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Abstract 
Article 33 of the Convention on the Rights of the Child is the point in which two 

different legal systems meet, namely Human Rights System and the Narcotics order. 

According to this article for which no country has made a reservation, States parties 

shall take all appropriate measures to protect children from the illicit use of narcotic 

drugs and psychotropic substances, and to prevent the use of children in the illicit 

production and trafficking of such substances. Each and every word of this 

statement is subject to various readings and interpretations: The question is to find 

specific instances from which the child should be protected and whether the 

governments are only obliged to take prevention actions or have to cover children 

already engaged with the issue. Furthermore, the conditions under which 

governments’ actions take place should be elaborated. Besides analyzing the 

aforementioned article, this study tries to clarify its reflection on our law especially 

Children and Adolescents Protection Code. The research is conducted based on the 

descriptive-analytical methodology with the help of the available library sources as 

well as considering the general principles of the CRC and its Committee’s 

statements and conclude children shall be protected of any prohibited substances in 

the relevant international treaties. States are obliged to take all appropriate measures 

in order to prevent, treat and rehabilitate children affected by drugs. 
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کنوانسیون حقوق کودک و  33ۀ کودک و مواد مخدر؛ ماد
 نظام حقوقی ایران

 
 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 
 * اسماء ساالری

 چکیده
اوت کنوانسیون حقوق کودک محل تالقی و حلقۀ اتصال دو نظاا  حقاوقی کاامالت م  ا 33مادۀ 

بار نن  صاراحتبه. در این ماده که هیچ دول ای مواد مخدراست؛ نظا  حق محور بشر و تنبیهی 
صار  ماواد مخادر و از کاودک در برابار م اندشادهها م عهد ق شرط وارد نکرده است، دولتح
اژۀ وکارگیری در تجارت و قاچاق مواد مذکور با اتخاذ اقدامات مناسب محافظت کنند. واژه باه به

ه چیا  چاست. اینکه کودک از  سؤالموجب  طورنیهماین عبارات کلی، محل بحث و بررسی و 
یا  در یا تعهد دولت تنها ناظر بر پیشگیری اسات یاا کاودک درگیار باا ماواد را نح ظ شود و ن

ر، اکااوی ماادۀ ماذکو، اقدامات دولت باید چه شرایطی داش ه باشد. در کنار وعالوهبه. ردیگیبرم
خصاو  قاانون حمایات از کودکاان و نوجواناان، تبیین انعکاس این مقرره در قوانین داخلی به

ی ی و در روشاک ابخانهاین مقاله است. نوش ار پیش رو با اس  اده از منابع ضرورت دیگر نگارش 
کیه بر مواضع کمی ۀ کنوانسیون حقوق کودک و اصول عا  سند مذکور از تحلیلی با ت -توصی ی

ی، منع المللنیبجمله به این ن یجه رسیده است که کودک از هرگونه مادۀ مخدری که در اسناد 
شا مل ظت شود و تعهد دولت در ح اظت از کودکِ درگیر با مواد مخدر مشده است، باید محاف

 اذ اقدامات مناسب ای ا خواهد شد.ی است که با اتختوانبخشبر پیشگیری، درمان و 
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 مقدمه
  و مادۀ مخدر، هرگونه ترکیب گیاهی و شیمیایی است که سبب دگرگونی در سطح هوشیاری مغا

ی هاوهیشا (. کودکاان باه دلیال و54: 1395)قرباانی،  شودیمایجاد وابس گی در فرد به نن ماده 
و گااه تولیدکنناده یاا قاچااقای. ایان  اندکنندهمصار شوند؛ گاه مخ لف با مواد مخدر درگیر می

ها طاول کشاید ع در هر دو قلمرو حقوق بشر و کن رل مواد افیونی سابقۀ چندانی ندارد. سالموضو
لیاف قارار گیارد. ی رخ نماید و موضوع حاق و تکالمللنیبتا مقولۀ کودک و مواد مخدر در معاهدۀ 

له را باه اولین ساندی کاه مسا  عنوانبهکنوانسیون حقوق کودک )زین پس کنوانسیون کودک(، 
ه اسات؛ مناع خود به دو جنبه از موضوع پرداخ  33ی حقوق بشر پیوند داد، در مادۀ المللنیبنظا  

 کارگیری کودک در تجارت و قاچاق مواد مخدر. مصر  مواد مخدر توسط کودک و منع به
ر دگرف ه و ناین مقررۀ مهم و دارای ابعاد گس رده، چندان مورد توجه اندیشمندان حقوقی قرار 

اند. شااید شماری از محققان به تقریر مطالب در خصو  نن پرداخ هتعداد انگشت ادبیات انگلیسی
ی گسا رده، نباود رویاۀ پردازعباارتی دیگار، المللانیباز جمله دلیل نن، ارتباط داش ن با اسناد 

کاه شاد، درحالیبا 33ی و ح ی نظر ت سیری از کمی ۀ کنوانسیون کودک بر ماادۀ المللنیبقضایی 
چوب ی و اتخاذ اقدا  در زمیناۀ کن ارل ماواد مخادر ناوعی چااراس گذاریس ، برای مقررۀ موصو

هایی، محور مطالب این نوش ار است که پاسخ باه ننهاا من های باه تعیاین . پرسشکندیمترسیم 
ی المللانیبگیارد، گسا رۀ عباارت اساناد موادی که کودک در برابر ننها ماورد محافظات قارار می

 شد. پاسخ باه در راس ای ای ای تعهدات این ماده خواهد هادولتت مناسب مربوطه و ویژگی اقداما
ها با تکیه بر مواضع کمی ۀ کنوانسیون کودک و اصول کلی سند مذکور حاصل خواهاد این پرسش

 رک ، ساسس نکاات مشاشاودیمشد. اب دا سیر تاریخی مس له تا تصویب کنوانسیون کودک ارائه 
 .شودمی ده تبیین و در ادامه، دو تعهد جداگانه بحث و بررسیمربوط به دو تعهد مندرج در ما

 

 سیر تحول تاریخی موضوع

 شاناخ ه ماواد مخادر یالمللانیمنشا  کن ارل ب کاه 1909در ساال  یشانگها اکیتر ونیسیکمدر 
 ییباه کودکاان در مصاوبات نهاا اکیافاروش تر تیاکرد که ممنوع شنهادیپ یهلند تی ه شود،می

ای بارای کودکاان مقرره 1912سال  اکیتر ونیکنوانس و نه ونیسیکم نه لکن، لحاظ شود کمیسیون
ل ملا کنوانسیون جامعاۀو حقوق کودک  1924در اعالمیۀ  سکوتاین . و مواد مخدر اخ صا  ندادند

ادامه یافت. نغاز کار سازمان ملال م حاد، تصاویب اعالمیاۀ  نی  ،1936قاچاق مواد مخدر  در خصو 
تغییاری در روناد  19611( و کنوانسیون واحد مواد مخادر 3و  2: 1384، حقوق کودک )مص ا 1959

                                                           
الجارا شاد و کشات، لز  1964ساال عنوان نخس ین سند جامع در خصو  مواد مخادر در . این کنوانسیون به1
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کودکاان در ساال  یمواد مخدر بارا دیبا موضوع تهد یمجمع عموم ۀقطعنام نیاول حاکم ایجاد نکرد.
، فرایناد 1980 ۀدر طاول دها ی ی داشات.دنمیتهدی م  اوت و لحن و مح واکه  شد بیتصو 1971
سازمان ملل م حد برای مبارزه باا قاچااق ماواد مخادر و نوانسیون ی کنوانسیون کودک و کریگشکل

باه ات ااق نرای  )زین پس کنوانسیون قاچاق مواد( صورت گرفت که سند نخست 1گردانداروهای روان
شاد و هار  بیتصو 1988قاچاق مواد در سال  معاهدۀ 1989در سال ی عضو مجمع عمومی هادولت

 قاچاق ماواد، مصار  ماواد مخادر توساط ونیکنوانس ۀدر مقدم شدند. الجرالز  1990دو در سال 
عنوان تهدید شناخ ه شد و در مواد نن، حضور یاا ارتبااط کودکاان باا جارائم ارتکاابی، از بهکودکان 

 .(Barrett, 2017 b: 264-265) تعیین شد. هامجازاتعوامل مشددۀ 

ای درباارۀ مصار  اد، مقررهد 1978در سال کودک طرح اب دایی که لهس ان برای کنوانسیون 
ری و جلاوگی»با پیشنهاد اف ودن عباارت  نیچ، دولت 1982در سال  یا تجارت مواد مخدر نداشت.

ومیر کودکاان، که موضوعاتی چون نرخ مرگ 12به مادۀ « ممنوعیت کودکان از مصر  مواد مخدر
ود داشات، ل را در خو سالمت مادران باردار یا شاغکودکان ی پ شکی، ح اظت از سالم ی هاکمک

ل تاا ساا .نغازگر توجه به مواد مخدر و کودک در کارگروه تنظایم ماواد کنوانسایون کاودک شاد
پرداخات نمی طور جداگانهمصر  مواد مخدر به بهکارگروه  مطروحه در یهاشنهادیپ ، سایر1984

خ صاا  اپیشنهاد  1986مجددات دولت چین در سال  شد.و موضوع، ذیل مقوله سالمت مطرح می
مخ لاف  اقادامات ه اتخاذبمکلف  کشورهای تقدیم کرد که براساس نن، گروه کارای جدا را به ماده
اِعماال  سوءمصار شادند. در صاورت  مصر  ماواد مخادر از کودک ممنوعیتو  یریجلوگ یبرا

 ر توساطماواد مخاد قاچاق ی لز  دانس ه شد و جلوگیری و ممانعت ازتوانبخشاقدامات درمانی و 
 .(Mahgoub, 2012: 46-47)مورد ت کید قرار گرفت  ککود

نلماان  م ن نهایی ماده، گروهی از نمایندگان چاین، هلناد، انگلایس، نمریکاا وبرای تنظیم 
ر، واژۀ ح اظات و منع مصر  مواد مخاد یریجلوگ بر جای تمرک تشکیل شد. در م ن نهایی به

 33ترتیب ماادۀ و بادین (Mahgoub, 2012: 48-49)دارد، جاایگ ین شاد  گس ردهکه م هومی 
ون، شکل گرفت و پس از اس قرار در چارچوب کنوانسای (33)زین پس، مادۀ کنوانسیون کودک 

. در میاان (Dahlgren & Stere, 2012: 17)هیچ کشوری نسبت به نن حاق شارط قائال نشاد 
یاانی بباا  منشور نفریقایی رفاه و حقوق کاودک نیا  28، مادۀ 33اسناد حقوق بشری، ج  مادۀ 

 مشابه به رابطۀ کودک و مواد مخدر پرداخ ه است.

                                                                                                                                        
هاای ساازمان تولید، صادرات، واردات و مصر  مواد را تنها برای مصار  علمی و پ شکی و تحت نظارت ارگان

 . 65و  60، 59: 1395ملل مجاز دانست. برای مطالعۀ بیش ر ر.ک: قربانی، 
در  رفی کرد والمللی معقاچاق نن را جرمی بینهای غیرقانونی مرتبط با مواد، این معاهده با هد  کن رل فعالیت. 1

ولشویی پالمللی، به مس لۀ های بینبینی موازین کی ری مق ضی، برای نخس ین بار در کنوانسیونکنار پیش
 (.63-68: 1395)قربانی،  ناشی از جرائم مواد مخدر و مبارزه با نن پرداخت.
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، 1338مصاوب انون مناع کشات خشاخاش و اسا عمال تریااک در نظا  حقوقی ایاران، قا
لیحاۀ قاانونی تشادید نخس ین اقدا  تقنینی در خصو  مواد افیونی بود و با مصاوباتی چاون 

منظور مداوا و اش غال باه کاار ی ی بهی و تربنیت ممجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر و اقدامات 
و اصاالحات بعادی نن دنباال شاد  67و قانون مبارزه با مواد مخادر ساال  53مع ادان مصوب 

(. در اصالحات قانون اخیر، اس  اده از کودک در تجارت و قاچاق مواد مخدر 200: 1384)مص ا، 
ت از کودکاان و نوجواناان قاانون حمایا 3از علل تشدید مجازات تعیین شد؛ امری که در ماادۀ 

سال نی  در  18انگاری شده بود. فروش و عرضۀ مواد دخانی به افراد زیر  نی  جر  1381مصوب 
 ممنوع شد. 1385قانون جامع کن رل و مبارزه با دخانیات  12مادۀ 

بادون توجاه باه  1381در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجواناان  صر  دیدگاه قضایی
ت مین  سازوکارهای اجرایی و حمای ی در ینیبشیو عوامل بنیادی وقوع جر ، عد  پ شناسایی علل

ضرورت تنظیم قانونی جامع در حمایات  ،فرهنگی و تربی ی یجامعه بدون فضاساز اج ماعی امنیت
ی در قوۀ قضااییه باه ساال احهیلی ریگشکلاز کودک و نوجوان را نشکار ساخت. این ضرورت به 

لیحه به کمیسیون حقاوقی  1392در سال من هی شد.  1390 ر دولت در سالو تصویب د 1388
با طرح ایارادات شاورای اما  ،مجلس رسید بیبه تصو 1397در سال شد و  و قضایی مجلس ارجاع

باه قالاب قاانون درنماد. باا عنایات باه  1399نگهبان و اصاالحات مجلاس در نهایات در خارداد 
رو از نقاط ضعف و قوت نن در عمل میسور نیست و ازایان اخیرال صویب بودن قانون مذکور، سخن
 شود.ارتباط یابد، اشاره می 33ی با مادۀ نوعبهدر این نوش ار تنها به موادی از نن که 

سبب قرار داش ن در مرحلۀ رشاد در کنار حقوق کی ری ماهوی و از ننجا که حمایت از کودک به
 ری ماهوی و شکلی ضرورت دارد، اسااس حقاوق ی شخصیت، در هر دو عرصۀ حقوق کیریگشکلو 

ی شاد، اماا در  یاریپ 1338کی ری شکلی کودکان در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اط ال ب هکار 
و مقاررات کی اری  هااساتیسخصو  با تغییر ساخ ار نظا  حکمرانی کشور، مجاددات تاابع ادامه و به

ی عماومی و هاادادگاهصاویب قاانون نیاین دادرسای (. این رویه تاا ت15: 1396فراگیر شد )نیازپور، 
ادامه داشت تا اینکه مجددات رویکرد حمای گر از کودک و نوجوان در قانون اخیر باا  78انقالب در سال 

منعکس شد و با تصویب قاوانین « ترتیب رسیدگی به جرائم اط ال»اخ صا  فصل جداگانه با عنوان 
 (.234: 1396تقویت شد )نیازپور،  92سال  مجازات اسالمی و نیین دادرسی کی ری در

 

 کنوانسیون کودک 33مادۀ 
، ، اج مااعی، اجرایایقاانونی اقادامات از جملاه لز  اقدامات تما  عضو کنوانسیون کشورهای»

، گاردانروانماواد مخادر یاا  غیرقاانونی در برابر اسا  ادۀ از کودکان ح اظت را جهت نموزشی
در  از کودکاان از اسا  اده و جلوگیری شده تعریف مربوطه المللیبین در معاهدات کهگونههمان

 «خواهند نورد. عملمواد به گونهنیا و قاچاق تولید غیرقانونی
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ارکت ذیل چهار عنوان حقوق زیربنایی، مش توانیمحقوق مطروحه در کنوانسیون کودک را 
 ذیال دسا ۀ حاق 33ی کرد که حق مندرج در ماادۀ بندو نزادی مدنی، حمایت و ت مین دس ه

 (.7: 1384گیرد )مص ا، حمایت قرار می
ماواد مخادر  در برابر اس  ادۀ غیرقانونی از کودکان ح اظتهمراه دارد؛ ، دو تعهد به33مادۀ 

اماا  ماواد مخادر. و قاچااق انونیدر تولید غیرقا از کودکان از اس  اده و جلوگیری گردانروانیا 
کنوانسیون حقاوق کاودک،  1طبق مادۀ  شود؟ها برخوردار میکودک کیست که از این حمایت

، سان دکطبق قانون قابل اجارا در ماورد کاو نکهیمگر ا ،سال است 18فراد انسانی زیر منظور ا
بلوغ  قانون حمایت نی  ضمن ت کیک کودک از نوجوان بر مبنای .بلوغ کم ر تشخیص داده شود

دهد. سؤال دیگر اینکه، از چه منابعی سال را مشمول مقررات خود قرار می 18اد زیر شرعی، افر
خصاو  رویاۀ قضاایی  نیادر اکمک گرفات؟ م  سا انه  33ادۀ توان برای درک و ت سیر ممی
دک کماک گرفات. کمی ۀ کنوانسیون کاوتوان از بیانات نها میتالمللی شکل نگرف ه است و بین

نوانسیون کنوانسیون جهت راهنمایی و نظارت بر اجرای ک 43مادۀ  1د این نهاد که به موجب بن
 تا کنون عهده دارد،ارزیابی پیشرفت کشورها در انجا  تعهداتشان را به تیمس ولتشکیل شده و 

ی نظرهاای للباهنظریۀ ت سیری ارائه نداده اسات و بایاد مواضاعش را از  33در خصو  مادۀ 
 دهد، دریافت.ها ارائه میای دولتدوره نهایی که در پی دریافت گ ارش

ای هاای دورهکمی ه اصاول راهنماایی در خصاو  فار  و مح اوای گ ارش 2005در سال 
) CRCداد  قارار 1«اقدامات حمای ی خاا »را ذیل عنوان  33من شر کرد و گ ارش اجرای مادۀ 

Committee General guidelines, 2005: part.8) 2010صوب ساال لکن در اصول راهنمای م 

(CRC Committee Treaty-specific guidelines, 2010: part F&H) جادا  33، تعهد اول مادۀ
من قل شد و با حق بر حیات، بقا، توسعه، بالترین « ناتوانی، بهداشت اولیه و رفاه»عنوان و به زیر

ر اصاول راهنماا جایی کاه دشد. این جابه گروههماس اندارد زندگی، بهداشت و امنیت اج ماعی 
، (CRC Committee Treaty-specific guidelines, 2015: part.G&I)نیا  بااقی ماناد  2015

 عنوان قربانی و نه مجر  باشد.کننده بهتواند بیانگر تلقی کودک مصر می
بایاد لحااظ کنایم.  33مس لۀ دیگر، تعیین رویکرد یا اصول خاصای اسات کاه در ت سایر ماادۀ 

معنا که هر ماادۀ نن در پرتاو ساایر ماواد و نگر است، بدینب نی بر رویکرد جامعکنوانسیون کودک م
(، بیشا رین من عات بارای 2ماادۀ ) ضیتبعاخصو  اصول عا  مندرج این سند مش مل بار مناع به

( و 6(، حاق بار حیاات، بقاا و رشاد )ماادۀ5رو به تکامل کودکان )مادۀ  هایظرفیت(، 3مادۀ کودک )
مانناد دیگار  33شاود. هماناین، ماادۀ ( ت سیر و تعبیار می12کودکان )مادۀ  اح را  برای نظرهای

اجارای بادون  هاادولتاست که براسااس نن  2تعهدات کنوانسیون تحت تعهد جامع مندرج در مادۀ 
 & Tobin).کنناد تضامین می شاانی یصالحتبعایض حقاوق کاودک در کنوانسایون را در حاوزۀ 

                                                           
1. Special measures 
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Barrett, 2019: 15) هاا دولتهاسات. هار مااده تکلیاف دولت تحقق و  حفاظت، ایترعرو ازایان
 ۀاسا  اد یکاه مسا ولن دول ا دنحاصل کن نانیطممنظور ای ای تکلیف به رعایت م اد ماده، باید ابه
 ی وریشاگیماانع از پکنناد و نمی لیتساه ایا قیشده توسط کودکان را تشواز مواد کن رل یرقانونیغ

باه  . بارای انجاا  تعهادشاوندینم کنندهمصار  کودکاان یابار یو ماداخالت درماان بیکاهش نس
شاده از مواد کن رل یرقانونیغ ۀاس  اد یردول یغ گرانیکه بازند حاصل کن نانیاطمنی  باید  محافظت

 یو ماداخالت درماان بیکاهش نسی، ریشگیمانع از پکنند و نمی لیتسه ای قیتوسط کودکان را تشو
 ی اثرگاذارطیمح ها بایدنی  دولت . در نهایت برای تعهد به تحققدشونینم کنندهمصر  کودکان یبرا
 یو اج مااع یبهداش  یهابیکاهش نس همراه بااز مصر  مواد مخدر توسط کودکان  یریجلوگ یبرا

 (Tobin & Barrett, 2019: 15) .ایجاد کنند مرتبط با مصر  مواد مخدر 
هاا، یثاقست. براساس رویکرد حاکم بر ما 33مورد بعد، تعیین اجرای فوری یا تدریجی مادۀ 

یثااق اگر حقی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نمده باشد، اجرای نن فوری است و اگر ذیال م
 تدریج و با توجاهحقوق اج ماعی، اق صادی و فرهنگی قرار گیرد، تعهدی م رقی تلقی شده و به

ها ندارد. برخای باا رد دا  از میثاقکی در هیچپایگاه 33شود. مادۀ به وجود منابع کافی اجرا می
ب اوان  33. شاید در سیاق ماادۀ هر دو نوع تعهد استی دربردارندۀ حق هر این ت کیک مع قدند

کاان اس ثمار کود یانگارجر  ایاقدا   یمل ۀبرنام کی جادی، مانند اجراییو ا یاقدامات قانونگ ت 
ا توجاه باه ب یو نموزش یقدامات بهداش که اشود، درحالیمی یتلق یدر تجارت مواد مخدر، فور

 در شارفتیپ هاا بایاد. به هر حال فوری یا م رقای، دولتدارند تریم رق تی، ماهمورد نیازمنابع 
 .(Tobin & Barrett, 2019: 15-16) را اثبات کنند 33کامل مادۀ  یاجرا

در ننها ترکیاب  نک ۀ نخر، دقت در ادبیات ماده است. در مقایسه با سایر مواد کنوانسیون که
، به چشم «کنندتصدیق می»، «داننانیاطمم عهد با کسب »، «اندم عهد به رعایت»افعالی چون 

 اساتاست که از بیشا رین درجاۀ الا ا  برخاوردار  1«باید اتخاذ کنند» ،33خورد، فعل مادۀ می
Veerman & Barrett, 2012: 36) .) 

 

 اقدامات اتخاذی مناسب. 1
منظور پیشگیری از مصر  ماواد توساط ا مکلف به اتخاذ اقدامات مناسب بهکشوره 33در مادۀ 

انگر ا  مناسب، بیا. عبارت اتخاذ اقداندشدهکودک و اس  اده از او در تجارت و قاچاق مواد مخدر 
 .هاستدولتل و  انجا  فعل است و بار اثبات تحققِ تعهد، بر عهدۀ 

موضوع حق کودک بر رهایی از هماۀ اشاکال با  19کمیسیون در نظر ت سیری خود بر مادۀ 
مندرج در نن ماده « یو نموزش ی، اج ماعجرایی، ایقانون باید اقدامات مناسب»خشونت، عبارت 

                                                           
1. shall 
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این ترکیب یعنی برای دولت هایچ محلای جهات ط اره از »را با این جمالت ت سیر کرده است:
 Dahlgren)« کودک دارند تعهدی جدی در اجرای کامل حق هادولتانجا  تعهد وجود ندارد و 

& Stere, 2012: 19)شود؟، اما اقدا  مناسب به چه معناست و چگونه تعیین می 
، جرایای، ایاز جملاه اقادامات قاانون»عباارت  ، پاس از ترکیاب اقادا  مناساب،33 در مادۀ

، قاانونیدهد کاه اقادامات مناساب اولت خوانش ماده نشان می. نمده است« یو نموزش یاج ماع
و براساس ادبیات  گرددیبرم 33به هر دو تعهد مادۀ  ، نموزشی و سایر اقدامات، اج ماعیاییاجر

عاد  تصاریح، ماورد  رغمبهی نی  توانبخشکه اقدامات درمانی و طورهمان جمله، حصری نیست،
 .هاستدولتمطالبۀ کمی ه و منعکس در گ ارش 

 یکه بارا یریتداب تیورها نسبت به ماهکش شود کهی درک میراح بهثانیات از ادبیات جمله 
الب اه ایان حاشایه صاالحدیدِ . نداریاخ ی ، داراکننداتخاذ می 33 ذیل مادۀ انجا  تعهدات خود

حقاوق کنوانسایون منطباق  ریسا، با مؤثر بودنو باید در کنار  ستین تیبدون محدوده، گس رد
 (Tobin, Barrett: 2019:16) باشد

هاا دولترایط یاک کشاور و زماان اتخااذ نن وابسا ه اسات. مناسب بودن یک اقدا  به شا
م خصاص  ینهادهاا یهااییراهنما ،المللیبین یاس انداردها توانند با توجه به عواملی چونمی

 یایاپو وقش فعاال م  اوت کودکان، اثربخشی بالقوۀ هر پیشنهاد، ن یریپذبینسجهانی، سطح 
د علمی و غیر دلبخواه، اطالعاات کاافی، ماؤثر و و دریافت نظرهای ننان، دلیل و شواه کودکان

 .(Veerman & Barrett, 2012: 39)بسردازند  «اقدامات مناسب» ۀو توسع ییشناسا هدفمند به
توان دریافت که این نهاد اغلب به بیان ل و  اتخاذ اقادا  با بررسی مواضع کمی ه می عالوهبه

تاوان برخای ، لکان میکنادینمرا تعیاین طور کلی بسنده کرده و اقادامات ماوردی مناسب به
هاای از داده یامجموعاهمانناد گاردنوری  لی نظرهایش دریافت،اقدامات مورد ان ظار را از لبه

 ماالی مناابع صیتخصا ی )سان، جنسایت(،پذیرنسیب یو تمرک  بر الگوها شدهکی، ت کیکاف
 سازمان بهداشت جهانی، سفیونی با نهادهایی چون المللیبین یو همکار یمساع کیتشری، کاف

 بیتصاو (Tobin & Barrett, 2019: 22-25).با مواد مخدر و جار  ساازمان ملال  مقابلهو دف ر 
، 33نن، تغییر قاوانین ناساازگار باا ماادۀ  مؤثرو اجرای  مواد مخدر یمل ی مانند برنامۀمل برنامۀ

ازبینی مسا مر و ماداو  های تخصصی و توانبخشی و با، درج در دروس، درمانهانیکمسفعالیت 
پیشنهاد باررت و ویارمن در ناوع خاود قابال ت مال اسات کاه  (Unicef, 2007: 505).اقدامات 

ی کن رل مواد مخدر کشورها قبل از تصویب و اجرا، ارزیابی علمی نثار بر کودکان داش ه هاطرح
 .(Veerman & Barrett, 2012: 66)باشد 

ی ضروری اسات. کاربسات ماوارد ماذکور ال اماات، اقادا  را انک هقبل از خاتمۀ این بحث توجه به 
چراکه برای مناسب بودن اقدا ، باید علل یک پدیده در یک جامعه مشاخص شاود  ،دینماینممناسب 

، علل مصر  مواد توسط کودک و حضور او در تجارت و قاچاق مواد، م عادد و گااه میدانیمو چنانکه 



 1400زمستان  ،4، شمارۀ 51فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1376

 

عنوان عامال اع یااد یاا قاچااق ماواد شاناخ ه ت اق صاادی باهم ناقض است. اگر زمانی فقر و مشکال
، مصر  گس ردۀ مواد میان کودکان مرفه و م مکن و جذب ننها به باندهای تبهکاری ایان بااور شدیم

ی ماواد باازی سوبهرا به چالش کشیده است. اگر در گذش ه وضعیت خانواده نقش بس ایی در کشش 
 .(Merkinaite et al., 2009: 113) اندشدهاثرگذار ، اکنون دوس ان کودک بسیار کردیم

عنوان شاناخت صاحیح و باه توانینمی مخ لف نی  هاپژوهشاز سوی دیگر، ح ی به ن ایج 
های ما، از کودکِ حاضر در مدرسه یا خانواده اسات و کودکاان کامل علل تکیه کرد، چراکه داده

نیا  باه  در دسا رس. ح ی همان گاروه ردیگیبرنمخیابانی و بدون حمایت خانواده را اغلب در 
ۀ تما  واقعیت زندگی و ذهن خود نیسا ند. باه کنندانیبشناخ ی، ی و روانشناخ جامعهدلیل 

هر حال توجه به م غیرهای م عدد در کناار رعایات مق ضایات زماان و مکاان و تجاارب دیگار 
تصامیم  توانادیمی علمای باا معیارهاا اتخاذشادهارزیابی مداو  اقادامات  طورنیهمکشورها و 

 ها را به اس اندارد مناسب بودن مندرج در ماده ن دیک سازد.دولت
 

 ، حقوق بشر و نظام کنترل مواد مخدر33مادۀ  .2
ترتیب شادند و بادین الجارالز کنوانسیون کودک و معاهدۀ قاچاق در یک بازۀ زمانی تنظیم و 

و کودک به نظا  مواد مخادر از ساوی دیگار  سو کمقولۀ کن رل مواد به سند حقوق بشری از ی
ماهیات کنوانسایون کاودک و ی دو ساند، ریگشاکلی تااریخی هم مااناین  رغمبهوارد شدند. 

 توافاقهسا ند.  نیاز قاوان یمخ ل اانواع معاهدات مواد مخدر با هم ت اوت دارد و این دو سند، 
 نیقاواندربردارنادۀ رل بازار و کن  س میس ی، مربوط بهدوم که، درحالیحق استبیان سند  ،اول
 (Barret, 2017B: 266).دارد  به حقوق بشر کمی توجه ی است کهفرامل ی ریک

نوردۀ جدیدی بارای نظاا  کن ارل ماواد  33برخال  نظر برخی نویسندگان که مع قدند مادۀ 
ی ، کن رل مواد را از یک اسا راتژی باه یاک ارزش حقاوق بشاردر وهلۀ اول 33مادۀ مخدر ندارد، 

منظور ها بهاین مقرره سازوکار نظارت جدیدی را مقرر ساخ ه است. دولت تبدیل کرده، ضمن ننکه
و قاوانین نااظر بار ماواد مخادر  هااستیس، هاهیروای ای تعهدات این ماده، مکلف به بررسی دقیق 

بشاری،  که ضمن ت کید بر رعایات ماوازین عاا  اندرف هو در این زمینه ح ی تا ننجا پیش  اندشده
 .(Leviner, 2020: 193) اندشدهامکان جرح و تعدیل مقررات نظا  مواد مخدر را مدعی 

 و دیاخرکنوانسیون کودک، کشوری مانناد کاناادا قاانون جاواز  33در سطح ال  ا  به مادۀ 
الجارا شاد. چناین لز  2017کانابیس برای مصر  ت ریحی را تصویب کرد که در سال  فروش

مواد مخدر و قاچاق مواد است، اما دولت مذکور مدعی است باا  قض دو کنوانسیوناقدامی قطعات ن
شاود و باا محافظات از ، کنوانسایون حقاوق کاودک نقاض نمی33نقض اسناد مرتبط در مادۀ 

 (Barrett, 2019: 29).کند را اجرا می 33کودکان در مصر  کانابیس، مادۀ 
ات حقوق بشر، کشورهایی چون نمریکا، کانادا و در سطح بالتر و از باب تعهد به رعایت مقرر
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اروگوئه با اس ناد به حق افراد بر حریم شخصی، ح اظت از سالمت، بهداشات عماومی و ایمنای 
ی ماواد هاونیکنوانساکه در فهرست  انددهبرخی مواد مخدر کر 1سازیشهروندان اقدا  به قانونی

ی کن ارل ماواد مخادر، المللانیب تیا هراض مورد اع  شدتبهمخدر قرار دارند و این اقدامات، 
کمیسیون مواد مخدر و دف ر مقابله با جر  و مواد مخدر سازمان ملل قرار گرف ه است )بیناازاده 

ی مواد مخدر، هاونیکنوانسکه رویکرد ممنوعیت  اندیمدعکشورها نن  (.412: 1399و رئیسی، 
موفق نباوده کاه باه نقاض برخای از  در کن رل مصر  مواد تنهانهنه است و رایسخ گمضیق و 

باا  کنندگانمصار  خصوصی حریم نقض حقوق نی  انجامیده است. کنندگانمصر حقوق بشر 
انگاری رف ار شخصی خصوصی، نثار اقدامات ناصحیح پلیس در تجساس و باازجویی، نقاض جر 

ی نایبشیپمعیارهای دادرسی عادلنه در رسیدگی و اجرای حکم، نقض حق حیاات در صاورت 
: 1399)بینازاده و. رئیسی،  ی کشورهای موصو  استهادغدغهعنوان مجازات از جمله اعدا  به

گونه ضوابط کنوانسیون قاچاق تا ننجا پیش رف ه اسات کاه کشاوری چاون (. عدول از این411
اصالح و مصر  برگ کوکایین را میراث فرهنگای و  2007بولیوی قانون اساسی خود را در سال 

این امر به خروج وی از کنوانسایون  (Gimenze Corte, 2010: 173).ملی اعال  کرد  ج ء منابع
 2منجر شد.بر برگ کوکایین قاچاق و ورود مجدد با حق شرط 

ی مواد مخدر سبب شاده اسات کاه حقاوق هاونیکنوانساقدامات و مواضع کشورهای عضو 
رد. در اجاالس ویاژۀ مجماع بشر در نظا  کن رل مواد مخدر بیش از بیش مورد توجه قارار گیا

)بیناازاده و  دسا ور کاار باود در ، اونگاس، حقوق بشر از موضوعات جدی مطارح2016عمومی 
کارگیری اب ارهای موجود (. اگرچه کشورها در بیاناتشان مع قد بودند که به415: 1399رئیسی، 

یاا توساعۀ  ی ساالمت عماومی، بهباود امنیاتهادر حوزهبرای کن رل مواد مخدر ن ایج مثب ی 
لکان در نهایات در ما ن  (،417: 1399)بیناازاده و رئیسای، دنبال نداش ه اسات حقوق بشر به

ال  ا  جدی به رعایت اصول و  پیشنهادی کمیسیون مواد مخدر به شورای اج ماعی اق صادی بر
 3.قواعد نظا  مواد مخدر ت کید کردند

 تواننادیمی ماورد بحاث، کشاورها هاونیکنوانسادر هر صورت تا زمان عد  تغییر ترتیبات 
مقرر در کنوانسیون قاچاق مبنی بار  برای اج ناب از برخی نثار حقوق بشری یادشده، از ظرفیت

                                                           
گرای اسناد یتهای اخیر در مقابل رویکرد ممنوع  و تجارت مواد، راهکاری است که در سالسازی مصر. قانونی1

 نیب شن درخ مئجرا، کاهش زندان ی، نزاد کردن فضاسیمجدد منابع پل المللی ارائه شده است. تخصیصبین
ی فعالیت هاصالح، حذ  ه ینهوفصل نن در مراجع قضایی ذیمنظور حلبه کنندگانفروشندگان و مصر 

 ای مطالعهشود. برغیرقانونی و در ن یجه کاهش قیمت مواد و سود این صنعت از م ایای این رویکرد بیان می
 (.Jnnner, 2011: 919 et seq) بیش ر ر.ک.

2. https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2013/January/bolivia-to-re-accede-to-un-drug-convention-

while-making-exception-on-coca-leaf-chewing.html, Accessed:2021/7/5  

3. https://undocs.org/A/RES/S-30/1, Accessed: 2021/7/5. 

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2013/January/bolivia-to-re-accede-to-un-drug-convention-while-making-exception-on-coca-leaf-chewing.html
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2013/January/bolivia-to-re-accede-to-un-drug-convention-while-making-exception-on-coca-leaf-chewing.html
https://undocs.org/A/RES/S-30/1
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اتخاذ اقدامات با رعایت اصول و م اهیم قانون اساسی و عادی داخلی که در برخی مواد از جملاه 
انگااری مصار  ی عد  جر نیبشیپنمده، اس  اده کنند و در صورت  3مادۀ « ب»از ج ء  2 بند

ی مناسب در قانون داخلی، از اجرای برخی ترتیبات این کنوانسیون رها هاواکنشمواد یا تمهید 
  شوند و مالحظات حقوق بشری را نی  ت مین کنند.

از  ی مخ صار در خصاو  مجاازات اعادا  خاالیانک هقبل از خاتمۀ بحث در این بند، ذکر 
چااق را کنوانسایون قا 3مادۀ  5ف، اعمال مجازات اعدا  طبق بند فایده نیست. کشورهای مخ ل
اناد و کمی اۀ کنوانسایون ارائاه کرده 33ماادۀ  2منظور اجرای بند بارها در گ ارش به کمی ه به

نظاری کمی اه ایان بی(Barrett, 2017 a: 205). کودک هیچ واکنشی به نن نشان ناداده اسات 
 شود و ابهاماتی در همسویی یا تضاد این مجاازات بااتلقی  ی پذیرش ضمنی اقدا نوعبهتواند می

 سازوکارهای حقوق بشری مطرح سازد.
 

مواد مخددر  غیرقانونی در برابر استفادۀ از کودکان تعهد اول؛ حفاظت
 گردانروانیا 

ارد. دمواد مورد مصر  کودکان اغلب ارزان است و نوع نن باه جغرافیاای زنادگی ننهاا بسا گی 
 کوکایین ال اکس ازی در اروپا و نمریکای شمالی، نم  امین در جنوب شرق نسیا و برگبرای مث

گردان، کودک را باید از میان انواع مواد مخدر و روان (Unicef, 2007: 504)در نمریکای جنوبی 
در برابار اسا  ادۀ  ودکانکح اظت از »دارد: اشعار می 33از مصر  چه موادی ح ظ کرد؟ مادۀ 

«. اندالمللای مربوطاه تعیاین شادهگونه که در اسناد بیننن گردانمواد مخدر یا روان نیغیرقانو
 روشن شود. مانص کنیم تا پاسخ پرسشالمللی مربوط را مشخپس باید اسناد بین

واد ماسازمان بهداشت جهانی، معاهدات مهم زمان انعقاد کنوانسیون کاودک را دو معاهادۀ 
ه ایان باماواد تحات نظاارت، در جاداولی  دانس ه است. 1971ن گرداو مواد روان 1961مخدر 
، اکیش ترشاهدانه، خشخا ،اول ۀمواد مخدر در درج ونیکنوانس منضم شده است. هاونیکنوانس
. کنادی( را کن ارل منیو کوکاائ نیاز مش قات ننها )از جمله هروئ یاریو بس یین، حشیشکوکا
مااواد  ونیکنوانساا .شاودمیماننااد م ااادون  یاز مااواد مصانوع یعیوساا دامناۀشااامل  عالوه،باه

و  دیانم لیاات ید کیا رژیل دیمانناد اسا یمصانوع یو داروها ییگردان با محصولت داروروان
 المللای ماواد مخادربین ونیکنوانسا ( ساروکار دارد.نینم  ام لیم  یوکسید لنی)م  یاکس از

فاراهم  واد مخدر ساازمان ملالم ونیسیکم امکان اف ودن یا کاس ن مواد را از مسیر تصویب در
 .(Tobin & Barrett, 2019: 8-9) ساخ ه است
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، 1گردان تحت کن رل در کمیسیون مواد مخادر ساازمان ملالتعیین یک مادۀ مخدر یا روان
، روش جیتادربهگرفات، اماا یم( در فرایندی مبهم و غیررسامی انجاا  1977تا  1961اب دا )از 

از در دسا رس باودن  هم مااناین سیس م موظف اسات  مضیق و حقوقی برای نن تعریف شد.
مواد تحت کن رل برای مصار  درمانی و علمی و نبود دس رسی برای مصر  و قاچاق اطمیناان 

 .(Gimenze Corte, 2010: 172, 206)حاصل کند 
« المللای مربوطاهاساناد بین»تواند مصداق حال نیا ج  دو سند مذکور، معاهدۀ دیگری نمی

(، Mahgoub, 2012: 60) 33اس ادبیات جمله و رویۀ کمی ه در ت سیر پویاا از ماادۀ باشد؟ براس
گیری کنوانسایون المللی مربوطه منحصر باه اساناد مارتبط در زماان شاکلمصادیق اسناد بین

حاذ   تواناد باه ایان قلمارو اضاافه شاده یاا اساناد فعلایکودک نیسات و اساناد جدیاد می
 ( نی 1988قاچاق مواد ) ونیکنوانساین توضیحات،  با  (Veerman & Barrett, 2012: 77).شوند

 دیاتول یرا کاه بارا ساازپیش ییایمیمواد شاالمللی مربوطه است، چراکه مصداقی از اسناد بین
 از مصار  ماواد مخادر توساطدر مقدمۀ خود  کرده است؛ ، ذکراست یضرور مواد مخدر یبرخ

اسا  اده از  اغاوا یاانی   3مادۀ  5از بند  gو  f در بندهای کودکان ابراز نگرانی جدی کرده است؛
نماوزان را از اماکن ماورد مراجعاۀ دانشجر  در نجا  ادر تولید و قاچاق مواد صنع ی و  کودکان

 است. برشمرده هامجازاتعلل مشددۀ 

 کن ارل ۀنایدر زم ساازمان بهداشات جهاانیچاارچوب  ونیکنوانسادیگر،   یانگبحثسند 
 را عضاوهای دولت ( است. توضیح ننکه، کنوانسیون تنها2012وتکل نن )( و پر2003) اتیدخان

 جاارتن تبرد نیب نن، خواس ار ازو پروتکل  کندیمممنوع به و توسط کودکان  تنباکو فروش از
 المللی مربوطه هس ند؟ نی  ج و اسناد بین ی است. نیا این دو معاهدهمحصولت دخان یرقانونیغ

ی مواد تحت کن رل اسات. رقانونیغدنبال ح اظت کودکان از مصر  به 33دانیم که مادۀ می
عنوان مادۀ ممنوعه شناسایی نکرده و تنهاا مس له نن است که کنوانسیون تنباکو، این ماده را به

فروش تنباکو باه  16مادۀ  1طور مثال در بند خرید و فروش نن را تحت قاعده درنورده است. به
المللای مربوطاه رو از این حیاث، جا ء اساناد بینده است. ازاینسال ممنوع ش 18کودکان زیر 

هاا در کنوانسایون و تکلیاف دولت 24گیرد لکن کمی ه ذیل ماادۀ قرار نمی 33مندرج در مادۀ 
هاا ت مین بالترین اس انداردهای بهداش ی، منع مصار  ایان مااده توساط کودکاان را از دولت

حضور کودکان در تجارت تنباکو از باب تعهاد ماادۀ مطالبه کرده است. در خصو  پروتکل نی  
 .کنوانسیون کودک قابل بررسی است 33یعنی حمایت در برابر اس ثمار اق صادی و نه مادۀ  32

(Tobin & Barrett, 2019: 10-11) 
 2در پرتو این توضیحات، وضعیت برخی مواد شاایع باین کودکاان مثال الکال و ماواد اس نشااقی

                                                           
 Gimenze Corte, 2010: 209-221. ر.ک:گردان مصوب کمیسیون روان ست مواد مخدر وفهر ۀبرای مشاهد. 1

2. inhallants 
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 هاادولتاند، از المللای ممنوعاه محساوب نشادهاین ماواد در معاهادات بین که ننجا ازچگونه است. 
کنوانسایون )حاق  24لکن کمی ه در این موارد در قالب مادۀ  1ای داشتمطالبه 33توان ذیل مادۀ نمی

 هاایگ ارشبر بهداشت و سالمت( از شیوع الکل، مواد اس نشاقی و تنباکو در اظهارنظرهای نهایی بار 
 Tobin)ابراز نگرانی کرده و خواس ار اتخاذ اقدامات مق ضی در مقابله با مصر  نن شده است  هادولت

& Barrett, 2019: 12) باا موضاوع ساالمت نوجواناان، باه  4در نظریاۀ ت سایری شامارۀ . همانین
 . (Veerman & Barrett, 2012: 33)ها منع فروش الکل و تنباکو به ننان را توصیه کرده استدولت
المللای مربوطاه، صارفات باه اساناد بین 33شود. نیا اشارۀ مادۀ ل سؤال دیگری مطرح میحا

منظور شناخت مواد مخدر غیرقانونی است یا منظور، پذیرش و اجرای تعهدات ماهوی منادرج به
نی  اسات؟ اگار مااده را باا رویکارد دسا وری  33المللی مربوطه در خصو  مادۀ در اسناد بین

اهری ایان ظاتعهدات نن اسناد نی  مورد اشاره باشد. رویاۀ کمی اه و انساجا   ندتوایمبخوانیم، 
ناساایی شاسناد نی  پش یبان این برداشت است. در عین حال رویکرد موضوعی به م ن ما را باه 

ه سازد که این امر با کارهای مقدماتی و ل و  وجود رضایت دول به تعهداتی کامواد رهنمون می
ر، کنوانسایون به بیاان دیگا. (Veerman & Barrett, 2012: 44-45)انی دارد اند، همخونسذیرف ه

 (Barrett, 2019: 30). تهای مواد مخدر مس قل اسکودک از م اد هنجاری کنوانسیون
در خوانش این عبارت باید دقت کارد کاه منظاور است. « مصر  غیرقانونی»نک ۀ بعد، عبارت 

ی قاانونی از ماواد مخادر مادنظر اسات. هماناین ها  ادهاسوجود مواد مخدر قانونی نیست، بلکه 
دهد کاه اسا  اده از ننهاا در برخای صاور م هو  مخالف این ترکیب به ما از وجود موادی خبر می

المللی قانونی است، مثالت برای مصار  پ شکی یا اهادا  علمای. در هماین جاا براساس اسناد بین
به جلوگیری از مصر  مواد مخادر توساط کودکاان  موظف هادولتکه طورهمانباید م ذکر شویم 

های مواد مخادر مثال هس ند، وظی ه دارند داروهای اساسی ناشی از مواد تحت کن رل کنوانسیون
-Tobin & Barrett, 2019: 7)مرفین را برای کودکان جهت اجرای حق بر بهداشت ننها مهیا کنند 

ی ماواد مخادر ساازمان ملال ان خااب هاونیکنوانس؛ ثالثات طراحان کنوانسیون، این ترکیب را از (8
نک اۀ چهاار  و  (Dahlgren & Stere, 2012: 17).کار رف ه باود به illegalکردند و قبل از نن واژه، 

 ماواددر این ماده، محافظت کودک از مصار  غیرقاانونی  هادولتبسیار مهم اینکه، اگرچه تکلیف 
ن ع و حق بر حیات، رشد و بهداشت از ت ثیرات من ای  نیش ریب است، کودکان باید براساس حق بر

 . (Veerman & Barrett, 2012: 46)شوند ح ظمصر  قانونی بر سالمت نی  
است. این واژه در برخی ماواد دیگار کنوانسایون نیا  « ح اظت»اصطالح مهم و کلیدی دیگر، 

ماواد، ویژگای حمایت خا  از کودک است و وجه مشا رک ایان  ننهانمده است که موضوع همۀ 
ح اظات کاودک از »حال این (Dahlgren & Stere, 2012: 17).ال امی بودن برای پیشگیری است 

                                                           
 (.Mahgoub, 2012: 48) ی نیاوردرأم حده مطرح شد، اما الکل توسط نمایندۀ ایالت  .1
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کننده از چ ار حماای ی که وجه پیشگیرانه دارد، به معنای مس ثنا کردن کاودک مصار « مصر 
است؟ چنین برداش ی معقول نیست و با توجه به اصل ت سیر م یاد، کارهاای مقادماتی،  33مادۀ 

ویۀ کمی ه و حاکمیت اصول کنوانسیون مانند عد  تبعیض، ت مین بیش رین ن ع کودک، حاق بار ر
بادیهی اسات پیشاگیری شود. کننده نی  اعمال میبهداشت و سالمت، ح اظت بر کودکان مصر 

کننده اثری ندارد و جملۀ اقدامات م ناسب برای وی، تمهیاد درماان و ساسس برای کودک مصر 
هاا کمی اه از دولت(Veerman & Barrett, 2012: 53). مات اصاالحی اسات توانبخشای و اقادا

هاا ۀ مواد را ارائه دهند. دولتکنندمصر ی کمک به کودکان هابرنامه شانیهاگ ارشخواهد در می
دهند. خالصه ننکه، م هاو  ح اظات در سایاق خود را گ ارش می توانبخشینی  اقدامات درمانی و 

 (Tobin & Barrett, 2019: 13-14).یشگیری هم درمان است هم ناظر بر پ 33مادۀ 
گیرناد؛ کااهش ح اظت از کودک را از مسیر اتخاذ اقدامات در چهار ساطح پای می هادولت

اند، ح اظات کاودک از کنندهنغاز مصر  مواد، ح اظت از کودکانی که در حاال حاضار مصار 
 .(:Tobin & Barrett, 2019)امعه مصر  مواد در خانواده و ح اظت او از مصر  مواد در ج

وی مدرساه از نخسا ین  زعمباه چراکاه ،کمی ه بر تحقق ح اظات در مدرساه ت کیاد دارد
(. در خصو  اثربخشی (Mahgoub, 2012: 55شود هایی است که اس  اده از مواد نغاز میمکان

فرار  ببو ح ی ممکن است س ددارتردید جدی وجود  مواد مخدر در مدرسهتصادفی  اخذ تست
 بااز هامتر )بالقوه به سمت ماواد خطرنااک تمایل، سبب اج ناب از شناخ ه شدن(به) از مدرسه

 & Tobin) مدرساه شاودو  انیدانشاجو نیاع مااد با شیص( و فرساایاز تشخ یریجلوگ یبرا

Barrett, 2019: 38). مثباات ۀمدرساا کیاا یهااایژگیو نیحضااور در مدرسااه، تاا م تیااتقو، 
کااهش در دسا رس باودن ، و معلمان نینموزان، والدبا مشارکت دانش شدهنیتدو یهااستیس

در خصو  مبنای ح اظت از کودک از مصر  ماواد  باشد. دیم  تواندیمواد مخدر در مدرسه م
به ح ظ کودک از مصر  مواد امر  33توان چنین اس دلل کرد که مادۀ در خانواده و جامعه می

باا موضاوع  7کسی است. کمی ه در نظر ت سیری شامارۀ  کرده و مهم نیست مواد م علق به چه
حقوق کودک در اوان کودکی، ذیل حق بر بهداشت و سالمت، بر ح اظت کاودک از مصار  در 

 .  (Veerman & Barrett, 2012: 58)خانواده ت کید کرده است

لاه گاردان از جموالدین و سرپرس ان قانونی باه ماواد مخادر و روان یاب الدر حقوق ایران، 
نمی  تلقی شده است و لا و  حمایات قانون حمایت، مخاطره 3هایی است که طبق مادۀ وضعیت

تاوان بار حاق کند. ح اظت از مصر  ماواد در جامعاه را نیا  میقانونی از کودک را ایجاب می
کنوانسایون مب نای  6زیسات ساالم در راسا ای اجارای ماادۀ کودک به برخورداری از محایط 

  (Veerman & Barrett, 2012: 63).کرد
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 جراییو ا یاقدامات قانون .1

اقدامات بازدارنده وضع انگاری و های ملی، جر های اقدا  قانونی، تصویب سیاستبارزترین نمونه
اتخااذ کنناد تاا  یریتاداببایاد کشاورها مصر  مواد بارای کودکاان اسات.  کنندگانلیتسهبر 
، دیا، خرعیا، عرضاه، توزی، نگهادارهیراج، ته، اس خدیول، تکشت وق ی حاصل شود که نانیاطم

، این  هیکم. از نظر اردمجازات دعمدات انجا  گیرد، صادرات مواد مخدر  ای، واردات لیفروش، تحو
 .انگاری نباید مصر  و داش ن مواد برای مصر  شخصی توسط کاودک را نیا  در برگیارد جر 

(Tobin & Barrett, 2019: 27) باه اوکاراین،  2011خاود بار گا ارش  مثالت در نظرهای نهاایی
 :Veerman & Barrett, 2012)اسات  دانسا هخواس ار اصالح مقرراتی شد که این امر را جار  

باوده و  ریپذبینسابه بیان کمی ه در اقدا  علیه مصر  مواد باید توجه داشت که کاودک،  .(41
واد دور کناد، اماا باه او ی زیادی در زندگی نداش ه است. شاید حبس او را از معرض مهافرصت

 . (Unicef, 2007: 508)که اگر دوباره به او پیشنهاد شد، چگونه رد کند  نموزدینم
باشاد. نشای اغلاب ساخ گیرانه و واک یرقاانونیمقابله با مصر  غ در هادولت قانونیقدامات ا

باه  و اسات ریتا ثیا  خاود ببه اهد یابیدر دس گونه پاسخ، اغلب بسیاری بر این نظرند که این
هاد  ممکان اسات عبارت دیگار، باه؛ انجامادکودکان و ب رگساالن می ینقض حقوق بشر برا
 یابیدسا  یراکه ب یاما اقدامات ،مواد مخدر( یرقانونیغ عیو توز دیاز تول یریمشروع باشد )جلوگ
وق بشار نقاض حقا دارند که باه یاعواقب ناخواس ه ای س ندیم ناسب ن ،دگیربه هد  انجا  می

  (Tobin & Barrett, 2019: 18-19).شودمیمنجر 
 2011ی مواد مخادر نیا  در گا ارش ساال اس گذاریسدر همین زمینه، کمیسیون جهانی 

ر، ی مواد مخدر و ن ای جناع علیاه ماواد ماذکواس گذاریسخود با عنوان اصالحات اساسی در 
ن ضارری یگارایی شاد کاه باه دهاکنندهمصار خواس ار خاتمه بخشیدن باه مجار  دانسا ن 

 (.(Cardoso, 2012: 1زنندینم
، حقوق بشار 33مادۀ »ای دیگر در قسمت انگاری برای مصر  شخصی که از زاویهعد  جر 

مورد اشاره قرار گرفت، در حال تغییر وضعیت از امر پیشانهادی باه « و نظا  کن رل مواد مخدر
س و مبنای تعهد را بر حق بر . مدعیان این گ اره، اساهاستدولتیک تکلیف حقوق بشری برای 

 سوءمصار و  1گذارند و با عنایت به اینکه سازمان بهداشت جهانی، وابس گی به ماوادسالمت می
ها براساس فحوای موازین مخ لف چاون کنند که دولتنن را یک بیماری شناخ ه، اس دلل می

اقادا  جهات  میثااق حقاوق اج مااعی، اق صاادی و فرهنگای )اتخااذ 12مادۀ  2بند « ج»شق 
و ماادۀ  19612کنوانسیون واحد مواد مخادر ساال  38جلوگیری، درمان و کن رل بیماری(، مادۀ 

                                                           
 جای واژۀ اع یاد، وابس گی را قرار داده است.این سازمان به .1
توانبخشای  مراقبت مع اادین و تا مین ،های این معاهده ترتیباتی را که برای درمانطر دارد: . این ماده مقرر می2
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ی در پیشگیری از مصر  مواد، موظف به درمان و بازپاذیری اج مااعی اس گذاریسبر ، عالوه33
حاق  نیت مانگاری مصر  یا داش ن مواد برای مصر  شخصی، با هس ند و جر  کنندگانمصر 

ی ماواد مخادر تکلیاف باه هاونیکنوانسا. از ساوی دیگار در ردیاگیمسالمت در تضاد قرار  بر
انگاری در خصو  مصر  و داش ن ماواد بارای مصار  شخصای مقارر نشاده، در ن یجاه جر 
انگاری، م عهد به ت مین بالترین سطح ساالمت بارای هماۀ ها در کنار نبود تکلیف به جر دولت

 . (Núñez Valadez. 2014: 217-220)مواد هس ند  دگانکننمصر افراد از جمله 
خواس ه است که برای رسیدگی به جرائم کودکان،  هادولتکنوانسیون نی  از  40و  37مواد 

قانون حمایت، ل و  تشکیل  6مادۀ « ب»نهاد و نیین خا  ایجاد کنند. در حقوق ایران، در بند 
و حساب ماورد   ینممخاطره تینوجوانان در وضعاط ال و  ییشناسا منظورپلیس ویژۀ اط ال به

مق ضای ذکار  یهااتیو انجاا  حما ییمراجع قضاا ایکشور  یس یبه سازمان به کودک  یمعرف
ی  اریاز دادسارا و دادگااه ک یشاعب ییقضا ۀهر حوز، در 28به موجب مادۀ  عالوهبهشده است. 

ط اال و نوجواناان اخ صاا  یاف اه مرتبط با ابه جرائم  یدگیرس منظوربهو دادگاه خانواده  یک
ضمن صدور رأی توساط دادگااه  واردشده به ط ل و نوجوان یهاو جبران خسارت نیی. تعاست

( و 38ی )ماادۀ ماددکار اج مااع، لیاو وک یسرپرسات قاانون ن،یوالد(، حضور 37کی ری )مادۀ 
از ط ل  ی یحما یشنهادهایو پ ینظر مشورت ۀارائ منظور( به39های مرتبط )مادۀ نمایندۀ سمن

در جلسۀ دادگاه و امکان تغییر تصمیم دادگاه در هر زماان در صاورت تغییار شارایط  و نوجوان
قانون مجازات اسالمی امکاان  94تا  90مواد بینی شده است. در( پیش45ط ل و نوجوان )مادۀ 

ی یی چون تعلیق یا تبدیل مجازات با کودک مجر  وجاود دارد. طباق نیاین دادرساهامساعدت
شاود کی ری نی  کودک و نوجوان از فرایند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی م  اوتی برخوردار می

  1(417-412و  287-285)مواد 
 

  یاقدامات آموزش .2

، موظاف باه اتخااذ اقادامات رایایو اج یمناساب قاانون ریتداب اِعمالبه بر تکلیف عالوه هادولت
در چهاار  33جنباه از ماادۀ  نیدر مورد ا  هیکم موردنظر یهس ند. کارها نی  ناسبم ینموزش
اب کارات مدارس و جامعاه و  ،هاو خانواده نینموزش والد ی،عموم ینگاه شیقرار دارد: اف ا حوزه

 یبارا یاقادامات نموزشاکند کاه کمی ه ت کید می .ی و بدون اغراقنیو ع قیاطالعات دق به ازین
 بلکه ،از مصر  مواد مخدر باشد یریجلوگ ۀبه نحواطالعات مربوط ارائۀ محدود به  دینبا نیوالد
 & Tobin)تساری یاباد   یاباه مصار  ماواد مخادر فرزندشاان ن واکنش ۀبه نموزش نحو دیبا

                                                                                                                                        
 .مورد توجه خا  قرار خواهند داد، ها باید داده شودنن

 .1394کی ری و کودک ر.ک: مرادی . برای مطالعۀ بیش ر در خصو  تعامل قوانین 1
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Barrett, 2019: 37). ی اجلساهکی هاایکالس ای نارهایسمنباید محدود به  ینموزش هایبرنامه
 نیدر طول چناد مندساخ ار ونظم به جلسات ماین معضل، که  دهدیشواهد نشان م رایز ،دشو

در قانون حمایت ایران، وزارت نموزش و پرورش  .(Tobin & Barrett, 2019: 38) دارد ازیسال ن
عهده دارد. صداوسایما نیا  را بهمدیران و کارکنان نموزشی و اداری  وظی ۀ نموزش 6طبق مادۀ 

بال بردن سطح اطالعات مارد  های منظم جهت این وظی ه را باید از طریق تهیه و پخش برنامه
ای ا کند. شایان ذکر است عد  انجا  این وظایف توساط نهادهاای یادشاده، موجاب ان صاال از 

د والادین، ناتوانمی، قضات در تمامی مراحال رسایدگی عالوهبه(. 27خدمات دول ی است )مادۀ 
را مل   باه شارکت و  اولیا یا سرپرست قانونی اط ال و نوجوان یا سایر اشخا  مرتبط با پرونده

 (.43ند )مادۀ های نموزشی حقوق اط ال و نوجوانان کنخذ گواهی دورها
 

 ی و کاهش آسیباقدامات اجتماع .3

 یریگمیتصام بار تمرکا  ،اسات کاه در نن و دلیل علمی بر شواهد یمب ن یاج ماعپیشگیری 
 از مصار  ماواد یریاست. هاد  نن فقاط جلاوگ یمناسب اج ماع یبا توجه به رف ارها یفرد

  مصار دیاز تشد یریجلوگ ایانداخ ن شروع، کاهش شدت نن  ریبه ت خ نیبلکه همان ،ستین
 (Tobin & Barrett, 2019:29).است

، در کنندهر مصای با اج ناب از قضاوت ارزشای رف اار مشخطعنوان یک کاهش نسیب، به
المت نن، بهباود وضاعیت ساپی حمایت از وی در مقابل پیامدهای این عمل بوده و هد  اولیۀ 

کننده باه فرد و جامعه است. اهدا  ثانویۀ نن، انطباق هرچه بیش ر با جامعاه، بازگشات مصار 
ندان اندیشم. استتعادل روانی، کاهش جرائم مرتبط با مصر  و در نهایت کاهش می ان مصر  

مرکا  بار یی، رعایات کرامات انساانی، تگراعمالی کاهش نسیب را مش مل بر هامؤل هحقوقی 
کننده پذیری و حق ان خااب مصار ی اهدا ، توازن ه ینه و فایده، انعطا بندتیاولو، هابینس

 (.89-92: 1395پور و همکاران، )رحیمی کنندعنوان می
و  مرتبط باا مصار  مادا یو بهداش  یاج ماع کاهش ضررهای نی  در پی بیاقدامات کاهش نس

 ماوادباه سامت  کنندهمصر  شرفتیاز پ کندو تالش می تبه قطع مصر  اس ازیمواد مخدر بدون ن
 . (Tobin & Barrett, 2019: 33-35) دکن یریمخدر جلوگ ادمصر  موسوءاشکال  ایخطرناک  ایمضر 

ۀ کنندمصار کاهش نسیب به مانناد پلای میاان ، چراکه شودینمی محقق سادگبهاین امر 
سرنع بهداشا ی رایگاان، ماواد باا  قرار دادنمواد و نهادهای درمانی با خدماتی چون در اخ یار 

 25تاا  15) تارب رگنسیب کم ر یا مراک  ت ریق بهداش ی است که اغلب محادود باه کودکاان 
از محدود بودن خدمات کاهش نسایب باه سان و صانف خاا  )فارد  نظرصر . شودیمسال( 
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امار از ساوی هماۀ  ( و در دس رس نبودن نن به مقدار کافی، ت ییاد ن اس1وابس ه کامل به مواد
برخی کشورها چون روسایه نن را تشاویق باه مصار   کهیطوربهها صورت نگرف ه است، دولت

ۀ دهنادارائهدر کشاورهای  کاه دهدیمنی  نشان  هاپژوهش، برخی عالوهبهدانند. مواد و جر  می
 کننادینمدلیل شناخ ه شادن اسا قبال چنادانی خدمات، نوجوانان و جوانان از این خدمات به

.(Merkinaite et al., 2009: 113)  
ۀ نامنیین 7مادۀ « ج»از شق  5در نظا  داخلی ایران، رد پای سیاست کاهش نسیب، در بند 

ضوابط ت سیس، انحالل و مدیریت مراکا  درماانی و باازتوانی ساوء »سازمان به یس ی با عنوان 
بر درماان باا م اادون دارد  که دللت ضمنی شودیمدیده « 1381کنندگان مواد مصوب مصر 

کاهش نسیب  مراک  خدماتت سیس »ۀ نامنیینطور رسمی با تصویب لکن اتخاذ این سیاست به
اصالحیۀ قانون مباارزه  16صورت پذیرفت و در ادامه در مادۀ  1385در سال « وابس گی به مواد

 (.93-95: 1395پور و همکاران، گنجانده شد )رحیمی 2با مواد مخدر
 

 ییدامات توانبخشی و درمان دارواق. 4

مصر  مواد ءاز سو یریجلوگ یبرا یها اقدامات عملدولتقاچاق مواد از  ونیکنوانس 38مادۀ  1بند 
 ادافار یو ادغاا  اج مااع ، توانبخشاییهای بعاد، درمان، نموزش، مراقبتیی سریعمخدر و شناسا

اقادامات  در ان خااب هااولتدگسا ردۀ  وجاود حاشایۀ صاالحدید رغمباه .کندطلب می را ریدرگ
کاه  یباا حقاوق دیابا یدرماان یهاناهیگ  ۀهما ضروری است. یاصول اساس یبرخدرمانی، رعایت 
، قابال نمااده دیابااقادامات اتخااذی سازگار باشد.  ،از نن برخوردارند ونیسکنوان نیکودکان طبق ا

 یدرماان یهااپروتکلز منظور اسا  اده اباه هماناین باشد. یکاف تی یدس رس، قابل قبول و با ک
اصاول کشور مقصد توجاه شاود. بناابر  یفرهنگ ای ی، اق صادیاج ماع فضای دیگر کشورها باید به

قبل از شاروع  ماریب ۀنگاهان تیرضاسازمان بهداشت جهانی،  2008به مواد مخدر  یدرمان وابس گ
 ,Tobin & Barrett).وجود داش ه باشد از درمان در هر زمان یریگکناره ۀنیگ  نیمداخالت و تضم

بارها از برچسب زدن به کودک، محرو  کاردن وی از نزادی و قارار  در این موضوع، کمی ه  (2019
دادن در واحدهای توانبخشی بس ه یا بخش سالمت روانی ان قاد کرده و ت کید نموده است که قارار 

 (Unicef, 2007: 508).دادن کودک در چنین مراک ی باید نخرین راهکار باشد 

                                                           
حی ی یا ت ری  مقطعطرفداران این امر مع قدند که این خدمات باید از فرد وابس ه )مع اد( به افرادی که مصر. 1

 ت.دارند نی  تعمیم یابد، چراکه این نوع مصار ، اغلب نغاز وابس گی کامل به مواد مخدر اس
و م جاهر به اع یاد، با دس ور  15 ۀدفاقد گواهی موضوع ما 8و 4 ۀور در دو مادگردان مذکمع ادان به مواد مخدر و روان .2

دید مهلت شوند. تممدت یک تا سه ماه در مراک  دول ی و مجاز درمان و کاهش نسیب نگهداری می همقا  قضایی ب
قضایی،  نظر مقا  بنابر ر ودیگر با درخواست مراک  مذکور بالمانع است. با گ ارش مراک  مذکو ۀماهسه ۀبرای یک دور

 .استبالمانع  م بور ۀاین قانون باشد، تداو  درمان وفق ماد 15 ۀتداو  درمان طبق ماد ۀچناناه مع اد نماد
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قادامات قانون حمایت ت کید شاده اسات کاه در تادابیر و ا 45با این نظر، در مادۀ  همراس ا
حایط حمای ی موضوع نن قانون، اولویت با اقداماتی است کاه باه خاروج ط ال یاا نوجاوان از م

 منجر نشود. ننهاخانواده و ارتباط با 

 وادمقاچاق  و دیاز استفاده از کودکان در تول یریجلوگبه  دوم؛ تعهد تعهد
اس  اده از کودکان در تجارت یا قاچاق مواد توسط باندهای مواد مخدر دلیال مخ ل ای دارد؛ از 

تر از نظاا  ، رهاایی ساریعننهاامربوطاه باه  م مورانجمله تقاضای دس م د کم ر، ظن محدود 
بار هماین اسااس   (Veerman & Barrett, 2012: 66).تر قضاایی و تحمیال مجاازات سابک

خواهد مانع از اس  ادۀ کودکان در تولیاد و قاچااق می هادولتاز  33مادۀ  2 ج ءسیون در کنوان
باه کاودک درگیار  صراحتبه 33مادۀ شود، مواد مخدر شوند. چنانکه در م ن تعهد مشاهده می

 & Veerman) کنندمی سوءاس  اده در فعالیت اشاره ندارد و م عرض کسانی است که از کودک

Barrett, 2012: 69) . کناد کاه تعهادمی جاابی، ات سیر منطبق با موضوع و هد  کنوانسیون، 
 یرقاانونیاز ورود کودکاان باه تجاارت غ یریجلوگ یکشور برا کیمعقول و اقدامات لز   اتخاذ

 یریتاداب اندمل  و طبیع ات کشورها  (Tobin & Barrett, 2019: 42) نن باشد ۀادام ایمواد مخدر 
 مواد مخدر اتخاذ کنند.و قاچاق در تجارت  ریکودکان درگخروج  لیتسه یبرا

بیاانگر « جلاوگیری»نمده، اس عمال ل اظ  33مادۀ  1که در بند « محافظت»در مقابل واژۀ 
 :Veerman & Barrett, 2012) ها در بحث تولید و قاچااق ماواد اساتتعهدات محدودتر دولت

مناع اسا ثمار  32د کنوانسایون )مانناد ماادۀ در عین حال، این بند باید در پرتو سایر موا . (47
ممنوعیت و محو بدترین اشاکال »المللی کار با عنوان نامۀ سازمان بیناق صادی کودک( و مقاوله

 خریدس  اده، ا این سند، 3مادۀ « ج». در بند (Noguchi, 2002: 357)خوانده شود « کار کودک
و قاچاق مواد مخدر کاه در  دیتول یصو  براخبه یرقانونیغ یهاتیفعال یکودک برا شنهادیپ ای

محور که به تصاویب . این سند اقدا است، ممنوع شده است فیالمللی مربوطه تعرمعاهدات بین
 یو ماؤثر بارا یکند که اقادامات فاوررا مل   می هادولت ،1تمامی کشورهای جهان رسیده است

منظور نظاارت بار ن، سازوکارهایی بهو در نانجا  دهند  بدترین اشکال کار کودک را محومنع و 
 .(Noguchi, 2002: 360-361) ی کرده است نیبشیپنامه اجرا مقاوله

نورد که نن، قرباانی دانسا ن کاودک نک ۀ دیگری را نی  به ذهن می 33مادۀ  2خوانش بند 
باا اسات. مواد  قاچاق تولید و در صنعتدرگیر  کودک بیظت و نه تعق احاست و گویی در پی 

اسا ثمار  ایا ییزورگاو ۀجیکه ل ومات ن  یلیکودک به دل ن حال موارد م عددی وجود دارد کهای
 نیدر چنا (Tobin & Barrett, 2019: 39-40). شاودمی ماوادصانعت  ، واردساتیب رگسالن ن

                                                           
1. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749858/lang--en/index.htm.  

Accessed: 2021/5/10 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749858/lang--en/index.htm
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 یداخلا ی اریک نیطور بالقوه طباق قاوانبه تواندیلز  م یذهن ییتوانادارای کودک  ،یطیشرا
 یتهااجم یکردیهنگا  برخورد با کودک رو دارداجازه ندولت  الب ه در این موارد،. پاسخگو باشد

با وقاار  یکودک نیکند که با چنمی جابیاکنوانسیون  40. برعکس، مادۀ داتخاذ کن  ینمهیتنب ای
. در (Tobin & Barrett, 2019: 41) ت کیاد شاود ی اواج ماعی ریپذزو اح را  رف ار شود و بر با

 ننهاان، نقض قوانین ج ایی توسط ط ل و ارتکاب جر  توسط نوجوان و یا اس  اده از حقوق ایرا
نمی  است که پش یبانی قاانون حمایات را ی مخاطرههاتیوضعهای مجرمانه از جمله در فعالیت

دیاده یاا ب هکاار در پی دارد. همانین منع افشای هویت، اطالعات و اسرار ط ل و نوجوان ب ده
تواند گامی در جهت ح ظ کرامت انسانی کاودک و رفاع ماانعی نون مذکور میقا 19طبق مادۀ 

 ی اج ماعی وی باشد.ریپذزباجهت 
شده مربوط مواد منع« یرقانونیو قاچاق غ دیتول»فقط به  33مادۀ  مس لۀ دیگر این است که

(( هر دو )ج 1گردان )مادۀ مواد روان ونی)ل(( و کنوانس 1مواد مخدر )مادۀ  ونیشود. کنوانسمی
مربوطاه  ونیکنوانس تقاچاق مواد مخدر برخال  مقررا ایعنوان کشت را به« یرقانونیغ قاچاق»
ا یاشاود کاه نسؤال مطرح میدر اینجا باز این  .کنندمی فی( تعریاهدا  علم ای یاز پ شک ریغ)

؟ پاساخ شاودلحاظ می« المللی مربوطهبین ۀمعاهد»عنوان به اتیدخان یرقانونیپروتکل قاچاق غ
ونقل و مجاز در حمل یکارها ای دارو دیتول یبرا اکیمجاز تر تی، فروش و تران دیتولمن ی است. 

، بیترت نی. به هم)مقابله با اس ثمار اق صادی( ممنوع نیست 33مادۀ  طبقداروها  نیا ینگهدار
 شاارکتم اگار حاال در عیناست.  مدنظرمادۀ  ۀخارج از محدود  یمجاز توتون و تنباکو ن دیتول

براساس  هامضر باشد، دولت ایننها خطرناک  یسالم  یمجاز برا یهاتیفعال گونهکودکان در این
   (Veerman & Barrett, 2012: 47).هس ند مکلف به جلوگیری ونیکنوانس 32مادۀ 

از  یریجلاوگاتخااذ اقادا  بارای در  هاا، دولت1به مانند بند  2در اجرای تعهد ناشی از بند 
ننکاه  شارطبهدارناد،  ایگس رده دیمواد مخدر صالحد و قاچاق شدن کودکان در تجارت ریدرگ

 د.نسازگار باش نویحقوق کنوانسسایر و با  مؤثر اقدامات نیا

، کمی ۀ کنوانسیون کودک راهنمایی چنادانی در خصاو  نموناۀ اقادامات 1به نسبت بند 
منظور اتخااذ ادبیات ماده اک  ا کرده است. باهارائه نداده و اغلب به تکرار  هادولتمورد ان ظار از 

ی نایبشیپکار نگرف ن کودک در تولید و قاچاق مواد، مسا لۀ اصالی اقدامات قانونی در زمینۀ به
در کم رین کنند. اس  اده می این امراز کودکان در که  ی استب رگسالنبرای  مس ولیت کی ری

قاچااق ماواد از  ونی. کنوانساکنناد انگااریا جر ر اغوا و اس  اده از کاودک دیبا هادولت، سطح
اسا  اده از  ایا یدگیادب ه» را کاه مشا مل بارجرائم مربوط به مواد مخادر  خواهدمی هادولت

  (Tobin & Barrett, 2019: 43).بندی کنند طبقه «یجد ژهیوبه» ۀدس است، در  «خردسالن
موجاب  3ماادۀ « ذ»مواد طبق بناد کارگیری کودک در تولید و قاچاق در قانون حمایت، به

باه حابس محکاو   11شاود و مرتکاب براسااس ماادۀ برقراری حمایت از ط ل و نوجاوان می
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قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی باه نن، فارد وادارکننادۀ  35گردد. همانین مادۀ می
برشمرده است که  ط ل و نوجوان به مصر  یا ارتکاب جرائم نن قانون را از علل مشددۀ مجازات

همان جر  و در مورد حبس ابد به  یبرابر حداکثر مجازات قانون میونکیبه براساس نن، مرتکب 
ی کاه جرائماهماناین مرتکباان . شاودیاز ارتکاب جر  محکاو  م یاموال ناش ۀاعدا  و مصادر

د ساال م سا 18مجازاتش طبق قانون مذکور حبس ابد است، در صورت اسا  اده از افاراد زیار 
)ماادۀ  ندشاویممخادر محکاو   از ماوادالرض شناخ ه شده و به اعدا  و ضبط اموال ناشی فی
انگاری اس  اده از کودک در جرائم مرتبط با قاچاق مواد در قوانین داخلی کشاورهایی (. جر 45

(، مغولسا ان )قاانون 252(، وی نا  )قانون جا ا، بخاش 2001چون اوکراین )قانون ج ای سال 
(، تونس )قانون ح اظات از کودکاان مصاوب 4)7بخش  1996ز حقوق کودک مصوب حمایت ا
و اصاالحی  1971(، زیمبااوه )قاانون ح اظات از کودکاان مصاوب 95تا  92ی هاشماره 1996
ی نایبشیپ( نیا  67بخاش  2002( و اندون ی )قانون ح اظت از کودک ساال 10بخش  2001

 . (Westra, 2014: 118)شده است 
 یرقاانونیتجاارت غقاچااق و به اس  اده از کودکاان در  واکنش در هادولتنکه، مورد دیگر ن

 یکایدر   هیکودکان داش ه باشند. کم یریدرگ  انیو م تیاز ماه یدرک درس  دیبا مواد مخدر
ای در کرد که مطالعاه هیتوص به بالروسموضوع  نیخود در مورد ا ۀهای برجس از معدود توصیه

ها باه اتخااذ انجا  دهد و براساس یاف اه ننۀ دامن، علل و مواد مخدر چاقاو ق تولید ۀمورد مس ل
تجارت  ریدرگ نوجود دارد که کودکا یادیز یهاروشاز ننجا که  اقدا  و نظارت بر امر بسردازند.

بارای  باشند تاا ب وانناد ریپذانعطا  یکاف ۀبه انداز دیبا رانهیشگیاقدامات پ، شوندمیمواد مخدر 
 قیاطر از مقابلاه باا مشاارکت کاودک یمثال اقدا  بارا رایب ، راهکاری داش ه باشند.هر عاملی

و حامال ماواد و  کیاعنوان پباه یسن قاانون ریاس  اده از افراد ز در برابر اقدا ؛ باند رد تیعضو
 ,Tobin & Barrett).  خشخاش ا وکوک محصولی چون یمشارکت کودک در کشاورزاقدا  علیه 

و  یاسای، سی، فرهنگایاج مااع ۀدیاایپ عوامال بایاد هاادولتتر، عمیق در سطحی(45 :2019
اسات، شناساایی کنناد تاا تجارت ماواد مخادر قاچاق و کودک در  حضور ی را که سبباق صاد

 نیتارجی، از راایامثاال، در افغانسا ان و کلمب رایبا اقداماتی برای حذ  این موارد اتخاذ کنناد.
امری  نیاست. چن یرقانونیواد مخدر، پرورش محصولت غمشارکت کودکان در تجارت م یهاراه

کاودک مارتبط اسات.  یبا بقا شهیهم باتیو فقر است و تقر، منازعات سنت ۀدیایتعامل پن یجۀ 
ها برای کشت مواد و کساب درنماد پیشانهاد چنین وضعی ی، باید اقدا  جایگ ین به خانواده در

 .(Tobin & Barrett, 2019: 46)شود 
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 یریگجهینت
کنوانسیون حقوق کودک تنها معاهدۀ سازمان ملل است که تااکنون باه کاودک و ماواد مخادر 

ی اماادهتوجه کرده و نن را از یک دغدغه ذیل حاق بار بهداشات و ساالمت خاارج و در قالاب 
ی از واژگان محکم و در عاین حاال ریگبهرهاین کنوانسیون با  33مس قل ارائه کرده است. مادۀ 

 ننهاکارگیری ی مواد مخدر توسط کودکان و بهرقانونیغخواهد مانع از مصر  می هادولتکلی از 
در فرایند تجارت و قاچاق مواد شوند. فهرست مواد مخدر که کودک باید از مصارفش محافظات 

ی مربوطاه بسا گی دارد. معاهادات ماورد اشااره )مانناد المللانیبشود، باز است و به معاهدات 
و کنوانسیون قاچااق ماواد(، تنهاا معار  ماواد  گردانروان، معاهدۀ مواد کنوانسیون مواد مخدر

کنوانسایون کاودک افا وده  33باه تکاالیف ناشای از ماادۀ  ننهااند و تعهدات مااهوی اممنوعه
ی المللانیبکاه در معاهادات . مواد مضر دیگر چون تنباکو و مواد اس نشااقی تاا زمانیشودینم

مناع مصار   هاادولتی از درس بهنیست، لکن کمی ه  33مادۀ ممنوع نشوند، قابل بررسی ذیل 
 )حق بر بهداشت( مطالبه کرده است.  24توسط کودکان را براساس مادۀ  ننها

از حاشایۀ صاالحدید  هاادولت، 33منظور اجارای ماادۀ در خصو  اتخاذ اقدامات مناسب باه
سایر حقوق کودک در تضاد نباوده و  ننکه اقدامات اتخاذی با شرطبهی برخوردارند، اگس ردهنسب ات 
 یاسا انداردها ، برای ت مین قید مناسب بودن یک اقدا ، باید عواملی چاونعالوهبهنی  باشند.  مؤثر
 وقاش فعاال جهانی؛ اثربخشی باالقوه هار پیشانهاد؛ ن تخصصی ینهادها یهاییراهنما؛ المللیبین
م  اوت کودکان؛ اطالعات کافی، ماؤثر و  یریپذبینسو دریافت نظرات ننان؛ سطح  کودکان یایپو

 هدفمند و همانین دلیل و شواهد علمی و غیر دلبخواه مدنظر قرار گیرد.
ان قاداتی چاون عاد  صادور نظار  33اگرچه بر فعالیت کمی ۀ حقوق کودک نسبت به مادۀ 

 ااد طورکلی تناویر مت سیری، عد  ارائۀ اظهارنظرهای دقیق و راهکارهای اجرایی مشخص و باه
ت سایر پویاا از مااده و مطرح اسات، لکان ارزشامندی اقاداماتش در اِعماال  33دو تعهد مادۀ 

گس رش سطح ح اظت از کودک درگیر با مواد مخدر از طریق برقراری ارتباط با حق بر سالمت 
 نباید نادیده گرف ه شود. 
ر ، باارزترین عنوان قرباانی و ناه مجانه و تلقای کاودک باه گرایحمابه بیان دیگر، رویکرد 

و اظهارات کمی ه است؛ امری که تا حد زیادی ت کر تعقیبی و تنبیهی حااکم  33مشخصۀ مادۀ 
به مسائل مرتبط با مواد مخدر را تعدیل کرده و تا ننجا پیش رف ه اسات کاه  هادولتبر واکنش 

ازد. به سی حق بر بهداشت و سالمت رهنمون سوبهاین وضعیت را از قلمرو عدالت قضایی دور و 
بیان دیگر، ح اظت از کودک که از جمله دلیل جنع علیه مواد مخدر و سیاست تحمال صا ر 

و  33بود، با اقدامات صرفات سرکوبگرانه محقق نشد و کمی ه را به تغییر رویکرد نسابت باه ماادۀ 
ت کر مجدد نسبت به مح وای ماده کرده است. این ت کار در حاال ارزیاابی تاداو  نظاا  فعلای 
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ی انعطاا  مق ضای یاا حرکات باه سامت رفاع نایبشیپکمیت قواعد حقوقی بر مس له( با )حا
 سازی صنعت مواد )مصر  و تجارت( در عین ح اظت از کودک است.انگاری و شاید قانونیجر 

از  نظرصار که نظاا  حقاوقی کناونی دسا خوش تغییار نشاده اسات، به هر حال تا زمانی
در  هاادولتکننده، تمایل و اه ما  ی ه، مس لۀ مهم و تعیینو مواضع کم 33پردازی مادۀ عبارت

ح اظت از کودک و اِعمال مادۀ مورد بحث در قلمرو تحت صالحی شان است. کنوانسیون کودک 
مانند دیگر اسناد حقوق بشری بیش از نیاز به وجود کلمات صریح در ماواد خاود، باه همراهای 

 ها برای اجرا نیازمند است.جدی دولت
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