان

فاد ق ماند. مطابقواعد غیرقابل عدول مورد شناسایی قرار گرفته

 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، برخی از تعهدات حقوق 4مادة 

هیچ حالتی )حتی در شرایط اضطراری( ها در بشری دولت

کلیه  . ممنوعیت1قابل تعلیق نیستند. حقوق مزبور عبارتند از: 

اشکال تبعیض نژادی اعم از تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، 

 . حق حیات؛2جنس، زبان، اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی؛ 

ت تح . ممنوعیت آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه از جمله3

ی و . ممنوعیت بردگ4های پزشکی یا علمی قرار دادن؛ آزمایش

. ممنوعیت حبس افراد به علت عدم 5خرید و فروش برده؛ 

. عطف به ماسبق نشدن 6توانایی اجرای تعهد قراردادی؛ 

. 8؛ . تعهد به شناسایی شخصیت افراد انسانی7قوانین جزایی؛ 

از نظر برخی نویسندگان، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب؛ 

 عهدات فوق، مصادیق بارز قواعد آمره در فضای حقوق بشرت

 شوند. در نتیجه این قواعد در رأسالمللی محسوب میبین

 .(6)الملل قرار دارند سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بین

 

لمللی اآثار قواعد آمره در فضای مسئولیت بین. 7-5

 (مسئولیت مشدد)ها در قبال اعمال متخلفانه دولت

ی اساسهای اصلی و المللی، یکی از شاخهحقوق مسؤولیت بین

الملل های حقوق بینایر شاخهالملل است که با سحقوق بین

المللی حقوق مسؤولیت بیناست. دارای ارتباط تنگاتنگی 

به  المللی مربوطعبارت است از مجموعه قواعد و مقررات بین

است. مللی الهای بینها و سازمانموضوع مسؤولیت دولت

ها مسؤولیت دولتبنابراین هر موضوعی که به نوعی با موضوع 

المللی ارتباط داشته باشد، در حقوق های بینو سازمان

 .شودالمللی مطرح میمسؤولیت بین

حالتی  ها اساساً دارایالمللی دولتولیت بینئقواعد مس

، به همین دلیل برای یافتن این قواعد باید به استمدون غیر

و المللی، عرف رویه قضایی محاکم دادگستری و داوری بین

 1969 الملل از سالکمیسیون حقوق بین. دکترین رجوع کرد



 1400، نامه نوآوری حقوقی ویژه پزشکی، حقوقمجله  و همکاران رمضانی

 

 204 

 

ها را آغاز کرد المللی دولتبررسی طرح راجع به مسؤولیت بین

طرح توسط کمیسیون به تصویب  2001تا سرانجام در نوامبر 

الوصف با توجه به اینکه در شرح مواد این مع. نهایی رسید

ء مراجع قضایی و الملل به کلیه آراطرح، کمیسیون حقوق بین

ها استناد کرده است، این طرح المللی و رویه دولتداوری بین

ها قرار نگرفته است با اینکه هنوز مورد امضاء و تصویب دولت)

به عنوان ( المللی درنیامده استو به شکل یک معاهده بین

ها المللی دولتمنبع قواعد و مقررات حقوق مسؤولیت بین

ن در ادامه ما نیز به بررسی جایگاه قواعد بنابرای. شودتلقی می

 .آمره در این طرح خواهیم پرداخت

یت اولین ارجاع به قواعد آمره در طرح مواد راجع به مسؤول

 مطابقت با قواعد»تحت عنوان  26ها به ماده المللی دولتبین

فصل پنجم از قسمت اول طرح کمیسیون . مربوط است« آمره

ل در این فص. پردازدانه فعل میبه معاذیر رافع وصف متخلف

شش وضعیت بیان شده است که در صورت وجود هریک از 

این شش . رودانة فعل دولت از بین میها، وصف متخلفآن

در  رضایت، دفاع مشروع، اقدامات متقابل: وضعیت عبارتند از

 . رتضرو المللی، فورس ماژور، اضطرار وبرابر فعل متخلفانه بین

طرح کمیسیون شرح  25تا  20ذیلِ مواد این شش وضعیت، 

ر به دنبال بیان این شش وضعیت، کمیسیون د. اندداده شده

 یک از مقررات این هیچ»: کندچنین تصریح می 26ماده 

شی فصل، رافع وصف متخلفانه فعل دولت که مغایر با تعهد نا

 .«الملل عام باشد، نخواهد بوداز یک قاعده آمره حقوق بین

دارد که سیون در تفسیر همین ماده بیان میهمچنین کمی

شرایط رافع وصف متخلفانه بودن فعل در فصل پنجمِ بخش 

الملل عام را نخست هیچگونه تخطی از قاعده آمره حقوق بین

به عنوان مثال دولتی  .(11)پذیرد مجاز ندانسته و آن را نمی

تواند از چنین کند نمیکه به اقدامات متقابل مبادرت می

تواند میـی نـزدایسلرای مثال نـب. خطی کندـای تقاعده

به همین ترتیب استناد  .(18)زدایی متقابل را توجیه کند نسل

تواند نقض یک قاعده آمره به ضرورت و سایر معاذیر رافع نمی

البته باید توجه داشته باشیم که در اعمال برخی . را توجیه کند

به . قواعد آمره ممکن است رضایت دولت، تأثیر داشته باشد

تواند به نحو معتبری حضور نیروی عنوان مثال، یک دولت می

در قلمرو خود برای هدف مشروعی اجازه دهد نظامی بیگانه 

در این مورد خاص نیز باید توجه داشته باشیم که  .(11)

در جهت یک هدف مشروع باید صادر شود، وگرنه  "رضایت"

برای مثال چنانچه دولتی در اعالمیه رضایت خود تصریح کند 

که نسبت به تجاوز نظامی دولت دیگر رضایت دارد، در این 

وصف متخلفانه رسد که رضایت مذکور رافع شرایط به نظر نمی

 .فعل دولت متجاوز باشد

دومین ارجاع به قواعد آمره در طرح کمیسیون، مربوط به 

های نقض»مقررات فصل سوم از بخش دوم تحت عنوان 

 «الملل عامفاحش تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بین

 است. 

الملل، نقض جدی قاعده ، کمیسیون حقوق بین40ماده  2بند 

داند که با قصور فاحش یا سیستماتیک آمره را نقضی می

نقض،  برای آن که یک. همراه باشد( ریزی شدهمنظم یا برنامه)

 یافته و عمدیسیستماتیک تلقی گردد، باید به شکل سازمان

ثار آدر مقابل، واژه فاحش به گستردگی تخلف یا . صورت بگیرد

هایی است که کنندة تخلفآن اشاره دارد، یعنی مشخص

ا به باحمآشکار داشته، به منزله حمله مستقیم و بیماهیتی 

باید . شوندهای صیانت شده از سوی قاعده تلقی میارزش

های جدی معموالً هم سیستماتیک و هم توجه داشت که نقض

 .(11)فاحش هستند 

یان بآثار نقض جدی یک تعهد ناشی از قواعد آمره  41در ماده 

در این ماده دو تعهد سلبی و یک تعهد ایجابی . شده است

رفته در موارد نقض یک قاعده آمره، در نظر گ هابرای دولت

ید ها ابتدا باتعهد ایجابی عبارت است از اینکه دولت. شده است

عد برای پایان بخشیدن به وضعیت ایجاد شده در اثر نقض قوا

: کندمقرر می 41بند اول ماده . آمره، با یکدیگر همکاری کنند

ض خطیر تعهد ها باید برای پایان بخشیدن به هرگونه نقدولت

. نداز طرق قانونی همکاری نمای 40در معنای مورد نظر ماده 

های ها و برنامهطرح تواند در قالبحال این همکاری هم می

 مانسازمان ملل متحد و هم در قالب سازوکارهای خارج از ساز

 ملل متحد باشد اما به شرطی که سازوکارهای اخیر، ایجاد

خیر اهای ملل متحد در موضوع هها و برناممانع در روند طرح

 .(11)نکند 
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 ها در صورت نقضو اما تعهدات سلبی عبارتند از اینکه دولت

و  های ایجاد شدهقواعد آمره، تعهد به عدم شناسایی وضعیت

همچنین عدم کمک و مساعدت در حفظ وضعیت مذکور را 

ضعیت وهیچ دولتی نباید : داردمقرر می 41ماده  2بند . دارند

 40مورد نظر ماده حاصل از یک نقض فاحش تعهد در معنای 

 را قانونی شناخته و یا در حفظ آن وضعیت کمک یا همراهی

ین در مورد تعهد به عدم شناسایی باید بگوییم که ا. نماید

 این. باشدتعهد شامل هر دو نوع شناسایی صریح و ضمنی می

راجع ـواضع متفاوت توسط مـف و متعهد در قضایای مختل

تعهد  .(11)تخاذ شده است ها االمللی و حتی خودِ دولتبین

ها دارند، منع ارائه کمک و مساعدت در سلبی دوم که دولت

 .باشدحفظ وضعیت ایجاد شده در نتیجه نقض قاعده آمره می

اب باید متذکر شویم که برای مسؤول شناخته شدن دولتی از ب

مساعدت دو عنصر الزم است، یکی علم و آگاهی از شرایط 

 ر کهفعل مورد نظالمللی و دیگر اینکه اگر فعل متخلفانه بین

کند، اگر توسط کننده، کمک به انجام آن میدولت مساعدت

ن که ای)کننده هم انجام شود، متخلفانه باشد دولت مساعدت

رط شاما این دو (. شرط در مورد قواعد آمره قطعاً وجود دارد

نقضی رخ داده است در حالی که  نخستبرای موردی است که 

به حالتی است که نقض رخ بحث فراتر این قضیه و مربوط 

ها تعهد به عدم مساعدت برای حفظ داده است و دولت

 .(11)وضعیت موجود را دارند 

الملل به مقولة قواعد آخرین اشارة طرح کمیسیون حقوق بین

کمیسیون پس از بیان . این طرح آمده است 50آمره در ماده 

که را ، تعهداتی 49شرایط توسل به اقدامات متقابل در ماده 

بیان  50ذیل ماده ، گیرندار نمیتحت تأثیر اقدامات متقابل قر

( 1»: داردطرح کمیسیون مقرر می 50ماده . کرده است

( الف: اقدامات متقابل بر تعهدات ذیل تأثیری نخواهد داشت

تعهد خودداری از تهدید یا توسل به زور به شرح مندرج در 

تعهدات راجع به صیانت از حقوق ( منشور ملل متحد؛ ب

با ماهیت بشردوستانه که اقدامات  تعهدات( بنیادین بشر؛ ج

دیگر تعهداتی که منبعث از  (کنند؛ دتالفی جویانه را منع می

دولتی که به اقدامات ( 2. الملل عام استقواعد آمره حقوق بین

ورزد از ایفای تعهدات خود در موارد زیر متقابل مبادرت می

رعایت هرگونه آیین حل و فصل اختالف ( الف: معاف نیست

ناپذیری احترام به تعرض( بین آن و دولت مسؤول؛ ب حاکم

ها و اسناد نمایندگان سیاسی یا کنسولی، اماکن، بایگانی

 .«هاآن

شی از اقدامات متقابلی که تعهدات نا 1ذیل پاراگراف ( د)بند 

 دهندالملل عام را تحت تأثیر قرار میقواعد آمره حقوق بین

یک  آمره که حتی باآشکار است که یک قاعده . کندمنع می

ولی اتوان از آن تخطی کرد به طریق معاهده بین دو دولت نمی

 جانبه یک دولت در قالب اقدامات متقابل قابلبا عمل یک

این قسمت تأکیدی مجدد است بر آنچه که در . تخطی نیست

از آن سخن رفت مبنی بر اینکه معاذیر رافع  26ماده 

ست بر متخلفانه مسؤولیت مذکور در فصل پنجم بخش نخ

 بودن هرگونه فعل دولت که مغایر تعهد ناشی از یک قاعده

 اشاره به. گذارندد تأثیر نمیالملل عام باشآمره حقوق بین

 دهد که قسمتتعهدات ناشی از قواعد آمره نشان می« دیگر»

ها شامل قواعدی با های قبلی را که برخی از آن، قسمت(د)

و ( ب)های بویژه قسمت. کندویژگی آمره هستند محدود نمی

جه به بنابراین با تو .(16)کنند اعتبار خویش را حفظ می( ج)

های مصادیق بیان شده در قسمت 50ماده ( د)سیاق بند 

الملل، قواعد از نظر کمیسیون حقوق بین( ج)و ( ب)، (الف)

 .(19)شوند آمره محسوب می

 

 یالمللمواد مخدر در مقررات و اسناد بین. 8-5

ات ابتدا الزم است تاریخچه بحث را مطرح نموده، سپس اقدام

ل تقنینی در زمینه مبارزه با مواد مخدر را بررسی و تحلی

 نماییم.

 

 سیر هنجارسازی. 1-8-5

با آغاز قرن بیستم کشورها به تدریج متوجه خطرات مواد 

یاک گردیدند. در سالیان اوّل قرن بیستم دنیا مخدر به ویژه تر

المللی گر تولد و ظهور مقابله با مواد مخدر در سطح بیننظاره

بود و این کار به علت شیوع هر روزه تریاک در دنیای آن روز 

ها در سطح ملّی بود بوده است. تا پیش از این دوره اکثر تالش

ها است. در این سالو نتیجه الزم را دربر نداشت و عقیم مانده 
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نظران به این نتیجه رسیدند که باید مبارزات بعضی از صاحب

خویش را از سطح ملّی به سطح فراملّی ارتقاء بخشند، تا با این 

اقدام به نتایج بهتری نائل شوند. پس، محافل سیاسی دنیا به 

فکر کنترل نمودن تریاک و دیگر مواد مخدر افتاده و تفکر به 

المللی که ضامن ایفای این تصمیم یک نهاد بینوجود آوردن 

گیری بود. یکی از کشورهای درگیر کشور بوده در حال اوج

فیلیپین بود که به علّت اقدامات استعمارگران تعداد معتادان 

شد. در نتیجه جنگ اسپانیا و آمریکا آن روز به روز بیشتر می

در سال  امید، جزایر فیلیپینها انجکه به پیروزی آمریکائی

ها گشت. جزئی از منطقه تحت سیطره آمریکائی 1898

تبارها در فیلیپین سکونت داشتند که اکثر تعدادی از چینی

ها معتاد به تریاک بودند و این مسئله موجب گشت تا آن

اعتیاد در میان مردم فیلیپین گسترش یابد، به طوری که در 

فیلیپین کش خانه در تریاک 190آغاز قرن بیستم بیش از 

 .(20) وجود داشت

زاد آها در زمان تسلّط بر فیلیپین، تجارت تریاک را اسپانیایی

ج ها مراکز فروش تریاک را هر ساله به حراگذارده بودند. آن

گذاشتند و از این راه درآمد هنگفتی به خزانه اسپانیا می

ها پس از تسلط بر فیلیپین با هزینه رسید. آمریکائیمی

زار دالر توانستند تمام ه 500سنگینی یعنی در حدود 

 .(21) ها را ببندندخانهکشتریاک

ونی فز مخارج باز هم اعتیاد در فیلیپین رو به ولی با این همه

ت جاربود، در نتیجه مسئولین هیأتی را برای تحقیق در مورد ت

ن نظر تعیین نمودند. دلیل اعزام ای تریاک در منطقه مورد

 وّمهیأت، در درجه اوّل اقدامات اسقف فیلیپین و در درجه د

 د.تالش برای نزدیکی هرچه بیشتر میان آمریکا و چین بو

میالدی به بعد که به علّت اقدامات دولت چین  1910از سال 

و تعهد انگلیس مبنی بر عدم حمل تریاک هندوستان به چین، 

های زیر کشت خشخاش در ایران شروع شد. اسم توسعه زمین

در محافل سیاسی جهان بر سر  ایران و تریاک ایرانی کراراً

ود معاهدات ها بود. در این هنگام بود که ضرورت وجزبان

گشت. در اثر آور در این خصوص به شدت احساس میالزم

کننده در کنفرانس مساعی نمایندگان برخی کشورهای شرکت

المللی در های دولت آمریکا، کنفرانس بینهای و پیگیریشانگ

و در کشور هلند )الهه( برگزار گردید.  1911اوّل دسامبر سال 

تند. هدف از تشکیل دولت در این کنفرانس شرکت داش 11

این کنفرانس اجرای اصولی بود که در قطعنامه پایانی 

های در مورد مسائل مربوط به تریاک توصیه کنفرانس شانگ

شده بود. انگلستان از جمله کشورهایی بود که حاضر نبود از 

سازی و انحصار تریاک منافع سرشاری که از صنعت مرفین

رانسه هم به همین شکل آورد چشم بپوشد. فهند، به دست می

اندیشید. آلمان هم که به منافع خود در هند و چین می

کرد تا منافع خود را از کننده کوکائین بود، تالش میتولید

 .(22) دست ندهد

توان از ایران نام برد که در میان کشورهای دیگر جهان می

ها نیز شدیداً از مزارع پربار خشخاش خود محافظت ایرانی

توان شروع کردند. امّا با این اوصاف کنفرانس مذکور را میمی

ژانویه  23های بعدی دانست. در تاریخ خوبی برای کنفرانس

کننده رسید که راردادی به امضای کشورهای شرکتق 1913

« المللی تریاککنوانسیون بین»یا « کنوانسیون الهه»بعدها 

 نام گرفت.

از نکات مثبت این کنوانسیون این است که این پیمان 

های پس از خویش بود. به عبارتی رژیم ای جهت پیمانمقدمه

به وجود  فعلی مواد مخدر به شکل ابتدایی خویش از آن زمان

کننده های شرکتآمد. در این پیمان اصولی مورد قبول دولت

های پس از آن بر اساس این قرار داشته که تمام کنوانسیون

اصولی مثل لزوم داشتن جواز برای انجام »اصول هستند. 

مراحل مختلف تولید و توزیع مواد مخدر، جلوگیری از حمل 

مواد مخدر و نیز غیرقانونی این مواد، محدود کردن تجارت 

زشکی مشروع، همکاری در امر ها برای مصارف پمصرف آن

مبارزه با این مواد و ارائه اطالعات به دیگر کشورها در مورد 

 1913اقدامات انجام شده در این زمینه. در ژوئیه سال 

هایی که در میالدی مجدداً کنفرانس الهه به دلیل اینکه دولت

کردند، ضاء قرارداد خودداری میکنفرانس حضور نداشتند از ام

تشکیل گردید. آلمان، انگلستان و فرانسه که سکوت و 

ها در کنفرانس اول کامالً واضح بود، این بار کارشکنی آن

دالیل جدیدی برای خودداری از تصویب قرارداد ارائه کردند و 

دیگر کشورهای حاضر در کنفرانس نیز به خاطر منافع دولت 
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برای اخذ تصمیمات مفید و بشردوستانه متبوع خود حرکتی 

به علّت  1913سرانجام کنفرانس  به خرج ندادند.

های دولت انگلستان با شکست مواجه شد و تعطیل کارشکنی

 1913شد. پس از شکست دوّمین کنفرانس الهه در سال 

 1914تصمیم گرفته شد تا مذاکرات در نیمة دوم ژوئن سال 

سوم الهه بسیاری از مشکالت  در کنفرانس از سر گرفته شود.

ملحق  1912حل شد. بسیاری از کشورها به کنوانسیون سال 

توان گفت که مذاکرات مفیدی انجام شدند. به طور کلی می

شد ولی با این وجود کشورها به اتفاق نظر خاصی نرسیدند و 

به موجب قرارداد منعقده در این کنفرانس از ضرورت اتفاق 

نظر شد و فقط به کشورهای متعهد نظر کلیه کشورها صرف

دسامبر سال  31این فرصت داده شد که پیمان الهه را در روز 

ژوئن  28میالدی به مرحله اجرا گذارند، امّا در روز  1914

ولیعهد اتریش و همسرش توسط یک مرد تبعه  1914

 .(21) صربستان ترور شدند و جنگ جهانی اوّل آغاز گردید

ه ـخست به علت مسائلی کـهانی نـبعد از شروع جنگ ج

مخدر و  های درگیر در جنگ داشتند، مقابله با مواددولت

لل قاچاق به طور کامل فراموش شد. به دنبال تشکیل جامعة م

خدر ، اقداماتی در جهت مبارزه با مواد م1919در ششم فوریه 

لل الممیثاق جامعة بین 23به انجام رسید. بر طبق ماده 

ه خصوص قراردادهای مربوط باعضای جامعه، نظارت فائقه در»

ه و ب« پذیرندناک را میداد و ستد تریاک و سایر داروهای خطر

ی عبارت دیگر میثاق، جامعة ملل را مأمور مراقبت در اجرا

بینی شده برای داد و ستد تریاک و دیگر مواد مقررات پیش

 .(23) گیاهی زیانبخش نمود

جاد توان به ایاز اوّلین اقداماتی که جامعة ملل انجام داد می

ل اشاره نمود. در این کارت« المللی مواد مخدرکارتل بین»یک 

هر یک از کشورهای عضو فقط مجاز بودند به میزان سهمیه 

 مخدر تولید نمایند. تعیین شده مواد

توان به از دیگر اقدامات جامعة ملل در بدو تأسیس آن می

میالدی  1920در سال « کمیسیون مشورتی تریاک»تشکیل 

سیس این مقصود اصلی جامعه ملل از تأ .(24) اشاره نمود

هایی است که با کنوانسیون، ایجاد ارتباط شایسته بین دولت

مسئله مواد مخدر درگیر بوده و جهت رسیدن به این مقصود 

سیون جهت مشورت و تصمیم بر آن گشت تا جلسات کمی

تبادل عقاید بین اعضاء به شکل منظم برگزار شد. این 

 43میالدی توانست موافقت  1923کمیسیون در ژوئن سال 

کشور عضو جامعه ملل را برای پیوستن به معاهده الهه به 

ای که در همین سال تشکیل شد دست بیاورد امّا در جلسه

تان و ایران به علّت جایگاه نمایندگان کشورهای ترکیه، افغانس

اینکه هنوز معاهده را امضاء نکرده بودند، خالی بود. جامعه ملل 

ای از مذاکرات را در جهت دور تازه 1924در نوامبر سال 

مبارزه با تریاک شروع کرد و در این راه از مساعدت کمیسیون 

مشاور تریاک و کمیته بهداشت نیز برخوردار بود. این 

نو شکل گرفت و منتهی به تصویب دو ها در شهر ژکنفرانس

 سند شد که عبارت است:

 نامه الغای ساخت، تجارت داخلی و استعمال تریاکموافقت -1

 .1925فوریه  11پرورده منعقد در 

المللی تریاک خام و سایر مواد مخدر منعقد ینکنوانسیون ب -2

 .(21) 1925فوریه  19در 

پس از پایان جنگ جهانی دوّم سازمان ملل متّحد تشکیل شد 

و دیری نپائید که همان اقدامات جامعة ملل را در زمینة 

وگیری از مواد مخدر و روانگردان دنبال گرد. قراردادهایی جل

که در جامعة ملل قبل از جنگ جهانی دوّم به امضاء رسیده 

بود شامل مواد مخدری بود که از سه مادة اصلی یعنی تریاک، 

کوکائین و حشیش و چند محصول شیمیایی معدود که همگی 

انش شد، ولی در طول زمان دساخته شده بودند مشتق می

شیمی موفق به تهیه و عرضه انواع متعدد محصوالت شیمیایی 

ها های دارویی شده بود که بسیاری از آنانواع فرآورده و

ها اعتیادآور بودند و چون در قراردادهای قبلی ذکری از آن

شدند. به موجب المللی نمیهای بیننشده بود، شامل کنترل

ملل به سازمان ملل کلیه اختیارات جامعة  1946پروتکل سال 

متحد تفویض گردید و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان 

ملل متحد نسبت به تشکیل کمیسیون مواد مخدر که جانشین 

کمیته مشورتی تریاک مجمع ملل شده اقدام کرد. کمیسیون 

مواد مخدر سازمان ملل متحد نخستین اجالسیه خود را در 

به عنوان شاخه برگزار نمود و این کمیسیون  1946سال 

اجرایی شورای اقتصادی و اجتماعی در زمینه مواد مخدر 
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در شهر  1953های مه و ژوئن سال کند. در ماهفعالیت می

نیویورک یک کنفرانس با موضوع تریاک برگزار شد و در آن 

نامه تحدید و کنترل خشخاش و تولید و موافقت»پروتکل 

ء رسید. مقصود از به امضا« المللی تریاکتوزیع و مصرف بین

انعقاد این پروتکل این است که در اسرع وقت به تهیه مجاز اما 

المللی تریاک پایان داده و تولید زائد بر مقدار مورد احتیاج بین

و توزیع و مصرف تریاک را در جهان تا حد مصرف پزشکی و 

علمی محدود نماید. البته کشورها حق داشتند تا به کسانی که 

اجازه دهند تا مواد مورد نیاز خود را تهیه و معتاد بودند 

 .(25) استعمال نمایند

تریاک به هیأت مرکزی دائمی تریاک  1953پروتکل سال 

ند. ک ادهاختیار داد که از نوعی توانایی بازرسی و نظارت استف

 وسته ها توضیح خوابرابر این اختیار هیأت قادر بود از دولت

م پیشنهاداتی برای برطرف نمودن نواقص مشهود تهیه و تسلی

کند و با موافقت و رضایت حکومت محلی به تحقیق و 

 محل اقدام نماید. آوری اطالعات درجمع

های ها و پروتکل، کنوانسیون1953با انعقاد پروتکل سال 

المللی مواد مخدر حاکم بودند و تعددی در زمینه کنترل بینم

المللی به موازات این موضوع سبب شده بود تا چند نهاد بین

هم به انجام وظیفه بپردازند. از طرفی بسط تدریجی کنترل 

 1948المللی معضالتی را سبب گردیده بود. البته از سال بین

ن مواد مخدر هایی برای حل این مشالت در کمیسیوتالش

شورای اقتصادی و اجتماعی انجام گرفت که ماحصل آن صدور 

بود. در این  1958ژوئیه  28ژنو مورخ  -689(6قطعنامه )

منشور ملل متحد و  62مادة  4قطعنامه که بر طبق بند 

مجمع عمومی بود،  1949دسامبر  3مورخ  366(4قطعنامه )

و تدوین یک  مقرر شد تا کنفرانسی با اختیار تام جهت تهیه

کنوانسیون واحد در مورد مواد مخدر تشکیل شود. این 

در نیویورک تشکیل شد.  1961ژانویه  24کنفرانس در تاریخ 

پس از این کنوانسیون، کنوانسیون دیگری در زمینه مواد 

در وین به تصویب سازمان ملل  1971روانگردان در سال 

ار فهرست ماده و چه 33متحد رسید. این کنوانسیون دارای 

منضم است. در مقدمه این کنوانسیون ضمن ابراز عالقه به 

سالمت و رفاه نوع بشر و با درنظر گرفتن آثار و عواقب و 

استعمال نابجای برخی از مواد روانگردان، اعضای معاهده عزم 

خویش را برای پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با سوئ مصرف 

مصرف این مواد را جهت اند و در ادامه این مواد جزم نموده

اند و در پایان اعضای مصارف پزشکی و علمی ضروری ندانسته

کنوانسیون، سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن را 

جهت انجام اقدامات الزم و مؤثر در زمینه مبارزه با سوء 

دارند که یک اند و اذعان میمصرف این مواد صالح دانسته

 های فوق الزم استنیل به هدفالمللی برای کنوانسیون بین

(23). 

 ترینمهم 1988در سال  1971پس از کنوانسیون سال 

 ضاءکنوانسیون در زمینه مواد مخدر و مواد روانگردان به ام

المللی مواد مخدر و رسید که گام مهمی در جهت کنترل بین

 مواد روانگردان بود.

ه نیز برنامه راهبردی ده سال 1988پس از آن یعنی در سال 

 1990ملل متحد از تصویب مجمع عمومی گذشت. در سال 

 وجود گذاشت که بار اجرای نهاد تخصصی جدیدی پا به عرصه

های سازمان ملل متحد را به دوش کشید. این نهاد برنامه

نام داشت، بعدها نام آن در سال  UNDCPسازمان ملل که 

ها دو نهاد تغییر یافت. عالوه بر این نهاد UNODCبه  2002

تخصصی سازمان ملل متحد یعنی کمیسیون مواد مخدر 

CND واد مخدر المللی کنترل مو هیأت بینINCB  نیز در این

های خود افزودند. ضمناً اقداماتی نیز ها بر دامنه فعالیتسال

های فنی، اجرایی ملل متحد و توسط برخی از سازمان

INTERPOL  در جهت کنترل مواد مخدر و مواد روانگردان به

 انجام رسیده است.

 

 المللیهای بینکنوانسیون. 2-8-5

در سطح هایی که رین کنوانسیونتدر ادامه به بررسی مهم

اند ب شدهخصوص مبارزه با مواد مخدر تصویالمللی دربین

 خواهیم پرداخت.

 

 1961کنوانسیون واحد مواد مخدر . 1-2-8-5

میالدی در کمیسیون مواد مخدر شورای  1958در سال 

ژوئیه  28ژنو مورخ  -689(6اقتصادی و اجتماعی، قطعنامه )
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مادة  4این قطعنامه که بر طبق بند تصویب گردید. در  1958

دسامبر  3مورخ  366(4منشور ملل متحد و قطعنامه ) 62

مجمع عمومی بود، مقرر شد تا کنفرانسی با اختیار تام  1949

جهت تهیه و تدوین یک کنوانسیون واحد در مورد مواد مخدر 

با حضور  1961ژانویه  24تشکیل شود. این کنفرانس در تاریخ 

کشور جهان از جمله ایران در نیویورک تشکیل هفتاد و سه 

هایی که نمایندگان خویش را به کنفرانس شد. افزون بر دولت

فرستاده بودند کشور سیالن به عنوان ناظر در جلسات شرکت 

المللی نیز در این های بینکرد. مؤسسات و سازمانمی

المللی کنفرانس حضور داشتند که عبارت بودند از: سازمان بین

هواپیمائی کشور )ایکائو(، سازمان خواربار و کشاورزی ملل 

المللی کار و سازمان جهانی بهداشت متحد )فائو(، سازمان بین

های غیردولتی زیر در این و نمایندگانی هم از سازمان

المللی کارهای خیریه کنفرانس حضور داشتند: کنفرانس بین

ان؛ سازمان المللی زنان حقوقدها؛ فدراسیون بینکاتولیک

 المللی پلیس هوایی.بین

خصوص مقابله با مواد مخدر نیز نمایندگان موسسات در

المللی زیر در کنفرانس شرکت داشتند: هیأت مرکزی بین

 ارتدائمی تریاک؛ هیأت نظارت بر مواد مخدر؛ دفتر دائمی نظ

 بر مواد مخدر اتحادیه عرب.

 واجتماعی  شورای اقتصادی و 689(6البته بر طبق قطعنامه )

نامه داخلی کنفرانس ناظرین و نمایندگان مطابق با آئین

های فوق حق رأی نداشتند و فقط در ها و هیأتسازمان

نمودند. نمایندگان، آقای کارل جلسات کنفرانس شرکت می

فر نائب ن 18شورمان را به عنوان رئیس انتخاب نمودند و او نیز 

 ظایفش انتخاب کردرئیس را برای یاری به وی در انجام و

(26). 

مبنای کار کنفرانس بر طبق قطعنامه شورای اقتصادی و 

س قرارداد واحد درباره مواد مخدر بود که نویاجتماعی، پیش

کمیسیون مواد مخدر آن را آماده کرده بود، البته مدارک 

دیگری نیز که توسط دبیرخانه ارسال شده بود به نظر 

هایی را راستای کمیسیون رسید. و نیز کنفرانس کمیته

نویس کنوانسیون خصوص مواد گوناگون پیشوهش درپژ

بعد از اتمام  1961مارس  30روز تشکیل داد. در نهایت در 

های تخصصی، های کمیتهمذاکرات و اعالن نتایج گزارش

 کنوانسیون واحد مواد مخدر به تصویب رسید.

ای که منضم به این کنوانسیون بودند تصویب پنج قطعنامه

هار ماده و چ 51گردید. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه، 

ق نزد دبیرکل سازمان فهرست ضمیمه است. اصل معاهده فو

دة ملل به امانت گذاشته شده است. بر اساس بند نخست از ما

ان معاهده بعد از اتمام سی روز از زم»این کنوانسیون،  41

 «.االجرا خواهد شدسپردن چهلمین سند تصویب یا الحاق الزم

االجرا گردید و تا نوامبر سال الزم 1964این معاهده از سال 

االجرا اند. الزمکشور آن را امضاء نموده 175میالدی  2001

فقره  9شدن کنوانسیون واحد مواد مخدر سبب کاشت تا 

بر  نامه و کنوانسیون پیش از این کنوانسیون لغو گردد.موافقت

کنوانسیون واحد مواد مخدر معاهدات و  44طبق مادة 

گانه قبلی عبارت بودند از: الف( کنوانسیون های نهنامهموافقت

؛ ب( 1912ژانویه  23المللی تریاک منعقد در الهه بین

ک نامه دربارة ساخت، تجارت داخلی و استفاده از تریاموافقت

؛ ج( کنوانسیون 1925فوریه  11پرورده، منعقد در ژنو 

؛ د( 1925فوریه  19المللی تریاک منعقد در ژنو بین

 کنوانسیون برای تحدید ساخت و تنظیم و توزیع مواد مخدر

نامه به منظور نظارت ؛ ه( موافقت1931ژوئیه  13د در ژنو منعق

مبر نوا 27بر استعمال تریاک در خاور دور منعقد در بانکوک 

 1946دسامبر  11ساس ؛ و( پروتکل منعقد در لیک1931

های ها و پروتکل نامهها، کنوانسیوننامهراجع به اصالح موافقت

نو و ژدر  1912نویه ژا 13مربوط به مواد مخدر منعقد در الهه 

و در ژن 1931ژوئیه  13و  1925فوریه  19و  1925فوریه  11

( ؛ ح1936ژوئن  26در بانکوک و در ژنو  1931نوامبر  27و 

ای که برخی داروه 1948نوامبر  19پروتکل منعقده در پاریس 

برای تحدید  1931ژوئیه  13ملحوظ نشده در کنوانسیون 

اصالح شده با پروتکل  ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر

؛ ط( پروتکل ناظر بر تحدید و 1946دسامبر  11ساکس لیک

المللی، نیز تولید، تجارت بین تنظیم کاشت خشخاش، هم

ژوئن  23تجارت عمده و استعمال تریاک مصوب در نیویورک 

1953. 
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 1971کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان . 2-2-8-5

 وین

خصوص جربیات با ارزش دری شدن یک دهه تبعد از سپر

تی ها، موسسات غیردولمقابله با مواد مخدر کسب شد و دولت

المللی در این خصوص همکاری داشتند. در و نهادهای بین

میالدی سازمان ملل متحد و موسسات مرتبط با  1971سال 

ن سیومواد مخدر این سازمان به این نتیجه رسیده که در کنوان

 نقاط ضعفی قابل تصور است. 1961واحد مواد مخدر سال 

این نقاط ضعف به دو دلیل بروز کرده بود، نخست نقص در 

مواد مندرج در کنوانسیون که در بخش مربوط به این 

کنوانسیون توضیح داده شده و دوم تولید و ساخت مواد 

های روانگردان توسط بشر که هیچ کدام از این مواد در فهرست

شد. دیده نمی 1961مخدر  منضم به کنوانسیون واحد مواد

ن اهابشر توانست با ترکیب مواد گوناگون و استخراج عصاره گی

د به صورت طبیعی یا مصنوعی، مواد و داروهایی به دست آور

و  که عالوه بر استفاده در مداوای امراض و منظورهای علمی

 تر از اعتیادمصرف آنها به مراتب شدیدتر و خطرناکی، سوءطب

 توجه آورند. بادر جسم و جان آدمی به وجود میبه مواد مخدر 

 جودوبه اینکه این مواد عموماً وابستگی روانی در انسان به 

 اندگذاری شدهآورند بنام مواد روانگردان یا پسیکوتروپ ناممی

(22). 

های فزاینده یل وجود نگرانیمیالدی به دل 60در دهه 

ی های آمفتامینخصوص اثرات زیانبار مواد روانگردان، محرکدر

هایی که سازمان بهداشت جهانی در زا و گزارشو مواد توهم

حد و نهادهای کرد، سازمان ملل متمورد این مواد ارائه می

تخصصی این سازمان تصمیم گرفتند تا کنفرانسی را جهت 

 تصویب کنوانسیونی در مورد مواد روانگردان تشکیل دهند.

و در  1971فوریه  21کنوانسیون مواد روانگردان در تاریخ 

شهر وین به تصویب رسید. این کنوانسیون دارای یک مقدمه، 

ردانی که در ماده و چهار فهرست است. مواد روانگ 23

ها که هالوسینوژن های چهارگانه جای دارند شاملفهرست

ساخت و استفاده، توزیع، صادرات، واردات و یا داشتن آنها 

ها، شامل آمفتامین 4و  3و  2های باشد. فهرستممنوع می

ها و... که الزم است توسط متعاهدین ساخت آنها باربیتورات

، توزیع و انبارداری و محدود گردیده و صادرات و واردات

نگهداری، تجارت و پخش این مواد در ابعاد صنعتی و طبی 

تحت کنترل درآید. الزم به ذکر است که بر اساس این 

ماده روانگردان تحت نظارت قرار  111کنوانسیون تعداد 

گیرند که اغلب آنها بر سیستم مرکزی اعصاب تأثیر می

کشور به  169شمار  2001گذارند. تا ابتدای نوامبر سال می

این  26اند. بر طبق مادة عضویت این کنوانسیون درآمده

این کنوانسیون در نودمین روز »دارد: کنوانسیون که مقرر می

آن را بدون  25( ماده 1پس از آنکه چهل کشور موضوع بند )

قید تصویب، امضاء کرده یا اسناد تصویب یا الحاق خود را 

 16این کنوانسیون در « خواهد شداالجرا سپرده باشند، الزم

 االجرا شد.الزم 1976اوت سال 

 

مصوب  1961پروتکل اصالحی معاهده واحد . 3-2-8-5

 ژنو 1972

میالدی در شهر  1972مارس  25پروتکل اصالحی در تاریخ 

 ژنو منعقد شد. این پروتکل مشتمل بر یک مقدمه و بیست و

را میالدی به اج 1975اوت سال  8باشد و از تاریخ دو ماده می

دن شاالجراء پروتکل اصالحی، الزم 19در آمد. به موجب مادة 

 این پروتکل دو اثر برای اعضای آن خواهد داشت:

الف( به عنوان طرف درگیر معاهده واحد اصالح گردیده، »

تقلی خواهد شد. ب( در برابر هر کدام از طرفین متعاهد 

ه اند، طرف معاهدمعاهده واحد که به این پروتکل نپیوسته

 «.شودواحد اصالح نشده، قلمداد می

کشور عضویت در این  175میالدی  2001تا اول نوامبر سال 

اند. این پروتکل در تاریخ چهاردهم مرداد پروتکل را پذیرفته

شمسی به تأیید مجلس شورای اسالمی رسیده  1380ماه سال 

اقف بودند نامه بر این نکته واست. امضاءکنندگان این موافقت

که کنوانسیون واحد مواد مخدر نیاز به اصالحاتی دارد، به 

گذشت و نقاط خصوص که یازده سال از انعقاد آن معاهده می

ضعف آن بر همگان مشخص شده بود. این پروتکل بر ازدیاد 

یری از کاشت و تهیه، قاچاق و ها در راستای جلوگکوشش

صالحی همچنین مصرف مواد مخدر تأکید دارد. پروتکل اسوء

المللی کنترل مواد مخدر و افزایش در مورد نقش هیأت بین
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وظایف و اختیارت آن هیأت در زمینه ایجاد تعادل بین عرضه 

و تقاضای مواد مخدر برای مقاصد پزشکی و علمی به موارد 

کند که در کنوانسیون واحد مواد مخدر جدیدی اشاره می

 لحاظ نشده بود. 1961

اد مخدر ر زمینه محدودیت و ممنوعیت موهای مهم دماده

 12مکرر )محدودیت تولید تریاک( و مادة  21یا  11های ماده

معاهده واحد )کنترل گیاه خشخاش،  22یا اصالحات ماده 

جاز یرمغبوته کوکا یا گیاه شاهدانه و هر نوع گیاهی که به طور 

باشد. همچنین در مورد درمان و بازپروری شود( میکشت می

اده ر مک اعتیاد( معتادان و سازگاری آنها با اجتماع نیز د)تر

د معاهده واحد( پروتکل اصالحی تأکی 38)اصالحات ماده  15

 شده است.

 

المللی مواد مخدر و کنوانسیون بین. 4-2-8-5

 1988روانگردان 

، به 195/35مجمع عمومی طی قطعنامة  1980در سال 

 مصرفوءایج قاچاق و سدازد و آثار و نتپرمعضل مواد مخدر می

مجمع عمومی طی  1981نماید. در سال آن را گوشزد می

 برای تهیه یک راهبرد شامل تمام قوانین 36/168قطعنامه 

ای کنترل بر مواد مخدر به منظور تضمین تهیه مواد مخدر بر

استفاده از و صنعتی و در عین حال کنترل سوء مصارف طبی

 آنها در جوامع اقدام نمود.

 واداصلی این استراتژی ارتقای و بسط مقررات کنترل م مقصود

ف مخدر و برقراری تضمین در بازار عرضه و تقاضا جهت مصار

چنین برای نابودی مزارع غیرقانونی و قانونی است. هم

شود البراتورهای مخفی که توسط قاچاقچیان کنترل می

 این قطعنامه به پیشنهاد کشور پیشنهاداتی ارائه گردید.

یوی در دستور کار اجالس سی و ششم مجمع عمومی قرار بول

به  1981دسامبر  16الذکر در تاریخ گرفت و استراتژی فوق

چنین از دبیرکل خواسته شد که گزارشی را هم»تصویب رسید 

 السدر این زمینه به واسطه شورای اقتصادی و اجتماعی به اج

 زمان سی و هفتم ارائه کند. از اجالس سی و هفتم مجمع تا

 .(22) ( این قضیه ادامه داشت1988تصویب )کنوانسیون 

 20 ریخکنوانسیون مبارزه با قاچاق و داروهای روانگردان در تا

میالدی تصویب شد. جهت تصویب این  1988دسامبر 

م گردید و های پیشین اقداکنوانسیون برابر روال کنوانسیون

سیس گردید که در ششمین جلسه کنفرانسی به این جهت تأ

ون این کنفرانس، کنوانسیون فوق تصویب گردید. این کنوانسی

ماده است. در ضمن دو جدول  34مشتمل بر یک مقدمه و 

 دهمآط به مواد مخدر و روانگردان در پایان این معاهده مربو

سیس کنفرانس به وسیله است. دو قطعنامه نیز در ضمن تأ

ها نیز منضم به متن اصلی کنندگان صادر گردید که آنشرکت

حد کنوانسیون هستند. کنوانسیون نزد دبیرکل سازمان ملل مت

 11اریخ در ت 1988(. معاهده 34به امانت گذاشته شد )مادة 

ادة ممیالدی به مرحله اجرا در آمد. برابر  1990نوامبر سال 

ین روز بعد از زمان تودیع بیستم 19در »این کنوانسیون  29

ها سند تصویب پذیرش، تأیید و یا الحاق به وسیله حکومت

 162 میالدی 2001االجرا خواهد شد. تا اول نوامبر سال الزم

وم سیخ اند. ایران نیز در تارکشور این معاهده را امضاء نموده

 به این کنوانسیون ملحق شد. 1370آذر ماه سال 

 

 گیرینتیجه. 6

به صورت بسیار گسترده در بسیار از  مواد مخدراستفاده از 

ممنوعیت  رغمعلی. کشورهای جهان رواج پیدا کرده است

گستردة تولید و استفاده از مواد مخدر، و اثبات خطرات 

ها، کماکان بازار مصرف رای سالمت انساناستفاده از آن ب

در  ای برای آن در کشورهای مختلف وجود دارد.گسترده

باید به این نکته دقت  تولید و استفاده از مواد مخدرارتباط با 

، ارتباط بسیار نزدیکی با استفاده از مواد مزبورداشت که 

این ویژگی . المللی دارندوضعیت بهداشت و سالمت جامعه بین

شود که در فضای حقوق نیز حساسیت فراوانی نسبت باعث می

زبور، اسناد ـه حساسیت مـپاسخ بدر  .جاد شودـای هاآنبه 

را در  برای اعمال متخلفانهالمللی موجود، الگوی مسئولیت بین

 هاممنوعیت تولید و استفاده از مواد مخدر برای دولتارتباط با 

یک از  که چنانچه دولتی هرباید توجه داشت  .انددرنظر گرفته

را نقض کند،  این زمینهالمللی موجود در تعهدات بین

مسئولیت دولت مزبور مطابق با الگوی مسئولیت برای اعمال 
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رسد که الگوی به نظر می. گیردمتخلفانه مورد بررسی قرار می

در . ها متصور باشدمسئولیت مشدد در این زمینه برای دولت

های المللی که در گزارشرویة بین تنداش واقع با در نظر

به نظر  کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی متبلور شده است،

 رسد که تولید و استفاده از مواد مخدر به صورت مستقیممی

حق بر سالمت نیز به عنوان کند. را تهدید می حق بر سالمت

از طرفی نیز حق . شودیکی از مصادیق حق حیات قلمداد می

المللی است که نوان کلی در نظام حقوق بشر بینحیات یک ع

 .گیردزیرمجموعه حقوق بنیادین بشری قرار می

الملل موضوعه به حقوق بنیادین بشری در فضای حقوق بین

حسوب ـالمللی مواعد آمره بینـصادیق قـنوان یکی از مـع

ق قوـالمللی در نظام حره بینـواعد آمـمفهوم ق. شوندیـم

ن به بیا. سله مراتب هنجاری ایجاد کرده استالملل، سلبین

ل به الملهای مختلف حقوق بینتر، قواعد مزبور در حوزهساده

واسطه قرار گرفتن در رأس سلسله مراتب هنجاری حقوق 

لیت حوزه حقوق مسئو. باشندالملل، دارای آثار خاصی میبین

 ظرنبه . ها نیز از این مسأله مستثنی نیستالمللی دولتبین

اده ممنوعیت تولید و استفها در زمینه رسد تعهدات دولتمی

 و« حق بر سالمت»به واسطه ارتباط نزدیک با  از مواد مخدر

در نتیجه در . باشندمی« آمره»دارای وصِف « حق حیات»

 المللی این امکان وجود دارد کهفضای حقوق مسئولیت بین

قواعد  یا همان مسئولیت برای نقض)الگوی مسئولیت مشدد 

 .ها در نظر گرفته شودبرای دولت( آمره

نکتة دیگری که در پایان الزم است به آن اشاره کنیم این 

های مختلف مواد مخدر است که، تعهدات راجع به ممنوعیت

المللی صراحتاً به عنوان یکی از مصادیق در هیچ سند بین

ه الملل محسوب نشده است؛ اما با توجه بقواعد آمرة حقوق بین

المللی های مواد مخدر در اسناد بینپذیرش گستردة ممنوعیت

المللی برای شناسایی این رسد که ارادة بینمختلف، به نظر می

ها به عنوان تعهدات غیرقابل عدول در سطح جامعه ممنوعیت

توانیم این نکته را المللی شکل گرفته است؛ در نتیجه میبین

المللی، دکترین بین یید قرار دهیم که در فضایمورد تأ

های راجع به مواد مخدر این ظرفیت را دارند که به ممنوعیت

عنوان یکی از مصادیق جدید قواعد آمره مورد شناسایی قرار 

 گیرند.

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این پژوهش مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 گانسهم نویسند. 8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 تضاد منافع .9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: One of the social problems of societies is the 

phenomenon of crime and delinquency that arises as a result of social 

problems such as poverty, unemployment, economic and social crises, 

changes in laws and social patterns, weakening of religious beliefs and 

the general imbalance in the social order. Among these, one of the 

factors and harms that lead to delinquency is drugs. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Results: With regard to the production and use of drugs, it should be 

noted that the use of these drugs is very closely related to the health 

status of the international community. This feature causes a lot of 

sensitivity to them in the legal field. The production and use of drugs 

directly threatens the right to health. The right to health is also 

considered as one of the examples of the right to life. On the other hand, 

the right to life is a general title in the international human rights system, 

which is a subset of fundamental human rights. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Conclusion: States' obligation to ban the production and use of 

narcotics are described as "commanding" because of their close 

association with the "right to health" and the "right to life." As a result, in 

the context of international responsibility law, it is possible for state to 

adopt a pattern of aggravated responsibility (or responsibility for breach 

of mandatory rules). 
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