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  عمن                        دولتكم هلذا احلكم؟ هل امتثلت .1
 

طل الختاذها، و ختأختذتها دولتكم )ات اليت قد خلطوا/ا( التدابريوتلخيصهايرج  وصف )بيانها  .2

 .التفاقيةاكامل هلذا احلكم من المتثال الاضمان للة( صال ذاتاإلطار الزمين  إىل باإلضافة

 : املوظفون العموميون

اقيعة، حيع    ق علع  االتف بل التصديقادة، حت  ذه املهيف  قطر للحكم الوارد لقد امتثلت دولة

( 1القانون رقم ) ة، مم صدرملدنيبإصدار قانون الويا ف العامة ا 1967( لسنة 9القانون رقم ) صدر ابتداء

لسعنة   (8قانون رقعم ) البشرية الصادر بال رة املواردن إدا، وقانوبإصدار قانون اخلدمة املدنية 2001لسنة 

سعابق، وأصعب  هعو    انون ال. الذي ألغع  القع  2016 / 15م رق يةملدنقانون املوارد البشرية ا ، وأخريًا2009

اهليئعات  األخعر  و  ت واألجهعزة احلكوميعة   بعالوزارا دنينياملع  علع  املعويفني  املعمول به. والذي يسعري  

ة وتععود إليعه كافعة     الدولع ارد البشعرية يف لعامة للمويعة الشرا يعدوهذا القانون  .واملؤسسات العامة

معن ذلع  التشعريعات    املسعألة املعروضعة و   ن نعص يععا   وها مخل التشريعات األخر  يف الدولة يف حالة

 العامة. ويا فال وتصنيف وصف در دليلكما صرطة، والش امةاملعنية بالقضاة وأعضاء النيابة الع

ة ويضع   ا  الوييفعة العامع  أحكع  كافعة لعذكر  الف اسنية وينظم قانون املوارد البشرية املد 

والرتقية والنقل والنعدب   التعيني يف الوييفة ة بداية منالدولة بلوييفة العاما معايري وأسس وإجراءات

حلياة الوييفيعة للمويعف،   هذه القواعد تنظم ا دمة، أي أنء اخلنهاحت  اوواإلعارة واملساءلة التأديبية 

 .( من االتفاقية7) ةملادانص بوتتوافر بها مجي  املعايري الواردة 

 يهما يتض  ما يل :املشار إل لدليلوا من القانون تعراض أحكا  كل ٍَومن اس

 :هليةواألجلدارة واإلنصا  مثل ا ضوعيةاملو عايريوامل ،والشفافية الكفاءة مبادئ توافر .1

  :التعيني -
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 2016ة ( لسن15  نص القانون رقم )حي إليها، ملشاردئ احرص املشر  عل  إبراز مجي  املبا

 لع  أسعاس اجلعدارة وععن    عبعالتعيني   ويعا ف تيار لشعغل ال ( منه عل  أن يكون االخ8يف املادة )

  .اإلعالنطريق 

احلكومية،  ف أحد الويابعني ( من القانون، أن تتوافر لد  امل6واشرتط املشر ، يف املادة )

وبرامج التأهيل العيت   بقاتالختبارات واملسان جيتاز اة، وأوييفوالشروط املطلوبة لشغل ال املؤهالت

( معن القعانون،   15) ط املشر ، يف املعادة بادئ اشرته امل  هذوتأكيدًا عل .تقررها اجلهة احلكومية

دة مماملعة، تبعدأ معن    شهر قابلعة للتجديعد ملع   أها مالمة ر مدتختبااقضاء املويف املعني ألول مرة فرتة 

إلدارة املعنيعة،  اج  تقرير يعده معدير  وحيته مبد  صالمدير تاريخ مباشرة العمل، يتم خالهلا تق

 .فإذا مبت عد  صالحيته أنهيت خدمته

اريخ واحعد،  ويفني املعيعنني يف تع  ية بني املع ألقدماعيار املشر  أيضًا عند حتديده ملحرص و

ألهلية، حي  قعرر أنعه   نصا  وااجلدارة واإل ضوعية مثلاملو يريعاعل  إبراز الكفاءة والشفافية وامل

بني املعيعنني حبسع     ار، اعتربت األقدميةشغل باختبليت ت ف اعيني ألول مرة يف الوياإذا كان الت

تيع ، تكعون األقدميعة    عند التسعاوي يف الرت والختبار، ا ج النت األسبقية الواردة بالرتتي  النها  

ؤهعل، فاألقعد    رجعات احلصعول علع  امل   دألعل  يف ل، فعا ملؤهع لألعل  مؤهاًل، فعاألعل  يف تقعدير ا  

 .ًا، فاألكرب سنًاخترج

ألقدميعة بعني   ون اختبار، اعتعربت ا ليت تشغل دايا ف الو أما إذا كان التعيني ألول مرة يف

  :املعينني كما يل 

 تكعون  الوييفعة،  شغلي فيمن افرهاتو اج الو شروطال أحد الدراسية الشهادة كانت إذا (أ)

 يف لألعلع   قدميعة األ ونتكع  املؤهعل،  يف اويالتس ندوع األعل ، للمؤهل طبقًا األقدمية

 .سنًا فاألكرب خترجًا، فاألقد  هل،املؤ  عل حلصولا درجات يف فاألعل  املؤهل، تقدير

 .إذا كانت الوييفة تتطل  خربة عملية، تكون األقدمية طبقًا ملدة اخلربة  (ب)
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 .اشرة الدرجة السابقة مبيفاألقدمية  أساس ة عل يكون ترتي  األقدمية عند الرتقي  (ت)

  .بالتعينيملتعلقة ار األحكا   سا يفليها املبادئ املشار إ اةمراعكما تتض  

 ملدنيعة ا البشعرية  للمعوارد  املنظم ،2016 لسنة( 15) رقم نالقانو من الثال  الفصل يف حدد وقد

 قعرار  حعدد  كمعا  باالختيعار،  أو ميةباألقد شغلُت قد يتوال مة،العا الوييفة يف التعيني وشروط ضوابل

لويا ف ابشأن دليل وصف وتصنيف وترتي   2010( لسنة 17) الوزراء رقم لسجم لشؤون الدولة وزير

 .عيةعامة والنوات الموعبكافة اجملشروط شغل الويا ف الواردة 

اإلداريعة   ارة التنميعة باهليكل التنظيمع  لعوز   2016( لسنة 6صدر القرار األمريي رقم )كما 

تنسعيق مع  إدارة   الرد البشعرية الوطنيعة   املعوا نميعة  ت دارةبعإ  ناطأوالعمل والشؤون االجتماعية، حي  

معل، توطئعة   عربنعامج البعاحثني ععن    املسعجلني ب بتعلعق  ي فيمعا  ،سياسات وختطعيل املعوارد البشعرية   

ر الويعا ف لعد    سعابقة، ويف ضعوء شعواغ   خعرباتهم ال وتهم ؤهاللتعيينهم باجلهات احلكومية وفقعًا ملع  

 .اجلهات احلكومية

 :األداء إدارة نظا  -

 عل  إلزا  رد البشرية احلكوميةوانظم للمون امللقانيف الفصل السادس من ا حرص املشر 

فعق أسعس ومععايري    داء املويعف سعنويًا و  أ قرر تقييمواء، ألدإلدارة ا اجلهات احلكومية بوض  نظا 

داء وتقاريره ألملشر  لنظا  إدارة االذي وضعه اكم ظيم احملومبطالعة التن .حمددةواضحة وأهدا  

لنعا أن املشعر  قعد     تبنيية الوييفية للمويف، يف احليا قاريرالت اآلمار املرتتبة عل  هذهالسنوية، و

 .األهليةونصا  ل اجلدارة واإلوضوعية مث املعايريراع  مبادئ الكفاءة والشفافية وامل

  :الرتقية -

السععنتني  يفويععف اشععرتط املشععر  يف الرتقيععة باألقدميععة أال يقععل مسععتو  تقيععيم أداء امل

 .، وقضاء املدة البينية احملددة بدليل وصف وتصنيف وترتيع  الويعا ف العامعة   تني عن جيداألخري

كما أن املشر  اشرتط يف الرتقية االستثنا ية إىل الدرجة األعل  مباشرة دون التقيد بشرط املعدة  

 آخعر تقريعرين لتقيعيم أدا عه.     يفالبينية أو املؤهل، أن يكون تقييم أداء املويف مبسعتو  ممتعاز   
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، وذل  سنوات( 5وقيد الرتقية االستثنا ية بضرورة وجود فاصل زمين بني الرتقيتني االستثنا يتني )

 .حملاربة أي فساد قد ينشأ عن إطالق النص دون قيد

 :تأديبيةالملساءلة رة واظويف الواجبات الوييفية واألعمال احمل -

ملعنظم للمعوارد   ار معن القعانون   العاش ا يف الفصلإليه شارحرص املشر  عل  إبراز املبادئ امل 

اصعة مبعادئ   خال احملظعورة، وبصعفة   ة، واألعموييفيت الالبشرية، حي  نص صراحة عل  الواجبا

م  املخالفة  حلكومية عل  التعاملاح  اجلهة صل لتالف الشفافية واإلنصا ، فجاءت نصوص هذا

 .منصفةبية تأدي اكمةالتأديبية بهذه القواعد وصواًل حمل

 ُعرضة للفساد بصفة اإلدارية اليت تعترب ل  املناص د لتوفرااسبة الختيار وتدري  األإجراءات من .2

 .ءالقتضااد خاصة وضمان تناوبهم عل  املناص  عن

 ف دارة العليععا والويععان ويععا ف اإلمعع لكععل عيععةالنوحععرص املشععر  علعع  تعريععف اجملموعععة 

  .اهلاإلشرافية وحتديد التأهيل العلم  

اط نع أدري  والتطعوير بعأن   لقعانون للتع  اس معن  امختصيص الفصل اخل حرص املشر  عل  كما

 حتياجاتهعا بععد حتديعد ا   سعنوية، كعون  تطعوير  التباجلهة احلكومية وضع  خطعة للتعدري  و   

  .التدريبية

ؤسسة احلكومية املدارة العامة، وهو ة مبعهد اإلكومياحل وغالبًا ما يتم تدري  مويف  اجلهات

خلربة والسعمعة،  اجلهات اخلارجية ذات التدري  يف شر  املأجاز ا يف هذا اجملال، كما املتخصصة

  .ل الدولةر برامج التدري  داخو عد  تواففة، أوييمتطلبات ال تفتضيهايف احلاالت اليت 

و   مراععاة مسعتو  النمع   مع جعور منصعفة   اول أجعد  التشجي  علع  تقعديم أجعور كافيعة ووضع       .3

 .االقتصادي للدولة

العذي يصعدره برنعامج األمعم املتحعدة       2015التنميعة البشعرية لععا     يف التقرير اخلعاص مبؤشعر   

( 32حبلوهلا املركز ) البشرية،اإلمنا  ، جاءت قطر يف قا مة الدول العالية جدًا يف مؤشر التنمية 
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عل  مسعتو  دول الععا ، كمعا جعاءت علع  رأس العدول العربيعة متبوععة باململكعة العربيعة           

 (.45( ، وبعدها البحرين يف املركز )41اإلمارات يف املركز )( ، مم 39السعودية يف املركز )

لدول املنافسعة  اعربية بشكل عا ، من ية، بل والخلليجة اوتعترب دولة قطر عل  مستو  املنظوم

 ، 2015ا  تنافسية العاملية لع قا مة الشرة يفعثة إذ احتلت املرتبة الثال ،اقتصاديًا

نيعة عشعرة حسع  تقريعر     اءت يف املرتبعة الثا حعدة العيت جع   املت بيةوالثانية عربيًا بعد اإلمارات العر

 (IMD) داريعة العدول  للتنميعة اإل   ععن املعهعد   لصعادر " ا"الكتعاب السعنوي للتنافسعية العامليعة    

  .الدول املتقدمة دولة، معظمها من 61بسويسرا، من بني 

حلكوميعة،  البشعرية ا  ردم للمعوا ( املعرفقني بالقعانون املعنظ   2( ، )1وبالنظر إىل اجلدولني رقم  )

ويفني داخعل  ، كمعا أن رواتع  املع    معو بالدولعة    النسعتو مأن األجور منصعفة بعالنظر إىل    يتبني

  . ا  أيضًاعربية والعقة النطبامل الدخولاجلهات احلكومية من أعل  

مبتطلبعات   املعويفني معن الوفعاء    مكني أولئ ية لتريبالتشجي  عل  وض  برامج تعليمية وتد .4

 .ا فهموياد املالزمة ألداء خاطر الفسمبعيهم واء لصحي  واملناس  من أجل إذكاألداء ا

 التدري :

خيعتص  وة، ري باألجهزة احلكوميلعنصر البشادرات ير قيسع  معهد اإلدارة إىل تنمية وتطو

ة اليت متكعنهم  الوييفية الالزم ياتسابهم الكفاكإو رينياملعهد بتدري  ومتكني املويفني القط

ت اإلبداعية واليت تقود ساهمة بإطالق القدراضافة إىل مإ ليهم،إ لةومبهامهم الوييفية املوك من القيا 

 ة.اليعنتاجية إإىل بناء قوة عمل وطنية ذات 

 معظمهمعا وقد أصدر معهد اإلدارة العامة حنو ست عشرة خطة تدريبيعة سعنوية اشعتملت يف    

يعة واملاليعة واحملاسعبية واملعلوماتيعة والقانونيعة      عل  جمموعة من الربامج التدريبية يف اجملعاالت اإلدار 

 ، وقعد احلكوميعة وغريها من املواضي  ذات الصلة بتنمية قعدرات املعوارد البشعرية العاملعة يف اجلهعات      

كانت مضامني وحمتويات خططه التدريبية تستند إىل جتربة املعهد الرتاكمية يف تصميم اخلطعل  
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نية اليت كان يقو  بها لتحديد االحتياجات التدريبيعة لعد  اجلهعات    بناًء عل  الدراسات امليداالتدريبية 

  .احلكومية

ن معهد إلدارية فإاة التنمية باهليكل التنظيم  لوزار 2016( لسنة 6وفقا للقرار األمريي رقم )

ن خعالل إدارتع    مع   يقعو  بهعذا النشعاط    كومية، حيع ات احلجلهاإلدارة العامة يتوىل تدري  مويف  ا

 .خلدمات التدريبيةالتدري  وا

مية اإلدارية ج أطلقته وزارة التن، هو برنامكوم اث احلالبتعلبرنامج كما أن لد  دولة قطر 

وميعة معن   حتياجعات اجلهعات احلك  امعت بتحديعد   هعا قا أن يعتلخص يف  االجتماعيعة، والعمل والشؤون 

ؤسسععات تعععاث احلكععوم  يف املعالن لالبت بععاإلقامععوالتخصصععات املختلفععة خععالل عشععر سععنوات،  

املطلوبعة.   هعل علمع  يف التخصصعات     مؤلع ع وذل  للحصعول  واخلار ،التعليمية املعتمدة بالداخل 

لعيت طلبعت هعذا    ينعه مباشعرة باجلهعة ا   ب، يعتم تعي ملطلعو   اوبعد حصول املبتعع  علع  املؤهعل العلمع    

 التخصص.

د قعانون ومكافحعة الفسعا   مركز حكعم ال و ية القضامركز الدراسات القانونية وكما أن 

بصعفة عامعة    نير  للمعويفني العمعومي  الت واملععا املعؤه وات مراكز تدري  تساهم يف بناء القعدر  ه 

 .اصةة خوأعضاء مؤسسات العدالة اجلنا ية بصف

 القضاء:

صعل السعادس:   الف) بإصعدار قعانون السعلطة القضعا ية     2003( لسعنة  10قعانون رقعم )  وفقا لل

 :فيمن يتوىل القضاء يشرتط(( 27)املادة  واألقدميةالتعيني والرتقية 

 أن يكون كامل األهلية. 

  دهلا من إحعد   و الشريعة أو ما يعاأوالقانون  شريعةو الأأن يكون حاصاًل عل  إجازة احلقوق

 .اجلامعات املعرت  بها

 لو كان قعد رد  الشر  أو األمانة، ونحة خملة بأو ج نايةأال يكون قد أدين حبكم نها   يف ج

 .إليه اعتباره
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 أدييبتد فصل من اخلدمة بقرار أال يكون ق. 

 أن يكون حممود السرية حسن السمعة. 

اق  بوزير، ويكون تعيني  يكون بدرجةومريي مر أيصدر بتعيني ر يس حمكمة التمييز أ

. تكعون ترقيعة القضعاة علع  أسعاس األقدميعة.       (30ادة املع ) لعس القضاة مبرسو  بناًء عل  اقرتاح اجمل

للرتقيعة بدرجعة    كفاية األخري للمرشع  ن تقدير الن يكوأ  األعل ويشرتط يف الرتقية إىل الوييفة

عمعال القضعاة،   ألتفتيش القضا   علع   ال  تقارير عناًء ة بوحتدد الكفاي. فوق املتوسل عل  األقل

انقضاء املعدد املقعررة يف املعادة     وز الرتقية إال بعدوال جت ،له نفذةامل وفقًا ألحكا  هذا القانون والقرارات

 .(29)املادة  السابقة

 أعضاء النيابة العامة: 

  أمر أمريي لنا   العايني ايصدر بتع، بشأن النيابة العامة 2002( لسنة 10قانون رقم )وفقا لل

 قعرتاح النا ع  الععا .    اة مبرسو  بناًء علع   يابة العامء النعضاأويكون بدرجة وزير، ويتم تعيني باق  

 :ما يل  لعامةابة يشرتط فيمن يتوىل إحد  ويا ف النياو

 أن يكون كامل األهلية. 

    ن إحعد   مع نون أو معا يعادهلمعا   ريعة والقعا و الشع وق أأن يكون حاصاًل علع  إجعازة يف احلقع

 .اجلامعات املعرت  بها

 ألمانة ولو كان حة خملة بالشر  أو اناية أو جنجة يف دانأال يكون قد حكم عليه نها يًا باإل

 .اعتبارهقد رد إليه 

 السرية، حسن السمعة أن يكون حممود. 

 رين سنة.ن إحد  وعشعيابة عد نأال يقل عمر من يعني يف وييفة مسا 
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 :الشرطة

تنشعأ بعوزارة   و .(11)املعادة   لداخليعة اح وزيعر ا   اقعرت ء عليعني ضباط الشرطة بقرار أمريي بنا

 يقل عن عضاء التشكل من عدد من األ «ون الشرطةة لشؤلعاماللجنة ا»الداخلية جلنة دا مة تسم  

يل اللجنعة  العليعا، ويصعدر بتشعك    ذوي الرتع   لضعباط ن امخسة، عل  أن يكون غالبية األعضاء م

 .(9)املادة  الداخلية ناء عل  اقرتاح وزيربس الوزراء ن جملر موتنظيم أعماهلا وحتديد مكافآتها قرا

 (: 12)املادة  يأت  ، مايشرتط فيمن يعني ضابطًا يف الشرطة

 .نسيةاجل قطري يكون أن -1

 .ةيالديمنة أن يكون قد بلغ من العمر عشرين س -2

م عليعه بعقوبعة يف   د سعبق احلكع  كون ق يأن يكون حسن السمعة والسلوك، وأال -3

 .عتبارهاد رد إليه قيكن    جرمية خملة بالشر  أو األمانة ما

لعه  ييب نهعا   لسعب  إخال  و قعرار تعأد  كعم أ ة حبأال يكون قد فصل من اخلدمعة العامع   -4

 .كم أو القرار سنتان  صدور احلض  علد مبات عمله ما   يكن قاجلسيم بواج

 . ياسأال يكون منتميًا إىل أي تنظيم س -5

ن وزيعر  لياقة الصحية قرار ميد شروط البتحد صدرأن يكون ال قًا صحيًا للخدمة، وي -6

 .ملختصةاطبية ال الداخلية بناء عل  اقرتاح اللجنة

 رت  بهعا، العيت يشعرتط   لشعرطة املعع  ا عاهعد و مأن يكون متخرجًا من إحد  كليعات أ  -7

 .ا يعادهلالعامة أو مانوية لثالاللتحاق بها احلصول عل  شهادة ا

 ا أو ضعابل شرتط فيمن يعني ضعابط يو ،داخليةير الن وزيعني ضباط الصف واألفراد بقرار مو

 صف أو فردًا، ما يأت : 

  ةميالدي سنة( 35) عل  ديزي وال سنة( 18) عن عمره يقل أال . 



 
 
 
 
 

21 

 يف قوبعة بع عليعه  حلكعم ا سعبق  دق يكون وأال ،والسلوك السمعة حسن يكون أن 

 هاعتبار يهإل رد دق يكن   ما األمانة أو بالشر  خملة جرمية

 إخاللعه  سعب  ل نهعا    أدييبتع  قعرار  أو حبكعم  العامعة  اخلدمعة  من فصل قد يكون أال 

 . سنتان رارالق أو حلكما صدور  عل مض  دق يكن   ما ،عمله بواجبات اجلسيم

 5- معن  قعرار  لصعحية ا اللياقعة  وطشعر  ديدبتح يصدرو للخدمة، صحيًا ال قًا يكون أن 

 .ملختصةا لطبيةا للجنةا اقرتاح عل  بناًء الداخلية وزير
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 )تاب ( 7املادة 

 القطا  العا 

داريععة إتنظععر كععل دولععة طععر  أيضععا يف اعتمععاد تععدابري تشععريعية و -2 

ة لقانونهععا للمبعادئ األساسعي   قيعة ووفقععا التفاا هعذه  مناسعبة، مبعا يتوافعق معع  أهعدا     

 غليها.مومية وانتخاب شامناص  العي  للرتشالداخل ، لوض  معايري تتعلق بال

داريعة  يف اختعاذ التعدابري التشعريعية واإل   تنظر كل دولة طعر  أيضعا    -3 

ة لقانونهععا للمبععادئ األساسععي قيععة ووفقععاالتفاه ااملناسععبة، مبععا يتسععق معع  أهععدا  هععذ

صع  العموميعة   تخاب شاغل  املناشيحات النالرت ويللداخل ، لتعزيز الشفافية يف متا

 .ق احلالانطب ثماويف متويل األحزاب السياسية، حي

 

  عمن                      احلكم؟ا هلذ دولتكم امتثلت هل   -1

 

اذهعا،  ل الختذتها دولعتكم أو ختطع  ات اليت اختع اخلطو ويرج  وصف بيانها وتلخيصها، التدابري -2

 .حلكم من االتفاقيةامل هلذا ال الكتثاباإلضافة لإلطار الزمين لضمان االم

ن موضع  سعواء   م  العمومية يف أكثر ش  للمناصبالرت علقةعا  املشر  القطري املعايري املت

 لنحو التال :ي املركز وذل  عل  امجلس البلدش  لللرتما يتعلق بالرتش  جمللس الشور  أو ا

 جملس الشور :أوال: أعضاء 

 ، ويقعر املوازنعة   لطة التشعري شعور  سع  تعوىل جملعس ال  يمن الدستور القطري،  76لمادة وفقا ل

 بني يف هذا الدستور.، وذل  عل  الوجه املالتنفيذية لسلطةال  العامة للدولة، كما ميارس الرقابة ع
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االقرتا   يقمني منهم عن طرالميتم انتخاب  ضوًا.ني عيتألف جملس الشور  من مخسة وأربعو

معن   77املعادة  ) و غريهعم آلخرين معن العوزراء أ  اخلمسة عشر ضاء األعاالعا  السري املباشر، ويعني األمري 

 الدستور(. 

 :من الدستور( 80ادة )امل لتاليةروط االش جي  أن تتوافر يف عضو جملس الشور 

 .قطرية األصلية جنسيته تكون أن -1

 .يةسنة ميالد المنيمعن  أال تقل سنه عند قفل باب الرتشي  -2

 .ابةأن جييد اللغة العربية قراءة وكت -3

  يكن قد  لشر  أو األمانة، ماة خملة با جرمييفيًا أال يكون قد سبق احلكم عليه نها  -4

 .رد إليه اعتباره وفقًا للقانون

 النتخاب.نون القا أن تتوافر فيه شروط الناخ  وفقًا -5

 اددعس الشور  جملل لعامةانظيم االنتخابات بتاخلاص  1970لسنة  9قانون رقم ال كما وض 

  عايري لألعضاء املنتخبنيامل من
 

 مانيا: أعضاء اجمللس البلدي املركزي

يتكعون  "املركعزي   بتنظيم اجمللس البلعدي  1998( لسنة 12قانون رقم )من ال 3وفقا للمادة 

هعد   "ي 8ا للمعادة  ووفقع  ."نعاطق املختلفعة  القعر  وامل دن واملع  اجمللس من تسعة وعشرين عضوًا ميثلون

لعه يف سعبيل حتقيعق    وون البلدية، ؤال الشلبالد يف جمقد  اتل  عاجمللس إىل العمل بالوسا ل املتاحة 

نفيعذ القعوانني   تمراقبعة  منهعا   ،ولياتؤحيات واملسع الصعال ت واالختصاصعا  العديد معن أهدافه أن ميارس 

 . والقرارات واألنظمة
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دي جمللعس البلع  بنظعا  انتخعاب أعضعاء ا    1998لسعنة  ( 17مرسعو  رقعم )  معن   21لمادة ووفقا ل

 للععدد احملعدد   رشحًا أو أكثر، وفقًاكل ناخ  م خيتارو ،سريال باالقرتا  االنتخابيكون "املركزي 

 .االنتخابة ل ناخ  رأيه يف بطاقك. ويبدي يةنتخاباال بقرار وزير الداخلية بتقسيم الدوا ر

يشعرتط  " املركعزي  بتنظعيم اجمللعس البلعدي    1998( لسنة 12قانون رقم )من  5ووفقا للمادة 

 :فيمن يرش  عضوًا باجمللس ما يل 

ن رية أن يكون والده منسية القطس  اجلاكت أن تكون جنسيته قطرية، وجي  فيمن -1

 .مواليد قطر

 .نةسأن يكون قد بلغ من العمر مالمني  -2

 .أن جييد القراءة والكتابة -3

 .نةماواأل أن يكون من املشهود هلم بالكفاءة -4

قعد رد   األمانعة، معا   يكعن    بالشر  أو خملة رميةأال يكون قد سبق عليه احلكم يف ج -5

 .إليه اعتباره

قامعة دا معة   إنفسه فيها وله حمل  اليت يرش  دا رة اليفداول الناخبني جب أن يكون مقيدًا -6

 .يف حدودها

 ." أي جهة عسكرية أخر لداخلية أوا  أو لدفاأال يكون من العاملني يف وزارة ا -7

 كعل دا عرة   يفيشعكل وزيعر الداخليعة    " 1998( لسعنة  17مرسعو  رقعم )  معن   9وفقا للمادة 

ل معن  ، وعضعوية كع  ةأحعد القضعا   بر اسعة « اتلتظلمن واجلنة فحص الطعو»انتخابية جلنة تسم  

ظلمات اخلاصة بالقيد لفصل يف الطعون والتية، وذل  للداخلة ار يس جلنة قيد الناخبني وممثل لوزار

وعليه أن يرفعها  ،ني يس جلنة قيد الناخبتابة إىل رمات كلتظلوتقد  الطعون وا ،الناخبني يف جداول

للجنعة يف الطععون   وتفصعل هعذه ا   ،ها إليعه ال  لتقدمي  التليوإىل جلنة فحص الطعون والتظلمات يف ا

ل للطععن بعأي    يًا غعري قابع  ويعترب قرارها نها ،اريخ رفعهامن ت يا أوالتظلمات املقدمة إليها خالل سبعة 

 ".للجنةايت تصدرها ات القرارويعدل جدول الناخبني وفقًا لل ،طريق
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 )تاب ( 7 املادة 

 القطا  العا 

تسع  كل دولة طر ، وفقا للمبادئ األساسية لقانونهعا العداخل ، إىل    -4 

 ب املصاحل.متن  تضاروفية لشفاااعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز 

 

  عمن                                            احلكم؟ هلذا دولتكم امتثلت هل   -1

 

ل الختاذهعا،  ذتها دولعتكم أو ختطع  ات اليت اختع اخلطو ويرج  وصف بيانها وتلخيصها، التدابري -2

 .حلكم من االتفاقيةامل هلذا ال الكتثاباإلضافة لإلطار الزمين لضمان االم

وميني صاحل للمويفني العمع رب املة تضامعاجلوملن   أحكاما مفصلة القطري املشر أفرد 

 ل  النحو التال : عصفة خاصة  ية بجلنااومويف  مؤسسات العدالة  ،بصفة عامة

 وهو نعص   ملصاحل،نصًا خاصًا لتضارب اتضمن  (،2016لسنة  15) البشرية للموارد املن م لقايونا

  بعني أنشعطته   املصعاحل يفقو  تضارب أنه وي عمل من شأحي  ألز  املويف جتن   (،81املادة )

 ن شعأنه أن يعؤمر بشعكل   مع و أن يكعون  أتها، روعااخلاصة ومصاحل اجلهة احلكومية ومشع 

   .لدرجة الرابعةاربه حت  احد أقو ألمباشر أو غري مباشر يف مصلحة له أ

جبعات الوييفيعة واألعمعال    ا( من القعانون املشعار إليعه علع  الو    80) (،79ن )اكما نصت املادت

( عل  أن حيظر علع  املويعف   80حي  نصت الفقرة الثامنة من املادة ) احملظورة عل  املويف،

مزاولة أي أعمال أو جتارة تتعارض م  واجباته كمويف باجلهعة احلكوميعة أو مع  مصعلحة     

أو من شأنها أن تنشئ للمويف مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف أي عقود  ،اجلهة احلكومية

احلكوميعة أو تكعون اجلهعة احلكوميعة طرفعًا       أو أعمال أو مناقصات تتصل بنشاط اجلهعة 

عل  أن حيظر عل  املويف قبول اهلدايا أو اهلبعات أو  ذات املادة من  عاشرةونصت الفقرة ال، فيها
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اإلكراميات أو املن  أو املبالغ النقدية أو غريها، بنفسه أو بواسطة الغري، من أي شخص، مقابل 

 .للغري أو بسب  عمل يتعلق بوييفته، لتحقيق مصلحة

 فيما  لس الشور جمعضاء منه عل  من  تضارب املصاحل أل 115أشار الدستور يف املادة : لدستورا

 .ةه به عالقة خاصحة من تربطو ملصلاصة خيص استغالل العضوية ملصلحته اخلا

 جيوز رد القاض  ألحد األسباب اآلتية( عل  أنه 100 دةاملا: نص قانون املرافعات )قايون املرافعات 

o هااليت ينظر لدعو ة لذا كان له أو لزوجته دعو  مماملإ. 

o   روحعة  عد قيعا  العدعو  املط  بأو زوجته  خلصو احد أإذا وجدت له أو لزوجته خصومة م

طروحة ه عن نظر الدعو  املمت بقصد ردد أقي  قعل  القاض ، ما   تكن هذه الدعو

 .عليه

o نس  خصعومة  و أصهاره عل  عمود الأد أقاربه و ألحد أإذا كان ملطلقته اليت له منها ول

اخلصومة  وجته، ما   تكن هذهو  أو م  زالدع يف قا مة أما  القضاء م  أحد اخلصو 

 .دهرقاض  بقصد ل  العحة قد أقيمت بعد قيا  الدعو  املطرو

o ؤاكلعة أحعد اخلصعو  أو   مقعد اعتعاد    ان هوو كإذا كان أحد اخلصو  يعمل عنده، أ 

 .عد رفعهالدعو  أو بارف   يله هدية قبمساكنته، أو كان تلق  من

o كعم  عها ععد  اسعتطاعته احل  ودة يرج  مأو م اوةإذا كان بينه وبني أحد اخلصو  عد

 بغري ميل.

 رده. طل  صمللخ ازج ن ،يت و  لردإذا قا  بالقاض  سب  لو

 وماسع  ( علع  أعضعاء السعلكني الدبل   22ظرت )املادة : حقايون السلكني الدبلوماسي والقنصلي 

و شعراء أو  أة أو طبيععة ويعا فهم   صاحل الدولم  م  تنافيالقنصل  القيا  بأي عمل أو نشاط و

ل أو مقاوالت لحة يف عقود أو أعماكون هلم مصأن ت ، أواستئجار ما تطرحه للبي  جهة عملهم

مارسعة أي  لقيا  هم وأزواجهعم مب هم، وكذا اة عملو جهأو مناقصات تتصل بأعمال وييفتهم أ

 .ديهادين لملعتمالدولة أو يف الدولة اعمل آخر يف 
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 ا همممن يتولون  ( عل  مويف  اجلهة احلكومية،33حظرت )املادة : قايون املناقصات واملزايدات 

نهم مصعلحة  جلهة، أن يكون ألي مريها هذه ايت جتت الواختصاصات وييفية تتعلق بالتعاقدا

كًا ألحعد  ي منهم أن يكعون شعري  ألا ال جيوز ت، كماقدامباشرة أو غري مباشرة يف تل  التع

 .لديه لس إدارته أو مويفًايف جم ضوًاأو ع عنه املناقصني أو املزايدين أو وكياًل

 به، أن توليعه منصع   منعاء أ( عل  ر يس العديوان أو نا بعه،   45حظرت )املادة : قايون ديوان احملاسبة

تأجر معااًل  رتي أو يسع أن يشع  -باشرم ريولو بطريق غ -له يل  وييفة عامة أخر . كما ال جيوز

معن أموالعه أو يقايضعها     أو يبيعها شعيئاً  اأو أن يؤجره علين،د المن أموال الدولة، ولو بطريق املزا

اهليئعات، وال أن   دولعة أو املؤسسعات أو  تعقدها ال زاماتالت عليه. كما ال جيوز له أن يشارك يف

 .ةهيئ و مؤسسة أوركة أش ة أيبني وييفته وعضوية جملس إدارجيم  

( عل  املويف جتن  أي عمل من شأنه وقو  122دة املا)حظرت : ال حة مويف  ديوان احملاسبة

ن من شعأنه  مشروعاته، أو أن يكوالديوان و مصاحلصة وتضارب يف املصاحل بني أنشطته اخلا

 .رابعةقاربه حت  الدرجة الأه أو ألحد لحة ل مصيفأن يؤمر بشكل مباشر أو غري مباشر 

 أعضعاء   أي معن  ( علع  العر يس، أو نا بعه، أو   19حظعرت )املعادة   : طر لألسواق املاليـة قايون هيئة ق

ية مباشعرة  ن يكون له مصلحة شخصا  اهليئة، مويف ي مناجمللس، أو الر يس التنفيذي، أو أ

اليت تقعو  بهعا، أو يف أي    بها، أو يف املشاري ئة أو حلسااهلي   م أو غري مباشرة يف العقود اليت ترب

 .خر من جماالت نشاطهاجمال آ

يف  اهليئة، أمنعاء  و أي من موفيذي ألس والر يس التنعل  أعضاء اجمل: 20املادة  كما حظرت

اص ويكعون ذا  ل آخر يف القطا  اخلع ة أو أي عمو مهنفة أتوليهم العمل فيها، ممارسة أي ويي

، أو مباشععر أو غععري مباشععر شععارات بشععكلو استات أصععلة بعمععل اهليئععة، أو تقععديم أي خععدم

ة بهعا.  ئعة أو أي جهعة ذات صعل   رقابعة اهلي ضع  ل هعة خت جاملشاركة يف عضعوية جملعس إدارة أي   

 .لدولة أو تشر  عليها تشكلها ان اليتللجاوُيستثن  من ذل  أعمال اجملالس وا
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 أن " من  15املادة ص عليه ما تنفية، الشفابصلة ومن األحكا  وميقة ال :قايون السلطة القضائية

عل  طل  و بناًء مة من تلقاء نفسها أرأت احملك ون أولقانعلنية إال إذا نص ا جلسات احملاكم

ة األسعرة. ويف  اععاة لعاداب أو حلرمع   لععا  أو مر ظا  االن أحد اخلصو  جعلها سرية حمافظة عل 

 ".لنيةلسة عجيف  مجي  األحوال يكون النطق باألحكا 

 البوابعة  وير إنشاء وتط لة قطرالشفافية يف دو نومما يعزز م :(2لبوابة القايويية القطرية )امليزان ا

ريعة السعارية   يعات القانونيعة القط كافعة التشعر  مال لا شعا القانونية القطرية باعتبارها موقع

 ة التمييععزحمكمعع ، واألحكععا  القضععا ية الصععادرة مععن1961واملعدلععة وامللغععاة منععذ عععا  

ا مييعز  ممع و، ةاد اجلريعدة الرمسيع  عدالفتاو  وأويها، فرفا واالتفاقيات اليت تكون دولة قطر ط

 واإلجنليزية.  ني العربيةاللغتد  بالبوابة أنها حمدمة أوال بأول وتق

حتياجات القانونيعة  انون  قطري يليب االقدولة بفقه ية للتشريعإمراء البيئة التهد  البوابة إىل 

ون    نافعذة للفقعه القعان   ص، كمعا تتعي  اخلعا  قطا والتشريعية للمؤسسات احلكومية وال

قانونيعة  نظومعة التشعريعية ال  وتعزيعز امل   دععم يفسعهم  القطري علع  الععا  اخلعارج ، مبعا ي    

تشعهده العبالد    ة وعدلية، ويف يل معا ربة قانونيمن خ قطر القطرية، يف ضوء ما تتمت  به دولة

ععل جهعات ععدة تطلع      تعذ ، معا ج  اال حيومثع  من نهضعة تشعريعية، أصعبحت حمعل إعجعاب     

ة القطريعة  ه البوابعة ستضع  اخلعرب   انون ، وهعذ ل القع القطريعة يف اجملع  االستفادة معن اخلعربة ا  

 .مج أا  دول العوإمكاناتها القانونية أما  


