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 المحتويات

هداف: هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية•
أ
 الرؤية وال

 جهود دولة قطر على المستوى الدولي•

 جهود دولة قطر على المستوى اإلقليمي•

 جهود دولة قطر على المستوى المحلي•



 المحتويات

هداف: هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية•
أ
 الرؤية وال

 جهود دولة قطر على المستوى اإلقليمي•

 جهود دولة قطر على المستوى الدولي•

 المحليدولة قطر على المستوى جهود •



 الرؤية

  والتنسيق على المستوى المحلي الدوليالتعاون "

 "ضرورة حتمية لمكافحة الفساد

 األهداف

 تطبيق أفضل المعايير الدولية في دولة قطر

 اتساق القوانين القطرية مع االلتزامات الدولية

 المشاركة الفاعلة لدولة قطر إقليميا ودوليا



 المحتويات

هدافالرؤية : هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية•
أ
 وال

 جهود دولة قطر على المستوى الدولي•

 دولة قطر على المستوى اإلقليميجهود •

 المحلي دولة قطر على المستوى جهود •



ول
أ
 جهود دولة قطر على المستوى الدولي: ا

لية تبني  كان لجهود دولة قطر دور كبير في
 
مم المتحدة لمكافحة الفسادا

أ
، خالل استعراض تنفيذ اتفاقية ال

طراف في التفاقية والذي عقد في عام 
أ
 . في مدينة الدوحة 2009الدورة الثالثة لمؤتمر الدول ال

 طلق مير سمو اأ ل ثاني للتميز في مكافحة الفسادالعام الماضي في نهاية البالد اأ
 
 جوائز الشيخ تميم بن حمد ا

ربع  بحاث، وإبداع، هي رئيسة في مجالت اأ
أ
وذلك بهدف دعم الجهدد الددولي .  واإلنجازالشباب، وإشراك ال

 . وتشجيع الجهود الفردية والمؤسسية لتعزيز الشفافية والنزاهة على مستوى العالم



ول
أ
 تابع -جهود دولة قطر على المستوى الدولي : ا

 مم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيدة
أ
اختتم بإعالن والذي استضافت دولة قطر  مؤتمر ال

طلقت دولة قطر مشروعا دوليا الدوحة،  مم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقد اأ
أ
بالتعاون مع مكدتب ال

 . لتنفيذ ما ورد في اإلعالن

ربعدة عناددر محدددة ويركدز : مشدروع تنفيدذ إعدالن الدوحدة النزاهددة تعزيدز ( 1): ومترابطدةالبرندام  العددالمي علدى اأ

هيدل تعزيدز ( 2. )الفسادالقضائية ومنع 
أ
جدرائم الشدباب مدن مندع ( 3. )السجنددا  والندمدداا الجتماعددي إعدادة تا

جل "ثقافة سيادة القانون في المدارس والجامعات من خالل مبادرة تشجيع ( 4. )الرياضة خالل  التعليم من اأ

 ".العدالة



ول
أ
 تابع -جهود دولة قطر على المستوى الدولي : ا

 (: الدوحةإعالن في ضو  مشروع تنفيذ )إنشا  شبكة عالمية للنزاهة القضائية 

o ردن وتدونس وبدانكوك وبنمدا لبلدورة إنشدا   2016اجتماعات إقليمية عام  4تم عقد
أ
الشدبكة في كل من ال

 . العالمية للنزاهة القضائية

o    مم المتحدة المعندي جاري إنشا
أ
موقع شبكي للعنصر المتعلق بنزاهة القضا  مرتبط بموقعي مكدتب ال

 .اإلنترنتالعالمي على والجريمة والبرنام  بالمخدرات 

o الدوحة، دولة قطر في نهاية / التحضير إلطالق شبكة نزاهة القضا  العالمية على نطاق رفيق المستوى

 .م2017عام 



 المحتويات

هدافالرؤية : هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية•
أ
 وال

 جهود دولة قطر على المستوى الدولي•

 جهود دولة قطر على المستوى اإلقليمي•

 المحلي دولة قطر على المستوى جهود •



 جهود دولة قطر على المستوى اإلقليمي: ثانيا

لية الستعراض
 
مجالت الشفافية والنزاهة في للدول العربية دعما فنيا الماضي العام قطر قدمت دولة : التدريب على ا

مدم المتحددة المعندي بالمخددرات والجريمدة ورشدة اإلدارية والشفافية هيئة الرقابة عقدت حيث 
أ
بالتعاون مدع مكدتدب ال

مم المتحدة لمكافحة عمل إقليمية 
أ
لية استعراض تنفيذ اتفاقية ال

 
 .الفسادحول ا

   فضل الممارسات في مجال قياس وتقييم ورشة عمل إقليمية نظمت هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية تناولت المنهاا واأ

الميدددان شددارك فيهددا عدددد مددن المنظمددات الدوليددة منهددا منظمددة التعدداون القتصددادي والتنميددة فددي  الشددفافية والنزاهددة،

 . دول عربية عدةومنظمة النزاهة العالمية وشارك فيها خبرا  من الدولية، الشفافية القتصادي، ومنظمة 



 تابع -جهود دولة قطر على المستوى اإلقليمي : ثانيا

 ت
أ
نشا بحاث والتدريب وتقدديم الددعم الفندي لددول دولة قطر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اأ

أ
كمركز لال

جمع في مجالت حكم القانون ومكافحة الفساد  .العالم اأ

 وشداركت  2010، التدي تدم تبنيهدا عدام وضع التفاقيدة العربيدة لمكافحدة الفسدادشاركت دولة قطر بفاعلية في

ليات القانونية الخادة بهاللدول بفاعلية في إعداد النظام القانوني 
 
طراف فيها وال

أ
 .ال



 المحتويات

هداف: هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية•
أ
 الرؤية وال

 الدوليجهود دولة قطر على المستوى •

 اإلقليميجهود دولة قطر على المستوى •

 المحليدولة قطر على المستوى جهود •



 جهود دولة قطر على المستوى المحلي: ثالثا

 وضعت دولة قطر رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة في الدولة في كل : 2030رؤية قطر

ولددى للدولددة واإلنسددانية، وقددد انتهددت اإلسددتراتيجية مسدداراتها القتصددادية والجتماعيددة 
أ
العدددام التنمويددة ال

ن في سبيل إعالن 
 
 .التنموية الثانيةاإلستراتيجية الماضي ونحن ال

  خذ في الحسبان التناسق مع رؤية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهةاإلستراتيجية في إعداد البد
أ
، والتي تا

 . التنموية في الدولةواإلستراتيجيات والسياسات  2030قطر الوطنية لعام 



 تابع -جهود دولة قطر على المستوى المحلي : ثالثا

 همية كبيرة لتعزيز الشفافية والنزاهة، وقد بذلت في هذا الصدد جهودا تولي إنشا  منها كبيرة، دولة قطر اأ

بشكل رئيس ، والتي تهدف  2015عام تنظيمها في ، وإعادة  2011في عام  هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية

على   . الشفافية والنزاهة في الدولةمعايير إلى تحقيق اأ

 الذي يصب تماما في الموضوع الذي نناقشه في ورشة اليوم الوطني للنزاهة والشفافية المؤسسيةاإلطار ،

ثر ذلك على دورها في تحقيق التنمية والستقرار في الدولة  . وهو الشفافية والمسا لة في المؤسسات واأ



 تابع -جهود دولة قطر على المستوى المحلي : ثالثا

  مدددم المتحددددة لمكافحدددة الفسددداد إجدددرا
أ
مددددى تنفيدددذ دولدددة قطدددر لسدددتبيان تحليدددل طدددوعي شدددامل لتفاقيدددة ال

خطة عمدل لتعزيدز إنفداذ الجنائية، وقد تم إعداد للتزاماتها الدولية في مجال الشفافية والنزاهة والعدالة 

حكام التفاقية المشار 
 . إليهااأ

 منهدا مدوندة دولدة قطدر خطدوات كبيدرة لوضدع تشدريعات متخصصدة فدي مجدالت الشدفافية والنزاهدةخطت ،

للنزاهة والسلوك الدوييفي فدي مجدال الوييفدة العامدة، ومدوندة للسدلوك للمدوردين والمقداولين، والعمدل 

 .على وضع تشريعات متخصصة في مجالي تضارب المصالح وتعزيز الشفافية



 تابع -جهود دولة قطر على المستوى المحلي : ثالثا

السلطة ويمنح والقضائية، والتشريعية التنفيذية السلطات بين واضحاا  فصالا  قطر دولة دستور  يتضمن 

حكام على 2003 لسنة (10) رقم القضائية السلطة قانون نص كما .تامة استقاللية القضائية
أ
 المعززة ال

على مجلس وإنشا  للعزل القابلية عدم ومنها القضاة لستقاللية
 .للقضا  اأ

في المدنيين المستخدمين توييف لنظم الداعمة السياسات وترسيخ وتنفيذ بوضع قطر دولة قامت 

 الجدارة مبادئ على السياسات تلك تقوم والتي والشرطة، ،العامة والنيابة القضا ، وفي العام، القطاع

 البشرية الموارد قانون بإددار 2016 لسنة (15) رقم قانون ويعد والموضوعية، والشفافية والكدفا ة

حدث المدنية
أ
   .المجال هذا في ال

 



 تابع -جهود دولة قطر على المستوى المحلي : ثالثا

 هميدة تعزيدز الشدفافية والنزاهدة فدي المناقصدات والمزايددات حظي موضدوع
أ
رقدم قدانون ودددر الدولدة، كبيدرة فدي با

 .والمزايدات ولئحته التنفيذيةبإددار قانون تنظيم المناقصات  2015لسنة ( 24)

 ليددات
 
ت الدولددة ا

أ
نشدا وقددد . تيسددير للمددويفين العمددوميين لنبددالر عدن الجددرائم بمددا فيهددا الجددرائم المرتبطددة بالفسدداداأ

ة تامدددة  إلكدترونددديقامدددت وزارة الداخليدددة بتحديدددد خدددط سددداخن وبريدددد  خدددات لتلقدددي البالغدددات مدددع ضدددمان سدددري 

ي معلومات عن كافة " 2مطراش"على الهواتف الذكية بنظام تطبيق باإلضافة إلى للمعلومات، 
أ
يمكن من اإلدل  با

 .الجرائم الجنائية بما فيها معلومات متعلقة بالفساد

 



 تابع -جهود دولة قطر على المستوى المحلي : ثالثا

 باعتبارهدا موقعدا النترندت، القانونيدة القطريدة علدى شدبكة تم إنشدا  البوابدة (: الميزان)البوابة القانونية القطرية

حكددام القضددائية 1961شددامال لكافددة التشددريعات القانونيددة القطريددة السددارية والمعدلددة والمل دداة منددذ عددام 
أ
، وال

عدددداد الجريددددة الرسدددميةوالتفاقيدددات الدوليدددة، والفتددداوى،  ول وتقددددم وممدددا . واأ
أ
ول بدددا نهدددا محدثدددة اأ يميدددز البوابدددة اأ

 .بالل تين العربية واإلنجليزية

 الفسداد، ومركدز حكدم القدانون ومكافحدة والشدفافية، تم إنشا  مكدتبتين متخصصتين فدي هيئدة الرقابدة اإلداريدة

هم اإلددارات المعنية بمجدال الحوكمدة ومحاربدة تحتويان  الفسداد والعدالدة الجنائيدة على مجموعة مختارة من اأ

 .لتيسير اطالع الباحثين والممارسين



 دوةل قطر

 الرقابة الإدارية والشفافيةهيئة 

 شكرا عىل الإصغاء


