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    خالصة وافية  - ثانيا  
      قَطَر    

مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لقَطَر يف سياق تنفيذ اتفاقية   - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم

باملرسـوم رقـم    ، وصدَّقت عليهـا ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١وقَّعت قَطَر على االتفاقية يف 
. ودخلــت االتفاقيــة حيــز النفــاذ ٢٠٠٧كــانون الثاين/ينــاير  ٣٠الصــادر يف  ٢٠٠٧لســنة  ١٧

  .٢٠٠٧آذار/مارس  ١بالنسبة لقَطَر يف 
والعالقة القائمة بني القانون الوطين والقانون الدويل عالقـة ثنائيـة يف النظـام القـانوين القَطَـري،      

ــذوال  ــها االتف  ُتنفَّ ــدات، ومن ــة، تلقائاملعاه ــااقي ــة    ي ــا يف التشــريعات القَطَري ــتعني إدراجه ــل ي   ، ب
  من الدستور). ٦(املادة 

، اعتمـدت قَطَـر   ٢٠٠٣والنظام القَطَري نظام ملكي دستوري وراثـي. وبصـدور دسـتور عـام     
ــادة     ــني الســلطات (امل ــدأ الفصــل ب ــا     ٦٠مب ــس الشــورى الســلطة القضــائية وفق ــوىل جمل ). ويت

لــبالد الســلطة التنفيذيــة، مبعاونــة جملــس الــوزراء. وتنقســم احملــاكم إىل للدســتور، ويتــوىل أمــري ا
جنائيــة ومدنيــة، علــى درجــتني. وُتشــرف احملكمــة العليــا علــى ســالمة عمــل احملــاكم وأجهزهتــا 

  الفرعية. ويشمل النظام القضائي أيضا احملكمة الدستورية.
ليت تتضـمن إدارة خمصصـة تعـاجل قضـايا     وأهم املؤسسات املعنية مبكافحة الفساد هي النيابة العامة، ا

  الفساد وغسل األموال، وهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية، ووحدة املعلومات املالية القَطَرية.
    

    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
 ١٤٠مقترنـةً باملـادة    ١٤١ُتجرِّم قَطَر رشو املوظفني العموميني الوطنيني، وذلك عمـال باملـادة   

من قانون العقوبات، شريطة أن يكون العرض أو الوعد قـد مت قبولـه. وتنطبـق العقوبـة نفسـها      
  على الوسيط.
هـذه املـادة   أنَّ مـن قـانون العقوبـات يف حالـة رفـض عـرض الرشـوة. غـري          ١٤٥وتنطبق املـادة  

  تتناول "الوعد" صراحةً.  ال
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أنَّ مـن قـانون العقوبـات). كمـا      ١٤٠وجترِّم قَطَر ارتشاء املوظفني العموميني الـوطنيني (املـادة   
  ذات صلة يف هذا الصدد. ١٤٤و ١٤٣و ١٤٢املواد 

  ة األجنبية.وال ُتجرِّم قَطَر رشو أو ارتشاء املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولي
مـن قـانون العقوبـات املتـاجرة بـالنفوذ مـن قبـل فئـة حمـدودة مـن املـوظفني             ١٥٤وُتجرِّم املـادة  

  شخص آخر".   العموميني، وال تشمل "أيَّ
علـى املتـاجرة الفاعلـة، يف حالـة      يااملتعلقة باملشاركة، ميكن أن ُيالَحق قضـائ  ٤٠وعمالً باملادة 

  .  ١٥٤يف املادة ارتكاب اجلرمية املنصوص عليها 
 ٤٠من قانون العقوبات). وعمـال باملـادة    ١٤٦وجترِّم قَطَر االرتشاء يف القطاع اخلاص (املادة 

على الرشـو يف القطـاع اخلـاص، يف حالـة ارتكـاب       يااملتعلقة باملشاركة، ميكن أن يالحق قضائ
  .١٤٦مية املنصوص عليها يف املادة اجلر

    
    )٢٤و ٢٣دتان غسل األموال؛ اإلخفاء (املا    

بإصــدار قـانون مكافحــة   ٢٠١٠لسـنة   ٤مـن القــانون رقـم    ١، مقترنــةً باملـادة  ٧٢جتـرِّم املـادة   
  غسل األموال ومتويل اإلرهاب، غسل عائدات اجلرمية.

مـن قـانون غسـل األمـوال      ٧٢وجترِّم قَطَـر الشـروع يف ارتكـاب جرميـة غسـل األمـوال (املـادة        
من قانون غسـل   ٢عية األخرى متناولة على حنو مالئم (املادة ومتويل اإلرهاب). واجلرائم الفر

؛ التـآمر  ٤٠األموال ومتويـل اإلرهـاب، واألحكـام العامـة لقـانون العقوبـات (املشـاركة: املـادة         
  )).٣٨؛ املعاونة: املادة ٣٩والتحريض والتسهيل وإسداء املشورة: املادة 

مـن قـانون غسـل     ٢ألصـلية. فوفقـا للمـادة    وقد اعتمدت قَطَر هنجا خمتلطـا يف حتديـد اجلـرائم ا   
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، تشــمل اجلــرائم األصــلية مجيــع اجلنايــات، ومجيــع اجلــرائم املشــمولة 

، إىل جانــب قائمــة بــاجلرائم. وتشــمل  رقَطَــ وصــدَّقت عليهــااالتفاقيــات الدوليــة الــيت وقَّعــت  ب
سـواء، شـريطة اسـتيفاء     دٍّا علـى حـ  اجلرائم األصلية اجلرائم اليت ُترتكـب داخـل قَطَـر وخارجهـ    

  شرط ازدواجية التجرمي.
  من قانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب جترِّم غسل األموال جترميا صرحيا. ٢املادة أنَّ كما 

  من قانون العقوبات). ٣٦٧ويعترب إخفاء العائدات جرمية منفصلة (املادة 



 

4 V.15-03853 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.24 

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ملشروع (املواد االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري ا    
حنـو  أيِّ من قانون العقوبات اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها علـى   ١٤٩تتناول املادة 

  آخر من قبل موظف عمومي عندما تكون مملوكة للدولة أو لعدد من السلطات األخرى.
مـن   ١٤٨ة اخلاصـة) (املـادة   األمـوال أو األوراق املاليـ   وجيرَّم اختالس املمتلكات األخـرى (أيْ 

هذه املادة ال تتنـاول صـراحةً مسـألة "تبديـد املمتلكـات أو تسـريبها       أنَّ قانون العقوبات)؛ غري 
  حنو آخر".أيِّ على 
مــن قــانون العقوبــات).  ١٦٠قَطَــر إســاءة اســتغالل الوظــائف يف القطــاع العــام (املــادة  وجتــرِّم

ستغالل الوظائف يف القطـاع اخلـاص ظرفـا مشـددا     وفيما يتعلق بغسل األموال، تشكِّل إساءة ا
  من قانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب).   ٧٢(املادة 

  وال جترِّم قَطَر اإلثراء غري املشروع.
أنَّ من قـانون العقوبـات). غـري     ٣٦٢وجترِّم قَطَر اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص (املادة 

مـال منقـول آخـر" وال تشـمل املمتلكـات      أيِّ أو  هذه املادة ال تشمل سوى "مبالغ أو سندات
املتعلقـة   ٣٥٥غري املنقولة. وميكن جترمي اختالس هذه املمتلكات عمال باألحكام العامة للمادة 

  باالحتيال.
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
عرضـها أو   جيرَّم استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غـري مسـتحقة أو  

منحها من أجل التحريض على اإلدالء بشـهادة زور أو احليلولـة دون اإلدالء بالشـهادة (املـادة     
شـخص ُيـديل    من قانون العقوبات)، حىت إذا مل يتم بلـوغ الغـرض املقصـود. وُيعتـرب أيُّ     ١٧٥

  بشهادة أمام احملكمة شاهدا، مبا يشمل اخلرباء.
ة أو بدنية أو التهديد أو الترهيـب أو الوعـد مبزيـة غـري مسـتحق     وال ُتجرِّم قَطَر استخدام القوة ال
 ١٨٣أنــه ميكــن أن تنطبــق املادتــان إالَّ ل يف تقــدمي األدلــة. خُّعرضــها أو منحهــا مــن أجــل التــد

، ٣٩مـن املـادة    ١الفقرة بـ من قـانون العقوبـات، بشـأن "التالعـب باألدلـة"، بـاالقتران        ١٨٤و
زيــة غــري مســتحقة أو عرضــها أو منحهــا مــن أجــل   بشــأن التحــريض، علــى حــاالت الوعــد مب 

  ل يف تقدمي األدلة يف اإلجراءات، إذا مت بلوغ الغرض املقصود.خُّالتد
من قانون العقوبات استعمال القوة أو العنف أو التهديد للتدخل يف ممارسـة   ١٦٨وجترِّم املادة 

  موظف عمومي واجباته الرمسية.
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    )٢٦ادة مسؤولية الشخصيات االعتبارية (امل    
مـن قـانون العقوبـات). وال حتـول      ٣٧تقرر قَطَر املسؤولية اجلنائيـة للشخصـيات االعتباريـة (املـادة     

  هذه املسؤولية دون املسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم.
ــواد         ــدين (املـ ــانون املـ ــة يف القـ ــيات االعتباريـ ــة للشخصـ ــؤولية املدنيـ ــرف باملسـ ــا ُيعتـ    ٥٤كمـ

  ).٢٠٩و ١٩٩و
لــف ريــال أمخســمائة  أقصــاهالغرامــة  يــاتباريــة املدانــة جنائوميكــن أن ختضــع الشخصــيات االع

دوالر). ويف قضايا غسل األموال، ال ميكن أن تقل هذه الغرامـة عـن    ١٣٧ ٠٠٠قَطَري (حنو 
  من قانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب). ٧٥(املادة  مخسة ماليني ريال

    
    )٢٧الشروع (املادة املشاركة و    

  ).٣١-٢٨) والشروع (املواد ٤٠و ٣٩و ٣٨ينظِّم قانون العقوبات مسأليت املشاركة (املواد 
إذا كـان القـانون   إالَّ جناية، ال جيرَّم الشروع يف اجلـنح  أيِّ ويف حني جيرَّم الشروع يف ارتكاب 

رة مبوجـب االتفاقيـة   ينص عليها صراحةً. وهذا يترك الشروع يف ارتكـاب بعـض اجلـرائم املقـر    
مـن   ١٦٠مـن قـانون العقوبـات: الرشـوة يف القطـاع اخلـاص؛ واملـادة         ١٤٦دون جترمي (املـادة  

مـن قـانون العقوبـات: االخـتالس يف      ٣٦٢قانون العقوبات: إساءة استغالل الوظائف؛ واملادة 
أو  مـن قـانون العقوبـات: التحـريض علـى اإلدالء بشـهادة زور       ١٧٥القطاع اخلـاص؛ واملـادة   

  ل يف اإلدالء بالشهادة).خُّالتد
  وال جترِّم قَطَر اإلعداد الرتكاب جرمية.

    
    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     

اعتمدت قَطَر جزاءات للجرائم املقررة مبوجب االتفاقية متتد من الغرامة إىل السجن ملدة عشـر  
  مراعاة مدى جسامة اجلرم، إىل جانب عقوبات فرعية أو تكميلية.سنوات، مع 

احلصــانات تشــكِّل عائقــا أمــام املالحقــة القضــائية علــى ارتكــاب تلــك اجلــرائم.    أنَّ وال يبــدو 
ســني بِّيســتفيد مــن احلصــانة ســوى أعضــاء جملــس الشــورى، مــا عــدا يف حالــة ضــبطهم متل  وال

الل دورات اجمللـس، ُيشـترط احلصـول علــى    مـن الدســتور). وخـ   ١١٣بارتكـاب جـرم (املـادة    
إذن من اجمللـس، ويف الفتـرات الفاصـلة بـني الـدورات، ُيشـترط احلصـول علـى إذن مـن رئـيس           

  اجمللس لرفع احلصانة.
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وليس لدى قَطَر نظام للمالحقة القضائية اإللزامية. وال يوجد قانون عـام يـنظِّم كيفيـة ممارسـة     
و صـلة يوضـع يف االعتبـار، ضـمن عوامـل أخـرى، هـو        هذه السـلطة التقديريـة. وأهـم عامـل ذ    

مدى جسامة اجلرمية. ويف حالة رفض وكيل النيابـة املضـي قـدما يف املالحقـة القضـائية، ميكـن       
  االلتجاء إىل النائب العام، مث إىل احملكمة.

وميكن تطبيق احلبس االحتياطي يف اجلرائم املقررة مبوجب االتفاقية. وميكن اإلفـراج علـى ذمـة    
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ١٢٠و ١١٩حملاكمة بكفالة أو بدون كفالة (املادتان ا

واإلفــراج املبكــر ممكــن يف حالــة إكمــال ثالثــة أربــاع مــدة عقوبــة الســجن وتســوية مجيــع            
االلتزامات القانونية. وتأمر باإلفراج املشروط النيابة العامة بناًء على طلـب مـن وزيـر الداخليـة     

من قانون تنظيم املؤسسـات   ٦٧من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة  ٣٦٠(املادة  ن ميثلهَمأو 
  العقابية واإلصالحية).

يومـا إذا اقتضـت مصـلحة     ٣٠وميكن إيقاف املـوظفني العمـوميني عـن العمـل ملـدة ال تتجـاوز       
لعمـل  التحقيق اختاذ هذا اإلجراء. وفضال على ذلك، يعترب املوظفون العموميون موقوفني عـن ا 

  من قانون إدارة املوارد البشرية). ١٣٥و ١٣٤إذا كانوا يف احلبس االحتياطي (املادتان 
ويــنصُّ قــانون العقوبــات علــى عقوبــة تتمثــل يف عــزل املوظــف أو حرمانــه مــن تــويل الوظــائف 

مؤسسـة متلكهـا الدولـة ملكيـة كليـة أو جزئيـة (أساسـا املـواد         أيِّ العمومية وتويل الوظائف يف 
  ).١٥٨و ١٤٧و ٧٠و ٦٦

). كمـا  ١٥٥-١٢٢وميكن توقيع جزاءات تأديبية مبوجب قانون إدارة املوارد البشـرية (املـواد   
  ميكن توقيع جزاءات تأديبية وجزاءات جنائية يف قضايا الفساد.

ــدابري خمصَّصــة لتيســري إعــادة        ــة واإلصــالحية علــى ت ــانون تنظــيم املؤسســات العقابي وحيتــوي ق
مع. وفضال على ذلك، جيوز للمدان أن يطلب إعادة تأهيلـه بعـد فتـرة    اندماج السجناء يف اجملت

  من  قضاء عقوبته، عمالً بقانون اإلجراءات اجلنائية.
وجيوز أن يوضع التعاون مع سلطات إنفاذ القانون يف االعتبار يف قضايا الرشوة وغسل األموال، 

لعقوبة يف حالة قيامهم بـاإلبالغ  حيث ميكن ملن يتعاونون مع العدالة أن يستفيدوا من إعفاء من ا
من قـانون العقوبـات، واملـادة     ١٤٤و ١٤١عن اجلرمية قبل أن تصل إىل علم السلطات (املادتان 

ــانون غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب). وبالنســبة جلميــع اجلــرائم األخــرى، تنطبــق       ٨٣ مــن ق
السـلطات بعـد أن تكـون     من قانون العقوبات. ويف حال اإلبالغ إىل ٤٦األحكام العامة للمادة 

  قد بدأت حتقيقاهتا، يصبح اإلعفاء من العقوبة مشروطا بإلقاء القبض على املتآمرين.
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ويف اجلرائم اليت قد تلحق الضرر باالقتصاد الوطين أو الصاحل العام، ميكن للنائـب العـام تسـوية    
  ة).من قانون اإلجراءات اجلنائي ١٨القضية قبل إحالتها إىل احملكمة (املادة 

  ومل تضع قَطَر تدابري حلماية املتعاونني مع العدالة.
    

    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     
مل تضع قَطَر تدابري حلماية الشهود والضحايا ومن يقـدمون معلومـات يف القضـية واألشـخاص     

ــا        ــواغلهم، فيم ــرض آراء الضــحايا وش ــري ع ــريع القَطَ ــيح التش ــهم. وال يت ــريبني من ــق  الق يتعل
  بأمنهم، والنظر فيها، خالل اإلجراءات اجلنائية.  

  ومل تقرر قَطَر احلماية القانونية للمبلِّغني.
    

    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
ــادة   ــنظِّم امل ــة أو جنحــة، مصــادرة       ٧٦ت ــة يف جناي ــد احلكــم باإلدان ــات، عن ــانون العقوب مــن ق
ة واألدوات املستعملة أو الـيت كـان مـن شـأهنا أن تسـتعمل يف ارتكـاب اجلرميـة.        عائدات اجلرمي
مـن قـانون غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب أيضـا علـى املصـادرة يف قضـايا            ٧٧وتنطبق املـادة  

هذه املادة علـى املصـادرة علـى     وتنصُّغسل األموال واجلرائم األصلية، مبا فيها جرائم الفساد. 
اِدلـة وعلـى مصـادرة عائـدات اجلرميـة احملوَّلـة واملبدلـة واملخلوطـة، فضـال عـن           أساس القيمـة املع 

  اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من تلك العائدات.
مـن قـانون غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب أيضـا         ٧٧املـادة   تـنصُّ ويف قضايا غسل األمـوال،  

  اجلاين أو وفاته.على املصادرة غري القائمة على اإلدانة عند عدم معرفة 
) وقـانون غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب      ٨١-٦٣ويـنصُّ قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة (املـواد      

) علــى طائفــة واســعة مــن تــدابري التحقيــق لتحديــد عائــدات اجلرميــة        ٤٨-٤٦و ٢٠(املــواد 
وال أو جتميـدها أو حجزهـا. وتنطبـق التـدابري الـواردة يف قـانون غسـل األمـ         تعقُّبـها وأدواهتا أو 

  ومتويل اإلرهاب أيضا على اجلرائم األصلية، مبا فيها جرائم الفساد.
) وقانون غسل األموال ومتويـل  ١٤٥و ١٢٦من قانون اإلجراءات اجلنائية (املادتان  لٌّوحيتوي ك

) على تدابري لتنظيم املمتلكات اجملمَّدة واحملجوزة واملصادرة، من ٨١-٧٩و ٥١اإلرهاب (املواد 
  كتب يف النيابة العامة معين بإدارة املوجودات احملجوزة واملصادرة.بينها إنشاء م

  ومل تشترع قَطَر عكس عبء اإلثبات فيما يتعلق باملصدر املشروع للعائدات املزعومة للجرمية.
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مــن قــانون  ٤٦الســرية املصــرفية تشــكِّل عائقــا أمــام التحقيقــات اجلنائيــة. فاملــادة أنَّ وال يبــدو 
اإلرهــاب ختــول النائــب العــام ســلطة إصــدار أمــر بإتاحــة الســجالت      غســل األمــوال ومتويــل 

  من قضايا غسل األموال واجلرائم األصلية. املصرفية واملالية والتجارية يف أيٍّ
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
رائم، من قانون اإلجراءات اجلنائية على فتـرة تقـادم قـدرها عشـر سـنوات للجـ       ١٤املادة  تنصُّ

وثالث سنوات للجنح، وسنة واحدة للمخالفـات، تبـدأ مـن تـاريخ ارتكـاب اجلـرم. وبالنسـبة        
لالختالس يف القطاع العام، تبدأ الفترة من انتهاء خدمة املوظف أو زوال صفته الرمسية، مـا مل  

  تكن التحقيقات قد بدأت قبل ذلك التاريخ.
ــاد     ــاع اخلــاص (امل ــاءة     ١٤٦ة وبالنســبة جلــرائم الرشــوة يف القط ــات)؛ وإس ــانون العقوب ــن ق م

من قانون اإلجراءات اجلنائية)؛ واالختالس يف القطاع اخلـاص   ١٦٠استغالل الوظائف (املادة 
ل يف خُّمــن قــانون العقوبــات)؛ والتحــريض علــى اإلدالء بشــهادة زور أو التــد       ٣٦٢(املــادة 

لتقـادم ثـالث سـنوات. وتعـدُّ     من قانون العقوبـات)، تبلـغ فتـرة ا    ١٧٥اإلدالء بالشهادة (املادة 
مجيع اجلرائم األخـرى املقـرة مبوجـب االتفاقيـة جنايـات يف النظـام القضـائي القَطَـري، ولـذلك          

  تبلغ فترة تقادمها عشر سنوات.  
ومل تعتمد قَطَر تدابري لوضـع اإلدانـات األجنبيـة السـابقة للجنـاة املزعـومني يف االعتبـار بغـرض         

  جراءات اجلنائية.  استخدام تلك املعلومات يف اإل
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
ر قانون العقوبات الوالية القضائية لقَطَر فيما يتعلـق مبعظـم الظـروف املشـار إليهـا يف املـادة       رِّيق
، الوالية القضـائية الفاعلـة علـى    ١٤و ١٣من االتفاقية (الوالية القضائية اإلقليمية: املادتان  ٤٢

ــة القضــائية املشــار إليهــا يف الفقــرة   ، ١٨األشــخاص: املــادة  مــن  ٤٢مــن املــادة  )ج( ٢الوالي
)، وذلـك باسـتثناء جـرائم الفسـاد الـيت يرتكبـها يف اخلـارج شـخص عـدمي          ١٣االتفاقيـة: املـادة   

بـة ضـد مـواطن قَطَـري أو     اجلنسية يوجد حمل إقامته املعتاد يف إقليم قطر وجـرائم الفسـاد املرتك  
  ضد قَطَر.

عنـدما  إالَّ احملاكمـة، وال ُيعتـرف بـه     وإمَّـا ا التسـليم  نون التشريعي يف قطر مبدأ إمَّوال ينظِّم القا
، املتعلقــة بالواليــة القضــائية  ١٨يكــون اجلــاين املزعــوم قَطَريــا، ويف هــذه احلالــة، تنطبــق املــادة   

  الفاعلة على األشخاص.
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    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
خذت قَطَر تدابري ملعاجلة عواقب الفساد، تشمل فسخ عقود االشتراء املشوبة بفسـاد (القـرار   اتَّ

  بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية). ٢٠١١لسنة  ٧٥األمريي رقم 
من القـانون املـدين املسـؤولية املدنيـة عـن األضـرار. ويف احملاكمـات         ٢٠٧إىل  ١٩٩ر املواد رِّوتق

امية، ميكن طلب تعويض مـدين عـن الضـرر الـذي تسـبب فيـه املتـهم، وذلـك         على األفعال اإلجر
  من قانون اإلجراءات اجلنائية).  ١٩أثناء التحقيق أو قبل نظر احملكمة يف القضية اجلنائية (املادة 

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد  اهليئاتبني فيما السلطات املتخصِّصة والتنسيق     

صــة معنيــة مبكافحــة الفســاد بإنفــاذ القــانون. فــإىل جانــب توجــد يف قَطَــر عــدة ســلطات متخصِّ
ــالنظر يف قضــايا الفســاد وغســل       ــة العامــة، الــيت تتبــع هلــا إدارة خمصَّصــة ُتعــىن ب الشــرطة والنياب
األموال، أنشـأت قَطَـر مـؤخرا هيئـة الرقابـة اإلداريـة والشـفافية. وهـذه اهليئـة، املرتبطـة بـاألمري            

  ملنع جرائم الفساد والتحقيق فيها. مباشرة، خمول هلا صالحيات واسعة
وتضطلع وحدة املعلومات املالية القَطَرية أيضا بدور مهم يف مكافحة غسل األموال والفساد. ويبدو 

  هذه األجهزة حتصل على قدر مالئم من التدريب واملوارد وتتمتع بقدر كاف من االستقالل.أنَّ 
) ٣٣ئ قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة (املــادة وفيمــا يتعلــق بالتعــاون بــني الســلطات الوطنيــة، ينشــ

) التزامــا علــى املــوظفني العمــوميني بــاإلبالغ عــن اجلــرائم الــيت ١٨٩وقــانون العقوبــات (املــادة 
  تصل إىل علمهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.

وينشئ قانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب التزاما علـى عـدد مـن كيانـات القطـاع اخلـاص،       
البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني وشركات مراجعـة احلسـابات واحملـامون،     من بينها

معلومـات إضـافية قـد تطلبـها (املادتـان      أيِّ معامالت مشـبوهة وتزويـدها بـ   أيِّ بإبالغ الوحدة ب
ــات القطــاع اخلــاص.      ١٨و ١٥ ــة لكيان ــة املوجه ). وتشــارك الوحــدة أيضــا يف أنشــطة التوعي

 مــاعا اً) التزامــ١٨٦) وقــانون العقوبــات (املــادة ٣٢اجلنائيــة (املــادة  وينشــئ قــانون اإلجــراءات
  باإلبالغ عن اجلرائم إىل السلطات املعنية.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

فيما يتعلق بغسل األموال، تشكِّل إسـاءة اسـتغالل الوظـائف يف القطـاع اخلـاص ظرفـا         •  
  )؛  ١٩من قانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب (املادة  ٧٢مشددا، عمال باملادة 
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على الشخصـيات االعتباريـة يف    املوقَّعةأقصى إلزامي للغرامة  حدٍّعدم وجود أنَّ اعُترب   •  
مرا يؤدي إىل الردع، والحـظ فريـق االسـتعراض ذلـك باعتبـاره      قضايا غسل األموال أ

  )؛٢٦املادة  من ٤(الفقرة  ياإجياب
عـد  ُباجلنائيـة عـن   طبقت النيابة العامة ممارسة متكِّن املشرفني من تعقُّب ملفات القضايا   •  

  ).٣٦لرصد التقدم احملرز (املادة 
    

    اليت تواجه التنفيذ التحدِّيات  - ٣- ٢  
  ن تقوم قَطَر مبا يلي:ى بأُيوَص
جترمي الوعد بتقدمي رشوة إىل موظف عمـومي وطـين، حـىت عنـدما ُيـرفض هـذا الوعـد          •  

  )؛١٥من املادة  ١(الفقرة 
جترمي رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدوليـة العموميـة (الفقـرة      •  

  )؛١٦املادة من  ٢) والنظر يف جترمي ارتشائهم (الفقرة ١٦من املادة  ١
ر لتشمل مجيع املـوظفني  قَطَفيما يتعلق باملتاجرة بالنفوذ، النظر يف استعراض تشريعات   •  

  )؛  ١٨شخص آخر (املادة  العموميني وأيَّ
ممتلكـات، مبـا يف ذلـك األمـوال     أيِّ موظـف عمـومي بتبديـد    أيِّ التجرمي الصريخ لقيام   •  

رى ذات قيمة ُيعهد هبا إليه حبكم موقعـه، أو  أشياء أخأيِّ اخلاصة أو األوراق املالية أو 
  )؛١٧شكل آخر (املادة أيِّ تسريبها ب

  )؛٢٠النظر يف جترمي اإلثراء غري املشروع (املادة   •  
جترمي استخدام القوة البدنية أو التهديـد أو التخويـف أو الوعـد مبزيـة غـري مسـتحقة أو         •  

اءات املتعلقــة بارتكــاب اجلــرائم عرضــها أو منحهــا للتــدخل يف تقــدمي األدلــة يف اإلجــر
  (أ))؛ ٢٥املشمولة باتفاقية مكافحة الفساد (املادة 

ــت اجلــاين املصــدر املشــروع للممتلكــات         •   ــتراط أن يثب ــة اش ــر يف إمكاني  املعرَّضــةالنظ
  )؛٣١من املادة  ٨للمصادرة (الفقرة 

يــدلون بشــهاداهتم بشــأن اختــاذ تــدابري مناســبة لتــوفري محايــة فعَّالــة للشــهود واخلــرباء الــذين    •  
جرائم الفساد، وعند االقتضاء ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم. وتنطبق هـذه  
التدابري على الضحايا بصفتهم شهودا، وميكن أن تشمل اسـتخدام تكنولوجيـا االتصـاالت    

  )؛٣٢من املادة  ٤و ٢و ١البصرية) يف جلسات احملاكمة (الفقرات - (السمعية
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 من عـرض آراء الضـحايا وشـواغلهم والنظـر فيهـا خـالل اإلجـراءات اجلنائيـة         التمكني  •  
  )؛٣٢من املادة  ٥(الفقرة 

هلـا   يتعـرَّض معاملـة ال مـربر هلـا    أيِّ النظر يف اختاذ تدابري مناسبة لتوفري محاية فعَّالة مـن    •  
  )؛٣٣(املادة  املبلِّغون

اة الـذين يتعـاونون مـع العدالـة فيمـا يتعلـق       اختاذ تدابري مناسبة لتوفري محايـة فعَّالـة للجنـ     •  
بـاجلرائم املقــررة وفقــا لالتفاقيــة، وعنــد االقتضـاء ألقــارهبم وســائر األشــخاص الــوثيقي   

  )؛  ٣٧من املادة  ٤الصلة هبم (الفقرة 
أحكـام إدانــة أجنبيــة ســابقة صــدرت علــى  أيِّ أن تعتمــد تــدابري لوضــع  تــودُّقَطَــر  لَّلعـ   •  

بــار بغــرض اســتخدام تلــك املعلومــات يف اإلجــراءات اجلنائيــة  جنــاة مزعــومني يف االعت
  )؛٤١(املادة 

أن متـارس واليتـها القضـائية فيمـا يتعلـق جبـرائم الفسـاد الـيت يرتكبـها يف           تودُّقَطَر  لَّلع  •  
اخلارج أشخاص عدميو اجلنسية يوجد حمل إقامتهم املعتاد يف إقليمها، وجـرائم الفسـاد   

(د)  ٢(ب)، و ٢(أ)، و ٢طَـريني أو ضـد قطـر (الفقـرات     اليت ُترتكب ضد مـواطنني قَ 
  )؛٤٢من املادة 

بصفة عامة، فيما يتعلق بالتجرمي وإنفـاذ القـانون، ُيشـجِّع القـائمون باالسـتعراض قَطَـر         •  
  على وضع نظم مالئمة جلمع اإلحصاءات عن القضايا ذات الصلة.

    
      الفصل الرابع: التعاون الدويل   - ٣  

    على تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات   - ١- ٣  
  ؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية اجملرمنيتسليم     

    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
ينظَّم تسليم املتهمني بقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة واملعاهـدات واالتفاقـات الدوليـة، أي اتفاقيـة        

ازدواجيـة   متثِّـل بـدأ املعاملـة باملثـل. وعمومـا     ، وم١٩٨٣الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 
القـانون علـى شـرط احلـد األدىن للعقوبـة املطلـوب مـن أجلـها          ويـنصُّ التجرمي شرطا للتسـليم،  

، يتعني أن تكون اجلرمية اليت ُيطلب تسليم املتهم من أجلـها جنايـة   ٤٠٩التسليم: فوفقا للمادة 
وقـوانني الدولـة الطالبـة بسـنتني علـى األقـل أو        أو جنحة ُيعاقـب عليهـا وفقـا للقـانون القَطَـري     

بعقوبــة أشــد؛ أو أن يكــون اجلــرم املطلــوب تســليم الشــخص بســببه معاقبــا عليــه بــاحلبس ملــدة  
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تقل عن ستة أشهر. وميكن إسقاط شرطي احلد األدىن للعقوبة املطلوب مـن أجلـها التسـليم     ال
مــواطين الدولــة الطالبــة أو مــن وازدواجيــة التجــرمي إذا كــان الشــخص املطلــوب تســليمه أحــد  

قَطَـر مل جتـرِّم مجيـع    أنَّ رعايا بلد آخر يطبِّق نفس العقوبـة. ونطـاق التسـليم حمـدود مـن حيـث       
  اجلرائم املشمولة باالتفاقية.  

وال ُيسمح بالتسليم إذا كانت اجلرائم املطلـوب التسـليم مـن أجلـها متعـددة، باسـتثناء اجلـرائم        
التجرمي وشرط احلد األدىن للعقوبة املطلـوب مـن أجلـها التسـليم.     اليت تستويف شرط ازدواجية 

وال ُتعامـــل اجلـــرائم املقـــررة اســـتنادا إىل االتفاقيـــة باعتبارهـــا جـــرائم سياســـية إذا اســـُتخدمت 
  االتفاقية كأساس للتسليم.

تعلقـة  وقد أشارت قَطَر إىل أهنا تعترب االتفاقية األساس القانوين للتسـليم فيمـا يتصـل بـاجلرائم امل    
فيما يتصل بالدول اليت ال ترتبط معها قَطَر مبعاهدة تسليم فيجـوز لقطـر أن ختتـار    أمَّا بالفساد. 

  تسليم املتهمني وفقا ألحكام تشريعاهتا احمللية، على أساس مبدأ املعاملة باملثل.
يم وحيــدِّد قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة قواعــد تســليم املتــهمني، وُيراعــي تســريع إجــراءات التســل 

  وتبسيطها دون مساس حبقوق املتهمني أو املدانني املطلوب تسليمهم.
حكــم أيِّ وال تســلِّم قَطَــر مواطنيهــا حملاكمتــهم يف بلــدان أخــرى، وال تســمح قوانينــها بإنفــاذ   

مـواطن مـن مواطنيهـا ارتكـب     أيِّ أجنيب بعقوبـة يف هـذه الظـروف. وإذا رفضـت قَطَـر تسـليم       
، ُتطبَّق أحكام قـانون العقوبـات القَطَـري علـى هـذا الشـخص،       جرمية داخل إقليمها أو خارجه

  من قانون العقوبات. ١٨و ١٦وفقا للمادتني 
وُتحمى احلقوق الفردية لألشخاص املطلوب تسـليمهم سـواء فيمـا يتعلـق باجلوانـب اإلجرائيـة       

  أو اجلوانب املوضوعية لتسليمهم.
طلـب  أنَّ شـتباه، يف مجلـة أمـور، يف    شخص مطلوب إذا كانت هناك أسباب لال وال ُيسلَّم أيُّ

ــرأي          ــدين أو اجلنســية أو ال ــرق أو ال ــى أســاس الع ــالتمييز عل ــق ب ــدَّم ألســباب تتعل التســليم مق
السياســي ضــد الشــخص املطلــوب، أو إذا كانــت اجلرميــة املطلــوب التســليم مــن أجلــها جرميــة 

أنَّ جنائيـة جملـرد    سياسية أو تتصـل جبرميـة سياسـية. وال ُتـرفض طلبـات التسـليم بسـبب جـرائم        
  اجلرمية تعترب أيضا منطوية على مسائل مالية. وأسباب الرفض إلزامية وليست تساهلية.

  ومن حيث املمارسة املعتادة، تتشاور قَطَر مع الدول الطالبة قبل رفض التسليم.  
 من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة نقـل األشـخاص احملتجـزين إىل      ٤٣٩إىل  ٤٣٤وتنظِّم املواد من 

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة نقـل السـجناء مـن قَطَـر          ٤٤٣إىل  ٤٤٠قَطَر. وتنظِّم املواد من 
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إىل دولــة أخــرى. وال توجــد اتفاقــات بشــأن نقــل الســجناء، ويــتم التعامــل معــه علــى أســاس     
  املعاملة باملثل.

  وال يوجد قانون أو ممارسة خيصان نقل اإلجراءات اجلنائية حتديدا.
    

    )٤٦لقانونية املتبادلة (املادة املساعدة ا    
إىل  ٤٢٧تنظِّم املساعدة القانونية املتبادلة يف الباب الرابع من قانون اإلجراءات اجلنائية (املـواد  

 ٤٣١إىل  ٤٢٧). وتــنظِّم اإلجــراءات اخلاصــة بالطلبــات الــواردة والصــادرة يف املــواد       ٤٣٣
  ود فيما يتعلق بالشخصيات االعتبارية.، على التوايل. وال توجد أيُّ قي٤٣٣و ٤٣٢واملادتني 

وال ميثَّل وجود معاهدة شرطا مسبقا لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة. وقـد أبرمـت قَطَـر منـذ     
أربع معاهدات ثنائية، تتضمن أحكامـا بشـأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، وذلـك        ٢٠٠٣عام 
ركيـا والبحـرين. ويـتم التعامـل مـع املسـاعدة       من: اململكة العربية السـعودية والـيمن وت   لٍّمع ك

القانونية املتبادلة أساسا باالستناد إىل اتفاق الرياض. واالتفاقيات الدوليـة هـي مصـدر القواعـد     
جـراءات  قَطَـر فيمـا يتصـل بالتعـاون الـدويل، مـع مراعـاة قواعـد قـانون اإل          تطبِّقهاالقانونية اليت 
إىل الســلطات املختصَّــة يف الــدول األخــرى جــزءا مــن  ايــل نقــل املعلومــات ذاتكِّاجلنائيــة. ويشــ

  التعاون غري الرمسي يف جمال إنفاذ القانون.  
مـــن قـــانون  ٤٢٨وليســـت ازدواجيـــة التجـــرمي شـــرطا للمســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة (املـــادة   

)، جيب رفـض املسـاعدة إذا كانـت اجلرميـة     ٣( ٤٢٨اإلجراءات اجلنائية). غري أنه وفقا للمادة 
اجلــرائم الــيت ال جيــوز فيهــا التســليم. وال يتنــاول القــانون مســألة تقــدمي املســاعدة الــيت           مــن
املمارسـة  أنَّ تنطوي على إجراءات قسرية، وإن كانـت السـلطات القَطَريـة قـد أشـارت إىل       ال

هــي تقــدمي املســاعدة يف القضــايا البســيطة أو غريهــا مــن القضــايا الــيت ال تنطــوي علــى     املتَّبعــة
  قسرية دون النظر إىل استيفاء شرط ازدواجية التجرمي.  إجراءات 

مـن قـانون    ٤٢٧والنائب العام هو السلطة املركزية ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة (املـادة  
اإلجراءات اجلنائية). وُيتوقع أن تقدَّم الطلبات كتابـةً. ويف احلـاالت العاجلـة ميكـن، بنـاًء علـى       

ب، اختاذ التدابري الالزمة قبل وصول الطلب، إىل حني ورود الطلـب  طلب من البلد مقدِّم الطل
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة). وال توجـد مواعيـد هنائيـة داخليـة بشـأن معاجلـة            ٤٢٧(املادة 

  طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.
 ٤٢٧(املادتــان  وتقــدَّم املســاعدة بالطريقــة امللتمســة مــا دام ذلــك ال يتعــارض مــع القــانون القَطَــري

ــرغم مــن     ٤٣٠و ــى ال ــة). وعل ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــات   أنَّ مــن ق ــى ســرية طلب ــر حتــافظ عل قَطَ
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إالَّ هذه املسألة غري منصوص عليها يف تشـريعاهتا   نَّملتبادلة يف املمارسة العملية فإاملساعدة القانونية ا
عـن طريـق التـداول بالفيـديو،      فيما يتعلق جبـرائم غسـل األمـوال. وميكـن االسـتماع إىل الشـهادات      

دام طلــب ذلــك ال يتعــارض مــع القــانون القَطَــري. وال يتنــاول القــانون القَطَــري مســألة تقييــد     مــا
  استخدام ما يتم احلصول عليه من خالل املساعدة القانونية املتبادلة من معلومات.  

ــت         ــرفض املســاعدة إذا كان ــدمي املســاعدة. وت ــرفض تق ــن األســباب ل ــدد م ــة ويوجــد ع اجلرمي
 املقصود تنفيذ الطلب من أجلها إحدى اجلرائم اليت ال جيوز التسليم فيها. وال تـرفض قَطَـر أيَّ  

اجلرمية تنطوي على عناصـر ماليـة. وعلـى الـرغم     أنَّ طلب يتعلق جبرمية مشمولة باالتفاقية جملرد 
التشـريع   ة فـإنَّ السرية املصرفية ال تعـد سـببا للـرفض مبوجـب قـانون اإلجـراءات اجلنائيـ       أنَّ من 
يتناول سوى مسألة اإلفصاح عن املعلومات املشـمولة بالسـرية املصـرفية ألغـراض املسـاعدة       ال

  القانونية املتبادلة فيما يتصل جبرائم غسل األموال.  
وميكن تأجيل تقدمي املساعدة إذا كان من شأهنا أن تعرقـل إجـراءات جنائيـة داخليـة جاريـة يف      

أهنا مع الشـخص املطلـوب عـن جرميـة أخـرى ارُتكبـت داخـل قَطَـر.         قضايا ُيجرى التحقيق بش
ومن حيـث املمارسـة العمليـة، تبلـغ قَطَـر الدولـة الطالبـة بأسـباب رفـض تقـدمي املسـاعدة، وإن            

فيمــا يتعلــق جبــرائم غســل األمــوال. إالَّ كانــت هــذه املســألة غــري منصــوص عليهــا يف تشــريعها 
التشـاور قبـل رفـض تقـدمي املسـاعدة أو تأجيلـه فيمـا        ينصُّ التشـريع القَطَـري علـى واجـب      وال

  يتعلق باجلرائم املشمولة باالتفاقية.
وميكــن نقــل الســجناء لــإلدالء بشــهادهتم أو لتقــدمي األدلــة، وفقــا لألحكــام العامــة الــواردة يف    

مـثال) وقـانون غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب (املـادة         ٤٢٧قانون اإلجراءات اجلنائية (املـادة  
موافقة الشخص املنقول غري مشترطة، وال يتنـاول التشـريع مسـائل حراسـة     أنَّ ))؛ غري ٢( ٥٨

الســجني، واحتســاب املــدة الــيت يقضــيها الشــخص املنقــول قيــد االحتجــاز، وضــمان ســالمة      
مروره. وباملثل، ال يتناول التشريع، فيما يتعلق بنقل الشهود، مسأليت موافقة الشخص املنقـول  

  وضمان سالمة مروره.
ويتناول قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة مسـألة تكـاليف املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة فيمـا يتعلـق بإيـداع            

  ).  ٤٢٩مبالغ لسداد رسوم اخلرباء وأتعاهبم أثناء تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
كوميـة يف قـانون   وترد األحكام املتعلقة بالكشـف عـن السـجالت أو الوثـائق أو املعلومـات احل     

  غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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  اخلاصة  التحرِّيالتعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب     
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

ينفَّذ التعاون مع سلطات أجنبية يف جمال إنفاذ القانون على أساس االتفاقـات الثنائيـة واملتعـددة    
كة اإلنتربـول، وحبسـب كـل حالـة علـى حـدة. وفيمـا عـدا األسـاس          األطراف، ومن خالل شب

القــانوين لتقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف إطــار قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، والتعــاون يف   
جــرائم غســل األمــوال يف إطــار قــانون غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وقــانون اإلجــراءات     

املعاملــة باملثــل، ال يوجــد إطــار داخلــي مفصَّــل لتقــدمي  اجلنائيــة واالتفاقــات ذات الصــلة ومبــدأ
ذلـك مل حيـل دون تقـدمي قَطَـر هـذا التعـاون يف       أنَّ التعاون يف جمال إنفاذ القانون. غري أنه يبدو 

  املمارسة العملية. وميكن اعتبار هذه االتفاقية أساس التعاون املتبادل يف جمال إنفاذ القانون.  
ركة يف إطـار القـانون القـائم أو االتفاقيـات الدوليـة أو االتفاقـات       وميكن إجـراء حتقيقـات مشـت   

  حتقيقات مشتركة يف مسائل الفساد.أيِّ الثنائية. غري أنه مل يسبق إجراء 
وتطبِّق سلطات إنفـاذ القـانون أسـاليب التحـري اخلاصـة، مبـا فيهـا املراقبـة اإللكترونيـة وغريهـا مـن            

وترد التدابري ذات الصلة يف قانون اإلجراءات اجلنائيـة (املادتـان   أشكال املراقبة والعمليات املستترة. 
مــن قــانون غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بــإجراء حتقيقــات  ٦٥). وتســمح املــادة ٤٢٦و ٤٢٥

  مشتركة حبسب كل حالة على حدة، يف حال غياب الترتيبات الثنائية أو املتعددة األطراف.
    

    يذيات اليت تواجه التنفدِّالتح  - ٣- ٣  
  لزيادة تعزيز التدابري القائمة، ُيوصى بأن تقوم قَطَر مبا يلي:

علــى مــدة  ًءضــمان أن تكــون مجيــع اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة خاضــعة للتســليم بنــا    •  
  ).  ٤٤من املادة  ٧السجن الدنيا ومبدأ ازدواجية التجرمي (الفقرة 

سـليم علـى أسـاس الغـرض     ثـين يف تشـريعاهتا ضـمن أسـباب رفـض الت     إلإدراج األصل ا  •  
  ).  ٤٤من املادة  ١٥التمييزي لطلب التسليم (الفقرة 

إضفاء الطابع الرمسي على ممارستها احلالية املتمثلـة يف التشـاور مـع الـدول الطالبـة قبـل         •  
  ).٤٤من املادة  ١٧رفض طلب التسليم (الفقرة 

ى إجــراءات قســرية يف اعتمــاد تــدابري لتمكينــها مــن تقــدمي املســاعدة الــيت ال تنطــوي علــ   •  
) ٣( ٤٢٨غياب ازدواجية التجرمي، وكذلك يف احلاالت اليت جيـب فيهـا مبقتضـى املـادة     

اجلــرائم ال جيــوز أنَّ مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة رفــض تقــدمي املســاعدة علــى أســاس 
  ).٤٦من املادة  ٩التسليم فيها بسبب مدة السجن الدنيا (الفقرة 
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ــدابري تقضــي صــر    •   ــاد ت ــدم رفــض املســاعدة ألســباب الســرية املصــرفية يف     اعتم احة بع
  ).  ٤٦من املادة  ٨احلاالت املتعلقة جبرائم مشمولة باالتفاقية (الفقرة 

ألغراض نقل السجناء من أجـل اإلدالء بشـهادة أو تقـدمي أدلـة، اعتمـاد تـدابري تتنـاول          •  
ــيت قضــا        ــرة ال ــة الســجني، واحتســاب الفت ــول، وحراس ــة الشــخص املنق ــد موافق ها قي

  ).٤٦من املادة  ١٢-١٠االحتجاز، وضمان سالمة مروره (الفقرات 
حتديد املتطلبات اللغوية لطلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة ومـا إذا كـان يـتعني تقـدمي         •  

  ).  ٤٦املادة  من ١٤طلبات املساعدة القانونية املتبادلة كتابةً (الفقرة 
وباللغـات املقبولـة    املعنيَّـة الزم بأمساء سلطاهتا املركزيـة  إبالغ األمم املتحدة على النحو ال  •  

  ).٤٦من املادة  ١٤و ١٣لديها لتقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة (الفقرتان 
تعزيــزا للــيقني القــانوين، حتديــد املتطلبــات املتعلقــة مبحتــوى طلبــات املســاعدة القانونيــة   •  

  ).٤٦من املادة  ١٦و ١٥املتبادلة الواردة (الفقرتان 
اعتماد حكم ذي صلة يتنـاول تقييـد اسـتخدام املعلومـات املتحصـل عليهـا مـن خـالل           •  

  ).  ٤٦من املادة  ١٩املساعدة القانونية املتبادلة (الفقرة 
اعتماد حكم بشأن سرية طلبات املساعدة القانونية املتبادلة فيمـا يتعلـق جبميـع اجلـرائم       •  

  ).  ٤٦من املادة  ٢٠فقرة املقررة مبوجب االتفاقية (ال
ــة يف اجلــرائم        •   ــة املتبادل ــداء أســباب رفــض املســاعدة القانوني ــها علــى إب الــنص يف قوانين

  ).٤٦من املادة  ٢٣املشمولة باالتفاقية غري غسل األموال (الفقرة 
ــة         •   ــات املســاعدة القانوني ــذ طلب ــة إىل ضــمان تســريع تنفي ــدابري الرامي ــز الت مواصــلة تعزي

أيضـا أن تعتمـد مبـادئ توجيهيـة تـنص علـى تـوفري معلومـات          دُّقَطَر تـو  لَّولعاملتبادلة. 
  ).٤٦من املادة  ٢٤حمدَّثة عن حالة تنفيذ الطلبات (الفقرة 

رفــض تقــدمي املســاعدة فيمــا يتعلــق جبميــع اجلــرائم    قبــلالــنص علــى واجــب التشــاور    •  
  ).٤٦من املادة  ٢٦املشمولة باالتفاقية (الفقرة 

مـن   ٢٨ح النص على مسألة تكـاليف املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة (الفقـرة      زيادة وضو  •  
  ).٤٦املادة 

تناول مسألة الكشف عـن السـجالت أو الوثـائق أو املعلومـات احلكوميـة يف احلـاالت         •  
  ).٤٦من املادة  ٢٩املتعلقة جبرائم مشمولة باالتفاقية غري غسل األموال (الفقرة 
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يــز التســليم يف احلــاالت املتعلقــة بــاجلرائم املتصــلة جبــرائم خاضــعة  أن جت تــودُّقَطَــر  لَّلعــ  •  
  ).٤٤من املادة  ٣للتسليم (الفقرة 

أن تعتمد تدابري تقضي بأنه جيـوز أيضـا إرجـاء تقـدمي املسـاعدة إذا كـان        تودُّقَطَر  لَّلع  •  
مـن شـأهنا أن تعرقــل إجـراءات جنائيـة داخليــة جاريـة يف احلـاالت الــيت ال يكـون فيهــا        

 ٢٥الشخص املطلوب خاضعا للتحقيق معه بشأن جرائم ارُتكبت داخل قَطَر (الفقـرة  
  ).٤٦من املادة 

)، تــدابري ٤٦مـن املــادة   ٢٧أن تعتمــد، يف حالــة نقـل الشــهود (الفقــرة   تـودُّ قَطَــر  لَّلعـ   •  
  تقضي مبوافقة الشخص املنقول وبضمان سالمة مروره.

اجلاريـة إلنشـاء نظـام إلدارة القضـايا يف النيابـة      يرحِّب القائمون باالستعراض بـاجلهود    •  
العامــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يســمح للســلطات جبمــع إحصــاءات عــن نــوع طلبــات  
التعاون الدويل (مثال اجلرائم األصلية)، واإلطار الزمين للرد على هذه الطلبـات، والـرد   

  أسباب للرفض. املقدَّم، مبا يف ذلك أيُّ
  


