جرامئ بيع التبغ للناش ئني
ميارس الكثري من ا ألفراد عادة التدخني رمغ لك التحذيرات الرمسية والطبية عن رضره عىل خشص املدخن وذويه .وقد أأدت بعض
املامرسات التجارية اىل انتشار تكل العادة السيئة بني النشء ،مما حدا ابملرشع القطري أأن يتدخل جملاهبة تكل املامرسات ،حيث
أأصدر صاحب السمو الش يخ متمي بن محد أل اثين أأمري البالد املفدى القانون رمق ( )10لس نة  2016بشأأن الرقابة عىل التبغ
ومش تقاته.
ومبوجب املادة ( )8من هذا القانون ،حيظر عىل أأي ابئع بيع التبغ أأو مش تقاته أأو السجائر اىل أأي خشص مل يمت الثامنة عرشة من
معره .بل ان القانون حظر تقدمي التبغ أأو مش تقاته أأو السجائر ملن هو دون الثامنة عرشة حىت ولو اكن ذكل دون مقابل .فضال
عن ذكل ،فقد نص القانون عىل عدم جواز الاعتذار جبهل حقيقة معر املشرتي وقت بيع التبغ هل ،أأي ان القانون افرتض عمل ابئع
التبغ بسن املشرتي؛ هذا الافرتاض يعد قرينة قانونية عىل عاتق املشرتي ال يقبل اثبات عكسها .ونظرا لقوة تكل القرينة ،فقد منح
املرشع للبائع سبيال للتحقق من معر املشرتي ،وذكل بأأن منحه احلق يف أأن يطلب من املشرتي تقدمي بطاقة الهوية للتحقق من
س نه .ونتيجة لتكل القرينة ،تعد اجلرمية اتمة مبجرد بيع التبغ اىل خشص دون الثامنة عرش من معره ،وال يقع عبء اثبات القصد
اجلنايئ عىل عاتق الادعاء ،اذ انه مفرتض مبجرد البيع يف هذه احلاةل ،ويقع عبء اثبات عكس ذكل يف هذه احلاةل عىل البائع
نفسه.
وامعاان يف تنظمي املسأأةل ،تنص املادة ( )13من هذا القانون عىل حظر بيع التبغ أأو مش تقاته أأو السجائر يف حميط ( )1000أألف
مرت من املدارس واملؤسسات التعلميية والتدريبية .وتعد تكل اجلرمية من ابب سد اذلرائع يف الفقه االساليم ،وهو ما يعد مسلاك
محمودا من املرشع القطري .واحلظر يف هذه احلاةل عام ،أأي حيظر بيع التبغ ألي خشص حىت ولو ختطى الثامنة عرشة من معره طاملا
أأن املتجر يقع يف حميط أألف مرت من احدى املدارس أأو املؤسسات التعلميية أأو التدريبية .مبعىن أخر ،حيظر عىل املتاجر ( أأو حىت
الباعة اجلائلني ان وجدوا) اليت تقع يف هذا احمليط االجتار يف التبغ هنائيا .ويس تفاد القصد اجلنايئ يف هذه اجلرمية من حيازة البائع
مكية من التبغ تدل دالةل قاطعة عىل أأهنا بقصد االجتار وليس الاس تخدام الشخيص.
ومبوجب املادة ( )16من هذا القانون ،يعاقب مرتكب أأاي من هذه اجلرامئ التنظميية ابحلبس مدة ال جتاوز س تة أأشهر أأو الغرامة
اليت ال تزيد عن مائة أألف رايل ،أأو بلكتا هاتني العقوبتني .وقد حرص املرشع أأال جتب تكل العقوبة أأي عقوبة أأشد يف قانون أخر
اذا اكنت ا ألفعال املرتكبة تكون جرمية أأخرى عقوبهتا أأشد من املنصوص علهيا يف قانون الرقابة عىل التبغ ومش تقاته.

املنتجات البرتولية والتعامل الغري املرشوع فهيا
املنتجات البرتولية يه ما يُنتج يف املصايف عن معليات تكرير املواد الهيدروكربونية من مواد ومش تقات ،وتشمل وقود ادليزل،
وغاز البرتول املسال " ،"LPGوالبزنين ،ووقود الس يارات (اجلازولني) ،والكريوسني ،ووقود الطائرات ،وزيت الوقود ،وزيت
التشحمي ،وذكل طبق ًا للقانون رمق ( )6لس نة  2016بشأأن ماكحفة هتريب املنتجات البرتولية والتعامل غري املرشوع فهيا ،وقد
حظر القانون هتريب املنتجات البرتولية وقرر عىل مرتكبهيا عقوبة احلبس مدة ال جتاوز عرش س نوات ،وابلغرامة اليت ال تزيد عىل
( )1,000,000مليون رايل.
كام حظر التعامل غري املرشوع يف املنتجات البرتولية ابلبيع ملن يقوم ابعادة بيعها أأو رشاؤها بقصد اعادة بيعها دون احلصول عىل
ترخيص او احلصول عىل حصة بناء عىل معلومات أأو واثئق غري حصيحة أأو الاس مترار يف احلصول عىل احلصص رمغ زوال سبب
احلصول علهيا أأو اس تعاملها يف غري الغرض اذلي تقررت هل وقرر املرشع عىل مرتكيب هذه الافعال عقوبة احلبس مدة ال جتاوز
ثالث س نوات ،وابلغرامة اليت ال تزيد عىل ( )500,000مخسامئة أألف رايل ،أأو ابحدى هاتني العقوبتني و مشول احاكم القانون
لاكفة ا ألشخاص بصفهتم الطبيعية واملعنوية .
ويف حاةل االدانة حتمك احملمكة مبصادرة املنتجات البرتولية حمل الهتريب أأو التعامل غري املرشوع ،أأو ابلزام احملكوم عليه بدفع ما
يعادل قميهتا عند عدم ضبطها ،كام حتمك مبصادرة وسائل النقل وا ألدوات واملواد اليت اس تعملت يف ارتاكب اجلرمية ،وذكل مع عدم
االخالل حبقوق الغري حسن النية وجيوز لوزير الطاقة والصناعة أأو من يفوضه التصاحل يف بعض اجلرامئ املذكورة يف هذا القانون
قبل حتريك ادلعوى اجلنائية أأو أأثناء نظرها.

اختصاص ديوان احملاس بة برقابة ا ألداء
بصدور القانون رمق ( )11لس نة  2016بشأأن ديوان احملاس بة ،مت اضافة اختصاص جديد اىل ديوان احملاس بة هو الاختصاص
برقابة ا ألداء العام ملؤسسات ادلوةل ووضع أليات حمددة ذلكل ،تقوم يف ا ألساس عىل الشفافية ألهجزة الرقابة بني احلكومة والر أأي
العام .وقد ورد النص عىل أأحاكم رقابة ا ألداء يف لك من املادتني ( )14( ،)13من هذا القانون.
مفا يه رقابة ا ألداء ؟ وما أأمهيهتا؟ وما أأهدافها؟
أأو ًال :تعريف رقابة ا ألداء:
يه حفص مس تقل وموضوعي ألعامل اجلهات احلكومية اخلاضعة للرقابة أأو أأنظمهتا أأو براجمها أأو مؤسساهتا أأو مرشوعاهتا للتحقق
من اس تخدام تكل اجلهات للموارد (املالية واملادية والبرشية) وفق ًا ملعايري الاقتصاد والكفاءة والفعالية هبدف تطوير ا ألداء ووقف
اهدار املال العام.
ومبعىن أخر تمتثل رقابة ا ألداء يف مجموعة االجراءات والعمليات الالزمة اليت تقوم هبا اجلهة امللكفة ابلرقابة للتأأكد من أأن معليات
تنفيذ ا ألداء الفعيل تمت وفق ًا للمعايري واخلطط املوضوعة مس بق ًا ،وبيان مدى الاختالفات بني تكل املعايري واخلطط املوضوعة ،مث
بعد ذكل دراس هتا وحتليلها للتعرف عىل نقاط الضعف واالهدار للامل ،واخلروج ابملالحظات ،وحتديد مسبباهتا ،ومن املسؤول
عهنا ،وتقدمي الاقرتاحات والتوصيات املناس بة لتصحيحها ومنعها من احلدوث مس تقب ًال.
اثني ًا :أأمهية رقابة ا ألداء:
تنبع أأمهية رقابة ا ألداء يف أأهنا تسامه يف حتسني ا ألداء للجهات واملؤسسات احلكومية وختفيض التاكليف ،وترش يد االنفاق والتحقق
من مدى مراعاة تكل اجلهات عند انفاقها للنظم (القانونية – االدارية) ،واالجراءات املعمول هبا من خالل قياس مدى اقتصادية
ا ألنشطة ،وكفاءة اس تخدام املوارد البرشية واملالية وغريها ،وفعالية ا ألعامل واخلدمات املقدمة للجمهور.
اثلث ًا :أأهداف رقابة ا ألداء:
هتدف رقابة ا ألداء اىل حتقيق ا ألهداف التية:
 -1تطبيق القوانني والتعلاميت والتوجهيات الصادرة عن خمتلف السلطات واملؤسسات واالدارات احلكومية بصورة حصيحة لتحقيق
ا ألهداف والنتاجئ املرجوة مهنا.
 -2السعي للحد من مظاهر الفساد املايل واالداري يف اجلهات احلكومية ومؤسسات ادلوةل منع ًا الهدار املال العام.
 3ـ احلفاظ عىل ا ألنشطة واخلدمات احلكومية بعيد ًا عن ا ألهواء وامليول الشخصية والس ياس ية أأو أأية ميول أأخرى من شأأهنا أأن
تؤدي اىل الاحنراف هبا َّمعا هو مقرر لها.
 4ـ حتديد مدى الزتام اجلهات التنفيذية مبا أأ َّقرته ووافقت عليه اجلهات الترشيعية؛ أأي مدى الزتااها ابلقوانني واللوا ح والقرارات.
 -5التأأكد من أأن معليات التمنية ومرشوعاهتا اكفة الس امي املشاريع االنتاجية تسري وفق اخلطة أأو اخلطط احلكومية بصورة دقيقة
وحصيحة.
 -6حتديد السلبيات وا ألزمات واالخفاقات اليت ترافق النشاطات احلكومية لوضع البدائل الناحجة واحللول املناس بة لتجاوز هذه
السلبيات وا ألزمات.
7ـ ضامن وصول اخلدمات املقررة للمواطنني يف الوقت واملاكن املناس بني.

من حبوث اجملةل القانونية والقضائية
جرمية ادلخول غري املرشوع
يف العدد ا ألول  -الس نة العارشة (يونيو ،)2016نرشت اجملةل القانونية والقضائية اليت يصدرها مركز
ادلراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل القطرية حبث لدلكتور عبد االهل محمد النوايسة  ،أأس تاذ القانون اجلنايئ
بعنوان "جرمية ادلخول غري املرشوع يف ترشيعات اجلرامئ االلكرتونية العربية".
وقد بني الباحث خطورة تكل اجلرمية وما متثهل من هتديد حقيقي ملس تودع الرس االلكرتوين وانهتاك اخلصوصية
االلكرتونية ل ألفراد ،وكذا انهتاك أأرسار اقتصادية للمؤسسات املالية والبنوك مما يعرضها خلسائر مالية فادحة ،بل
وصل ا ألمر اىل حد انهتاك أأرسار تتعلق بأأمن ادلوةل.
وقد أأوحض الباحث أأن املرشع القطري قد توسع توسعا محمودا يف حمل اجلرمية ،حيث يشمل ادلخول غري املرصح
به للمواقع االلكرتونية ،وا ألنظمة املعلوماتية ،والش بكة املعلوماتية ،ووسائل تقنية املعلومات و أأي جزء مهنا (املادة
 3من قانون ماكحفة اجلرامئ االلكرتونية رمق  14لس نة  .)2014وقد اختلفت الترشيعات يف اشرتاط أأن يكون
النظام املعلومايت محميا ،اال أأن القانون القطري مل يتطلب رشط امحلاية.
وقد بني الباحث أأراكن جرمية ادلخول غري املرشوع:
أأوال :ركن مادي يمتثل يف فعل ادلخول غري املرصح به ،اال أأن مفهوم ادلخول لنظام معلومايت ما زال حمل خالف.
وقد ش هبه البعض بدخول املمتلاكت املادية ،فش به المكبيوتر احملمي بلكمة مرور بباب هل قفل حيث أأن الغرض
من لكمة املرور هو ذات الغرض من القفل وهو احرتام حرمة ا ألماكن وا ألشخاص .وبناء عليه عرف ادلخول بأأنه
أأي تفاعل انحج مع المكبيوتر .وال يشرتط ادلخول بوس يةل معينة فلك الوسائل سواء طاملا حتقق هبا ادلخول
للنظام املعلومايت .ويشرتط أأن يكون ادلخول دون حق ،كأن يتطلب دفع مبلغ من النقود ومت ادلخول دون
دفعه .وقد اختلفت الترشيعات يف طبيعة ادلخول ،فبعضها جترم ادلخول اذا حتققت نتيجة اكحلصول عىل
معلومات ،بيامن جترم الغالبية ادلخول اجملرد بغض النظر عن النتيجة ،وبعضها يشدد العقاب اذا اكن ادلخول
بغرض حتقيق نتيجة معينة.
اثنيا :الركن املعنوي ،ويمتثل يف القصد اجلنايئ ،وقد تطلبت بعض الترشيعات القصد اجلنايئ العام فقط بعنرصيه
العمل واالرادة  ،بيامن اشرتطت بعضها توافر القصد اجلنايئ اخلاص اي قصد حتقيق غاية معينة من ادلخول.
أأما العقوبة فقد نص القانون القطري عىل عقوبة احلبس والغرامة ،وشددت العقوبة اذا ارتكبت اجلرمية من
موظف عام مس تغال صالحياته (املادة  ،)51كذكل نص عىل عقوبة املصادرة واغالق احملل (املادة  ،)53كام
عاقب عىل الرشوع فهيا مبا ال يتجاوز نصف احلد ا ألقىص لعقوبة اجلرمية التامة (املادة  ،)50كذكل ساوي يف
العقاب بني الفاعل والرشيك (املادة  .)49و أأخريا نص عىل االعفاء من العقوبة برشط التبليغ قبل عمل السلطات
ابجلرمية وقبل وقوع الرضر ،أأما اذا مت التبليغ بعد عمل السلطات و أأدى اىل ضبط ابيق اجلناة ،جاز للمحمكة أأن
تقيض بوقف تنفيذ العقوبة (املادة .)54

وخلص الباحث اىل رضورة جترمي ادلخول غري املرشوع للنظام املعلومايت ،وتشديد العقاب اذا اكن ادلخول محمي
نظرا ملا يمن عن ارصار اجلاين عىل ارتاكهبا ،ورضورة العقاب عىل الرشوع ،وكذا رضورة نرش الوعي خبطورة
تكل اجلرمية ،واختاذ تدابري فعاةل يف جمال ا ألمن املعلومايت.

