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  المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية لتسليما
  

  :  مقدمة
  

مما ال شك فيه أن انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية واإلتجار غير المشروع 
وأصبحت المخدرات تهدد . العالم ءبها قد بلغ درجة مخيفة في مختلف أنحا

انشغاال كبيرا لدى الحكومات والهيئات األممية  مجتمعات كاملة، األمر الذي ولد
  .والمجتمع الدولي كافة

  
إن األموال الطائلة التي يدرها اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية على كبار المهربين، والتطورات العلمية الحاصلة في مختلف مجاالت 

اطرة التهريب وأرباب الحياة، ال سيما في مجال اإلتصال واإلعالم، جعلت أب
المخدرات، يلجأون إلى استعمال بتجار غير المشروع الشبكات العالمية لال

الوسائل التقنية المتطورة واألساليب المتجددة إلخفاء المخدرات ونقلها بين 
كما أن . مناطق اإلنتاج ومناطق اإلستهالك، عبر الحدود والبلدان والقارات

في  ،ين وناقلين بسطاء للمخدرات جعلهم يفلتوناستعمال كبار المهربين لمستأجر
من عمليات التوقيف التي تقوم بها مصالح المكافحة، إذ ال يلقى  ،معظم األحيان

القبض سوى على الناقلين والموزعين البسطاء الذين يتواجدون في نهاية سلسلة  
  .اإلتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

  
صالح المكافحة في كل من بلدان إنتاج المخدرات وبلدان إن التنسيق بين م

والتعاون الدولي القائم في هذا المجال، بالرغم من النتائج  ،ستهالكالعبور واال
األكيدة التي حققها في مجال فك شبكات التهريب والقبض على كبار المهربين، 

لعقلية لم يعد كافيا للتصدي الفعال لجرائم تهريب المخدرات والمؤثرات ا
واإلتجار غير المشروع بها، خاصة وأن هذه الجرائم ترتبط ارتباطا وثيقا بكل 

  .أشكال الجرائم المنظمة األخرى، السيما منها تلك العابرة للحدود والبلدان
   

كما أن أساليب البحث والتحري التقليدية لم تعد كافية وفعالة للقبض على مهربي 
ن عمليات وأساليب تهريب المخدرات المخدرات، وفك شبكات تهريبها، أل

والمؤثرات العقلية ما انفكت تتزايد تصميما وتعقيدا وتطورا ودعما بالوسائل 
ومن دواعي السرور أن إنفاذ القوانين يزداد، مقابل ذلك،  .التقنية المتطورة

  . تحسينا وتطورا وابتكارا
  
  



 

لمختصة ومصالح كان البد على الدول والحكومات والهيئات اوفي هذا المجال، 
المكافحة من اللجوء إلى أساليب فاعلة تمكن من التأقلم مع كيفيات التمويه 
والتخفي المتجددة باستمرار، والتي يلجأ إليها المهربون ومن يقفون وراء شبكات 
التهريب الكبرى، حتى وإن كانت هذه األساليب غير مستصاغة من الناحية 

  .القانونيالمنطقية ومن بعض وجهات نظر الفقه 
   

ولعل أهم أساليب التحري هذه تتمثل في التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات 
  . العقلية، وهو موضوع ورقة العمل هذه

  
ونظرا الرتباط هذا الموضوع بأسلوب آخر قريب منه، فقد ارتأيت أن أتناول 

م على الرغ" الحث البوليسي"أو  "  التحريض البوليسي"بهذه المناسبة موضوع 
نتشار، كما هو الشأن بالنسبة للتسليم من أن هذه الممارسة ليست واسعة اال

  .المراقب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
I  



 

  :التسليـم المراقـب    
  

  
التسليم المراقب تقنية من تقنيات التحري والبحث التي يسمح بموجبها  : تعريف

ن كشفتها مصالح لشحنة غير مشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية، بعد أ
والخروج من أراضي بلد أو أكثر من  ،الشرطة أو الجمارك، بمواصلة مسارها

بعلم السلطات المختصة في تلك البلدان، وتحت  ،أو عبروها أو دخولها ،بلد
معاينة المخالفات والكشف عن الفاعلين والمتواطئين معهم  بهدف ،إشرافها

   .ثرات العقليةوحجز شحنات المخدرات والمؤ ،والقبض عليهم
  
هذا النوع من اإلجراء يطرح انتقادات أقل مما يطرحه التحريض البوليسـي،  و

وذلك ألنه في حالة التسليم المراقب ال يلعب المحققون سوى أدوارا سلبية أثنـاء  
  .تنفيذ هذه العمليات

  
تعرف المادة األولى من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غيـر المشـروع    

خدرات والمؤثرات العقلية، التي صادقت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة بالم
أساليب تقضـي بالسـماح   "، التسليم المراقب بأنه عبارة عن 20/12/1988في 

ـ  ، عنـدما تكـون   ربمرور المخدرات أو المؤثرات العقلية عبر إقليم بلد أو أكث
ـ   لطات البلـدان  مرسلة بطريقة غير شرعية أو مشكوك في شرعيتها، بعلـم س

المعنية وتحت مراقبتها، بهدف الكشف عن األشخاص المتـورطين فـي تنفيـذ    
  ".المخالفات

  

من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  11وتعتبر المادة 
النص القانوني الدولي األول الذي أجاز ممارسة التسليم المراقب،  ،1988لسنة 

  . كانت تقضي بحجز المخدرات المكتشفة وجوبا 1961ذلك أن إتفاقية 
  

ويمثل التسليم المراقب تقنية من تقنيات التحري واستراتيجية فعالة إلنفاذ قوانين 
المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن ضباط الشرطة في مختلف البلدان من 
  .كشف أعضاء الشبكات الدولية لتهريب المخدرات، وأهم منظميهـا ومموليـها

  
  
  
  
  
  



 

والمنظمـات   الكشف عـن األشـخاص   ويكمن الهدف األساسي لهذه التقنية في
المتورطة في إرسال حمولة المخدرات غير المشروعة، ونقلهـا، وتسـليمها أو   

وتقديمهم للعدالة، والذين لم يكن من الممكـن كشـفهم    والقبض عليهم استالمها،
 .ة عند اكتشاف الحمولةالوسطاء والناقلين مباشر توقيفوالقبض عليهـم، لو تم 

ومـن  " األومرتـا "من نظام  ،في الحاالت العادية ،ألن كبار المهربين يستفيدون
كمـا  . ويمكن هذا اإلجراء من حجز كميات كبيرة من المخدرات. النشاط الخفي

حيث تم حجز أكثـر مـن    1994كان الشأن في مدينة تولوز الفرنسية في عام 
  .ية التسليم المراقبغ من الكوكايين بفضل تقنلك 1200

  
ال يسمح باستمرار حمولة المخدرات والمؤثرات العقلية  ،وفي أغلب الحاالت

محل التسليم المراقب كما هي، بل يلجأ إلى إزالة المخدرات والعقاقير المهربة 
وذلك كي يزول . واستبدالها بمواد مزيفة شبيهة بها ،من األوعية الحاوية لها

وقد تكون إزالة هذه المخدرات  .ي أيدي المهربينخطر وقوع هذه المخدرات ف
ثم  .كلية أو جزئية، وفقا لما تمليه المقتضيات القانونية واإلجراءات المحلية

تواصل الحمولة سيرها لتسلم بمحتوياتها المستبدلة إلى الجهة المرسلة إليها 
العملية  تسمى هذهو. تتخذ إجراءات إنفاذ القوانين تبعا لذلكوبالطريقة العادية، 

  .في هذه الحالة بالتسليم النظيف
  
فتنطوي على كشف المواد المهربة من  ،أما عملية التسليم المراقب الخارجي 

قبل سلطات البلد المرسلة إليه الحمولة، التي تقرر تنسيق العملية مع سلطات هذا 
 تفاق بين البلدان المشتركة على السماح بتسليم الشحنة ومرورويتم اال. البلد

إليه  ةنطالق وبلد المرور والبلد المرسلالمهربين، إن وجدوا، بين بلد اال
  .الحمولة

  
فرديا لطلب  لالستجابة والبلدان التي تعبرها هذه الشحنات أو توجه لها مدعوة

وأن تشارك بإجازة استعمال التسليم المراقب،  1988الدول األطراف في إتفاقية 
  . ختلف الطرقهذه العمليات بمتنفيذ بفاعلية في 

  
 1988الوارد في المادة األولى من إتفاقية " التسليم المراقب " ويشمل تعريف 

أو الخارجة منه  ،جميع المواد الداخلة بكيفية غير مشروعة إلى إقليم بلد أو أكثر
أو العابرة له، بما في ذلك تراب اإلقليم، والمياه اإلقليمية والمنطقة البحرية 

تم نقل الحمولة عبر الحدود عن طريق الجو أو البحر أو  وسواء. لها المحاذية
  . البر

  



 

 IIوالجدول  Iالواردة في الجدول  ةكما يمتد هذا التعريف إلى المركبات الكيميائي
وقـد ثبتـت فائـدة هـذه التقنيـة، فـي هـذا . 1988الملحقيـن باتفاقيـة 

ـاب، فقـد ولهـذه األسب. اإلطـار، مـن خـالل الممارسـات الدوليـة
  ،20/1995جتماعـي، فـي قــراره  رقم االوقتصـادي طلـب المجلـس اال

من الحكومات أن تتعاون في مجال التسليم المراقب للحموالت المشبوهة في  
الظروف الخاصة التي يكون فيها أمن الحمولة مضمونا، إذا كانت كمية وطبيعة 

بما فيها دول العبور، أو كان تتطلب موافقة الدول المعنية،  يالمركب الكيميائ
  . تعاونها مطلوبا للموافقة على التسليم المراقب

  
  

  فرص التسليم المراقب
  

يلجأ المهربون في حاالت عديدة، لتفادي الكشف عنهم والقبض عليهم، إلى 
إرسال شحنات المخدرات مموهة في بضائع مختلفة، دون مرافقة مهربين لها، 

ائب الشخصية، أو السيارات، أو عن طريق عن طريق الشحن أو داخل الحق
الطرود التي ترسل في البريد العادي، وفي الحاالت العادية التي ال يلجأ فيها إلى 
استعمال أسلوب التسليم المراقب، يؤدي الكشف عن هذه الحموالت إلى حجزها 

أما إذا تم اللجوء عند اكتشاف . دون الكشف عن هوية المهربين أو القبض عليهم
ه الحموالت من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى أسلوب التسليم المراقب، هذ

. فيمكن الوصول إلى المهربين والقبض عليهم، إضافة إلى حجز المخدرات
وتكون هذه الحاالت فرصا مواتية لمصلح المكافحة لتنفيذ عمليات التسليم 

  .المراقب المالئمة لكل حالة
  
  

  :  يديةالتسليم المراقب للشحنات البر
  

هناك جوانب كثيرة مشتركة بين تنظيم عملية التسليم المراقب عند كشف عقاقير 
مخدرة غير مشروعة في الشبكة البريدية وحالة البضائع المشحونة، إال أن 
ضمان أمن المعلومات ونقل العقاقير المخدرة واستبدالها يكون أسهل بكثير في 

  :تتخذ االحتياطات التالية وفي هذه الحالة، .حالة الشحنات البريدية
 .من الضروري أن تعاد الرزمة إلى مظهرها الخارجي األصلي بالضبط -    

  

 .إشراك سلطات البريد في عملية التسليم في المنطقة المعنية -
 

 .ينبغي اإلسراع في إجراء التحريات الضرورية وترتيب الرقابة -
 



 

ون اسم المرسل في حالة التهريب عن طريق البريد، من المعتاد أن يك -
سم الحقيقي الشاغل للمكان، ولكنه يكون مشابها له بما إليه مختلفا عن اال

 .يكفي لتبرير قبول الطرد أو رفضه
 

كثيرا ما يلجأ المهربون إلى ترك الطرد دون فتحه لبضع ساعات على  -
ستالم سيعقبه تفتيش، األقل بعد استالمه، لمجرد التحقيق فيما إذا كان اال

 .أهمية اختيار اللحظة لدخول المكان وتفتيشه علنا بعد التسليموهنا تبدو 
  

  : التسليم لمراقب الخارجي 
  

  
هناك متطلبات وإجراءات ينبغي أن يتم تدبيرها لكي تكون عملية التسليم 

  : المراقب ممكنة، منها 
  

تفاقيات ثنائية بين البلدين أو البلدان التي ستشارك في عملية اوجود  -
 .قبالتسليم المرا

  

 .التأكد من أن التشريع الداخلي لكل من هذه البلدان يسمح بالتسليم المراقب -
 

 .وجود تنسيق بين المصالح المعنية بالتسليم المراقب في البلدان المعنية -
 

إجراء حوار في أقرب وقت ممكن بين السلطات المعنية في البلدان التي  -
د الذي يتم فيه الكشف تشارك في عملية التسليم المراقب، سواء منها البل

   .عن المخدرات والمؤثرات العقلية أو بلد المقصد أو للعبور
 .تفاق على خطة عمل لتنفيذ التسليم المراقباال -

 

 .تنظيم مراقبة مستمرة للحمولة -
 

 .دراسة نسبة احتمال النجاح في توقيف المهربين -
 

 .ضمان استمرار اإلتصال بين المصالح المعنية -
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  :المراقب عندما تكون المخدرات مصحوبة التسليم

  
  

إمكانية القيام بهذا النوع من المراقبة عند اكتشاف عقاقير مخدرة في حقائب  تتاح
ويمكن لتحريات موظفي الجمارك، في الحقائب  .ركاب الطائرات العابرين

نتظار في مطارات العبور الدولية، أن تؤدي إلى نتائج العابرة أثناء فترة اال
  .مجدية

  
و الحقائب التي ال تخضع عادة للتفتيش الجمركي في مطار المغادرة، يمكن 

  .فحصها عند فرزها إلرسالها إلى الطائرات المكملة للرحالت الجوية
  

عند كشف المخدرات في الحقائب العابرة، يمكن أن يؤدي التعاون مع موظفي 
شعارهم باهتمام الخطوط الجوية إلى التعرف على هوية الركاب المعنيين، دون إ

ويمكن إجراء عملية فحص مستترة عندما يقدم الراكب . ضباط الجمارك بهم
  .تذكرة تسجيل الحقائب إلى منصة الركاب العابرين قبل مواصلة سفره

  
إن تنظيم عمليات التسليم المراقب في مثل هذه الحاالت صعبة للغاية، و يتوقف 

عقاقير المحجوزة في تلك المرحلة، قرار السلطات الكاشفة، في ما يتعلق بحجز ال
وإلقاء القبض على المهرب أو السعي إلى ترتيب عملية التسليم المراقب، على 

  :عدة عوامل منها
  

 األحكام القانونية السارية المفعول في البلد الكاشف و بلد المقصد، .1
 
 ما إذا كان هناك وقت كاف  لتنظيم عملية التسليم المراقب، .2

  
 التي يمكن ضمانها أثناء عبور الحقائب، درجة أمن الحمولة .3

  
قدرة سلطات بلد المقصد على استبانة المجرم الرئيسي و كشفه ثم القبض  .4

 .عليه
  

ليس هناك ما يبرر تجنيد الموارد الالزمة لعملية تسليم مراقب خارجي،  .5
إذا كانت نتيجتها تنحصر في حجز المخدرات واعتقال المهرب في بلد 

 .قاله في البلد الذي تم فيه الكشف األصليالمقصد، بدال من اعت
  

 



 

  
المهربون إلى استعمال حيل عديدة للتهريب، لذلك من الضروري توعية  أيلج

موظفي الخطوط الجوية بإمكانيات التهريب، وتشجيع تعاونهم مع موظفي 
الجمارك للكشف على الحموالت المهربة من المخدرات، و تنظيم عمليات 

  .رجيالتسيلم المراقب الخا
  
  

  : اإلجراءات المتبعة في التسليم المراقب 
  

لكي يحقق التسليم المراقب األهداف المنشودة منه، ينبغي السهر على اتخاذ جملة 
  :من اإلجراءات والتدابير واالحتياطات منها 

  

كما أن . كي ال تتسرب إلى المهربين، فتفشل العملية: تأمين المعلومات  .1
عن عملية كشف المخدرات يفشل كل محاولة  اإلعالن قبل الوقت المناسب

 .للتسليم المراقب
  
عدم إغفال إمكانية لجوء المهربين إلى إخفاء المخدرات قبل التسليم  .2

 .واالستعداد إلحباط مثل هذه المخططات
 

اللجوء إلى أسلوب التسليم النظيف كل ما أمكن ذلك، تفاديا الحتمال فقدان  .3
رونة في تنظيم الرقابة على شحنة المخدرات، وإتاحة المزيد من الم

 .المخدرات
 

 .فحص وثائق االستيراد لكشف جميع األشخاص الذين لهم صلة بالصفقة .4
 

مراقبة المرسل إليه، بغية التحقق من هوية األشخاص الذين يستخدمون  .5
 .هذا المكان واكتشاف شركائهم

 

لعادية اإلتصال بوكالء االستيراد المعنية ومطالبتهم إتباع اإلجراءات ا .6
 .كاالتصال بالمستوردين هاتفيا لتلقي التعليمات الخاصة بالتسليم

  
ينبغي أن يجرى التسليم النهائي للشحنة بالتعاون مع الشركات التي تقوم  .7

 .عادة بالتسليم، وأن تستعمل أكثر من سيارة في مراقبة التسليم
 

صور الحرص عند التسليم على إثبات هوية المستلمين للشحنة بواسطة ال .8
 . الفوتوغرافية أو أية طريقة أخرى

مواصلة المراقبة بعد التسليم، واختيار الوقت المناسب لدخول المكان  .9
 .علنا

  



 

  :المرجعيات القانونية للتسليم المراقب 
  
  

والمـؤثرات   في المخـدرات تفاقيات الدولية لمكافحة اإلتجار غير المشروع اال
  العقلية، 

  :ة على ما يلي من هذه اإلتفاقي 11تنص المادة 
  

إذا سمحت المبـادئ األساسـية لنظمهـا القانونيـة      ،األطراف ذتتخ''  .1
سـتخدام  االداخلية، ما يلزم من تدابير، في حدود إمكانياتهـا، إلتاحـة   

التسليم المراقب استخداما مناسبا على الصعيد الدولي، استنادا إلى مـا  
ـ   امن تتوصل إليه األطراف  ف هويـة  تفاقيات أو ترتيبـات، بغيـة كش

مـن   )1(األشخاص المتورطين في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 
 .إجراء قانوني ضدهم ذواتخا 3المادة 

 

التسليم المراقب، في كل حالة على حدة، ويجوز أن يراعى  تقرارا ذتتخ .2
فيها، عند الضرورة، اإلتفاق والتفاهم على األمـور الماليـة المتعلقـة    

 .إلختصاص القضائيبممارسة األطراف المعنية ل
 

يجوز باإلتفاق مع األطراف المعنية، أن يعترض سبيل الشـحنات غيـر    .3
المشروعة المتفق على إخضاعها للتسليم المراقـب، ثـم يسـمح لهـا     

دون المساس بما تحويه من المخدرات أو المـؤثرات   ، بمواصلة السير
 .'' العقلية، أو أن تزال أو تستبدل كليا أو جزئيا

 

جتمـاع  درة عـن اال االتسليم المراقب، الصب المتعلقةالتوصية  كما تضمنت  
الذي  ،نفاذ قوانين العقاقيرإاإلقليمي األول لرؤساء األجهزة الوطنية المعنية ب

تخـاذ تـدابير مالئمـة عنـد     ا" :ما يلـي   1/8/1986 فيفيينا للفترة بعقد 
لعقـاقير  قتضاء،  بما في ذلك التشريعات، إلتاحة مراقبة عمليات تسـليم ا اال

وتدابير تحر مماثلة من أجل مراقبة الكيماويات والمعدات التـي   المشروعة،
يشتبه بأنها تستخدم لإلنتاج غير المشروع للعقاقير، وذلك علـى الصـعيدين   

أن من شـأن هـذا    رأيإذا  ، الوطني والدولي وتحت رقابة رسمية صارمة
وهـذه   .ريـات تجاهات هامة في مجال التحااإلجراء أن يفضي إلى إحراز 

  . "اإلجراءات ال تمس على أية حال حق دولة العبور في المالحقة القانونية
  
  
  
  
                     



 

  : اآلليات الجهوية 
  

تنص هذه المعاهـدة   14/06/1985ن بتاريخ غمعاهدة تطبيق اتفاقيات شن  .1
 : على أنه 

 

ة تلتـزم باتخـاذ   طبقا لدساتيرها وأنظمتها القانونية، فإن األطراف المتعاقد''
تجار غير المشروع إجراءات تهدف إلى السماح بالتسليم المراقب بالنسبة لال

  .''في المخدرات
  

والتعاون بين مصـالح الجمـارك    لدلدعم المتباحول ا االتفاقية األوروبية. 2
، تضمنت مجموعة من المواد تدعو إلى إتاحة اللجوء إلى التسليم )IIنابولي (

     ،19، و 9والمؤثرات العقلية، وبصفة خاصـة المـواد   المراقب للمخدرات 
   .  22و 

  

اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمـؤثرات  .3
 215 رقـم  التي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية العـرب بقـرار   ،العقلية

حيـز  في دورته الحادية عشر، وقد دخلت هذه اإلتفاقية  05/01/1994بتاريخ 
 .30/06/1996التنفيذ بتاريخ 

 

   :من هذه اإلتفاقية على مايلي 11وتنص المادة  
  

تعمـل   ،مع مراعاة المبادئ األساسية لقوانين كل دولة ونظمها الداخليـة  .1
األطراف على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، في حدود إمكاناتهـا،  

العقلية بغية كشف  إلجراء عمليات التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات
هوية األشخاص المتورطين والمشتركين في عمليات التهريب، واتخـاذ  

 .اإلجراءات القانونية ضدهم
  

  

تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة، ويجوز أن يراعى  .2
فيها عند الضرورة اإلتفاق والتفاهم على األمور المالية المتعلقة بممارسة 

 .إلختصاص القضائياألطراف المعنية ل
 

يعترض سبيل الشحنات غير أن على تفاق مع األطراف المعنية، يجوز اال .3
المشروعة المتفق على اخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منهـا قـدر   
اإلمكان ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المسـاس بمـا تحويـه مـن     

 .المخدرات والمؤثرات العقلية
 



 

تبدل بالمواد المخدرة المتفق سالمعنية أن تتفاق مع األطراف باال ، يجوز .4
خشية تسربها لسوق اإلتجـار   ،مواد شبيهة  ،على عبورها مرورا مراقبا

 .غير المشروع
  

  :تنفيذ التسليم المراقب 
   

ة المفروضة على هذه العمليـات واألهـداف   يسنتعرض فيما يلي إلى الشكل
  :المنشودة من عمليات التسليم المراقب 

  

هو مشروط  لتشدد في اإلجراءات بالنسبة للتسليم المراقب أقل مماا :الشكلية 
في التحريض البوليسي، لكن يتم عادة السهر علـى سـن قواعـد إجرائيـة     

تلعـب   ،لكن في هذا المجال. معاقبة الموظفينمن أجل ضمان عدم  ،خاصة
 و .ومالحظة ،كمرافقة ،المصالح المكلفة بعمليات التسليم المراقب دورا سلبيا

لكننا نتساءل كيف يـتم   .ال مجرماعم ، كما هو معلوم،األفعال هذهال تشكل 
بعدم إبالغ السلطة عن وقوع جريمة تجاوز بعض األحكام القانونية المتعلقة 

عندما ال ينص التشريع علـى   ،آثارهاالحد من  في الوقت المناسب من أجل
 .المراقب يات التسليماء من هذه المسؤولية بالنسبة لمنفذي عملفعاإل

  
تنص أغلب التشريعات التي تجيز التسليم المراقب على أنه ينبغي على ضـباط  
الشرطة القضائية، سواء كانوا تابعين لمصالح الشرطة أو الدرك، إبالغ وكيـل  

في  وال هذا اإلجراء، وهم ليسمثالجمهورية عندما يقررون اللجوء إلى استعمال 
د اإلعالم يكفي، نظـرا للـدور   حاجة إلى ترخيص خاص، بصفة عامة، ومجر

  .يقومون بهالذي السلبي 
  

أما رجال الجمارك، فال يستطيعون اللجوء إلى مثل هذه العمليات إال بعد إبـالغ  
كمن الفرق بينهم وبين ضباط الشـرطة القضـائية، فـي أن رجـال     يالنيابة، و
  .التسليم المراقب تحت مراقبة النيابة ينفذونالجمارك 

  
  :  المراقب لتسليما حاالت استعمال

  
  

وحجز  الكبار تهدف هذه العمليات إلى معاينة المخالفات، وكشف هوية الفاعلين
المخدرات، وتستتنى من إجراء التسليم المراقب عادة مخالفات العرض والتسليم 

وكذا المشـاركة فـي    ، هالك الشخصيتساإلغرض بغير المشروع للمخدرات 
  .رتكاب إحدى المخالفات سالفة الذكرأشرار بغرض التحضير إلتكوين جمعية 

  



 

تبريره  فـي   األخيرتين من مجال التسليم المراقب ويجد إقصاء هتين المخالفتين
ال تزال في طـور   ألنها ،دون أهمية ذاتها، بالنظر لكونها اتطبيعة هذه المخالف

  . رور المخدراتـمة ـة لمراقبـإال فائدة نسبية بالنسب تمثلال أو  التحضير، 
  

ألولى، أي العـرض أو التسـليم مـن أجـل اإلسـتهالك      ا للمخالفة أما بالنسبة
ذات أهميـة   تن البعض يبرر هذا اإلقصاء بكون هذه المخالفة ليسإالشخصي، ف

  .''ان الكبيرة تللحي ''بذلك فإن مثل هذه العمليات ال تخصص سوى و  .نسبيا
  
ع من المخاطرة بالنسـبة  ها نوفيمثل هذه العمليات بكونها عمليات ثقيلة وتتميز 

وتطـرح   ،باإلضافة لكونها مكلفـة جـدا   ، لحظوظ نجاحها في تفكيك الشبكات
في مجال المنازعات القضائية المترتبة عن عدم وضوح القوانين  إشكاالت عديدة

  .ذات الصلة
  

ومن شأن هذا التعقيد أن يثني من عزيمة المصالح المعنية للجوء إلى اسـتعمال  
  .التسليم المراقب

  
  :الصعوبات والمشاكل التي تعترض استعمال التسليم المراقب 

  

واجه عمليات التسليم المراقب عراقيل وصعوبات جمة تعيق تعميمهـا  ت
  : بين معظم البلدان، ونذكر من هذه المشاكل ما يلي 

   
اختالف القوانين بين البلدان التي يمكن أن تعبرها شـحنات المخـدرات    .1

 .ة وصعوبة إقامة تعاون بينهاالواقعة تحت المراقب
  

 .عدم إجازة اللجوء إلى التسليم المراقب في بعض الدول .2
 

 بعض األحكام التشريعية تقضي القبض الفوري على المشتبه فيـه فـور   .3
 .وحجز المخدرات فور إكتشافها ، كتشافاال

 

ختالف العقوبات المسلطة على اإلتجار غير المشروع بالمخدرات من بلد ا .4
 .خرآل

 

 .الخوف من تسرب الشحنة إلى جهات غير مشروعة .5
 

 .إرتفاع تكاليف تنفيذ هذا األسلوب .6
 

ين تدريبا جيدا ونقـص الوسـائل   بعدم توفير الموظفين المؤهلين والمدر .7
 .التقنية للمصالح المعنية

 



 

 .نقص الثقة بين المصالح المعنية في البلدان المختلفة .8
 

ستعملة في البلدان مما يصعب عملية تبـادل القضـاء   إختالف اللغات الم .9
  .والتعاون القضائي

 

 .ة الشبكات المالية ووجود شركات تغطية في بعض البلدانـعدم شفافي .10   
 

 .في بلد التسليم فعلي للكميات المحجوزة من المخدراتالشك في إتالف  .11   
     

 .التخوف من إستعمال الرشوة .12
 

  .فس بين المصالح أو الدولمشكلة التنا .13
 

  .من بلد آلخر تفاوت حرية الحركة بين المهربين ومصالح المكافحة .14
 

في  عدم وجود اتفاقية ثنائية تجيز إستعمال التسليم المراقب عبر الحدود .15
  .العديد من الحاالت

  
  

  التعاون الدولي في مجال التسليم المراقب
   
  

من البلدان في مجال فـك شـبكات تهريـب     لقد حققت نتائج معتبرة في العديد
المخدرات والمؤثرات العقلية وحجز كميات كبرى من المخدرات والقبض على 

التسليم المراقب، ال سيما في حـاالت   استعمالكبار المهربين بفضل اللجوء إلى 
التسليم المراقب العابر للحدود والبلدان، لذلك فقد أصبح هـذا األسـلوب مـن    

  .اهتماما دوليا كبيراالتحري يستقطب 
  

نجد أن أهم المؤتمرات والملتقيات الدولية التي تنظم حول الوقاية من اإلتجـار  
التسليم المراقـب فـي    عتدرج موضوغير المشروع في المخدرات ومكافحتها 

  .جدول أعمالها وتصدر توصيات تدعو إلى تعاون الدول في هذا المجال
  

منت نصوصا صريحة لموضـوع التسـليم   ومن الوثائق الدولية الهامة التي تض
في ميـدان  المقبلة  المخطط الشامل المتعدد التخصصات لألنشطة  '': المراقب 

المؤتمر الدولي المعنـي بإسـاءة    اعتمدهالذي ' 'العقاقير استعمالمكافحة إساءة 
 26إلى  17العقاقير واإلتجار غير المشروع بها، الذي عقد في فيينا من  استعمال
إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع في  باإلضافة، 1987جوان 

  .1988المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 
  



 

من المخطط الشامل على تعزيز استعمال أسلوب التسـليم   )18(لقد نص الهدف 
المراقب، وتضمن اإلشكالية ومسارات العمل المقترحة على الصـعيد الـوطني   

  :ليمي والدولي على النحو التالي وعلى الصعيدين اإلق
  

  :بالنسبة لمسارات العمل المقترحة على الصعيد الوطني 
  

 باسـتخدام المعنية تعديل القانون بحيـث يسـمح    ةيستبعد دستور الدوللم  ما''_
أسلوب التسليم المراقب، ينبغي النظر في تعديل القانون لكي يسمح باسـتخدامه  

يمكن للسلطة التشريعية وللوزارة أو السلطات و. عقب اتفاقيات وترتيبات مسبقة
المختصة اتخاذ ما يلزم من تدابير بمقتضى القانون المحلي، إلجازة اإلستخدام 
المناسب ألسلوب التسليم المراقب بهدف أن يحدد ويقدم للمحاكمـة األفـراد أو   
الهيئات أو سائر المؤسسات المشتركة في شحن أو نقل أو تسليم أو إخفـاء أو  

م شحنة غير مشروعة من المواد الخاضعة للمراقبة التي يمكن أال تكشـف  تسل
  .إذا ما تم القبض على الوسطاء أو حاملي الشحنة فورا لدى التعرف عليهم

  .وعلى الصعيدين اإلقليمي والدولي
  

وبغية التيقن من أن عمليات التسليم الخاضع للمراقبة يجري تنسـيقها بشـكل   _ 
ني والدولي، يمكن للدول إذا رأت ذلك مناسبا أن تنبط فعال على الصعيدين الوط

  .بجهاز أو بعدد من األجهزة مسؤولية هذا التنسيق
  

وينبغي لشعبة المخدرات، بمساعدة صندوق الدول المتحدة لمكافحـة إسـاءة   _ 
استعمال العقاقير وبالتعاون الوثيق مع المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة     

ون الجمركـي، أن تـنظم دورات تدريبيـة إقليميـة     ومجلس التعا) األنتربول(
للموظفين المنوط بهم إنفاذ القوانين والموظفين القضائيين بهدف وضع مبـادئ  

  ''توجيهية وأن تلقنهم أساليب رصد التسليم الخاضع للمراقبة ومراقبته وتنسيقه
  
  

جتماع الثالث عشر لرؤساء المصالح المكلفة على المستوى االكما أصدر 
المخدرات، في أمريكا الالتينية وجزر بتجار غير المشروع مكافحة االبي الوطن

  :، منهامتعلقة بالتسليم المراقبتوصيات  ،2004في صيف  الكارايب،
  
ع الدول على مراجعة اإلجراءات المتعلقة بالتسليم المراقب يتشج الدعوة إلى" 

واإلجراءات، كي تزود بالنصوص القانونية، والموارد، والمعارف المتخصصة، 
 نوآليات التنسيق المالئمة من أجل تسهيل هذه العمليات المعقدة التي ينبغي أ

  .يتكفل بها متخصصون
  



 

القيام بدراسة سبل دعم التعاون والتنسيق بين الشرطة األطراف إلى الدول  دعوة
قصد تشجيع الجهود المشتركة الرامية لتسهيل إجراء عمليات التسليم  ،والقضاة

  .إجراء عمليات تكوين مشتركة مع بحث إمكانيةوتحسين فعاليتها، المراقب 
   

توجيه الدعوة لديوان األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لكي يتصل بـ 
الخاص بالتسليم المراقب، " أنتربول " لدراسة إمكانية مراجعة دليل " أنتربول " 

ية، واألنظمة القانونية، حول اإلجراءات القانون تللسهر على أن يتضمن معلوما
  .م المراقبيوالسلطات المختصة أو المكلفة بالتنسيق في ميدان التسل

   
ديوان األمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة أن يفكر في صياغة  دعوة

  )1(. " قواعد نموذجية حول التسليم المراقب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  الصادرة عن المجلس االقتصادي االجتماعي لألمم المتحدة  E/CN.7/2004/5ترجمة شخصية من الوثيقة 

  
  



 

  التعاون العربي في مجال التسليم المراقب
  

نشير إلى أن معظم الدول العربية قد صادقت على اإلتفاقيات الدوليـة المتعلقـة   
ولذلك فهي  ،1988بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبصفة خاصة إتفاقية 

المتعلقـة بإجـازة    11وبصفة خاصة المادة  ،هذه اإلتفاقيةة نظريا بأحكام لزمم
العربية لم تـدرج   الداخلية توبالرغم من أن التشريعا .إستعمال التسليم المراقب

جميعها هذا األسلوب من التحري، فقد حظي أسلوب التسليم المراقب في البلدان 
الدولي لهذا الموضوع، إذ نجد أن  العربية بأهمية ال تقل شأنا عما يوليه المجتمع

موضوع التسليم المراقب قد أدرج فـي نصـوص القـانون العربـي الموحـد      
والمتعـددة   الثنائيـة وفي العديد من اإتفاقيـات العربيـة    ،للمخدرات النموذجي

  .األطراف
  

كما نجد أن التسليم المراقب يمارس على مستوى التعاون المباشر بين العديد من 
 ،وهكذا .ية وبين هذه األخيرة ودول أخرى أوروبية وآسيوية وغيرهاالدول العرب

من القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي قد تضـمن  ) 70( نجد أن المادة
  :مايلي 

  

ـ شـؤون   إدارةعرض مـدير   بناء علىال يجوز لوزير الداخلية  " درات المخ
ارك، أن يسـمح خطيـا   والمؤثرات العقلية، وبعد إعالم النائب العام ومدير الجم

بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر أراضي الدولة إلـى  
دولة مجاورة، تطبيقا لنظام المرور المراقب، إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم 
في الكشف عن األشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهـة المرسـلة   

  ."إليها 
   
  

اإلسـتعمال  من اإلستراتيجية العربية لمكافحة )  ثانيا/ح/أ (ت الفقرة منكما تض
  :غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ما يلي

  
مـا   دعوة الدول العربية إلجراء تبادل سريع للمعلومات فيما بينها، في كـل  "

يتعلق بشؤون المخدرات، وخصوصا ما يتعلق بالمهربين والمتاجرين وشـحنات  
المحلية واإلقليميـة، والشـبكة    ةلك الشبكات الالسلكيذفي المخدرات، مستعملة 

  ."متاحة  لألنتربول، وبأية وسيلة أخرى ةالالسلكي
  
  
  
  



 

  :من اإلستراتيجية أيضا ما يلي)  ثالثا/ب (تضمنت الفقرة قد و
  
تنظيم لقاءات دورية بين ضباط مراكز الحدود وقادة الوحدات للدول العربيـة   "

ية المجاورة لدولة أجنبية، لتبادل المعلومـات ووضـع   المجاورة، وللدول العرب
  ."قبة المهربين المتسللين وإلقاء القبض عليهم االخطط المشتركة الكفيلة بمر

  
وفي مجال اإلتفاقيات الثنائية، فقد تضمنت المادة الرابعة من إتفـاق التعـاون    

السـعودية  لمكافحة المخدرات بين وزارتي الداخلية في كل من المملكة العربية 
مرور المراقـب  التسهيل عمليات  ": والجمهورية العربية السورية على ما يلي 

على أن يعلم  ،بغية القبض على مستقبلي المخدرات وكل من له عالقة بالجريمة
  ." ساعة على األقل 48عن تلك العمليات قبل 

  
ر كما تضمنت المادة الخامسة من إتفاقية التعاون في مجـال مكافحـة اإلتجـا   

ستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية بـين دول مجلـس   واال
  :التعاون العربي، ما يلي 

  
العمل على تمكين األجهزة المختصة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليـة  

  :من القيام بواجبها على الوجه األكمل من خالل 
   
نتقال بين دول المجلـس  توفير اإلتصال مع نظرائها على وجه السرعة واإل. 1

والمشاركة في العمليات التي تستوجب المتابعة خارج الحدود اإلقليميـة كلمـا   
  .الضرورة ذلك اقتضت

  
نجد أن العديد من عمليات التهريب قد تم إحباطها فـي   ،وعلى المستوى العملي

 ،العديد من البلدان العربية بفضل التعاون الدولي التنائي والمتعـدد األطـراف  
ال سيما المنظمـة الدوليـة للشـرطة     ،ظمات الدولية المختصةنتعاون مع الموال
 .ستعمال أسلوب التسليم المراقباوبفضل  . والمنظمة الدولية للجمارك" أنتربول"

واع ـوقد أدى ذلك في العديد من المرات إلى ضبط كميات كبيرة من مختلف أن
  .نـاص المتورطيـن األشخـدد مـف عـوتوقي ،دراتـالمخ

  
  
  
  
  
  



 

 23/07/2004ونذكر في هذا الصدد عملية التسليم المراقب التي تمت بتـاريخ   
غ من الحشيش من قبل ضابط لبناني داخل لك 100والتي مكنت من حجز حوالي 

رتباط السـعودي،  ضباط اال مع بالتنسيق ،األراضي السعودية بمطار الملك فهد
ومـن  . لعملية المذكورةوتوقيف شخصين سعوديين وثالث أردني متورطين في ا

كلغ  200نذكر تلك التي مكنت من ضبط  ،أمثلة عمليات التسليم المراقب الداخلي
  .بدولة اإلمارات العربية المتحدة 2005ماي  11من الحشيش المخدر في 

  
بـين مصـالح مكافحـة     1997في عملية التسليم المراقب التي تمت  كما نذكر

  . يكا والتي كللت بالنجاحالمخدرات في المملكة المغربية وبلج
  

حيث يـتم   ،مستمر بين المصالح المعنية في دول التعاون الخليجيتنسيق  وهناك
وتنفيذ عمليات  ،تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

مشتركة، حيث تم إحباط العديد من عمليات التهريب والتـي أدت إلـى ضـبط    
وتوقيـف عـدد مـن األشـخاص      ،أنواع المخدراتكميات كبيرة من مختلف 

وذلك سواء من خالل عمليات داخل البالد أو من خـالل عمليـات    .المتورطين
      .     التسليم المراقب التي تجرى بناء على معلومات سابقة من مختلف الدول المعنية

        
  بلدان اإلتحاد األوروبي التعاون بين

  
تفاقية األمم ال اوروبي بتقنية التسليم المراقب طبقتعمل معظم بلدان اإلتحاد األ

تفاقية شنغن، لكن تطبيق هذه االمتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و
ومن حيث وجود  ،ختلف من بلد آلخر من حيث الهيئات المكلفة بذلكيالتقنية 

ومن حيث إخضاع عمليات التسليم المراقب  ،تشريع خاص بالتسليم المراقب
  .روط معينةلش
  

 المكونة لالتحاد قبل التوسيع فنجد أن بلدان اإلتحاد األوروبي الخمسة عشر
ألمانيا، النمسا، بلجيكا، الدانمارك، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، إيرلندا، (

تعمل بتقنية ) إيطاليا، ليكسمبورغ، هولندا، البرتغال، المملكة المتحدة والسويد
يستعمل باستمرار وال يتطلب ترخيصها  اتباره إجراء عاديالتسليم المراقب، باع

ألوامر ) النمسا، الدانمارك، فرنسا، أنجلترا(مسبقا، لكنه يخضع في بعض الدول 
اسبانيا، اليةنان، إيطاليا، (في حين نجد بلدان أخرى. من المصلحة المعنية

تسليم تشترط إصدار ترخيص مسبق من هيئة قضائية لتنفيذ عمليات ال) السويد
. عبر الحدود بوتولي هذه البلدان أهمية خاصة لعمليات التسليم المراق .المراقب

. 1988لكن هذه التقنية ممكنة بالنسبة لجميع البلدان طبقا إلتفاقية فيينا لسنة 



 

وتعتبر كل دول اإلتحاد األوروبي عمليات التسليم المراقب تقنية بوليسية عادية 
النمسا، بلجيكا، الدانمارك، إيطاليا، (الدول  تمارسها مصالح الشرطة في بعض
ومصالح الشرطة والجمارك في دول ) اللكسمبورغ، هولندا، البرتغال

  ). ألمانيا، فرنسا، اليونان، إرلندا، أنجلترا (أخرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

II   التحريض البوليسي  
  

نوع من الممارسة غيـر   ،بمثل التسليم المراق ،)االستثارة(التحريض البوليسي 
باختراق شـبكات   عتيادية، الهدف منها مكافحة تهريب المخدرات بكيفية فعالةاال

  .تهريب المخدرات وتوزيعها
  
التحريض البوليسي هو الفعل الرامي إلى دفع الشخص إلى ارتكاب مخالفة من و

نفسـه   ائي العام، بأن يقوم الشرطي بإخفاء هويته ويقدمنوجهة نظر القانون الج
تجار غير المشروع في المخـدرات  على أنه متواطئ أو متورط في عمليات اال

  . والمؤثرات العقلية
  

  :تطرح مناقشة هذه الممارسة مالحظتين  
  

لكي يكون الشخص الذي يرتكب جناية واقعا تحت طائلة العقاب، أو على  :أوال 
نوي للمخالفة، لكن األقل يكون مسؤوال، يجب أن تتوفر اإلرادة، أي العنصر المع

في مثل هذه الحاالت، يكون الشخص المحرض واقعا تحت الضغط المعنـوي،  
عندما يقدم على ارتكاب المخالفة التي حرض عليها، بيـد أن الفقـه القـانوني    
يقضي بأن مجال تطبيق اإلجبار المعنوي المعفي من المسـؤولية يكمـن فـي    

ريض درجـة سـلب إرادة   فهل يبلغ التح. الضغوطات ذات المصدر الخارجي
  الشخص المحرض ؟

  
ونتساءل هنا، هل هذا النوع من الضغط ينطبق علـى التحـريض البوليسـي؟    

تجار غير المشروع مع شـرطي  بالفعل، نتساءل هل الشخص الذي يمارس اال
بأداء صـفقة  ' يخفي هويته يتمتع بكل حرية التصرف واتخاذ القرار؟ إنه يقوم 

لكن قد يختلف الوضع عندما تدفع مصالح الشرطة أو بكيفية منطقية،  ' تجارية 
الدرك أحد األشخاص إلى العودة إلى ممارساته القديمة غير المشروعة بعرض 

  قتراحات مغرية عليه ؟ا
  

فتكمن في مجال التواطؤ، ألن تحريض شرطي شخصـا     أما المالحظة الثانية
خالفة التي سـيقوم  ما على ارتكاب فعل مخالف للقانون تجعل منه شريكا في الم

الفاعل بارتكابها، ألن المتواطئ هو الشخص الذي ال يقـوم شخصـيا بإنجـاز    
العناصر المكونة للمخالفة التي يرتكبها الفاعل، إنما هـو يقـوم بتحـريض أو    

  .بتسهيل الفعل الرئيسي بممارسات ذات أهمية مادية ثانوية
  
  
  



 

كون من الناحية القانونية فالمحرض، سواء كان شرطيا أم ال، ي ،وبناء على ذلك
ومن الناحية المعنوية بمثابة المتواطئ في المخالفة، بغض النظر عن أي تبرير 

  .بفعل القانون أو أوامر السلطات الشرعية
  
ممارسة تسمح لضباط الشرطة القضائية  ، من جهة أخرى،التحريض البوليسيو

ة المخالفات التـي  بهدف مالحظ ،بارتكاب مخالفات للتشريع المتعلق بالمخدرات
لكن اآلراء الفقهية تبقى مختلفة بالنسبة للدافع إلى مثل هذه  .يعاقب عليها القانون

إذ يرى البعض أن التحريض يمكن في الوقت المناسب، من معاينة  .الممارسات
  .مثل هذه المخالفات التي يصعب إظهارها بالطرق العادية

  
هو الكشف عن فكرة إجرامية قد ال  فيرى أن هدفها ونتيجتها ،أما البعض اآلخر

كما يـرى المحـامي   . تظهر إلى الوجود دون اللجوء إلى استعمال هذا اإلجراء
أن الصعوبة التي تجدها مصالح الشرطة في مجـال حالـة   "اإليطالي كاباليرو 

  ".التلبس هي التي تدفع الفقه القضائي إلى قبول مثل هذه الممارسات
   

  :التحريض البوليسي  مصدر
   

مصدر التحريض البوليسي ممارسة قديمة هي عبارة عن تقنية كانت الواليـات  
. جميع الحيل التي يلجأون إليهـا على المتحدة تلجأ إليها للقضاء على المهربين و

أعـدها مكتـب مكافحـة    " sell and bust"أو " bay and bust"إنها ممارسة 
ن وسائل الكفاح ضـد  المخدرات األمريكي، كما نجد أن التحريض كان وسيلة م

قتصادي، اسـتعملت فـي فرنسـا خـالل األربعينـات      الجريمة في المجال اال
  .والخمسينات

  
تجار غير المشروع في المخدرات تجعل أمر معاينة المخالفات في إن طبيعة اال

غاية الصعوبة بالنسبة للمحققين الذين يواجهون نشاطات تهريب خفية يصـعب  
أدرجتها في تشريعاتها كما هو الشـأن بالنسـبة    ونجد بعض البلدان قد. كشفها

       علـى أن  706-32الذي تـنص مادتـه    ،لقانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي
يقتنـون مخـدرات أو   : ضباط الشرطة القضائية غير مسؤولين جزائيا عندما ' 

يحوزونها، أو ينقلونها، أو يسلمونها، أو يضعون تحت تصرف أشخاص يقومون 
ت المذكورة وسائل ذات طابع قانوني وكذا وسـائل النقـل والتخـزين    بالمخالفا

  ) 1(.'تصالوالحفظ أو اال
  

___________  
  ترجمة شخصية -)1(
  



 

  : الطابع القانوني للتحريض البوليسي 
  

فإن ذلك سيمكن ضباط  ،عندما ينص القانون في بلد ما على التحريض البوليسي
استنادا لترخيص مسبق، وهم محررون الشرطة القضائية من أداء بعض األفعال 

  . من المسؤولية الجزائية
  

تجار تستوجب طبيعة هذه األفعال من طرف القائمين بها مشاركة إيجابية في اال
كما يمكنهم توفير  .غير المشروع، إذ يمكنهم القيام بأفعال إيجابية في هذا المجال

النوع من األفعال لـه  لكن هذا . تجار غير المشروعاألدوات الضرورية لهذا اال
إال أن القانون، عنـدما يـنص    .تأثيرعلى المسؤولية الجزائية، بالنظر لتواطئهم

ويكمن أساس هذا اإلعفاء . على هذا اإلجراء، يطرح مبدأ إعفائهم من المسؤولية
فـإذا  . في وجود فعل مبرر من شأنه إعفاء الشخص المعني من كل المسؤوليات

  .إن مسؤولية منفذيها ال تكون قائمةنص القانون على التحريض، ف
  

  : تنفيذ التحريض 
  

التحريض كممارسة غير عادية يكون محاطا بشروط أهمها خضوعه لترخيص 
ويحدد في هذا الترخيص السبب، نوع الفعل، النتيجة المنتظرة . من النيابة العامة

 .ملياتمن الترخيص، والمصالح المؤهلة لتنفيذ مثل هذا اإلجراء وكذا طبيعة الع
كما أن خطورة هذا اإلجراء تقتضي أن يخضع هذا الترخيص لشكلية محـددة،  

  .الكتابي المشروط من شأنه أن يضمن تنفيذا يحترم حقوق الدفاع صفالترخي
   

ينبغي أن يحدد القانون المصالح المخول لهـا اللجـوء إلـى     ،ومن جانب آخر
ضائية وأعوانهـا  التحريض، وهي على العموم محصورة في ضباط الشرطة الق

تجار غير المشروع هـي  ومعرفتهم بدواليب اال. الموضوعين تحت مسؤولياتهم
  .التي تمنحهم هذه الشرعية

  
  :العمليات المبررة 

  

قتناء المخـدرات، وحيازتهـا، ونقلهـا أو تسـليم     ايستطيع هؤالء الموظفون  
تجار غير المشروع مخدرات، أو وضع تحت تصرف أشخاص يمارسون هذا اال

هذه . تصالدوات ذات طابع قانوني، ووسائل النقل، والتخزين، والحفظ، أو االأ
األفعال تمكن ضباط الشرطة القضائية من أن يكونوا متواجدين في كل مراحـل  

  .إبرام الصفقات، ومن تتبع الشبكات والوصول إلى كبار المهربين والمدبرين
  
  



 

  :طبيعة المخالفات المستهدفة من التحريض 
  

فأعوان مصـالح  " ي مثل هذه العمليات إلى مكافحة استهالك المخدرات ال ترم 
الشرطة، والدرك، والجمارك، ال يتدخلون في نهاية سلسلة نشاط التهريب، لكنهم 

  .فالتحريض يستعمل لمكافحة عمليات التهريب الكبرى وفك الشبكات" يلجونها
  

ار غيـر المشـروع   تجويرمي التحريض البوليسي إلى القمع الفعال لعمليات اال
والوصول إلى كبار المهربين وشلهم، وفـك شـبكات التهريـب     ،الكبيرة نسبيا

  .الكبرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :المراجع
  

مسؤولي إنفاذ قوانين وضباط الخاص بتدريب   كتيب األمم المتحدة •
 .التسليم المراقب: المخدرات

  
العقليـة فـي    وثيقة حول التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات •

 .المنطقة العربية، المكتب العربي لشؤون المخدرات
  

 وثائق من الموقع اإللكتروني ألنتربول بيروت •
  

• Jacques BOREM Les Etats nationaux face au fléau mondial de 
la drogue. Académie des Sciences Morales et Politiques. 

 
          • Nations Unies – Conseil Economique et Social,  
           Doc. N° E/Cn.7/2004/5 – 06 janvier 2004 
 
        • Site du Journal l’Humanité, rubrique articles 
             " les saisies records de Pierre Joxe " 
 
        • Pratiques et techniques  opérationnelles en matière de drogue 

dans l’Union Européenne,   
            Unité Drogue EUROPOLE – 12/08/1996 
 
        • United Nations International Drug Control Programme, 
            Overview of legislation on selected topics :  
            Controlled Delivery , control of proceeds from drug trafficking 


