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 دـــــــــــــمتهي

لنزاهة والشفافية، املؤسسية ملنظومة ا يز اآللياتل تعزجما يف من اجلهود العديد ة قطربذلت دول

جلانع  الوقعا     ز علع  ا يع رتكمع  ال لة، ات ذات الصتشريعال وتعزيزمنها إنشاء املؤسسات املتخصصة 

 يا.إقليميا ودولورا دة  متميزةسات ممار ثلميللفساد، ومن هذه اجلهود ما ميكن أن 

واليت تعزز  ،الفساد ة بالوقاية مناسات املعنيالسي ديد منالع وتنفيذ بوض لة قطر وقد قامت دو

 واملساءلة. والشفافية والنعزاهة ،العمومية تمتلكاوامل ؤونالش إدارة وحسن ،القانون سيادة مبادئ

جع  املرسعو    مبو ،ملكافحة الفسعاد  مم املتحدةة األتفاقياعل   صادقت دولة قطريف هذا اإلطار 

  ذلع   مبوجع  التفاقيعة ل ، ومعن معم فقعد أصعب     19/4/2007، الصادر يف 2007( لسنة 17مريي رقم )األ

( من الدستور الدا م 68ملادة )اووفقا حلكم  فيها، ًارفولة طر دقط دولة وأصبحت ،القانونالتصديق قوة 

ء بهعذه  يعذ معا جعا   اجلهات املختصعة تنف  ن عل  مجي ويكو نونلدولة قطر، يكون لالتفاقية قوة القا

عطع  القعرار األمعريي    كما أ لداخل  للدولة.ان التشري  مزءًا ا جاالتفاقية من أحكا  وقواعد باعتباره

ذ دولعة قطعر   يئة القيا  عل  تنفيشفافية للهة والقابة اإلداريبإعادة تنظيم هيئة الر 2015لسنة  6رقم 

 لالتفاقية. 

آليعة   بينتع األخعر  يف   ل األطعرا  دوال ري م هد كبطر جقومن اجلدير بالذكر أنه كان لدولة 

 13-9الفعرتة   خعالل  عقعد يف الدوحعة  العذي   االتفاقيعة  لع  يف لثاايف املؤمتر  استعراض تنفيذ االتفاقية

 .من االتفاقية 4من املادة  1رة للفق وفقا هذه اآللية أنشئت وقد، 2009نوفمرب 

 :ومنهجيته الغرض من التقرير

تعزيعز النزاهعة والشعفافية يف جمعال      ارسعات فيمعا يتعلعق ب   يهد  التقرير إىل إبراز أفضل املم

من اتفاقيعة األمعم املتحعدة     13، 11و 8و 7العدالة اجلنا ية والتعليم يف دولة قطر بالرتكيز عل  املواد 

 ملكافحة الفساد.
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 :مصادر املعلومات واجلهات الشريكة

ة علع   املعنيع  الوطنيعة  تاجلهعا  ردودمعن  ة سع فة ر يبصع دة من خالل االسعتفا مت إعداد التقرير 

ت الصعلة يف اتفاقيعة   ول تنفيعذ األحكعا  ذا  حع  ،الشفافيةرية وإلدااهيئة الرقابة االستبيان الذي أجرته 

فعة القعوانني ذات   الرجعو  إىل كا معا مت  ك ،واخلامس لثان ا للفصلني الفساداألمم املتحدة ملكافحة 

 ر إليهما أعاله.صلني املشاص الفصولن االصلة واليت متثل استجابة وتطبيق
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 التنفيذي امللخص

 

 العدالة اجلنائية

 :اإلجيابيات وأفضل املمارسات

 العة اجلنا يعة  امعات املتعلقعة بالعد  عظعم االلتز مقطر  دولةلاستوع  النظا  القانون  واملؤسس  

ععن  ا يل  نبذة خمتصرة وفيم، فسادفحة الاألمم املتحدة ملكا ، من اتفاقية11_ 8_ 7 :املواديف  الواردة

 :قطر دولة يف أهم التشريعات واملمارسات ذات الصلة

  إجراء حتليل طوعي شامل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد Nations Convention  United

Against Corruption        الستبيان مد  تنفيذ دولعة قطعر اللتزاماتهعا الدوليعة يف جمعال الشعفافية

ة، م  الرتكيز عل  الفصلني الثان  واخلامس معن االتفاقيعة،   والنزاهة والعدالة اجلنا ية ذات الصل

دون انتظار ملواعيد االستعراض الرمسية، وإعداد خطة عمل لتعزيز إنفاذ أحكا  االتفاقية املشار 

إليها، وضمان أن تأت  النظم الداخليعة يف دولعة قطعر واملعنيعة بالوقايعة معن الفسعاد ومكافحتعه         

 ذات الصلة وفقا ألفضل املعايري الدولية.  وتعزيز نظم العدالة اجلنا ية

  لقطـا   ااملـدييني     تخدمنيتوظيـ  املسـ   الداعمـة لـن م   السياسات وترسيخ وتنفيذ بوضعقطر دولة قامت

 ادئ اجلععدارةمبعع علعع  سععاتلسيالعع  اتوالععيت تقععو  و  القضــاء، والنيابــة العامــة، والشــرطة، ، العــا 

 املععويفني وتععدري  ختيععارسععات علعع  االسيا تلعع  كععزوتر، واملوضععوعية والشععفافية والكفععاءة

ني العمعوميني  املعويف  ولة عل  تعدري  ؤسسات الدعمل م، وتالعمومني للرتق  يف الويا ف العامة

 يا فهم.و داءأل ملالزمةا الفساد مبخاطر وعيهم إذكاء أجل من

 اة وأعضـاء النيابـة العامـة    تضمنت القوايني املعنية باملوظ  العا  بصفة عامة وكذا القوايني املتعلقة بالقض

مععايري سعلوكية     دولـة قطـر   والعاملني   جهاز الشرطة وديوان احملاسبة وغريها من اجلهات الوطنية 

كمعا مت وضع  مشعرو      ،وتض  نظاما تأديبيا عند خمالفتهعا  ،تبني الواجبات واحملظورات ،واضحة

دولة قطر  توقد استفادالوزراء.  وجاري دراستها من قبل جملس ،مدونة سلوك للمويفني العموميني

 مرفق يف الواردة العموميني املويفني سلوك الدولية واإلقليمية املعنية مبدونات قواعد من املبادرات
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، بصفة خاصعة عنعد وضع     1996 ديسمرب /األول كانون 12يف  املؤرخ 51/59 العامة اجلمعية قرار

 مسودة ميثاق نزاهة املويفني العموميني. 

  طة السـل  القضـائية، ونـن   لتشـريعية و يـة وا تور دولة قطر فصاًل واضحًا بني السـلطات التنفيذ يتضمن دس

عل  العديعد   2003 لسنة (10) رقم ضا يةالق ةلسلطاقانون كما نص  تامة، استقاللية القضائية

دود ضعيقة ينظمهعا   حع ابلية للعزل إال يف قلومنها عد  ا ،ضاةمن األحكا  املعززة الستقاللية الق

لنيابعة  اكمعا أن   ،لية القضعاء زيعز اسعتقال  لع  تع ع عمليوإنشاء جملس أعل  للقضاء  ،قانونال

بشعأن   2002( لسعنة  10رقعم )  قانونالص نقد و ،يةلقضا ة امن السلط اية تعترب جزءالعامة القطر

  ليت حيددها القانون.ام تأدييب يف احلدود ل إال حبكللعز عضاءعل  عد  قابلية األ النيابة العامة

 ها عل  سبيل من ،العدالة اجلنا يةبذات صلة  حكاماأرية العديد من القوانني القط تكما تضمن

ريعة،  ات االحتكا  املمارسع بشأن محاية املنافسة ومن 2016لسنة  19املثال ال احلصر، القانون رقم 

اء، بشعأن العوزر   2004لسعنة   21رقم  ملستهل ، والقانونبشأن محاية ا 2008لسنة  8والقانون رقم 

 اب. اإلره سل األموال ومتويلغبشأن مكافحة  2010لسنة  4والقانون رقم 

  جلهعات  ابالتنسيق بعني   طر،  دولة ق ملصاحلاومعاجلة تضارب تعزيز اإلطار التشريعي للشفافية والنزاهة

انون املناقصعات  وقع  ،ا  املعال  للدولعة  انون النظع قع خعر ،  ت أالوطنية، وقد تضمن ذل  من بني جمعاال 

زاهعة املعويفني العمعوميني،    عداد مقرتح مليثاق ندنية، وإية امللبشرازايدات، وقانون إدارة املوارد وامل

معم املتحعدة وغريهعا معن     نزاهة يف اتفاقيعة األ فافية والة للشدوليواليت بنيت مجيعها عل  املعايري ال

ة اجلهععات انونيععة تطبععق علعع  كافععقها آليععات . وكلععلصععلةااالتفاقيععات واملعععايري الدوليععة ذات 

 ة. نا ياحلكومية ومنها مؤسسات العدالة اجل

 ول األطعرا  معن   ه م  كافعة العد  تمكافحن الفساد وية مالوقااملؤسسات القطرية املعنية ب تتعاون

 تعزيـز  مة يفاملسعاه  ة مانيعة، بهعد   لة معن ناحيع  الصع  اتذ يميةقلواإل الدولية املنظمات ناحية، وم 

 لفسـاد امـن   والوقايـة  ،لةءسـا فافية واملاهـة والشـ  تعزيـز النز  إىل الراميـة  الدوليـة  واملشاريع وتطوير الربامج

  .وحماولة منع وقوعه
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العدالعة اجلنا يعة يف   ملن  اجلرميعة و    عشرالثالول  ر الدؤمتيف هذا الصدد، استضافت دولة قطر امل

  مع ععاون  روعا دوليعا بالت ولة قطر مشدطلقت ألدوحة، وقد ، والذي اختتم بإعالن ا2015إبريل عا  

  ما ورد يف اإلعالن. ة لتنفيذاجلرميات ومكت  األمم املتحدة املعين باملخدر

معم املتحعدة،   التععاون مع  منظمعة األ   ملستو ، بايعيت  رفكما نظمت دولة قطر ورشتني إقليميتني

ة العاملية ومنظمة النزاه OECDمية ادي والتنالقتصااون ومنظمات دولية أخر  مثل منظمة التع

Global Integrityيعذ  ت آلية اسعتعراض تنف ني يف جمااللقطرياء ا، ساهمتا يف تعزيز قدرات اخلرب

فية والنزاهة، بهد  تعزيعز  ولية املعنية بالشفادلواملؤشرات ا ساد،اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الف

د، يف تقديم لة قطر الرا همة يف تعزيز دور دوة، واملسالدوليات ااستفادة اخلرباء القطريني من اخلرب

 فية والنزاهة. الت الشفا جمايفول  الدعم عل  املستويني اإلقليم  والد

  :العدالـة   مـوظفي مسسسـات  أعضـاء و و ،صـفة عامـة  بلعمـوميني  بتدريب املـوظفني ا تهتم دولة قطر التدريب

ركعز  اإلدارة العامة، وم مثل معهد ،تخصصةمكز ت لذل  معاهد ومراأ، وأنشاجلنائية بصفة خاصة

مركعز  مثعل   ، اكز خاصة ذات نف  عالة قطر مرأت دوأنش اسات القضا ية والقانونية، كماالدر

طنيعة  لعيس فقعل للجهعات الو    دعمالع ري  وتعد ال قعد  العذي ي  ،حكم القانون ومكافحعة الفسعاد  

لجنة الوطنيعة  لمركز التدري  التاب  و ،الدول يم  وإلقلاولكن أيضا عل  املستويني  ،القطرية

األمم املتحعدة   طر بالتعاون م  مكت نت دولة قما تبك ،بوال ومتويل اإلرهاملكافحة غسل األم

ا أطلقت دولعة قطعر   كم ،ة ملكافحة الفسادية الدوليكادمياألة املعين باملخدرات واجلرمية املبادر

ز الشعفافية  جانع  كعبري منعه تعزيع     يف والعذي يتضعمن   ،وحعة الربنامج العامل  لتنفيذ إععالن الد 

لنزاهعة القضعا ية     الشعبكة العامليعة ل  ة، ومعن ذلع  نا ية اجلرات مؤسسات العدالوالنزاهة ورف  قد

 . لقاد ا  ااملزم  إطالقها يف الدوحة مطل  الع

 يـة القـايون    كل الدارسـني دريبا لطلبة من تدولة قطر فية بلشفاكما قدمت هيئة الرقابة اإلدارية وا 

ادر القطريعة يف  تعدري  الكعو  وعداد ، بهد  إةجلنائيعلى املعايري الدولية للشفافية والنزاهة والعدالة ا

مل احملل  والعدول   ، لتهيئتهم لسوق العومكافحته لفسادامن  جماالت الشفافية والنزاهة والوقاية

وذل   ، ية ذات الصلةاالت العدالة اجلناويف جم ،تهمكافحوساد يف اجلهات املعنية بالوقاية من الف

 امعة قطر.لقانون جبلية الك ارج بالتعاون م  برنامج التدري  اخل
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 لفسعاد.  اويفني العمعوميني ععن   إبالغ املع بع تعلق تملة كما تضمن التشري  القطري أحكاما شا

 ،بالفسـاد املرتبطـة   مبـا فيهـا اجلـرائم   م عن اجلـرائ  لإلبالغ تيسري للموظفني العمومينيالمن ضمن آليات و

 ccic@moi.gov.qa لكرتونع  إ وبريعد ،  2347444ن تحديد خل ساخقامت وزارة الداخلية ب

اهلواتعف    تطبيعق علع  اإلضعافة إىل  ب ،علومعات ة للمتامع  م  ضعمان سعري ة   ،خاص لتلق  البالغات

مبعا فيهعا   ا يعة  را م اجلنافعة اجلع  كعن ء بأي معلومات إلدالميكن من ا" 2الذكية بنظا  "مطراش

 بالفساد.معلومات متعلقة 

  ر البوابعة  نشعاء وتطعوي  إة قطعر  لشعفافية يف دولع  اا يعزز من : ومم(2البوابة القايويية القطرية )امليزان

رية السارية واملعدلة يعات القانونية القطافة التشرال لكشام القانونية القطرية باعتبارها موقعا

التفاقيعات العيت   وا ،لتمييعز كمعة ا حما ية الصعادرة معن   ، واألحكا  القض1961وامللغاة منذ عا  

 لرمسية. ة اديوأعداد اجلر ،فتاو تكون دولة قطر طرفا فيها، وال
تهد  البوابة إىل و ،ليزيةلغتني العربية واإلجند  بالقُتو ،ولوال بأأالبوابة أنها حمدمة هذه ا مييز ممو

يعة والتشعريعية   االحتياجعات القانون  يلعيب  ،طعري قنون  ه قعا إمراء البيئعة التشعريعية للدولعة بفقع    

لع  الععا    ه القانون  القطري عافذة للفق  نتيما تكللمؤسسات احلكومية والقطا  اخلاص، 

   دول العا  أمج .نونية أماالقا اناتهااخلربة القطرية وإمكووض  اخلارج ، 

 :املشاريع املستقبلية ذات الصلة

يف دولة قطر، ويف  تحدة ملكافحة الفساداألمم امل فاقيةذ اتاستنادا إىل التحليل الطوع  لتنفي

طعوات جعادة يف   ر خطع قاختعذت دولعة    التنمية الوطنية، سرتاتيجياتإو 2030ضوء رؤية قطر الوطنية 

ية والنزاهة عل  املسعتويات  د  إىل تعزيز الشفافات اليت تهبادرامل العديد من وتبنت ،العديد من اجملاالت

 :  بيل املثالسعل   نهاماحمللية واإلقليمية والدولية، نذكر 
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  يعة قطعر الوطنيعة    سعق مع  رؤ  تت ،املساءلةو ة والنزاهةالشفافي سرتاتيجية وطنية لتعزيزإالبدء يف إعداد

ة واملخعدرات  تحعدة املععين باجلرميع     األمعم امل   مكتمون سرتاتيجيات التنموية، بالتعاواإل 2030

 ة. ملختصانية والفريق الوطين املمثل للجهات الوط

يف  تعه افحومكايعة معن الفسعاد    نعاح  الوق افعة م ق بكسرتاتيجية حمعاور ععدة تتعلع   تتضمن اإل

سعرتاتيجية حمعاور   ، كمعا توجعد يف اإل  ل عاون العدو والت دن القطاعني العا  واخلاص واجملتم  امل

ري  املتخصعص  وتقديم التعد  ،نا يةلعدالة اجلاسسات  مؤيفتركز عل  تعزيز الشفافية والنزاهة 

 .     الشكاو  ومعاجلتهاا عل  تلققدرتهم  ووتعزيز تواصلها م  اجملت ،ألعضا ها

 كومية والشركات يف اجلهات احل سيةاملسس زاهةة والنضع وتنفيذ إطار وطين لتعزيز الشفافيبدء يف وال

ىل زيعادة كفاءتهعا   يعة والفنيعة، ويعؤدي إ   يعة واملال إلدارهعا ا التابعة هلا، مبا يصع  يف تعزيعز نظم  

تم تطبيق هعذا  ن يأخطل املال العا . ومن املالعامة و وييفةة للوفاعليتها، وحيقق املزيد من احلماي

  ية. ؤسسات العدالة اجلنار ومنها ملة قط دواإلطار عل  كافة اجلهات احلكومية يف

 مات ومنع تضـارب املصـاحل   ق   تداول املعلوشفافية واحلتعزيز التشريعات واعتماد تدابري ل البدء يف إعداد

  .التجارية ألعمالاملن مات الدولية   ا وموظفيوجتريم رشوة املوظ  الدولي 

 وحتقيـق األهـداا العامليـة     الشفافية والنزاهـة  لعالقة بنيحول ا لتعزيز الوعي الدولي تبين وسا ل متعددة

مية تعزيز ومبا يعكس أه ،نا يةلعدالة اجلون والقان، مبا يف ذل  تعزيز حكم اللتنمية املستدامة

ستو  الععامل ، والبعدء   امل مة يف الدولة وعل واملستدا شاملةة الالشفافية والنزاهة يف حتقيق التنمي

 . يف تنظيم مؤمتر دول  حول هذا الغرض

 :التحديات

علع  معاجلتهعا    اإلدارية والشعفافية  ئة الرقابةمل هي تعتواجه دولة قطر بعض التحديات واليت

 يف الفرتة احلالية وه :

 ة. سات العدالة اجلنا يساد يف مؤسة للفعرض وض  معايري لتحديد الفئات األكثر 

 وتنفيذ برامج تدريبية للفئات املشار إليها يف الفقرة السابقة.  تطوير 
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  صععلة نظم اإلداريععة ذات الشععريعات والععة للتدوريععوضعع  معععايري وتوقيتععات للمراجعععة ال

 مكافحته. ساد والف والوقاية من ،بالشفافية والنزاهة

 

 

 التعليم

 :اإلجيابيات وأفضل املمارسات

يم املعار  ختصاص تعمالشفافية اوهليئة الرقابة اإلدارية  2015لسنة  6رقم: مريي األأعط  القرار  -

اإلجراءات اليت تساهم  فراد عليها، واقرتاحاطال  األ تيسريو ،املتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية

ة والتدريبية، وإجراء ض  الربامج التثقيفيوو ،نتشارهاطر اخموآماره و ،يف التعريف بظاهرة الفساد

 ت ذات العالقة.البحوث والدراسا

، كافحعة الفسعاد  ول التميعز العدول  مل  آل مان  ح ن محدبيم جا زة مسو األمري الشيخ متمت إطالق  -

كعانون األول / ديسعمرب( تقعديرا ملعن      9فسعاد ) حعة ال كافملمتن  سعنويا يف اليعو  العدول     واليت 

ات العذين كرسعوا   مع ة لألفعراد واملنظ زومتن  اجلعا   ،فسادال ساهموا يف احلملة العاملية ملكافحة

االتهعا هعو   ربع  جمعاالت وإحعد  جم   أجعا زة يف   وهع   ،راتأنفسهم ملكافحة الفساد يف بعض القد

 البح  العلم  والتعليم.

تم بعإعالن الدوحعة،   والذي اخت ،ن اجلرميةللوقاية م   عشرثالالاستضافت دولة قطر املؤمتر الدول   -

 ،املخدرات واجلرميةمم املتحدة املعين ب  األ  مكتمعاون التوقد أطلقت دولة قطر مشروعا دوليا ب

اة ملن  اجلرميعة  لتعليم كأدهمية ان الدوحة الضوء عل  أإعالويركز  .لتنفيذ ما ورد يف اإلعالن

دعم سعيادة  تع اسع  يف تعزيعز مقافعة    باب أمعر أس والش طفالعل  أن التعليم لأل ويشدد ،والفساد

 ية.نا القانون ومن  اجلرمية والعدالة اجل

هعا  منهعا تطعوير     يف جان  -اجلاري العمل عليها –هة النزاية ولتعزيز الشفافسرتاتيجية اول اإلتتن -

حلمعالت التوعويعة   وا ،ومكافحعة الفسعاد   ،ة والنزاهةشفافيال املعنية بتعزيز ،املناهج التعليمية

 .ة باملخدرات واجلرميتحدة املعينم املألماوذل  بالتعاون م  مكت   ،ذات الصلة
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لقعانون  ومركعز حكعم ا   ،شعفافية داريعة وال بعة اإل رقاتبتني متخصصعتني يف هيئعة ال  نشاء مكإ -

حلوكمعة  اارات املعنيعة مبجعال   أهعم اإلصعد   رة منتاخمحتتوي عل  جمموعة  ،ومكافحة الفساد

 مارسني. واملحثنيلتيسري اطال  البا ،وحماربة الفساد

وجامععة   ،ودانلنيلني يف السع امعة اخر  مثل جدول أوطر( نشاء كرس  حماربة الفساد )جامعة قإ -

 وجامعة األردن. ،سوربون يف فرنسا

ىل نشعر  إ تهد  ،صة ذات نف  عا مؤسسة خا وهو ،فسادنشاء مركز حكم القانون ومكافحة الإ -

 ،ععات اقطدري  وتأهيعل كافعة ال  تع يعمل عل  و ،تهابهالتوعية حول مفهو  الفساد وكيفية جم

 ل.ااجمل وتزويدهم باخلربات املتخصصة يف هذا

 ملنطقة.األول من نوعه يف ا وهو ،فسادبة الحمارإطالق برنامج ماجستري يف احلوكمة و -

ملتحعدة املععين مبنع     امن مكتع  األمعم    ،سادحاربة الفية مبملعناالخنراط يف املبادرة األكادميية ا -

 الوة علع  تعبين  عع  ،ذه املبعادرة يف قطعر  بثقعة معن هع   املن لعملواستضافة ورش ا ،اجلرمية واملخدرات

امععة  جبالتعاون مع    2015وسكو ادرة يف ماملب طالقمركز حكم القانون ومكافحة الفساد إ

 روسيا. –موسكو 

زيعز اجلهعود   امعة قطعر، وذلع  لتع  جبألكادمي  امج الربناستحداث مقرر ملكافحة الفساد ضمن ا -

 فساد.حة المكافوالوطنية يف ترسيخ مفاهيم الشفافية 

النزاهععة  ار  املتعلقععة بتكععريسعمععيم املعععتنشععطة وأ عويععةالقيععا  مبجموعععة مععن الععربامج التو -

 العال . تعليموال والشفافية عل  مستو  التعليم العا 

لتوعيعة  احعول   ،لعيم وجامععة قطعر   ععدل والتع ة بالعنيع اسعتحداث بعرامج مشعرتكة مع  اجلهعات امل      -

 ونية. لكرتم اإلجلرا اشأن بكيز عل  التوعية القانونية م  الرت

 :لية ذات الصلةاملشاريع املستقب

 تضمني مزيد من املفاهيم املتعلقة مبكافحة الفساد يف املناهج التعليمية.العمل عل   -
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 :التحديات

تعليميعة،  جملتمع  واملؤسسعات ال  اععاون بعني   تإىل  تعا  غرس القيم اخلاصة مبكافحة الفسعاد حي  -

 ها. ود مقاييس خاصة بجنشء وعد  د  اللقيم وكذل  صعوبة قياس مد  حتقيق هذه ال
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 أوال: العدالة اجلنائية

 

 العا  : القطا 7 املادة

 7املادة 

 القطا  العا 

 

تسع  كل دولة طر ، حيثما اقتض  األمر ووفقا للمبادئ األساسية  -1

املدنيني،  توييف املستخدمنيعيم نظم لخ وتدسيترولنظامها القانون ، إىل اعتماد 

مهم القتضاء، واستخدابني عند املنتخا ريغ العموميني وغريهم من املويفني

 نها:د تتسم بألتقاعا ىلإحالتهم إواستبقا هم وترقيتهم و

ايري املوضوعية، مثل اجلدارة تقو  عل  مبادئ الكفاءة والشفافية واملع )أ( 

 .نصا  واألهليةواإل

ص  العمومية جراءات مناسبة الختيار وتدري  أفراد لتول  املناإتشتمل عل   )ب( 

 .قتضاء  املناص  عند االناوبهم علتضمان وة اصاليت تعترب عرضة للفساد بصفة خ

تشج  عل  تقديم أجور كافية ووض  جداول أجور منصفة، م  مراعاة  ) ( 

 .نيةاملع ر لطااالقتصادي للدولة  مستو  النمو

من تشج  عل  وض  برامج تعليمية وتدريبية لتمكني أولئ  املويفني  )د( 

وتوفر هلم  لويا ف العمومية،لوالسليم  شر  املو الوفاء مبتطلبات األداء الصحي 

مة ألداء طر الفساد املالزعيهم مبخاوذكاء إ جلالتدري  املتخصص واملناس  من أ

 اجملاالت يفو معايري سلوكية مدونات أ ج إىلامربويا فهم. وجيوز أن تشري هذه ال

 اليت تنطبق عليها.

 

 



 
 
 
 
 

13 

  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 



 
 
 
 
 

17 

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  
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 مدويات قواعد سلوك للموظفني العموميني: 8املادة 
 

 8املادة 

 مومينيلعا مدونات قواعد سلوك للمويفني

، من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طعر ، ضعمن مجلعة أمعور     -1 

قععا للمبععادئ يهععا العمععوميني، وفبععني مويف وليةملسععؤعلعع  تعزيععز النعععزاهة واألمانععة وا

 األساسية لنظامها القانون .

عل  وجعه اخلصعوص، تسعع  كعل دولعة طعر  إىل أن تطبعق، ضعمن          -2 

ألداء  سععلوكية مععن أجععل ا أو معععايري ونات، مععدنطععاق نظمهععا املؤسسععية والقانونيععة 

 ية.عمومال ا فالصحي  واملشر   والسليم للوي

 

 جز يًا عمن                                                                                       احلكم؟ هلذا دولتكم امتثلت هل -1

 

اذها، طل الختو ختأختذتها دولتكم )ات اليت قد خلطوا/ا( التدابريوتلخيصهايرج  وصف )بيانها  -2

 .تفاقيةل هلذا احلكم من االتثال الكاماالم ضمانلصلة( ال ذاتباإلضافة اإلطار الزمين 

لعامعة والشعرطة   اضاة وأعضعاء النيابعة   تعلقة بالق املواننيعا  قانون املوارد البشرية والق

مشعرو    ل دولعة قطعر علع  إععداد    تعما ؟ كمصاحلب املتضارأحكاما تتعلق بالنزاهة ومعاجلة 

  حعاالت تضعارب   مجيف الوييفة العامة  ون للنزاهةقان  مشروميثاق لنزاهة املويفني العموميني و

 نها.الوقاية متها وعاجلماملصاحل يف الوييفة العامة وكيفية 
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 اإلطار العا  للسلوك الوظيفي   دولة قطر: 

 اللخع  معن  العامعة  الويعا ف  يف املسعؤولية و مانةواأل اهةالنز بتعزيز قطر دولة التزا  يتض 

 حيع   ،2016لسعنة   15 رقعم  وننبالقعا  الصعادر  بشرية،ال واردامل إدارة قانون تضمنها اليت األحكا 

حممعود   نون املذكور أن يكونحكا  القاقا أللعامة وفلويا ف اا إحد  يف يعي ن فيمن يشرتط

لعة بالشعر    ا باحلبس يف جرمية خمليه نها يعحلكم بق االسرية حسن السمعة وأاّل يكون قد س

(، كما جي  عليه القيا  بالعمل املنوط به بدقة 14مادة اره )عتبه اأو األمانة ما   يكن قد رد  إلي

( وحيظر عليه أداء عمل للغعري مبقابعل   122مادة مية )حلكواوأمانة واحملافظة عل  أموال اجلهة 

يس التنفيعذي، أو  كتاب  مسبق من الر  ة دون إذنلرمسياعمل أو بغري مقابل ولو يف غري أوقات ال

مصلحة اجلهعة   جلهة احلكومية أو م كمويف با جباته  واارة تتعارض ممزاولة أي أعمال أو جت

د أو أعمعال  ري مباشرة يف أي عقعو غباشرة أو مصلحة يف ماحلكومية أو من شأنها أن تنشئ للمو

أو اسعتغالل   حلكومية طرفًا فيها،ن اجلهة او تكوأمية أو مناقصات تتصل بنشاط اجلهة احلكو

قديعة أو غريهععا، بنفسععه أو  ملعن  أو املبععالغ الن ميععات أو اإلكراو اهلبععات أنفعوذه، أو قبععول اهلعدايا أو ا  

للغعري   ييفتعه، لتحقيعق مصعلحة   يتعلعق بو    عمعل بسعب  بواسطة الغري، من أي شخص، مقابل أو

 (.123)املادة 

ن أحكعا ،  مع ت اإلشارة إليه فضال عم ا مّت صاحل،امل ويربز حرص الدولة عل  جتن  تضارب

بشعرية، حيع    ون إدارة املعوارد ال  ضمن قعان ملصاحلارب امستقلة بشأن تضمن خالل ختصيص مادة 

 املصاحل بعني أنشعطته     تضارب يفنه وقو  أي عمل من شأ( " عل  املويف جتن124أوجبت )املادة 

كل مباشر أو من شأنه أن يؤمر بش و أن يكونها، أوعاتاحلكومية ومشر اخلاصة ومصاحل اجلهة

 ."بعةدرجة الرات  الحربه غري مباشر يف مصلحة له أو ألحد أقا

قانون املعوارد  فان ني، العام املويفني بني واملسؤولية األمانة  تعزيز إىل الدولة سع  إطار يف

لز  اجلهات احلكومية باالسعتثمار األمثعل   أ، 2016لسنة  15 رقم الصادر بالقانون املدنية البشرية

ملواردها البشرية وتعزيز وتطوير قدرات مويفيهعا وحتسعني أدا هعم وإشعراكهم يف تطعوير أمنعاط       
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العمل ، تتوىل  وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية النظر يف مشرو  مدونة قواعد 

الصعحي  واملشعر  للويعا ف العامعة، وحرصعا علع        السلوك الوييف ، وذل  من أجعل دععم األداء   

تذكية وع  املويفني بواجباتهم والتزاماتهم القانونية واألخالقية )أخالقيعات الوييفعة( املتمثلعة    

جراءات سعلوكية، يعتعني علع     إو يف جمموعة مبادئ وضوابل وقيم أخالقية، وصفات شخصية،

رسة ويا فهم وأداء واجباتهم املهنيعة، وكعذل    املويفني االلتزا  بها والتحل  مبقتضياتها عند مما

 .يف تنظيم عالقاتهم بزمال هم

السعلوك   ا، فتسعهل بعذل  معرفعة   جع  مراعاتهع  الوا واععد وتوض  تل  املدونعة املععايري والق  

 .اإلبالغ عنهاوملخالفات اف عن الكش من حصوله، فضال عن والتوق املخالف 

 القضاء:

وكية ععايري السعل  امل ةدار قانون السلطة القضا يبإص 2003( لسنة 10قانون رقم )تضمن 

  من أهمها: واليت لقضاةااجبات ول  عللقضاء بالنص يف الفصل التاس  منه 

 عظيم أن أحكعم  أقسم باهلل ال :اليةالصيغة التبينًا ه مييؤدي القاض  قبل مباشرة مها  منصب

 .البالدوقوانني  اإلسالمية شريعةال حرت  أحكا أ بني الناس بالعدل، وأن

  ق  القضعاة  ألمعري، وبالنسعبة لبعا   ييز أما  االتم كمةحمويكون أداء اليمني بالنسبة لر يس

 .أما  اجمللس

 ععتهم  مسامة، ويلتزمون بصعون  وقار والكرفة الل  صحيافظ القضاة داخل العمل وخارجه ع

  . نزاهتهمشك  يفيأو  وسريتهم، وتوق  كل ما ميس أمانتهم

  قضاء وكرامتعه  يتفق م  استقالل ال أي عمل ال ية أوتجاراألعمال الوال جيوز للقضاة مزاولة

 .سواًء كان بأجر أو بغري أجر

   مع ن القيعا  بعه يتععارض    أي عمعل يعر    أاشعرة  ن مبمع وجيوز للمجلس أن يقرر من  القاض  

 .اطبيعة وواجبات الوييفة وحسن أدا ه

 السياس  حيظر عل  القضاة إبداء اآلراء السياسية أو االشتغال بالعمل. 
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 بالقضاء البلدية خالل عملهم تشريعية أولس الجملاوال جيوز هلم الرتشي  النتخابات ا. 

  فشعاء أسعرار   إيعه، كمعا ال جيعوز لعه     ملعروضة علازعات ملنااال جيوز للقاض  أن يبدي رأيًا يف

 .املداولة

 كمعا ال   ،ابعةاهرة حت  الدرجة الررابة أو مصقينهم بضاة ال جيوز أن جيلس يف دا رة واحدة ق

نظرهعا صعلة   نعه يف العدعو  العيت ي   عو املعداف   ثله أو ممأجيوز أن يربل القاض  بأحد اخلصو  

 .رة السابقةالفق ا يفالقرابة أو املصاهرة املنصوص عليه

 ري مباشرة ة شخصية مباشرة أو غفيها مصلح ون لهتك قضية ال جيوز للقاض  أن ينظر يف أي

 .كقاض جباتهوا ف  م أو عالقة بأي من أطرافها تتنا

   د أفعراد  ويهعم أو أن يعأذن ألحع   ذكال هعم أو  و  أو خلصعو ال جيوز للقاض  أن يقبل هديعة معن ا

 عا لته يف قبوهلا.

 النيابة العامة:

واجبعات  ، بشأن النيابعة العامعة   2002( لسنة 10م )قانون رقلوتضمن الفصل السادس من ا

 : األعضاء واألعمال احملظورة عليهم

 ار وحسعن  خارجعه، علع  صعفة الوقع    خعل العمعل و  ة، داافظالنيابة العامة باحمل يلتز  أعضاء

 .اةعماهلم باحللم واألنيف أداء أ لتحل ، واالسمعة، والبعد عن مواطن الشبهات

 ا فهم، ويظعل  طلعون عليها حبكم ويرار اليت ياألس فشاءال جيوز ألعضاء النيابة العامة إ

 .مدمتهخهذا االلتزا  قا مًا بعد انتهاء 

 ر  ال تتفعق مع    ريعة، أو أي أعمعال أخع   عمعال التجا ة األزاولال جيوز ألعضاء النيابة العامة م

  .أجر جر أو بغرياء بأ، سواستقالل النيابة العامة وكرامتها

   قيعا  بعه   سعة أي عمعل يعر  أن ال   معة معن ممار  العا يابعة وجيوز للنا   العا ، منع  عضعو الن

 .ها أدا يتعارض م  مقتضيات وييفته أو حسن
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 السياس  بالعمل االشتغالة أو اء السياسياآلر بداءحيظر عل  أعضاء النيابة العامة إ.  

   النيابة العامةلبلدية خالل عملهم بانيابية أو لس الجملاا النتخاباتوال جيوز هلم الرتشي. 

 ذا كانعت لعه   فيهعا إ  تإجراءاخذ أي ة أو أن يتقضي يأنظر يلعضو النيابة العامة أن  ال جيوز

افهعا حتع    و مصاهرة بأي معن أطر قة قرابة أو عالة، أصلحة شخصية مباشرة أو غري مباشرم

 .الدرجة الرابعة

  ن يعأذن ألحعد    هم أو ذويهم، أو أصو  أو وكالد اخلن أحمال جيوز لعضو النيابة قبول هدية

 .هاب اياالحتفأفراد عا لته يف قبوهلا أو 

 الشرطة:  

وة علع  عضعو قع     تق الواجبات اليت أن قوة الشرطةبش 1993( لسنة 23قانون رقم )تضمن 

  :ما يل ( ومنها 65 الشرطة )املادة

o إخالصو وأمانة قةد بكل لواجباتا وأداء الوطن مصاحل عل  احملافظة. 

o هال بمراعاة القوانني واألنظمة املعمو. 

o  الرتبعة  ور بعاملظهر الال عق ب  سعرية والظهع  سعن ال حا  احملافظة عل  الضبل والربل والتعز

 .الوييفةو

o داء واجبات الوييفةت العمل أليص وقختصالقيا  بالعمل املنوط به بنفسه و. 

 ومنها:  عل  عضو قوة الشرطة( احملظورات 66ة اداملكما تضمن القانون املشار إليه )

o ميعول  أو مبعادئ  اتذ منظمعة  أو ةمجعيع  وأ حعزب  يأل االنضعما   أو بالسياسة االشتغال 

  .سياسية

o  ًا بعد انتهاء خدمتهقا م لتزا االذا ظل هتتعلق بعمله ويإفشاء أي معلومات. 

o       اإلفضاء بأي تصري  أو بيان عن أعمال وييفته عن طريعق الصعحف أو غعري ذلع  معن

 .طرق النشر، دون إذن بذل  من وزير الداخلية أو من ينيبه
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o فظهعا،  حل .ن امللفعات املخصصعة  مع نز  ورقة  ية أورمساالحتفاي بأي نسخه من األوراق ال

 .ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًا

o االشتغال بالتجارة. 

o  وكالة ععن  ية أو القوامة أو العمال الوصاأذل   من أداء أي عمل للغري بأجر، ويستثن

لغا   صعلة  و احملجور عليه أو اأه بالقاصر تربط انتكالغا بني فيجوز أداؤها بأجر إذا 

كعون  علع  األمعوال العيت ي    راسعة حلاوكذا أعمال  قرب  أو نس  حت  الدرجة الرابعة.

حت   به صلة قرب  أو نس  ملن تربطه لوكةن ممشريكًا أو ذا مصلحة فيها، أو تكو

 .الدرجة الرابعة

o أن  زارة الداخليعة، وجيع   أن خيطعر و  لشرطةة اويف مجي  األحوال جي  عل  عضو قو

 .حيفظ اإلخطار يف ملف خدمته

o  رة أو بالواسطةذل  مباش ناء كاسو قبول اهلدايا واإلكراميات واملن. 

o إلدارية ولو عن سلطات القضا ية أو اخلية أو الالدا ارةشراء أو استئجار أي مال تطرحه وز

جعة  ربع  أو نسع  حتع  الدر   ه بعه صعلة ق  تربطع  من طريق املزاد العلين، وكذل  لصاحل

 .الرابعة

o خلية.وزارة الدابالقة عا االقرتاض من أي جهة غري حكومية هل 

 سبة:  ديوان احملا

لسعلوك،   يف تطبيعق معدونات ا  ة بدأت فععال كوميت احلوجتدر اإلشارة إىل أن  بعض اجلها

لتعز  بهعا مويفعو    يالقيعات املهنعة( العيت    )أخ ملهعين اسلوك ال ددليال لقواعحي  وض  ديوان احملاسبة 

وان، لصادرة عن العدي اللمعايري الرقابية  اعد متممةالقو هذه الديوان الفنيون واإلداريون، وتكون

ليت اعرت  بها العديوان  ية يف هذا الشأن، واواإلقليم دوليةت الوكذل  املعايري الصادرة عن املنظما

 .اتاملنظمحبكم انتما ه وعضويته يف تل  

بعادئ  جمموععة ععددا معن امل    ة، تضم  كلر يس وعات  القواعد إىل أرب  جمموتنقسم تل 

 :والقيم، وه  عل  النحو اآلت 
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 ة واالسعتقامة،  ، األمانع االسعتقاللية  زاهعة، نلالشعفافية، ا  ساسعية، وتشعمل،  األ أواًل: املبادئ

 .هنيةاملوضوعية والتجرد، والسر ية امل
 :ر وتطوير الذات، مل ، التعّلم املستم  والعملالتأهيل الع وتشمل:الكفاء ة املهنية،  مانيًا

ذل العنايعة املهنيعة   بع قيق، ية والفنية للتعد ات القانونتطلبق املاإلملا  باملعايري املهنية، حتقي

 .والسجالت تنداتاملسوالواجبة، واحملافظة عل  الوما ق 
 :نتمعاء  تضعارب املصعاحل، اال   :وتشعمل ص (، الشخ لسلوكا )قواعداملعايري الشخصية  مالثًا

ارات للغعري،  قعديم اآلراء واالستشع  تالتقاليعد،  وادات العع  ملنظمات سياسية أو مهنية، احرتا 

 .ال قظهر والتصر  الواحملافظة عل  امل
 ات اخلاضععة  يعوان احملاسعبة باجلهع   ، وعالقعة د راجع  ت املواجبعا  وتشعمل: عامعة،   رابعًا: معايري

 .لرقابته

تعلعيم  ووزارة التعلعيم وال  لوك متخصصعة نات سع معدو  ومن املؤسسات الوطنيعة العيت لعديها   

سعلوك  لعبرتول مدونعة لل  ركة قطعر ل شع أيضعا  و ليمع ، مدونعة للكعادر التع  حي  وضعت العال  

 الوييف .
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 )تاب ( 8املادة 

 نيموميلعا مدونات قواعد سلوك للمويفني

ألغراض تنفيعذ أحكعا  هعذه املعادة، علع  كعل دولعة طعر ، حيثمعا           -3 

ا باملبعادرات  نون ، أن حتعيل علمع  امهعا القعا  لنظ اسعية اقتض  األمر ووفقا للمبعادئ األس 

ألطععرا ، ومنهععا واملتععددة ا  ةاليميععواألقميعة  قليت اإلالصعلة الععيت اختعذتها املنظمععا   ذات

ار اجلمعيعة  رفعق قعر  مالعواردة يف   لعمعوميني، ني اويفاملدونة الدولية لقواعد سعلوك املع  

 .1996ديسمرب  كانون األول/ 12املؤرخ  51/59العامة 

 

 عمن                                       احلكم؟ هلذا دولتكم امتثلت هل -1

 

اذها، طل الختو ختأختذتها دولتكم )ات اليت قد خلطوا/اتدابري( الوتلخيصهايرج  وصف )بيانها  -2

 .التفاقيةاكامل هلذا احلكم من المتثال المان الة( لضصال ذاتاإلطار الزمين إىل باإلضافة 

( املعؤرخ يف  51/59) ملتحعدة ا لألمعم  ةالعامع  اجلمعية عن الصادر القرار من( 2) بالبند  عمال

  العمعوميني املرفقعة  وك املعويفني اعد سعل الدولية لقو املدونة الذي اعتمد 1996كانون األول  12

كافحعة الفسعاد،   يف جهودها اخلاصعة مب  سرتشد بهاداة تأذها بالقرار وأوص  الدول األعضاء باختا

قواعد السلوك الوييف ،  د إعداد مشرو  مدونةإليها عن ملشارية افإنه يتم االسرتشاد باملدونة الدول

مدونعة السعلوك    ليميعة األخعر  )مشعرو    ليعة واإلق الدو دراتتجعارب واملبعا  كما يتم االستئناس بال

روبيعة  وموذجيعة األ لعربية، املدونعة الن ال اخلليج ن لدوتعاوالوييف  ملفتش  العمل بدول جملس ال

 (...لقواعد سلوك املويفني العموميني

ومنهعا قعانون    املعايري السلوكية اليت تضعمنتها القعوانني القطريعة    وجتدر اإلشارة إىل أن  

دليععل قواعععد السععلوك الععوييف  بععديوان احملاسععبة السععلطة القضععا ية والشععرطة املشععار إليهمععا و
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أهم املبادئ اليت نصت عليهعا  خذوا مجيعا بأقد ومشرو  ميثاق نزاهة املويف العا  )أخالقيات املهنة( 

العامعة لألمعم املتحعدة    املدونة الدولية لقواعد سلوك املويفني العمعوميني املرفقعة بقعرار اجلمعيعة     

جراءات تفصيلية توض  كيفية التزا  املعويفني  إ( املشار إليه كما تضمن عدة قواعد و51/59)

بتل  املبادئ وخاصة منها الثقة والكفاءة والنزاهة واالستقاللية واألمانة والتجرد، ومنع  تضعارب   

 .املصاحل
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 )تاب ( 8املادة 

 نيموميلعا نات قواعد سلوك للمويفنيمدو

تنظر كل دولة طر  أيضا، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخل ،  -4 

ملعنية عن ا بإبالغ السلطات العموميني يفنيملوا  يف إرساء تدابري ونظم تيسر قيا

 هم.أمناء أداء ويا ف ه األفعالل هذمث ىلأفعال الفساد، عندما يتنبهون إ

 

 عمن                                   هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟ -1

 

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

 .تفاقيةمل هلذا احلكم من االمتثال الكان االضمالصلة( الباإلضافة اإلطار الزمين ذات 

ملتعلقعة  بالغعات ا ددة ومنهعا ال معواطن متعع    م يفجلعرا عا  املشر  القطعري اإلبعالغ ععن ا   

 ألحكا :  اهذه    منباملويفني العموميني وفيما يل  جان

من  31/1ص املادة وأفعال الفساد. فتن ينها جرا مبومن  را مبالغ عن كافة اجلوج  القانون اإلأ -

لبالغعات  االقضعا   أن يقبلعوا    موري الضعبل ل  معأ عجي  "نه أقانون اإلجراءات اجلنا ية عل  

لعامعة. وجيع  علعيهم    اا فورا إىل النيابة يبعثوا به ، وأنرا مإليهم بشأن اجل والشكاو  اليت ترد

يهم، أو العيت  لوقعا   العيت تبلعغ إلع    يل حتقيعق ا لتسعه  زمةأن حيصلوا عل  مجي  اإليضاحات الال

زمعة  وسعا ل التحفظيعة الال  وا مجيع  ال يتخعذ  م أنيعلمون بها بعأي كيفيعة كانعت، وعلعيه    

 ة".للمحافظة عل  أدلة اجلرمي

جي  "عل  كل من علم بوقو  جرميعة،   عل  أنهمن قانون اإلجراءات اجلنا ية  32وتنص املادة  -

جيوز رف  الدعو  عنها بغعري شعكو  أن يبلعغ عنهعا النيابعة العامعة أو أحعد معأموري الضعبل          

 ."القضا  
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ن علعم معن املعويفني      عل  كل منه "جيأجلنا ية عل  امن قانون اإلجراءات  33وتنص املادة  -

و بسعب  تأديعة   ن العقوبعات، أمنعاء أ  رد يف قانوالوا عريفلعامني أو من يف حكمهم، طبقا للتا

نيابة العامعة أو  ن يبلغ عنها فورا الري شكو ، أها بغ  عنعمله، بوقو  جرمية جيوز رف  الدعو

 ."أحد مأموري الضبل القضا  

يعة  جلان  متلبسًا جبنااهد ل من شانه "لكأجلنا ية عل  امن قانون اإلجراءات  44وتنص املادة  -

جعال السعلطة    أقعرب ر أن يسلمه إىل ستة أشهر، د عل تزي أو جنحة، معاق  عليها باحلبس ملدة

 ."العامة دون حاجة إىل أمر بضبطه

املتلبس  العامة يف اجلرا م جال السلطةنه "لرأجلنا ية عل  امن قانون اإلجراءات  45وتنص املادة  -

ويسلموه إىل  ر، أن حيضروا املتهمل  ستة أشهزيد عدة تمباحلبس بها، اليت جيوز احلكم فيها 

 ".أقرب مأمور ضبل قضا  

معن   186ملادة بلغ عنها، حي  تنص ارمية فلم يقو  جلم بون املشر  القطري قد عاق  من عإبل  -

ة العيت ال تزيعد   الث سعنوات، وبالغرامع  مع ال جتاوز  س مدةاحلبقانون العقوبات عل  أنه "ُيعاق  ب

و بوجعود  ِلعم بوقعو  جنايعة، أ   ع ني، كعل معن   عقعوبت ني العشرة آال  ريال، أو بإحد  هعات عل  

ول ععن  ععذر مقبع   وامتن  بغعري  ارتكابها، ه من   فيمشرو  الرتكاب جرمية يف وقت يستطا

و أصعوله، أو  أادة علع  زو  اجلعان    كم هذه املع سري حال يإبالغ ذل  إىل السلطات املختصة. و

 ".فروعه

 جتعاوز معالث   حلبس معدة ال اقع  بعا  نعه "ُيع أبات علع   من قانون العقو 189ادة كذل  تنص امل -

بتني، كل مويف و بإحد  هاتني العقو  ريال، أرة آال  عشسنوات، وبالغرامة اليت ال تزيد عل

لعيت اتصعلت   إلبعالغ ععن اجلرميعة ا   ال أو أرجأ ، أهمبطهاضعا  ُمكلف بالبح  عن اجلرا م، أو 

 .بعلمه
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بح  ععن  يف عا  غري مكلف بالريال كل مو ال آ عشرة اليت ال تزيد عل ويعاق  بالغرامة  -

منعاء أو بسعب    جبرميعة ع ِلعم بهعا أ    طة املختصعة السعل  بعالغ إاجلرا م، أو ضبطها، أهمل أو أرجعأ  

 .وييفته

لسعابقتني،  ليهمعا يف الفقعرتني ا  املنصعوص ع  التنياحل وال عقاب إذا كان حتري  الدعو  يف -

 ."ن أو طل معلقًا عل  شكو  أو إذ

 جتعاوز سعنة،   الاحلبس معدة  عاقع  بع  بات علع  أنعه "يُ  من قانون العقو 200كذل  تنص املادة  -

ن ع ِلم بوقعو   تني العقوبتني، كل مو بإحد  هاأيال، رال  آوبالغرامة اليت ال تزيد عل  مخسة 

 .ة اجلرميةخفاء أدلإما بإيوا ه، أو بإ جه العدالةمن و هلرباجناية أو جنحة، وأعان اجلان  عل  

س معدة ال جتعاوز   ان  عل  اهلرب باحلبن اجلاعُيعاق  من أ فإذا كانت عقوبة اجلرمية اإلعدا ،

 .مخس سنوات

 ."أو فروعه عل  أصوله   والجلاناوال يسري حكم هذه املادة عل  زو  

 املويعف  محايعة  بشعأن  2004 لسعنة  11 رقعم  عقوباتال قانون من" 144,  141" املادتني ونصت -

 .ه عليهاتشجيعحثه ووبالغ عن القضايا حال اإل يف العا 

أنه  2010لسنة  4 رهاب رقمإلامتويل ة غسل األموال وون مكافح" من قان5كما نص ت املادة " -

أّلعا ُيععد   ال ومتويعل االرهعاب و  غسعل األمعو   رميعة جبتصعة  جي  عل  املويف إبالغ اجلهات املخ

 .مرتكبًا هلا

  كلف بالبحع  ععن اجلعرا م فلعم يبلعغ عنهعا،       ومن مم فقد عاق  املشر  كل مويف عا

او ارجأ االبالغ ععن جرميعة علعم     أهمل إذاوكل مويف عا    يكن مكلفا بالبح  عن اجلرا م 

 علع  ي جرمية فأعان اجلعان   أ ةدلأوعل  وجه العمو  كل من أخف   لوييفته،بها امناء ممارسته 

 .اهلرب من وجه العدالة
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أخعر  ذات   ضعايا حمعاكم أو قضعايا   قا يف ذل  مببري، دال  التيرج  تقديم أمثلة عل  تنفيذ ت -3

 صلة، وإحصاءات، اخل

قامعت وزارة  ساد را م املرتبطة بالفبالغ عن اجل لإلومينيمن ضمن آليات تيسري للمويفني العم

خعاص   ccic@moi.gov.qa وبريعد الكرتونع    2347444تحديعد خعل سعاخن    الداخلية ب

 . اتمعلوملل مةلتلق  البالغات م  ضمان سري ة تا

 

 )تاب ( 8املادة 

 نيموميلعا مدونات قواعد سلوك للمويفني

تسع  كعل دولعة طعر ، عنعد االقتضعاء ووفقعا للمبعادئ األساسعية          -5 

ن يفصعحوا  يفني العمعوميني بعأ  لعز  املعو  نظعم ت وري لقانونها الداخل ، إىل وضع  تعداب  

مععل وييفعع  ارجيععة وعأنشععطة خ م مععنا هلععمععللسععلطات املعنيععة عععن أشععياء منهععا  

ملصاحل مع   ض  إىل تضارب يف اة قد تف  كبرينافواستثمارات وموجودات وهبات أو م

 مهامهم كمويفني عموميني.

 

 اعم جز ين                         هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟ -1

 

، طل الختاذهاو ختأختذتها دولتكم )ات اليت قد خلطوا/ا( التدابريوتلخيصهايرج  وصف )بيانها  -2

 .تفاقيةمل هلذا احلكم من االمتثال الكان االضمالصلة( الباإلضافة اإلطار الزمين ذات 

و أودات لزا  باإلفصاح عن املمتلكات واملوجاإل عل من النص صراحه  القطري التشري  خال

نعه بإمععان النظعر يف القعوانني     أال إقانون مستقل لتجريم الكس  غري املشرو  مثل بعض الدول، 

فصاح والكشف ععن املصعاحل املتعارضعة وجعر      نه قد نص عل  وجوب اإلأاملختلفة جند  القطرية
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ي وجه من األوجه من الوييفة العامعة يف العديعد معن    أاالستفادة ب حت تضارب وتعارض املصاحل أو 

  .القوانني كما سبق بيانه

حظعر  ُيات أنعه"  بشأن املناقصات واملزايد 2015( لسنة 24( من القانون رقم )33نص ت املادة )

هععا  ممععن يتولععون منا يععة، لعدالععة اجلسععات امؤس مبععا فيهععاعلعع  مععويف  اجلهععة احلكوميععة،  

نهم مصعلحة  جلهعة، أن يكعون ألي مع   يهعا هعذه ا   جتراليت واختصاصات وييفية تتعلق بالتعاقدات

كًا ألحعد  ي معنهم أن يكعون شعري   ألال جيعوز   ، كمعا قعدات مباشرة أو غري مباشعرة يف تلع  التعا  

ديه، وجيع  علعيهم يف   لس إدارته أو مويفًا ًا يف جملو عضونه أعصني أو املزايدين أو وكياًل املناق

 ".يهاختصاصاتهم املشار إل  طبيعة امداخل د تتقهذه احلالة التصري  بأي مصلحة هلم 

، أنععه مععن ن احملاسععبةبععديوا السععلوك الععوييف  ( مععن دليععل قواعععد24كمععا ورد بالبنععد )

عالقععات أو  يأاسععته يف العديوان عععن  راجع  لر  ملصعع  ان يفأواالسععتقامة،  مقتضعيات مبععدأ األمانعة  

ن يقعرر اسعتمرار   أراجعتها، وللديوان يت يكلف مبهة الاجل ارتباطات أو مصاحل قد تكون له، لد 

 .التكليف أو تغيريه
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 )تاب ( 8املادة 

 نيموميلعا مدونات قواعد سلوك للمويفني

، وفقعا للمبعادئ األساسعية لقانونهعا     تنظر كل دولة طر  يف أن تتخعذ  -6 

خيعالفون    العمعوميني العذين  د املعويفني ضع خعر   أبري الداخل ، تعدابري تأديبيعة أو تعدا   

 ملادة.اذه هلفقا واملدونات أو املعايري املوضوعة 

 

 عمن                           احلكم؟ هلذا دولتكم امتثلت هل -1

 

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

 .تفاقيةمل هلذا احلكم من االمتثال الكان االضمالصلة( الباإلضافة اإلطار الزمين ذات 

 املوظفون العموميون: 

 ملعوارد ا إدارة قعانون  تضعمن  مة،العا لويا فا يف ةملسؤوليوا واألمانة الشفافية تعزيز لغاية

 التقيعد  يفنياملعو  علع   يتعني اليت ، الواجبات2016لسنة  15 قمر بالقانون درالصا ،املدنية البشرية

 .الهبق اإلشارة إليها أعسم، واليت ويا فهلا هم أد عند جتنبها جي  اليت واحملظورات بها

قانون أن  كل مويف خيالف الواجبعات أو يرتكع  احملظعورات    ال( من 125ونص ت املادة )

مقتض  الواج  يف أعمال وييفته، جياز  تأديبيعًا،   عنن أو خير  املنصوص عليها يف هذا القانو

وال يعف  املويف من املسؤولية  وذل  م  عد  اإلخالل مبسؤوليته املدنية أو اجلنا ية عند االقتضاء.

عن أي فعل أو امتنا  خمالف ألحكا  هذا القانون استنادًا إىل أمر صادر إليه من ر يسه إال إذا أمبعت  

املخالفة كان تنفيذًا ألمعر كتعاب  صعادر إليعه معن هعذا العر يس رغعم قيعا  املويعف           أن ارتكاب 

بتنبيهه كتابة باملخالفة، ويف هذه احلالة تكون املسؤولية عل  مصدر األمر وحده، معا   يكعن   
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األمر الصادر من الر يس منطويًا علع  جرميعة جنا يعة فيكعون املعرؤوس مسعؤواًل كعذل ، وفقعًا         

 ".اجلنا ية ألحكا  املسؤولية

( معن قعانون   137يف وفقا للمعادة ) ا عل  املووقيعهتوز جيوتتمثل اجلزاءات التأديبية اليت 

 :إدارة املوارد البشرية فيما يل 

صعم  اخل، اإلنذار :لراتباعادهلا من يو ما بالنسبة لشاغلي وظائ  الدرجات من الرابعة فما دويها أ

املعرة الواحعدة علع      يع  ال تزيعد مدتعه يف    السنة حبيفًا وميعني من الرات  ملدة ال جتاوز مخسة وأرب

الوقعف ععن   ، تة أشعهر ملدة ال تزيد عل  س و تأجيلهاأورية ة الداحلرمان من العالو، مخسة عشر يومًا

دة ال تزيعد علع    لرتقيعة ملع  احلرمان من ا ،مة أشهرل  مالعزيد العمل م  خصم نصف الرات  ملدة ال ت

املكافعأة أو   ييفة م  حفظ احلق يففصل من الوال، ةباشرماألدن   خفض الدرجة إىل الدرجة، سنة

 املعاش

ـ   ثالثة أو مـ ىل البالنسبة لشاغلي وظائ  الدرجات من وكيل وزارة مساعد إو  :با يعادهلـا مـن الرات

ة حبي  ال تزيد مدته يف ربعني يومًا يف السنز مخسة وأجتاو دة الاخلصم من الرات  مل، اللو ، التنبيه

 تزيعد علع    الصعم نصعف الراتع  ملعدة     لعمل م  خاف عن لوقا، لواحدة عل  مخسة عشر يومًااملرة ا

احلعق يف   زل معن الوييفعة مع  حفعظ    العع ، اشعرة نع  مب األد خفض الدرجعة إىل الدرجعة  ، مالمة أشهر

 ؟املكافأة أو املعاش

 از جيع  حيع   العملية، املمارسة يف فعليا العقوبات هذه تطبيق يتم أنه إىل اإلشارة وجتدر

تكبونها، وقد صدرت عد ة عقوبات تأديبية ضعد  املعويفني   ير اليت املخالفات عن تأديبيًا املويفون

املخالفني الذين ميكنهم الطعن يف تل  العقوبات أما  الدا رة اإلدارية باحملكمة االبتدا ية وفقعا  

ة أحكعا  ععن   بشأن الفصل يف املنازعات اإلدارية، وقعد صعدرت ععد    2007( لسنة 7للقانون رقم )

احملكمة االبتدا ية وحمكمة االستئنا  وحمكمعة التمييعز فيمعا يتعلعق بتأديع  املعويفني،       

 ميكعععن االطعععال  عليهعععا علععع  املوقععع  االلكرتونعععع  للمجلعععس األعلععع  للقضعععاء        

http://www.sjc.gov.qa/portal (  مرفق عل  سبيل املثال حكم صادر عن حمكمة التمييعز

 (.113م يف الطعن رق 18/6/2013جبلسة 
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ويفني نا يعة صعارمة جتعاه املع    طر سياسة جولة قدمدت فضال عن العقوبات التأديبية، اعت

لبعاب الثالع  معن    ويعا فهم، حيع  خص عص ا   لهعم   د أدانة عنع ألماالذين ال يلتزمون بواج  النزاهة وا

 ملتعلقعة اللجعرا م   2004( لسعنة  11) قعانون رقعم  ر باللصعاد الكتاب الثان  من قعانون العقوبعات ا  

لسعلطة  ا( واسعتغالل الوييفعة وإسعاءة اسعتعمال     171-140اد املعو الوييفة العامة ومنها الرشوة )ب

 .سنوات سجنا صل إىل عشرتشددة م م بعقوبات ( ويعاق  عل  تل  اجلرا165-159 )املواد

اجلرا م اليت   يغفل يف تشريعه عن شر  القطري املن ، فإباإلضافة إىل العقوبات التأديبية

واد قعاب جلع  وواضع  ضعمن مع     تعأميم وع  هناك ه جعلنطاق مكافحة الفساد بل إنتدخل ضمن 

دًا يف واده حتديع صعه ومع  حي  تناول تل  اجلعرا م ضعمن نصو   2004لسنة 11قانون العقوبات رقم 

 147ولغاية املادة رقم  140لنصوص املواد من  نون وفقًاالقا رمهاالفصل األول من الباب الثال  فقد ج

 ات.من قانون العقوب

 القضاة:

 ،ة القضعا ية بإصعدار قعانون السعلط    2003( لسنة 10قانون رقم )من  51و 50وفقا للمواد 

 :ليةالتا االتجوز مساءلة القاض  تأديبيًا يف احل

 هامقتضيات عن خر  أو وييفته بواجبات أخل إذا. 

 تهو هيبء أإذا وق  منه ما حيل من شر  القضا. 

 إذا وض  نفسه موض  الشبهات والري.  

ر عيس اجمللعس    شعكل بر اسعة  ديع  ي س تأيكون تأدي  القضعاة معن اختصعاص جملع    

ود مان  لديه، حيل عضاء أو غيابه أو وجة أحد األوييف خلو وعضوية أقد  امنني من أعضا ه. وعند

لفصعل يف العدعو     التحقيق أن جيلس ليفأو شارك  توىل ملن وال جيوز. حمله من يليه يف األقدمية

 ليه.اليت تقا  بناًء ع
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 :العامة النيابة

ء اءلة أعضعا سع م لسعاب  ا الفصعل يف بشأن النيابعة العامعة    2002( لسنة 10قانون رقم )عا  ال

واجبعات وييفتعه أو   إذا أخعل ب  بيعاً مساءلة عضو النيابة العامعة تأدي  (27ة حي  أجاز )مادة النيابة العام

 .ليهعاحملظورة  عمالاأل خر  عل  مقتضياتها أو ارتك  أيًا من

ر يسعًا   أقد  حمام  ععا  أول  ي  يشكل منس تأدة جملالنيابة العام أعضاءتص بتأدي  وخي

تقا  الدعو  التأديبية عل  عضو النيابة العامة (. و33ادة )امل وينوأقد  امنني من احملامني العامني عض

(.  34املعادة  )  ندبعه لعذل  يفتعيش النيابعة أو معن    ير إدارة ته مدتوالبقرار من النا   العا  وبعد حتقيق ي

ض، ويكون للمجلس أو حد أعضا ه هلذا الغرأه أن يندب ت. وليقاللمجلس إجراء ما يراه الزمًا من حتق

)املعادة   سعما  أقعواهلم  لود الذين يعر  وجهعًا   لنسبة للشهية باعادمن يندبه السلطة املخولة للمحاكم ال

36 .) 

 التأديبيعة بععد مسعا     و يف العدع  جمللعس اكعم  وحي ،تكون جلسات جملس التأدي  سعرية 

و أن ينيع  أحعد   أن يقعد  دفاععه بنفسعه    يكعون لعه أ   الذي عامةودفا  عضو النيابة ال االدعاءطلبات 

عنعه، جعاز احلكعم يف     العامة و  ين  أحعد  ضو النيابةضر ع حيوإذا   ،أعضاء النيابة يف الدفا  عنه

 (. 37ة ادامل) غيابه بعد التحقق من صحة إعالنه

 الععزل و اللعو  و يعه التنب ه يابة العامة أعضاء الن ا عل قيعهلتأديبية اليت جيوز توالعقوبات او

  (.38)املادة 

 الشرطة: 

يعاقع  تأديبيعًا كعل معن خعالف      ، بشعأن قعوة الشعرطة    1993( لسعنة  23قانون رقعم ) وفقا لل

 ععن خيعر   الواجبات املنصوص عليهعا يف هعذا القعانون أو يف القعرارات الصعادرة معن وزيعر الداخليعة أو         

مقتض  الواج  يف أعمال وييفته، أو يسل  سعلوكًا أو يظهعر مبظهعر معن شعأنه اإلخعالل بكرامعة        

 (. 68املادة ) الوييفة، وذل  م  عد  اإلخالل بإقامة الدعو  املدنية أو اجلنا ية عند االقتضاء
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خليعة.  ه قرار من وزيعر الدا صدر بتشكيلدي  يس تأيتوىل حماكمة عضو قوة الشرطة جملو

)املعادة   يعر الداخليعة  وة الشعرطة خيتعاره وز  قع أحد ضباط  جمللس  اويتوىل مباشرة الدعو  التأديبية أما

69 .) 

 (: 72املادة ) ه فل  الضابل عها عتوقي العقوبات التأديبية اليت جيوزأما 

 التنبيه. 

 اإلنذار. 

 تنفيعذًا   وز أن يتجعاوز اخلصعم  جيع لسنة، وال ان يف هرياخلصم من الرات  ملدة ال جتاوز ش

 .هلذه العقوبة رب  املرت  شهريًا

 المة أشهرمال جتاوز  ملدة ريةتأجيل موعد استحقاق العالوة الدو. 

 احلرمان من العالوة. 

 معا   ة أشعهر ويشعمل الراتع     جتعاوز سعت  دة ال  ملع الوقف عن العمل م  صر  نصف الرات

 .يلحقه من بدالت مابتة

 حدةخفض الرتبة مبا ال جياوز رتبة وا. 

 معا يف  و احلرمعان معن أي منه  أاملكافعأة   اش أوملعع ال من اخلدمة م  حفظ احلعق يف  العز

 لفة الواحدة.ة عن املخاعقوب من وال جيوز توقي  أكثر ،حدود الرب 
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 التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة: 11املادة 

 

 عمن                         احلكم؟ هلذا دولتكم امتثلت هل -1

 

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

 .تفاقيةمل هلذا احلكم من االمتثال الكان االضماصلة( لالباإلضافة اإلطار الزمين ذات 

دئ العيت  املبا وانينها كلقدستورها وساس  واأل ظامهانمنت ول السباقة اليت ضطر من الددولة ق

 :راع  استقاللية القضاءتنظم وت

 11املادة 

 نيابة العامةهزة الأج   وضالقاالتدابري املتعلقة باجلهاز 

نظععرا ألهميععة اسععتقاللية القضععاء ومععا لععه مععن دور حاسععم يف مكافحععة    -1 

  ودون ة لنظامهعا القعانون  األساسعي  مبعادئ لل الفساد، تتخذ كل دولعة طعر ، وفقعا   

 أعضعاء  درء فعرص الفسعاد بعني   ولنععزاهة  ادعيم لت مساس باستقاللية القضاء، تدابري

جلهعاز  ابشعأن سعلوك أعضعاء     ري قواععد لتعداب ا  لتاجلهاز القضا  . وجيوز أن تشمل 

 القضا  .

جيوز استحداث وتطبيق تدابري ذات مفعول ممامل للتعدابري املتخعذة عمعال     -2 

ال يشعكل   لدول األطعرا  العيت  امة يف اة العاز النيابمن هذه املادة داخل جه 1 بالفقرة

املععة ية ممتمتعع  باسععتقالل، ولكععن يقضععا  ال فيهععا ذلعع  اجلهععاز جععزءا مععن اجلهععاز

 الستقالليته.
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 القضاء:

لقضعاة مسعتقلون ال   ااء علع  أن  ل القضي بشأن استقال( من الدستور القطر131نصت املادة ) 

 العدالة.يف سري  خل يف القضايا أولتداز ألي جهة  جيووال سلطان عليهم يف قضا هم لغري القانون

علع  أن القضعاة    2003لسعنة   10ضعا ية رقعم   ة القلسلطاكما نصت املادة الثانية من قانون 

ل القضعاء أو التعدخل   جيوز املساس باستقال لقانون والاحكا  أل ن وغري قابلني للعزل إال وفقاومستقل

 يف شؤون العدالة.

ل  التقييم قيم القرار الكامل علقاض  أن ياعل   نيتعيومؤد  ذل  أن االستقالل يعين أنه 

دا سلطة تتمتع   عة أي سلطة أخر  ماعحلكم ملراجضو  اخد  احلر للحقا ق املطروحة وهذا يتطل  ع

لوضع  احلقعوق    سعبق العذي ال غنع  عنعه    الشعرط امل  اء هعو لقضابنفس االستقالل ومن مم فإن استقالل 

ار للمؤسسعات  لة ما حتقيق االستقرتستطي  دو ر كيفتصوموض  التنفيذ كما أنه من الصع  أن ت

ب الفسعاد  أو كيعف هلعا أن حتعار    ضعا   مسعتقل  هعاز ق جون اليت تعمل عل  محاية حكم القانون بد

قد أفرد قعانون  فءلة القضاة والعقاب ا بشأن مساة، أمزيهبشكل فعال بدون قضاة يصدرون أحكا  ن

( 50ادة )قا لعنص املع  ة وفقال بشأن مساءلة القضافصال مست 2003( لسنة 10السلطة القضا ية رقم )

 من القانون.

 للقضعاء"  اجمللس األعلع  نشاء "منه عل  إ خلامسافصل الكما ينص القانون املشار إليه يف 

 : عل  الوجه اآلت  يشكل( 22املادة )

 ر يسًا                        ر يس حمكمة التمييز -1

 ًا للر يسنا ب يزأقد  نواب الر يس مبحكمة التمي -2

 عضوًا   مبحكمة التمييز القضاةأقد   -3

 عضوًا                 ر يس حمكمة االستئنا  -4
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 عضوًا ئنا أقد  نواب الر يس مبحكمة االست -5

 عضوًا أقد  القضاة مبحكمة االستئنا  -6

 عضوًا                  االبتدا يةر يس احملكمة  -7

 ن االختصاصععات األخععر ععع وىل فضععاًل، ويتععقضعاء يعمعل اجمللععس علعع  حتقيععق اسععتقالل ال 

  :ليةتالااالختصاصات  ،هاملشار إلي املنصوص عليها يف القانون

 ويربتطع  اخلاصعة  التشريعات واقرتاح اسةودر ،القضاءب املتعلقة املسا ل يف الرأي إبداء -1

  .القضا   النظا 

قاععد  إىل الت م وإعارتهم وإحعالتهم قلهم وندبههم ونقيتإبداء الرأي يف تعيني القضاة وتر -2

  .وفقًا ألحكا  هذا القانون

  .ا يًاار اجمللس بشأنها نه، ويكون قرلقضاةا ونؤالنظر يف التظلمات املتعلقة بش -3

ر  ر عيس  ، واملوضعوعات العيت يع   قعانون آخعر   ها أيبيه االختصاصات األخر  اليت ُيعهد إل -4

 اجمللس عرضها عليه.

 :العامة النيابة

 قضعا    باستقالل تتمت   فه لذا لقضاءا شع  من ةعبش القطرية العامة النيابةكذل ، فإن 

 :لضمانات اآلتيةمن خالل ا تقاللالسامل يف ممارسة مهامها، ويظهر ذل  اك

ـ  الدسـتورية  النصـو   مـن  العديـد  توجـد : قايوييـة الو الدسـتورية  الضمايات -1  تسكـد  الـ   ةوالقايويي

 :العامة النيابة استقاللية

 ن نظا  احلكعم  أكد فيه عل  أاب الراب  لتنظيم السلطات ور البفرد الدستور الدا م لدولة قطأ

 معن  60 املعادة " الدسعتور  يف املعبني  الوجعه  علع   تعاونهعا  مع   السعلطات  فصعل  ساسأ ل يقو  ع
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معن   63الوجه املبني يف الدسعتور "املعادة     ن السلطة القضا ية تتوالها احملاكم علأالدستور"، و

 ".الدستور
  ووضع   شعر  الدسعتوري للتأكيعد   فعرده امل أ دسعتور ن الرابع  مع  الفصل اخلامس من البعاب ال يف ،

الدولة،  ساس احلكم يفأقانون ن سيادة الأعل   فنص الضوابل الستقالل السلطة القضا ية

ن أمعن الدسعتور"، و   129ات "املادة قوق واحلرين للحضما وشر  القضاء ونزاهة القضاة وعدهلم

يهم  سعلطان علع  القلون ن القضاة مسعت أستور"، ومن الد 130السلطة القضا ية مستقلة "املادة 

 131دالعة "املعادة   و يف سعري الع أقضايا تدخل يف الهة الي جأليف قضا هم لغري القانون وال جيوز 

 ".من الدستور

 من الدستور عل  أن "تتوىل النيابة  136املادة  ة نصتضا ييف ذات الفصل املتعلق بالسلطة الق

لع   ضعبل القضعا   وتسعهر ع   ون الؤلع  شع  عتشر  وم ، اجملتالعامة الدعو  العمومية باسم 

بني الشعروط  يعنظم اختصاصعاتها، ويع   ه اهليئعة و ون هذلقانتطبيق القوانني اجلنا ية، ويرت  ا

 ".هاوالضمانات اخلاصة مبن يولون ويا ف

يف دولة  شع  السلطة القضا ية صيلة منأة   شعبامة هن النيابة العأويف ذل  تأكيد عل  

كع  تباشعر   ول ،ون الضعبل القضعا    ؤشعر  علع  شع    ، وتتمالدعو  العمومية باسم اجمل قطر تتوىل

 .يا فهان يولون واصة مبخات اختصاصها فيتعني أن تتوافر هلا ضمان

أ ليؤكعد املبعد   بشعأن النيابعة العامعة    2002لسعنة   10م معن القعانون رقع    1مم يأت  نص املادة 

تعألف معن نا ع  ععا      ن النيابعة العامعة ت  أمسعتقلة، و   يةضاقيئة هن النيابة العامة ه  أالدستوري وهو 

، وانعه ال جيعوز   معن نفعس القعانون"    2دة يابعة "املعا  ء النعضعا أيكون ر يسا هلا ويعاونه عدد كا  من 

معن نفعس    6 فهعا "املعادة   جمال ممارسعتها لويا  صرفاتها يفتا أو اهلمساءلة النيابة العامة عن نتا ج أعم

 ".القانون
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لعامعة لضعمان   املمنوحة للنيابعة ا  لضماناتا نم العديد توجد :املؤسسية العامة بةالنيا استقاللية -2

 :استقالليتها املؤسسية

 (:رد مناسبةوموا تقلة: )موازنة مساالستقاللية املالية -أ

لعامعة  نعة تلحعق باملوازنعة ا   ن هلعا مواز ة يكعو لنيابة العامع ان أ  من نفس القانون عل 1نصت املادة 

، وحتعددها وزارة املاليعة بنعاء    وازنة العامة للدولةلحقه باملامة مالع ن موازنه النيابةإومن مم ف ،للدولة

 .اقرتاح النيابة العامة  عل

 :داريةاالستقاللية اإل -ب

معر أمعريي ويكعون    ععيني النا ع  الععا  أ   ذ يصدر بتهم، إعيينأعضاء النيابة العامة مستقلون يف ت

 11ح النا   العا  "املادة سو  بناًء عل  اقرتالعامة مبرايابة لنا بدرجة وزير، ويتم تعيني باق  أعضاء

ععد املنصعوص عليهعا    لنيابة العامة للقواااريني يف داإل يفنيقانون"، وخيض  تعيني املومن نفس ال

 .2009لسنة  8يف قانون املوارد البشرية رقم 

 الشخصـية  لضـمايات ا مـن  لعديدا توجد(: يةالشخص )الضمايات العا  والنائب النيابة عضاءأ استقاللية -3

  :نهاومن بي عضاء النيابة العامة والنائب العا أضمن استقالل ت ال 

 :العامة من الشخصي واالقتصادي ألعضاء النيابةضمايات حلماية األ -أ

معن نفعس القعانون"،     23لععزل "املعادة   ة العامة للنياباضاء عأمن بني هذه الضمانات عد  قابليه 

ارسعتها لويا فهعا   و تصعرفاتها يف جمعال مم  أعماهلا أج نتا  ة عنمساءلة النيابة العامكذل  فال جيوز 

 ."من نفس القانون 6"املادة 

كذل  فإنه يف غري حالة التلبس جبرمية، ال جيوز القبض عل  عضو النيابعة العامعة أو اختعاذ    

  الععا ، كمعا ال جيعوز    أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده، إال بعد احلصول عل  إذن بذل  معن النا ع  
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ويف حالة التلبس، جي  إبعالغ النا ع  الععا      ،حبسه احتياطيا أو جتديد حبسه إال بقرار من النا   العا 

فور القبض عل  عضو النيابة العامة، ويقرر النا ع  الععا ، إمعا حبسعه احتياطيعًا أو اإلفعرا  عنعه. ويف        

من  40ضو النيابة إال بقرار من النا   العا  "املادة مجي  األحوال ال جيوز حتري  الدعو  اجلنا ية ضد ع

 ."نفس القانون

 :مةبة العاجتريم التدخل او حماولة التأثري   قرارات اعضاء النيا -ب

اوز سعنتني  جتع بس معدة ال  بعاحل  من قانون العقوبات انه "ُيعاقع   201من املقرر وفقا لنص املادة 

ن أخعل،، بإحعد  طعرق    تني العقوبتني، كل مو بإحد  هاأيال، ر  وبالغرامة اليت ال تزيد عل  عشرة آال

 ."عو  أو مبناسبتهادالعامة، يف شأن أي  اء النيابةد أعضأح العالنية، باالحرتا  الواج  لقاض أو

 جتعاوز  بس مدة المن قانون العقوبات أنه "ُيعاق  باحل 202ة نه من املقرر وفقا لنص املادأكما 

قوبتني، كعل معن حعاول    أو بإحد  هاتني الع آال  ريال عشرة ل عليت ال تزيد مالث سنوات، وبالغرامة ا

ل مويعف ذي اختصعاص   اء، أو التوصعية، ح مع  د، أو الرجلتهديو اأبسوء قصد عن طريق األمر، أو الطل ، 

 .ت يوج  القانون اختاذهانا  عن اختاذ إجراءاعل  االمت ن، أوانوقضا   عل  اختاذ إجراءات خمالفة للق

 :رواتب مناسبه -ت

لع  اقعرتاح   عبقعرار أمعريي، بنعاًء     انعه "حتعدد   2002لسنة  10قم رمن القانون  15من املقرر وفقا للمادة 

ن يقرر ألحدهم مرت  بصعفة  الواتهم. وال جيوز أبدالتهم وعوعامة ال النا   العا ، مرتبات أعضاء النيابة

 ."ة كانتصور يبأ و أن يعامل معاملة استثنا يةشخصية أ

تم ترقية أعضاء النيابة العامة من الوييفة اليت يشغلها العضو إىل الوييفة اليت تعلوها مباشرة عل  وت

أساس األقدمية، وعل  أال يقل تقدير كفايتعه األخعري ععن فعوق املتوسعل، وحتعدد الكفايعة طبقعًا         

يمعات املنفعذة لعه    لتقارير التفتيش عل  أعماهلم وفقًا ألحكا  هذا القانون واللوا   والقعرارات والتعل 

 ."من نفس القانون 12"املادة 
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 عضاء النيابة العامة بناء على قواعد موضوعية: أتعيني  -ت

درجه ماليعه   ه وزير، وهذه الدرجةويكون بدرج مرييأ مرأ   يتم تعيني النا   العا  مبوج حي

 ن النا ع  الععا  معن   أععين  توال  ،منوحة للعوزراء ملالية املاصصات ملخيكون للنا   العا  بناء عليها ذات ا

ابعة العامعة مبوجع     عضعاء الني أعيني بعاق   ته، ويتم تقالليسته ال عضاء السلطة التنفيذية، بل تظلأ

م مبوج  قرار من ر يس لنيابة فيكون تعيينها وما مساعدا ، أالع مريي بناء عل  اقرتاح النا  أمرسو  

  .لعا   اجملس الوزراء بناء عل  اقرتاح النا 

 : العزل والنقل ا  ي -ث

قعابلني للععزل إال    لعامة، غريبة امن نفس القانون ان "أعضاء النيا 23من املقرر وفقا لنص املادة 

من نفس القانون  24دة ملقرر وفقا لنص املاانه من إ  ف، كذلون"قًا ألحكا  هذا القانحبكم تأدييب وف

يكون النقل إىل درجة  يفة أخر ، فرياع  أنته، إىل ويوافقمبة، نه "يف حالة نقل عضو النيابة العامأ

اتعه وقعت النقعل    إذا كعان مرتبعه وملحق  د ربطهعا، و  حعدو يفبه معادلة لوييفته السابقة أو يدخل مرت

خصية"، ومن مم فان تبه وملحقاته بصفة شملنقول مبرالعضو ظ اجياوز نهاية مربوط تل  الدرجة، احتف

 ."النقل يكون مبوافقة عضو النيابة

  قايويي:الو أئي ت الطابع القضاعضاء النيابة ملهمات غري ذاأايتداب  منع -ج

خعار  النيابعة إال    اء النيابةأعض من نفس القانون أنه "ال جيوز ندب17من املقرر أنه وفقا للمادة 

  ملعدة سعنة قابلعة    ن النا   العا ، وذلع مندب بقرار ون اليكو ،للقيا  بأعمال نظرية للعمل القضا  

  .كل الوقتلتصلة إذا كان الندب مست سنوات  أقص  حبدوذا كان الندب لبعض الوقت، للتجديد إ

ة، بغعري موافقعة   يابعة العامع  ضعو الن انون انه "ال جيعوز لع من نفس الق18ومن املقرر وفقا للمادة 

روح علع  القضعاء.   و كان النعزا  غعري مطع   ري أجر، وللو بغوا  النا   العا ، أن يكون حمكمًا يف نز

ًا ععن احلكومعة أو   النيابة ليكون حمكمع   ، ندب عضوالعا ا  اًء من ذل  جيوز بقرار من النواستثن

 ."إحد  اهليئات أو املؤسسات العامة
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امعة إىل جهعة   لنيابعة الع ة عضعو ا نعه "جيعوز إععار   أقانون من نفس ال 19ومن املقرر وفقا للمادة 

وال  ،نا ع  الععا     بنعاء علع  ععرض ال   سعو اإلعارة مربيصدر و ، حكومية أو دولية يف الداخل أو اخلار

ليعا للعبالد يقعدرها    ا اقتضت ذل  مصعلحة ع لة، إال إذت متصنواسجيوز أن تزيد مدة اإلعارة عل  أرب  

  ."األمري

 ي ا  تأدييب صار :  -ح

سعمعة،  صعفة الوقعار وحسعن ال    خارجعه، علع   ولعمعل  اخعل ا عضاء النيابة باحملافظة، دأيلتز  

وز ألعضعاء النيابعة العامعة    لم واألناة، وال جيع عماهلم باحلداء أ أت، والتحل  يفوالبعد عن مواطن الشبها

 .عد انتهاء خدمتهما االلتزا  قا مًا بم، ويظل هذيا فهوكم إفشاء األسرار اليت يطلعون عليها حب

و خعر  علع    خعل بواجبعات وييفتعه أ   بيعًا إذا أ تأدي لعامعة انه جيوز مسعاءلة عضعو النيابعة    أاال 

يابعة العامعة جملعس    تص بتأدي  أعضاء النعليه، وخي ظورةاحمل أو ارتك  أيًا من األعمالمقتضياتها 

ضعوين، وال تقعا    عن احملعامني الععامني   مع قعد  امعنني   ًا وأ يستأدي  يشكل من أقد  حمام  عا  أول ر

إدارة قيعق يتعواله معدير    حتالنا   الععا  وبععد     بقرار منمة االلعاالدعو  التأديبية عل  عضو النيابة ا

دارة تفتيش النيابة العامة لس التأدي ، مدير إجمدعاء أما   االتوىلتفتيش النيابة أو من يندبه لذل . وي

 .أو من يندبه لذل 

ععن السعلطة    لعامة والنا   العا ال النيابة ستقالدي اميبني مما سبق استعراضه من ضمانات 

ها يتمتععون  ءعضعا ان ألة من شع  القضاء ويصأ  شعبة امة هلعن النيابة اأالتنفيذية يف دولة قطر و

 ،ارسعتهم لويعا فهم  مممنعاء  أل واالطمئنعان  هم االستقالمتنح ليتباالستقاللية والعديد من الضمانات ا

لية لضمان الوصول لضبل والتأدي  الداخملراجعة وااسا ل و بالعديد من لن ذل  ليس مطلقا بل حفأو

 .يةاط والشفافالنضبت ادرجا أقص بأعمال النيابة العامة ال  

 

 

 



 
 
 
 
 

56 

 التعليمثاييا: 

 

 مشاركة اجملتمع:  13املادة 

 

 عمن                   احلكم؟       هلذا دولتكم امتثلت هل -3

 

طل الختاذها، و ختأختذتها دولتكم )ات اليت قد خلطوا/ا( التدابريوتلخيصهايرج  وصف )بيانها  -4

 .تفاقيةمل هلذا احلكم من االلكامتثال ان االضماصلة( لالباإلضافة اإلطار الزمين ذات 

طعورت منعا  تعليميعة يف جمعال تعزيعز الشعفافية والنزاهعة        دولة قطر من الدول السعباقة العيت   

يف جمال التعلعيم معن أجعل مكافحعة      ةبل وقدما أيضا دعما كبريا للجهود الدولي ومكافحة الفساد

 :الفساد

 13املادة 

 مشاركة اجملتم 

 

اتهععا ووفقععا مكانإدود من حععضععبة، تتخععذ كععل دولععة طععر  تععدابري مناسعع  -1

تمعون إىل  اد ومجاععات ال ين تشجي  أفعر  ، لاخلللمبادئ األساسية لقانونها الد

ات  احلكوميعة ومنظمع  ظمعات غعري  نوامل هلع  القطا  العا ، مثعل اجملتمع  األ  

ذكعاء  ساد وحماربتعه، وإل  من  الفيف طةلنشااجملتم  احملل ، عل  املشاركة 

 ن خطر.امته وما ميثله مسبابه وجسد وأفساوع  الناس فيما يتعلق بوجود ال

 ثل:بري متداوينبغ  تدعيم هذه املشاركة ب  

اد، وكعذل  بعرامج   القيا  بأنشطة اعالمية تسهم يف عد  التسام  م  الفسع  ) (  

 .عيةاجلامية وتشمل املناهج املدرستوعية عامة 
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 صلةات الة ذجهات وطنية متخصصة للعمل على تطوير املناهج التعليمي 

o  ة للهيئعة ة والشعفافي داريع بإعادة تنظيم هيئة الرقابة اإل 2015لسنة  6أعط  القرار أمريي 

ألفعراد  افية وتيسعري اطعال  ا  زاهعة والشعف  س النتكعري اختصاص تعميم املعار  املتعلقة ب

خمعاطر انتشعاره   هرة الفساد وآمعاره و لتعريف بظايف ا ساهمعليها، واقرتاح اإلجراءات اليت ت

 .لدراسات ذات العالقةالبحوث وا إجراءوية،   الربامج التثقيفية والتدريبووض

 دافحة الفساال مكالتعليم   جمحمور املشرو  الدولي لتنفيذ إعالن الدوحة و 

o  حعة،  الن الدوللوقاية من اجلرمية والعذي اختعتم بعإع    13 استضافت دولة قطر املؤمتر الدول

باملخعدرات   ألمعم املتحعدة املععين   م  مكت  ا تعاونبال وقد أطلقت دولة قطر مشروعا دوليا

 .نواجلرمية لتنفيذ ما ورد يف اإلعال

o يشعدد و ،ن  اجلرميعة والفسعاد  م كأداة مللتعليمية االضوء عل  أه إعالن الدوحة ويركز 

نون ومنع   افة تدعم سيادة القعا  تعزيز مقيفساس  مر أأعل  أن التعليم لألطفال والشباب 

 نا ية.اجلرمية والعدالة اجل

o لتنفيعذ  إطعار الربنعامج الععامل    يف -عدالعة  جعل ال أمن  ودعما لذل ، وضعت مبادرة التعليم  

عدالعة  جلرميعة وال االت منع  ا يميعة يف جمع  د تعلر معوا من أجعل إنشعاء ونشع    -إعالن الدوحة 

ي  مراحعل  مجيف  - خدرات واجلرميةملعين باملاتحدة م املمبكت  األم بها املكلف -اجلنا ية 

واملععوارد  تتععاح األدواتو  . وسععلععيم العععال التع وياتم االبتععدا   والثععانوي ومسععتالتعلععي

ات يم حلقات عمعل ومعؤمتر  نظت يف حني سيتم انا،األكادميية عل  شبكة اإلنرتنت جم

 األحباث.األفكار و تبادلوعلم وندوات للمعلمني واألكادمييني لت

 يمسرتاتيجية تعزيز الشفافية والنزاهة وعالقتها بالتعلإ 

o  تأخذ يف احلسبان  فية والنزاهة، واليتعزيز الشفاية لتلوطنسرتاتيجية االبدء يف إعداد اإلمت

يف  سعرتاتيجيات التنمويعة  والسياسعات واإل  2030 الوطنيعة لععا   التناسق مع  رؤيعة قطعر    

 .الدولة
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o ة تعزيعز الشعفافي  بالتعليمية املعنية  ير املناهجا تطومنه سرتاتيجية يف جان  ها تتناول اإل

كتع   مة وذلع  بالتععاون مع     ة ذات الصلتوعويت الوالنزاهة ومكافحة الفساد واحلمال

 مية.اجلرواألمم املتحدة املعين باملخدرات 

o لفساداي ملكافحة ز الدولالتميحول الشيخ متيم بن محد آل ثايي  جائزة مسو األمري 

o  ا تقديررب( ل / ديسمكانون األو 9ة الفساد )كافحملول  اجلا زة سنويا يف اليو  الد متن

ملنظمعات العذين   اجلا زة لألفعراد وا   ومتن، فسادحة الكافملن ساهموا يف احلملة العاملية مل

 ت.لقدراعض ابكرسوا أنفسهم ملكافحة الفساد يف 

o دة علع   ءات واملمارسعات اجليع  ربز اإلجعرا داة تع أكعون  تاجلا زة هو أن  والغرض األكرب من

الرتويعج  ومجي  أحناء العا   الفساد من كافحةماذ  منرف  الوع  بنطاق عامل ، من أجل 

ن تشجي  فضال ع ،كافحة الفسادالتضامن ملدعم ووال وزيادة الوع  ،هلا ومجعها ونشرها

 ن الفساد.تم  خال مامة جمو إقوإهلا  مبادرات مماملة وجديدة حن

o  لعديعد معن   ا للجهود املتنوععة يف  ات، تقديرادة فئىل عإوهذا هو السب  يف تقسيم اجلا زة

 فئات ه :لفساد. والضد ا امل اجملاالت املتميزة يف الكفاح الع

  مد  احلياة / إجناز املتميز. 

  البح  العلم  والتعليم. 

  إبدا  الشباب ومشاركتهم. 

 .االبتكار 

o ذين حياربون تعزيز رؤية أولئ  ال ليس فقلتم أن ي عامةوتأمل اجلا زة من خالل صورتها ال

 حتفيععزمبععا مععن شععأنه ، حنععاء العععا يعع  أمجيف  أيضععا ابهعع االحتفععاءالفسععاد فحسعع  بععل 

وفهعم   تمع  املعدن  علع  تعبين    ععال  واجمل ل اإلوسا احلكومات واملؤسسات األكادميية و

 .اجل تنفيذهألفساد، والتعاون من اة ملكافحة ملتحدامم مبادئ األمم املتحدة واتفاقية األ
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  متخصصة   مكافحة الفساد مكتباتإيشاء 

o ز اريعة والشعفافية ومركع   رقابعة اإلد ئة الهي نمكل  نشاء مكتبتني متخصصتني يفإ مت

وععة خمتعارة معن أهعم     جممهمعا علع    منلع   ي عحتتو ،حكم القانون ومكافحة الفساد

 املمارسني.ري اطال  الباحثني ولفساد لتيسااربة وحم اإلصدارات املعنية مبجال احلوكمة

 بيةد   اجلامعات العرملكافحة الفسا أكادنية إيشاء كراسي 

o  السعودان   ثل جامعة النيلني يفدول أخر  مطر( ومعة قانشاء كرس  حماربة الفساد )جامت

 دن.األر سوربون يف فرنسا وجامعةالوجامعة 

 مركز حكم القايون ومكافحة الفساد إيشاء Rule of Law and Anti-corruption Center 

o  هد  صة ذات نف  عا  تاوهو مؤسسة خ ،ادفسحة النشاء مركز حكم القانون ومكافإمت

ل عمعل علع  تعدري  وتأهيع    وي ،ابهتعه جميفيعة  د وكىل نشر التوعية حول مفهو  الفسعا إ

 ال. هذا اجملصصة يفملتخاكافة القطعات وتزويدهم باخلربات 

o  يقو  علع  أسعاس التععاون املشعرتك وبنعاء       ،مقره مدينة الدوحةو ،صفه دوليةوللمركز

عمعل علعع  بنععاء املعرفععة املتخصصععة ورفعع   بهععد  الالععوع   نشععر الشعراكات لإلسععها  يف 

الكفاءات الفردية واملؤسسية اليت من شأنها أن تؤدي إىل تعزيز حكم القانون ومكافحة 

الفساد بالتوافق م  املعايري الدولية واالحتياجات الوطنية، وسعيًا لتقديم العدعم لألطعرا    

تجعارب   عل  توفري أطر دا مة لتبعادل اخلعربات وال  ، وعماًلعنية السيما من الدول العربيةامل

سرتاتيجية م  اهليئات املعنية يف األمعم املت حعدة ععععع وبصعفة     من خالل إقامة الشراكات اإل

خاصة مكت  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بوصفه األمعني علع  اتفاقيعة األمعم     

ة مؤمتعععععر الععدول األطععععرا  يف املتحععدة ملكافحععة الفسععاد والقععا م بأعمععال سععكرتاري 

االتفاقيعععة ععععع وتععزيعععز التععععاون مععع  أبععععععرز مراكعععز البحعععع  و التعدري  علع    

.مستو  العا 
1 

                                                           
1 - http://www.rolacc.qa/site/arabic/index.php 

http://www.rolacc.qa/site/arabic/index.php
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 إطالق بريامج ماجستري   احلوكمة وحماربة الفساد  

o بالتعاون م  جامعات عاملية وهو األول من نوعه يف املنطقة.
2 

o ون  يف مركعز حكعم القعان    أكعادمييني عامني مد    جز   ُيدرس عل هو برنامج بدواو

 ملعويف  الربنعامج موجعه   ولربيطانيعة.  اسكس سا جامعة بالتعاون م  ومكافحة الفساد

التأهل  ريطة استيفاء معايريحلكومية، شاغري  ظماتاحلكومة أو القطا  اخلاص أو املن

لطبيععة  بالربنعامج. ومتكعن ا   اقم االلتحع ن  هلع يتسع  املعتادة واملعتمعدة باجلامععة حتع    

صعص بعينعه كمتطلع     ختد  اشعرتاط  عع تلفة ت خماملختلطة هلذا الربنامج من ختصصا

 للقبول يف هذا الربنامج.

       املبـادرة األكادنيـة املعنيـة مبكافحـة الفسـادAnti-Corruption Academic Initiative 

(ACAD)  

o    الفسععاد مبكافحععةاالخنععراط يف املبععادرة األكادمييععة املعنيععة Anti-Corruption 

Academic Initiative (ACAD) مكتعع  األمععم املتحععدة املعععين مبنعع   بتنسععيق مععن

ععالوة علع     ،واستضافة ورش العمل املنبثقة من هذه املبادرة يف قطعر  ،اجلرمية واملخدرات

 2015تععبين مركععز حكععم القععانون ومكافحععة الفسععاد إطععالق املبععادرة يف موسععكو   

روسيا. –موسكو بالتعاون م  جامعة 
3 

o “أكعادمي  شعاملة      أداة دععم إنتعا  د  إىلهعو مشعرو  أكعادمي  تععاون  يهع      ”أكاد

ملعواد  ة ودراسعات احلالعة وا  األكادمييع  وحعدات ن المع ملكافحة الفساد حتتوي علع  قا معة   

خعر  يف  سسعات األكادمييعة األ  مععات واملؤ اجلا قبعل  املرجعية اليت ميكن استخدامها معن 

 .القا مةبراجمها األكادميية 

o      ويف هذا السياق، تسع  أكاد إىل تشجي  تدريس قضايا مكافحعة الفسعاد كجعزء معن

 .مثل القانون، واألعمال التجارية، وعلم اجلرمية والعلو  السياسية دراسات

                                                           
2 - http://www.sussex.ac.uk/study/masters/2017/law-politics-and-sociology/corruption-and-governance-ma.  

3 - http://www.track.unodc.org/Education/Pages/ACAD.aspx  

http://www.sussex.ac.uk/study/masters/2017/law-politics-and-sociology/corruption-and-governance-ma
http://www.track.unodc.org/Education/Pages/ACAD.aspx
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ة   تعزيز اجلهود الوطنيـ طر، وذلك لمعة قاستحداث مقرر ملكافحة الفساد ضمن الربيامج األكادني جبا -

 لشفافية ومكافحة الفساد.ترسيخ مفاهيم ا

ع مـ التوعيـة القايوييـة    عـة قطـر حـول   وجام استحداث برامج مشرتكة مع اجلهات املعنية بالعدل والتعلـيم  -

 الرتكيز على التوعية بشأن اجلرائم االلكرتويية. 

ة علـى  يس النزاهـة والشـفافي  تعلقـة بتكـر  ا املالقيا  مبجموعة من الربامج التوعوية وأيشطة تعميم املعار -

 مستوى التعليم العا  والتعليم العالي مثل:

o  منتعد    الفسعاد، وكعان آخرهعا    يعة ملكافحعة  لعاملات ااشرتاك الشباب القطري يف املنتعدي

 يف فيينا. 2017ا  الشباب الذي عقد خالل شهر مارس ع

o     العدالعة  وعشعر ملنع  اجلرميعة      ؤمتر الثالع ش املع هعام  إقامة دولة قطر ملنتعد  شعباب  علع

 .2015الدوحة عا  اجلنا ية يف 

o د، يتم من خعالل  عامل  ملكافحة الفسا  اليو  الامن مالتزإقامة جامعة قطر لفعالية سنوية ب

 الفيها.سبل توساد التوعية والتعريف بأهم مظاهر الف

 


