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 معلومات بشأن: 
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التحددددوت واملسددداجلسدددددددددددددددددات اثيددددا ت ردددا  التو يدددة والت  ي  والتددددجليددد    •

 .)ج(( 1 ،13والبحث ت را  مكافحة الفساد. )املادا 
الوفاء اباللتزامات املتعل ة مبنع الفسدددددددداد من اي سي السددددددددياسدددددددد  لل سعية   •

 العامة لألمم املتحدا.
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أواًل: املعلومااات املطلوبااة من الاادول األطراف فيمااا يتعلق بتعزيز اساااااااااااتخاادام تكنولوجيااا املعلومااات  
 واالتصاالت من أجل تنفيذ االتفاقية. 

 

 (9األموال العمومية )املادة فيما يتعلق ابلنزاهة يف املشرتايت العمومية وإدارة  -1
 ضو ية ت صنع ال راجل. استخدام املنصات  رب اينرتنت يداجلا املشرتوت العامة وايشراف  ليها ملنع الفساد وتعزيز الشفافية وضساي املنافسة واملعايري املو  •
 (. 2، الف را 9العامة )املادا استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز الشفافية ت إداجلا األموا   •
 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحديد وحتليل خماطر الفساد.  •
  لى وجه اخلصوص، قد تشسل املعلومات املطلوبة أوصاف املساجلسات اثيدا املعتسدا والتحدوت اليت ووجهت ت ا تساد هذه التدابري.  •

( لسددددنة  24إبصددددداجل الساحة التنفيذية ل انوي تنايم املناقصددددات واملزايدات الصددددادجل ابل انوي جلقم ) 2019( لسددددنة  16قراجل رلس الوزجلاء جلقم )حسدددد  
 من الساحة: 107، وحس  ما نصت  ليه املادا 2015

ع قا دا يُنشددددق موقع إلكرتوس يُسددددسى )املوقع ايلكرتوس املوحد ملشددددرتوت الدولة(، تتوخ ايداجلا من ظسله تطوير ناام املشددددرتوت ا كومية وم
وتوفري أية بياانت  ،  وترسدددتيهابياانت له، وتلتزم اثهات ا كومية اخلاضدددعة ألحكام ال انوي ابي سي  ليه  ن املناقصدددات ونتااج فتر املااجلي   

 .ترى ايداجلا ضروجلا إاتحتها  لى املوقع
 

ه  ال نداا الرييدة للتفدا دل مدا برت املشددددددددددددددرتين من  دافة    ؛ https://monaqasat.mof.gov.qaبوابدة املشددددددددددددددرتوت لل هدات ا كوميدة بددولدة قطر
 .اثهات ا كومية والشر ات او املؤسسات ت بيئة من الشفافية

 املشرتايت احلكومية: أهداف بوابة  
 تعزيز مشاجل ة ال طاع اخلاص ت النشاط االقتصادي بشكل  ام والشر ات الوطنية بشكل ظاص •
 .االستغس  األم ل للسواجلد املالية •
 زودا التنافسية برت الشر ات مما يساهم ت توفري أسعاجل أقل خبدمات ذات جودا أ لى •
 .للسناقصاتتش يع الشر ات األجنبية واحمللية  لى الت دم  •
 .توفري شر ات وطنية يتم ت ييسها وف ا ملعايري الشفافية والعدالة وابلتايل ستكوي قادجلا  لى تنفيذ مشاجليع الدولة املختلفة بكفاءا •
 .توفري معاملة  ادلة للشر ات املت دمة للسناقصات لتح يق مبدأ تكافؤ الفرص •
 قيسة للسا  العام أفضلحت يق  •
 .الرتسيةمن الطرح اخ  تنايم إجراءات املناقصات •

 :بوابة املشرتايت احلكومية  خدمات
  التسجيل عرب اإلنرتنت من املوردين وفقا ألنشطة الشركة - 1

يتم التس يل  رب االنرتنت من ظس  بوابة املشرتوت ا كومية، تتير هذه اخلدمة االطسع  لى املناقصات ا كومية ت قطر،  ذلك ت دم  
 .طب اً لتخصصها،  سا يوفر لل هات ا كومية قواام ابلشر ات العاملة ت دولة قطر مصنفة حس  أنشطتها تصني  للشر ات  

  إعالن املناقصات واملزايدات - 2
سي  ت وم اثهات ا كومية إب سي مناقصاهتا من ظس  بوابة املشرتوت ا كومية، يتم اي سي  ن املناقصات جبسيع مراحلها ابتداء من اي  

 .والت دي وحىت الرتسية  رب بوابة املشرتوت ا كومية من ظس  إداجلا املشرتوت ا كومية وذلك لتسهيل االطسع  ليها  
  املناقصات املقدمة االستعالم عن - 3
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متّكن هذه اخلدمة الشر ات من البحث واالطسع  لى حالة املناقصات املطروحة من اثهات ا كومية ابيضافة إخ معرفة العروض املالية  
 .والشر ات اليت مت الرتسية  ليها 

  توفري املستندات املطلوبة للحصول على شهادات التصنيف - 4
يتم  رب بوابة املشرتوت لل هات ا كومية بدولة قطر حيث يتم ت ييم الشر ات ومنحها الفئة املناسبة طب ا   ا صو   لى شهادا التصني  

 :لتخصصها؛ فعربها جترى اخلدمات التالية 
 .ت دي طل  تصني  موجلد الكرتونيا •
 .ت دي طل  تصني  م دم ظدمة الكرتونيا •
 .ت دي طل  تصني  م او  الكرتونيا •

  الشركات املصنفة قوائم - 5
 :ت را  النشاط والفئةحس  ت دم هذه اخلدمة قواام شر ات املصنفة 

 شر ات امل اوالت املتخصصة ت املباس، الصيانة، الطرق، الصرف الصح  واملياه وذلك بعد ت ييسها ومنحها الفئة املناسبة لكل ختصص. •
 الصنا ة واينتاج وذلك بعد ت ييسها ومنحها الفئة املناسبة لكل ختصص.شر ات املوجلدين املتخصصة ت الت اجلا، التوجليد،  •
وذلك    شدددر ات م دم  اخلدمات املتخصدددصدددة ت التقجري، االسدددتشددداجلات، التناي ، الضددديافة، أ سا  ا راسدددة، ايداجلا، األ سا  والرت ي  •

 بعد ت ييسها ومنحها الفئة املناسبة لكل ختصص.
 اإللكرتون خدمة الدفع  - 6
 .املوقع ايلكرتوس املوحد ملشرتوت الدولة  لىشراء واثاق املناقصات املطروحة  •
 ابلشر اتدفع جلسوم شهادات التصني  اخلاصة  •

 خدمة تقدمي العطاءات إلكرتونيا - 7
 ميكن للشر ات ت دي  طاءهتا الفنية واملالية إلكرتونيا  رب البوابة •

 اإلداريةخدمة فض املنازعات  - 8
ختتص ثنة فض املناز ات ابلفصل ب راجل مسب ،  لى وجه االستع ا ، ت ميع املناز ات ايداجلية الساب ة  لى إبرام الع د، الناشئة  ن  •

 قانوي املناقصات واملزايدات والاحته التنفيذية، تطبيق أحكام 
 

  



 

 

 دولة قطر   –هيئة الرقابة ايداجلية والشفافية  4

 ااتحة املعلومات عن املوازنة العامة لعامة الناس 
من    (15)م املادا  ويتم إاتحة املعلومات  ن املوازنة العامة لعامة الناس بدولة قطر، حيث يصددددجل قانوي سدددنوي اب تساد املوازنة العامة للدولة وف اً ألحكا

 قانوي الناام املايل للدولة واليت تنص  لى أنه:
الوزاجلا  رض املشددددددددددروع النهاا  للسوازنة العامة للدولة، متضددددددددددسنة إمايل األبوا  وال طا ات  " يكوي ا تساد املوازنة العامة للدولة مبوج  قانوي، وتتوخ  

 .الرايسية، مرف اً به مشروع قانوي ا تسادها،  لى رلس الوزجلاء ال تساده
 اض أو الع ز امل دجل".ويتضسن مشروع قانوي ا تساد املوازنة العامة للدولة املبالغ ايمالية املخصصة إيراداً ومصروفاً وم داجل الفا

 
 ولة،  رب الرابط التايل: سا يتم إاتحة املوازنة العامة للدولة  لى املوقع ايلكرتوس لوزاجلا املالية مبيناً هبا امليزانية املخصصة لكل قطاع من قطا ات الد

https://www.mof.gov.qa/ar/Pages/StateBudget2020.aspx 
  

https://www.mof.gov.qa/ar/Pages/StateBudget2020.aspx
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 ( 10فيما يتعلق ابإلبالغ العام )املادة  -2
 والكفاءا؛من أجل تعزيز الشفافية واملساءلة  املفتوحة،مبا ت ذلك ت أشكا  البياانت  اينرتنت،إاتحة املعلومات ا كومية املتعل ة بتنفيذ االتفاقية  رب  •
مبا ت ذلك املعلومات املتعل ة بتنايم و سل و سلية صددنع ال راجل ت ايداجلا   العامة،تعزيز اسددتخدام املنصددات أو البواابت  لى اينرتنت لتعزيز الشددفافية ت ايداجلا  •

 العامة و ن ال راجلات واألفعا  ال انونية.
 املعلومات املطلوبة قد تشسل: •
o  واحملفوظات  لى اينرتنت أو غريها من الوسددددداال اليت يتم من ظسحا إاتحة املعلومات املتعل ة بتنايم   اينرتنت،بات  لى واملكت  ايلكرتونية،اسدددددتخدام املواقع

 لل سهوجل؛و سل و سليات صنع ال راجل ت ايداجلا العامة 
o ن تنايم و سل و سلية صنع ال راجل ت ايداجلا العامة    خلطوط العريضة لل وانرت أو ايجراءات أو اللواار اليت تسسر ألفراد اثسهوجل اب صو   لى معلوماتا 

 من ظس  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ناسات األممية  ت وم دولة قطر بنشددر معلومات وت اجلير دوجلية  ن خماطر الفسدداد ت إداجلهتا العسومية، سددواء  ن طريق نشددر الت اجلير الدولية الصددادجلا من امل

 :البنك الدويل والتو ية هبا، أو  ن طريق نشر ت اجلير دوجلية وإاتحتها لل سهوجل  ن طريق اثهات التاليةم ل مناسة األمم املتحدا و 
  :جهاز التخطيط واالحصاء

 :يهدف اثهاز إخ متابعة تنفيذ الرؤية الشاملة للتنسية، وإقامة ناام إحصاا  للدولة، ومن ضسن اظتصاصاته ما يل 
o  تنفيذ اخلطط، وإ داد الت اجلير اخلاصة بذلك متضسنة ايجراءات التصحيحية الضروجليةاملتابعة الدوجلية ملدى ت دم. 
o ع وتبوي  وختزين وحفظ املعلومات ايحصااية، ونشر نتااج العسليات ايحصاايةم. 
o اثهات املختصة صداجل النشرات ايحصااية السنوية والدوجلية، مد ومة ابلرسوم البيانية،  لسا د ت ا اجة إخ ذلك، ابلتنسيق معإ. 
o ا تساد البياانت ايحصااية واملعلومات اليت ميكن تداوحا مع احملافاة  لى أمن املعلومات. 

وقع اخلاص و ليه فإي جهاز التخطيط واالحصددددددداء ي وم إباتحة أهم املؤشدددددددرات والت اجلير العاملية الصدددددددادجلا  ن املناسات الدولية، وإ ادا نشدددددددرها  لى امل
حصدداء، م ل مؤشددرات التنافسددية والتنسية املسددتدامة،  سا ي وم اثهاز إبصددداجل وجلفع االسددتعراضددات الطو ية الوطنية اليت تبرت الت دم  جبهاز التخطيط واي

 .2030احملرز ت تنفيذ أهداف التنسية املستدامة 
  :مكتب االتصال احلكومي

، وذلك سدددعياً لتعزيز قنوات االتصدددا   رب التنسددديق مع اثهات 27 مبوج  ال راجل األمريي جلقم  2015يونيو    16أتسدددس مكت  االتصدددا  ا كوم  ت  
 .ا كومية وال طاع العام، ويتبع مكت  االتصا  ا كوم  جلايس رلس الوزجلاء مباشرا

وت دي الد م لل هات  ويهدف مكت  االتصا  ا كوم  إخ تسليط الضوء  لى أولووت وجلؤية دولة قطر  ن طريق التعاوي مع الوزاجلات وأهم احيئات  
 .ا كومية لضساي سر ة الرد  لى االستفساجلات الواجلدا من قبل اال سميرت

ة الشددددددع  ومتكن مكت  االتصددددددا  ا كوم  من بناء  سقة مهنية وعي ة مع خمتل  وسدددددداال اي سم احمللية وايقليسية والدولية، وما ات املصددددددا  و ام
 .املزيد  ن دولة قطرومن لديهم الرغبة ملعرفة 

 :أهداف املكت       
o أي يكوي املصدجل الرايس  لألظباجل واملعلومات املتعل ة بدولة قطر. 
o ن ل صوجلا دقي ة  ن دولة قطر إخ العامل، من ظس  توضير ا  ااق، وإبراز إسهامات الدولة ت خمتل  اجملاالت. 
o إبراز جلؤية دولة قطر وسياساهتا وبرارها. 
o اي سم  لل هات ا كومية واثهات املعنية ت دي الد م. 
o ت   التواصدددددل مع وسددددداال اي سم احمللية والعاملية والرد  لى اسدددددتفسددددداجلاهتم سدددددواًء  ن طريق الوزاجلات واثهات املعنية او مباشدددددرًا  ن طريق مك

 .االتصا  ا كوم 
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 :نطاق املعلومات اليت يتم نشرها
املعلومات واألظباجل  ن دولة قطر وغريها من الوزاجلات ومؤسدددددددسدددددددات الدولة  رب خمتل  الوسددددددداال الت ليدية    يعد مكت  االتصدددددددا  ا كوم  مر زاً لنشدددددددر

نها ما يهم وا دي ة، حيث يتم نشدر أبرز ال وانرت وايجراءات واملعلومات حو   دا نطاقات سدواء  انت سدياسدية اقتصدادية جلوضدية اجتسا ية قانونية وم
 .رت وهو ما ينس م مع ا ق ت االطسع  لى املعلومة مما يعزز مبدأ الشفافية ت إداجلهتا العسوميةالرأي العام احملل  والعامل

 :الوساال اليت يتم هبا نشر املعلومات
  :البياانت الصحفية .1

الرأي العام احملل  والعامل   بياانً صدددددددحفياً ت النصددددددد  األو  من العام اثاجلي حو  خمتل  املوضدددددددو ات اليت هتم  22نشدددددددر مكت  االتصدددددددا  ا كوم   
 .مهاوابستخدام أ لى املعايري املتبعة دولياً ت إيصا  املعلومة مع إيسء املرا اا الواجبة لصن حرمة البياانت الشخصية  ند ضروجلا استخدا

 :املوقع االلكرتون ملكتب االتصال احلكومي .2
ية لتوفري املعلومات للسواطنرت وامل يسرت الراغبرت ت معرفة املزيد  ن دولة قطر، حيث مر ز   منصددددةأطلق مكت  االتصددددا  ا كوم  موقعه الري  ليصددددبر  

را ال دم  يوفر املوقع املعلومات  ن أبرز املواضددددديع  السدددددياسدددددة اخلاجلجية واالقتصدددددادية للدولة، إضدددددافة إخ إصدددددسحات سدددددوق العسل وبطولة  قس العامل لك
 .يزية والفرنسيةوغريها، وذلك ابللغة العربية واالجنل 2022

 : سا يوفر املوقع االلكرتوس  دا بواابت حو  تنايم ا كومة و سليات اختاذ ال راجلات فيها وذلك  رب الصفحات التالية
قطر سدعياً  دولة  الدسدتوجل، ا كومة، رلس الشدوجلى، اجمللس البلدي واملر زي وغريها، ويتضدسن أيضداً  لى أهم األظباجل وال راجلات وايجراءات اليت اختذهتا  

 .لتو ية وتعزيز ال يم لدى اثسهوجل
الصدادجلا  ن جلابطة الشدبكة العاملية، ويتم حتدي ه   (-AA من املسدتوى املتوسدط) وجتدجل ايشداجلا ني املوقع االلكرتوس يسدتوت معايري الوصدو  إخ احملتوى

أل  زوجلا للسوقع االلكرتوس ظس  النصدددددددددد  األو  من  ام  947،200بشددددددددددكل دوجلي بناًء  لى املتغريات واملسددددددددددت دات، وقد مت جلصددددددددددد أ  ر من  
2020. 

 :وسائل التواصل االجتماعي )تويرت / يوتيوب / انستغرام( .3
،  سا ي وم مكت  االتصددددا  ا كوم  بتوظي  حسدددداابته ت مواقع التواصددددل االجتسا   لنشددددر أبرز ال راجلات واملسددددت دات واملبادجلات فوجل اي سي  نها

 .ى إخ استخدام خمتل  الوساال لتسهيل هم ال وانرت وايجراءات  رب نشر م اطع فيديو قصريا، بياانت تصويرية، صوجل توضيحية وغريهايسع
 :وقد جلصد مكت  االتصا  ا كوم  األجلقام التالية

 :(2020حس  مكت  االتصا  ا كوم  ت تويرت )النص  األو  من  .أ
 .أل  متابع 130،500 •
 .حمتوى جلقس  300  ر من نشر أ •
 .أل  مشاجل ة وتفا ل حمتوى 1،400،000أ  ر من  •
 .مليوي مستخدم 19،500،000الوصو  إخ أ  ر من  •
 :(2020حسا   يو الي   لى انستغرام التابع ملكت  االتصا  ا كوم  )النص  األو  من  . 
 .متابع أل  8،200أ  ر من  •
 .حمتوى جلقس  422نشر أ  ر من  •
 .أل  مشاجل ة وتفا ل حمتوى 86،200أ  ر من  •
 .مليوي مستخدم 18،000،000الوصو  إخ أ  ر من  •
 :تنسيق املشاركات اإلعالمية ألصحاب السعادة الوزراء واملسؤولني .4
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موظف   يعسل مكت  االتصددددا  ا كوم   حل ة وصددددل برت وسدددداال اال سم احمللية والدولية وبرت مؤسددددسددددات الدولة لتوفري املعلومات وإاتحة املسددددؤولرت و 
اجتسا ية    أو  ،اقتصدداديةأو    ،سددياسدديةالدولة الرد  لى االسددتفسدداجلات وت دي املعلومات حو  ال راجلات والصددكون ال انونية وخمتل  املواضدديع سددواء  انت  

 .أو غريها وابلتايل ااتحة تلك املعلومات بطري ة أو نظرى للعوام
م ابلة ألصدددحا  السدددعادا الوزجلاء واملسدددؤولرت ظس  النصددد  األو   390وجتدجل ايشددداجلا ني مكت  االتصدددا  ا كوم  قد متكن من تنسددديق أ  ر من  

 .2020من  ام 
 :املعلومات حول فريوس كوروان عرب تطبيق واتس ابخدمة مكتب االتصال احلكومي لتوفري  .5

لغات و لى مداجل السا ة،  سا تتضسن هذه اخلدمة    6أطلق مكت  االتصا  ا كوم  ظدمة لتوفري أظر املعلومات وطرق الوقاية من فريوس  وجلوان بدددددد 
 .األ  ر شيو اً واليت جاء جتاوابً مع استفساجلات أفراد اجملتسع أظر األظباجل والبياانت الصحفية ملختل  اثهات املعنية إضافة إخ األجوبة  ن األسئلة

( منذ إطسق اخلدمة ت مطلع شددددهر ابريل  19-وقد مت تباد  أ  ر من مليوي ونصدددد  جلسددددالة نصددددية  رب تطبيق واتس ا  حو  فريوس  وجلوان ) وفيد  
 .أل  مستخدم 71املاض ، ومت التسكن من الوصو  إخ أ  ر من 

.واحدف منها هو ت  ي   2015  إبصدددداجل )رلة  يو الي (؛ وه  رلة تصددددجل مرترت سدددنووً  ن مكت  االتصدددا  ا كوم  منذ  ام   سا ي وم املكت
 اثسهوجل العامل  حو  دولة قطر وإبراز إجنازات ومبادجلات البسد ت خمتل  اجملاالت حملياً ودولياً.

 
 

 :رد ابلركيزة الثالثة املتعلقة ابلتنمية االقتصادية على ما يلي، وعلى وجه اخلصوص فيما و 2030نصت رؤية قطر الوطنية 
حث  تسددددعى دولة قطر إخ التنويع االقتصددددادي املناسدددد   إحدى غاوت التنسية االقتصددددادية من ظس  )اقتصدددداد معرت يتصدددد  بك افة اال تساد  لى الب

املسددددددددددددددتوى هدادف لتنسيدة االقتصدددددددددددددداد وتطوير اجملتسع، وبنيدة حتتيدة مداديدة ومعلومداتيدة متطوجلا،  والتطوير واالبتكداجل، وابلتسيز ت جلودا اال سدا ، وتعليم جلفيع  
 .ومؤسسات حكومية ت دم اخلدمات املطلوبة من اجملتسع بكفاءا وشفافية وإظسص وتنا  ع ة املستفيدين من هذه اخلدمات(

رسو ة من النتااددددددج الرايسددددددية والوسدددددديطة واألهددددددداف احملددددددددا ت رددددددا  التطويددددددر    وبناء  لى ما سبق حددت اسرتاتي ية التنسية الوطنية ال انية لدولة قطر
 (.2022 – 2018املؤسسدد ، ت دددي اخلدمددات وايداجلا املاليددة )

 ة«النتي ة الرايسية: »مؤسسددات قطدداع  ددام حدي ددة، ت دددم ظدمددات  امددة متسيددزا وحت ددق االسددتدامة املاليدد

 وللوصددو  للنتي ددة الرايسددية، ف ددد حددددت رسو ددة مددن النتااددج الوسدديطة واألهددداف و لددى النحددو التالدد :

 هدف مستسر. -النتي ة الوسيطة األوخ: تنايم حكوم  متسق ومري يست ي  ملتطلبات التنسية 

 املسددؤوليات واألدواجل التشددغيلية والتنايسيددة ثسيددع الددوزاجلات واألجهددزا ا كوميددة.احدددف األو : حت يددق الوضددوح ت 

بنهاية  ام   2018لسددددددددددنة   15احدف ال اس: حتديث وصدددددددددد  وتصددددددددددني  وترتي  الوظاا  العامة واملتوافق مع قانوي املواجلد البشددددددددددرية املدنية جلقم 
2018. 

 .2018ضبط ومتابعة ومراقبة موازنة البا  األو  حبلو   ام احدف ال الث: تطوير ناام يد م  سليات 

 النتي ة الوسيطة ال انية: أداء حكوم   فؤ وفعا 

 .2021احدف األو : وضع ناام لرصد األداء ا كوم   كل حبلو   ام 

 .2019احدف ال اس: جلبط أداء الوزاجلات واألجهزا ا كومية ابخلطط االسرتاتي ية واملوازانت حبلو   ام 

 النتي ة الوسيطة ال ال ة:  سليات مؤسسية حمسنة متكن اثهات ا كومية من ت دي ظدمات  امة ممتازا
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لو   احدف األو : متكرت ميع املواطنرت والعسسء من الوصو  إخ ميع اخلدمات العامة  ن طريق االنرتنت ابستخدام تعري  واحد للسستخدم حب
 .2020 ام 

 .2020  ام حبلو  األجهزا ا كومية برت والتنسيق لتيسري التعاوي اخلدمات لت دي ومنفذا آليا منس ة قناا 19 توفرياحدف ال اس: 

 .2020احدف ال الث: بناء مناومة متكاملة من العسليات املؤسسية لتح يق التسيز ت ت دي اخلدمات ا كومية حبلو   ام 

 هدف مستسر. –احدف الرابع: حتسرت  فاءا ت دي اخلدمات مع إجياد مناخ تنافس  

 .2019احدف اخلامس: مقسسة  سليات قياس  فاءا ت دي اخلدمات العامة حبلو   ام 

 النتي ة الوسيطة الرابعة: توظي  فعا  لتكنولوجيا املعلومات ت ت دي اخلدمات العامة

 .2021احدف األو : التفعيل الكامل للناام ايلكرتوس لإلداجلا البياانت وتنفيذ اخلدمات ايلكرتونية املتكاملة بنهاية  ام 

قبل اثهات ا كومية وجلبط  افة اثهات ا كومية للدولة حتت مالة برانمج حكومة قطر    احدف ال اس: تبين البنية التحتية ا كومية املشددرت ة من
 .2022الرقسية بنهاية  ام 

 
 األهداف االسرتاتيجية التالية: 2020كما تتضمن اسرتاتيجية حكومة قطر الرقمية 

ير ز هذا احدف  لى املسدتفيدين النهاايرت مبا فيهم األشدخاص    –والشدر ات  : االجلت اء مبسدتوى اخلدمات ا كومية لألفراد  األو   االسدرتاتي   احدف •
 الذين يعيشوي ويعسلوي ت دولة قطر والشر ات اليت تد م النسو االقتصادي.

العامة للدولة،  سا يعسل  يسددددددعى هذا احدف إخ تعايم االسددددددتفادا من املواجلد    –: جلفع  فاءا العسليات ايداجلية ا كومية  ال اس  االسددددددرتاتي   احدف •
 بشكل أساس   لى إفادا العسسء واملسامهة ت حت يق احدف األو .

يتعلق هذا احدف ابلتعرف  لى ال يسة السدددياسدددية واالقتصدددادية اليت ميكن    –: زودا مسدددتوى الشدددفافية واملشددداجل ة اجملتسعية  ال الث  االسدددرتاتي   احدف •
 ميع الشر اء وت دي اخلدمات اليت تليب احتياجاهتم ت أفضل صوجلا. حت ي ها من ظس  االنفتاح والتواصل مع

 

 وقد بذلت دولة قطر جهوداً كبرية يف هذا اجملال من خالل الرتكيز على البعد التقين والبعد القانون.

 البعد الت ين
 .املطلوبة، وتوفري سياسات مسا دا حذه البواابتمت ل ت توفري بواابت ظاصة ابلبياانت ومشاجل تها وا صو   لى املعلومات 

 البعد ال انوس

تنايم ا ق من ظس  السددساح للوصددو  إخ البياانت بشددكل قانوس، و ذلك مشدداجل تها وإ ادا اسددتخدامها قانونيا، ومت ل ذلك ت مشددروع مسددودا قانوي  
 املعلومات، وقانوي محاية املعلومات الشخصية. ت الوصو  إخ
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 البعد التقين   أوالً:
 سياسة البياانت املفتوحة -1

. وقد أ دت تلك السددددياسددددة التزام حكومة قطر ابالنفتاح ا كوم ، وحددت أي  2014ت نوفسرب    سددددياسددددة البياانت املفتوحةأصدددددجلت قطر ونشددددرت  
ا كومية أتظذ ظطوات لتوسددديع وصدددو  اثسهوجل للبياانت ا كومية من    اثهاتالبياانت املفتوحة" تؤسدددس إجراءات حمددا لضدددساي أي ميع    "سدددياسدددة

 أو   ود." ،لواارظس  إاتحتها  لى شبكة اينرتنت ما مل يكن ذلك م يًدا ب انوي، أو سياسة، أو 

 املفتوحة اليت أصدجلهتا دولة قطر:وفيسا يل  أهم مسمر سياسة البياانت 

 تعريف البياانت املفتوحة
تشدددددددري إخ مفهوم وجو  إاتحة املعلومات والبياانت لكل شدددددددخص حبيث يتسكن من الوصدددددددو  إليها وا ادا اسدددددددتخدامها وا ادا توزيعها دوي أي قيود    

 وجي  أي تكوي رسو ات البياانت املفتوحة ت صيغة قابلة للسعاثة اآللية وبدوي جلسوم وال تتطل  أي معلومات شخصية.
 نطاق التطبيق

 سة املعلومات املفتوحة  لى املعلومات والبياانت اليت تكوي حبوزا  افة اثهات ا كومية ت دولة قطر أو حتت سيطرهتا.تنطبق سيا
 األحكام املنصوص عليها يف السياسة

 يتعرت  لى  افة اثهات ا كومية ت دولة قطر اختاذ اخلطوات التالية:
 يد مسؤو  من  باجل املوظفرت لإلشراف  لى إداجلا وتنفيذ البياانت املفتوحة.إداجلا البياانت املفتوحة، حيث تلتزم  ل جهة بتحد -1
 وضع ظطة للبياانت املفتوحة. -2
 نشر البياانت املفتوحة  لى شبكة االنرتنت. -3
 توفري البياانت بشكل مفتوح. -4
 تش يع مشاجل ة اثسهوجل ملناقشة وطل  البياانت املفتوحة وتوفري املنصة املناسبة لذلك. -5
 يذ ومراجعته.ت دم التنف -6

 معايري البياانت املفتوحة
اتحة  جي  أي جتتهد اثهات ا كومية لت اوز ا د األدىن السدددددددددتخدام مبادحل بياانت ا كومة املفتوحة  لى النحو املنصدددددددددوص ت "املبادحل العشدددددددددرا ي

  .املعلومات ا كومية " )مؤسسة صن اليت( وف ا ملا توص  به األمم املتحدا
 اال تسا :   -1

جي  أي تكوي رسو ات البياانت اليت تفصددددر  نها ا كومة مكتسلة إخ أقصددددى حد ممكن. وجي  ايفصدددداح  ن  افة املعلومات األولية من  
 ووت.رسو ة البياانت لل سهوجل، ابست ناء ا د السزم لسلتزام ابل وانرت املعسو  هبا فيسا يتعلق ابيفصاح  ن املعلومات اليت تكش   ن اح

 أولية املصدجل:  -2
جي  أي تكوي رسو ات البياانت اليت تفصددددددددر  نها ا كومة ه  بياانت املصدددددددددجل األو . ويشددددددددسل ذلك املعلومات األصددددددددلية اليت معتها    

 ا كومة، والتفاصيل بشقي الكيفية اليت مت هبا مع تلك البياانت.
 دوي إبطاء:  -3

ت الوقت املطلو .  سا جي  أي يتم ايفصددداح  ن املعلومات    جي  أي تكوي رسو ات البياانت اليت تفصدددر  نها ا كومة متاحة لل سهوجل
  اليت جتسعها ا كومية نسدددددددددددرع ما ميكن فوجل معها وترتيبها مىت  اي ذلك ممكنا. وجي  أي تعطى األولوية للبياانت اليت يعترب  نصدددددددددددر الوقت

 حساسا ابلنسبة الستخدامها.

http://www.ictqatar.qa/ar/documents/document/open-data-policy
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 سهولة الوصو  املادي وايلكرتوس: -4
و ات البياانت اليت تفصدر  نها ا كومة بسدهولة الوصدو  إليها نقصدى قدجل ممكن، وتعرف سدهولة الوصدو  نها السدهولة  جي  أي تتسيز رس

 اليت ميكن هبا ا صو   لى املعلومات، سواء بوساال مادية أو إلكرتونية.
 ال ابلية لل راءا ابستخدام اآلالت:  -5

 ختزين البياانت بصيغة ميكن قراءهتا آلياً.
 تسييز: دم ال -6

 يشري " دم التسييز" إخ من يصل إخ البياانت و ي  جي   ليه أي ي وم بذلك. 
 استخدام معايري مشرت ة:   -7

 تشري املعايري املشرت ة )أو املفتوحة( إخ الصيغة اليت ختزي هبا البياانت، حبيث يتم فتحها بواسطة برامج رانية ودوي تكلفة. 
 الرتظيص:  -8

  اماً يسسر إب ادا استخدامها )مبا ت ذلك إ ادا االستخدام الت اجلي(.أي تكوي مرظصة ترظيصا  
 االستسراجلية: -9

جي  أي تكوي املعلومات اليت تفصددددر  نها ا كومة اثبتة، جي  أي تكوي متوفرا  لى شددددبكة اينرتنت ت أجلشددددي  بشددددكل داام. مع املتابعة  
 املساسة لتغري النسخ واألجلشفة مع مروجل الوقت.

 تخدام:تكالي  االس -10
 ت ليل أو ا د من التكلفة اليت يتم فرضها للوصو  إخ املعلومات.

 سياسة املشاركة اإللكرتونية -2
ة ايلكرتونية  ت سن دولة قطر قيسة إشدران اثسهوجل ت  سليات ا و سة، لذلك فإي سدياسدة املشداجل ة ايلكرتونية هتدف إخ إجلسداء ع افة ومماجلسدات املشداجل 

 ا كومية وحتسرت الشفافية واملشاجل ة العامة، وابلتايل تعزيز جهود دولة قطر ت حت يق أهداف التنسية الوطنية.ت اثهات 

 تتناو  السياسة رالرت أساسيرت مها:
التزام حكومة دولة قطر ببذ  جهود فعالة للتشددددداوجل مع األطراف املعنية والسدددددع  السدددددتطسع آجلاء اثسهوجل ومسحااهتم من ظس    •

 تشاجلا العامة.االس
وت دي االقرتاحات والتعلي ات، التواصددل   إشددران ومتكرت اثسهوجل من املشدداجل ة ت  سلية صددنع السددياسددات من ظس  خمتل  أدوات •

 ايلكرتوس مبا ت ذلك االستطس ات ايلكرتونية  رب اينرتنت. 
 :وفيسا يل  أهم مسمر سياسة املشاجل ة ايلكرتونية اليت أصدجلهتا دولة قطر

 النطاق والتطبيق 
سهوجل اليت تطبق سددددياسددددة املشدددداجل ة ايلكرتونية  لى ميع اثهات ا كومية ت دولة قطر و لى اتصدددداالهتا ايلكرتونية وأنشددددطتها املتعل ة مبشدددداجل ة اث  

 تغط  اجملالرت املذ وجلين أ سه.
 أحكام السياسة

% ت معد  مشداجل ة املسدتخدمرت ت 20تي   ي ضد  بتح يق زودا سدنوية بنسدبة  مؤشدر أداء اسدرتا 2020حددت اسدرتاتي ية حكومة قطر الرقسية   
 املنتدوت ايلكرتونية اليت تشرف  ليها ا كومة.

 تتطل  سياسة املشاجل ة ايلكرتونية من ميع اثهات ا كومية ت دولة قطر، اختاذ اخلطوات التالية:
 قيادا املشاجل ة ايلكرتونية: -1
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إسددددددناد مسددددددؤولية املشدددددداجل ة ايلكرتونية ألحد  باجل املوظفرت لديها مع منحه السددددددلطة الكافية للتواصددددددل مع اثسهوجل يتعرت  لى  ل جهة  
 واثهات اخلاجلجية نيابة  ن اثهة املعنية، وذلك حىت يتسكن من ايشراف  لى إداجلا وتنفيذ أنشطة املشاجل ة ايلكرتونية.

ع أنشددددطة التواصددددل  رب اينرتنت ت اثهة املعنية، ونشددددر الو   برت موظفيها وايداجلا العليا  يتوخ مسددددؤو  املشدددداجل ة ايلكرتونية قيادا مي
 حو  أمهية وفوااد املشاجل ة.

 ت حالة  دم وجود موظ  مكل  ابملهام يكل  املتحدث الري  أو مسؤو  العسقات العامة.
 صفحة املشاجل ة ايلكرتونية  لى االنرتنت: -2

 لى املوقع الري  اخلاص هبا، تكوي خمصصة لعرض ميع أنشطة املشاجل ة ايلكرتونية، مع توفري جلابط   ل جهة إنشاء صفحة     لى -
 حا  لى الصفحة الرايسية.

 جي  أي توفر صفحة املشاجل ة ايلكرتونية املعلومات التالية،  لى سبيل امل ا  ال ا صر:  -
تصددددر ألهداف اثهة من إشددددران اثسهوجل، جبان  أنشددددطتها وظططها فيسا التزام اثهة املعنية مببدأ املشدددداجل ة ايلكرتونية: وصدددد  خم -

 بتعلق ابملشاجل ة ايلكرتونية، مبا ت ذلك  يفية تواصل اثسهوجل مع اثهة  رب اينرتنت واملوضو ات اليت يتم التواصل بشقها. 
 االستشاجلات العامة  رب اينرتنت  •
 التواصل مع اثسهوجل  رب اينرتنت  •
 وليةإظسء املسؤ  •

 االستشاجلات العامة  رب االنرتنت: -3
  لى اثهات املعنية اختاذ اخلطوات التالية لضساي فعالية االستشاجلا العامة  رب اينرتنت: 

a)  حتديد قضداو أو موضدو ات تتعلق بسدياسداهتا تكوي مناسدبة لطرحها ت اسدتشداجلا  امة وينبغ  اسدتبعاد أية سدياسدات أظرى قد
 تكوي ذات صلة ابألمن الداظل  لدولة قطر أو العسقات ال نااية أو متعددا األطراف مع الدو  األظرى. 

b)   وعي ة االسددددددتشدددددداجلا العامة هدف ونطاق و يفية إجراء  سلية  صددددددياغة وعي ة االسددددددتشدددددداجلا العامة:  لى اثهات أي توضددددددر، ت
 التشاوجل. 

c)   ند صدددددددددياغة وعي ة االسدددددددددتشددددددددداجلا العامة، يتعرت  لى اثهات ا كومية أيضدددددددددا التق د من ت دي معلومات بسددددددددديطة وسدددددددددهلة 
 االستخدام حو  السياسات وال ضاو قيد التشاوجل

d)  نشر واثاق االستشاجلا العامة  لى اينرتنت 
e) ت  اف لتل   الردود.ختصيص وق 

 https://www.data.gov.qa بوابة البياانت املفتوحة   -3
 لل سهوجل. أطل ت وزاجلا املواصست واالتصاالت بوابة قطر للبياانت املفتوحة، واليت توفر منصة لل هات ا كومية لت اسم البياانت، وجعلها متوفرا 

ا  لى معلومات  وتزود البوابة املسدتخدمرت إبمكانية الوصدو  إخ رسو ات البياانت من اثهات ا كومية من دليل ) تالوج( واحد، وحتتوي البوابة أي ضدً
 تتعلق ابلسياسات، واملعايري، واملبادحل التوجيهية وايجراءات اليت تطبق إما يدوًو أو آلًيا.

 .جهاز التخطيط وايحصاءوتعزز هذه البوابة املبادجلات ال طا ية املوجودا م ل مر ز قطر لتباد  املعلومات والذي ت وم بتشغيله 

 ية البياانت،  وتتضدسن بوابة البياانت املفتوحة إمكانية ت اسدم وإ ادا اسدتخدام البياانت بصدوجلا سدليسة برت اثهات ا كومية و امة اثسهوجل، وحتسدرت نو 
 والكفاءا الداظلية وايبداع.

https://www.psa.gov.qa/ar/pages/default.aspx
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 ت التالية: ومت ت سيم رسو ات البياانت ت البوابة إخ ال طا ا

اخلرااط ونام املعلومات    -  الشددؤوي االجتسا ية  -  الصددحة  -  االحصدداايات السددكانية وا يوية  -  البيئة والط س -  املالية واالقتصدداد  -  التعليم والتدجلي 
  اي سم وال  افة والسدياحة -  األمن وال ضداء  -  التوظي  والعسالة  -  املواصدست واالتصداالت -  الع اجلات والبنية التحتية  -  الطاقة والصدنا ة  -  اثغرافية

 .الروضة -
 وزارة االتصاالت–برانمج تسمو قطر الذكية  -4

ترتكز أهداف برانمج تسددددددددددددسو قطر الذ ية  لى تسددددددددددددخري قوا تكنولوجيا املعلومات واالتصدددددددددددداالت واالبتكاجل لتحسددددددددددددرت جودا حياا املواطنرت من جهة 
االسددددرتاتي ية املختاجلا لل طات اخلسس ذات   األولووتلك يضددددع الربانمج؛ املواطن ت وسددددط  واملسددددا دا ت دفع التنوع االقتصددددادي من جهة أظرى. لذ

.  والر اية الصددددددحية، والروضددددددة   ،والبيئة  ،اللوجسددددددتيةا، وه  قطاع املواصددددددست  هاألولوية اليت مت اظتياجلها بناًء  لى أتعريها الوطين وإمكانية وسددددددهولة جلقسنت
 الربانمج يسعى إخ:

 تنافس  ت را  اخلدمات اللوجستية يد م الت اجلا الدولية وتدفع بنسو ا ر ة الت اجلية.تطوير قطاع  •
 حت يق االستهسن املستدام للسواجلد الطبيعية وضساي األمن الغذاا  واملاا . •
 مناسبة.حتسرت الناام الصح  وتعزيز إمكانيات األشخاص ت ا صو   لى الر اية الصحية ذات اثودا العالية نسعاجل  •
و تفعيل دوجل قطر  وجهة  املية ت راالت الت ربة املسيزا ملشددددد ع  الروضدددددة، التدجلي  الروضددددد ، وقد حدد الربانمج أهدافاً حمددا موجهة ح •

يضدداً مع حت يق النتااج املتس لة ت عسعة أهداف جلايسددية قابلة لل ياس لكل قطاع لتح ي ها  لى مدى السددنوات اخلسس امل بلة، واليت تتساشددى أ
اخلطط ال طا ية الشدددداملة وتعرف بشددددكل مشددددرتن مع أصددددحا  ال طا ات لضددددساي املسدددداءلة واملشدددداجل ة،  لى سددددبيل امل ا : ظفض مسددددتوى  

% 25%، وحت يق  5%، وظفض معد  السدسنة بنسدبة  20%، وظفض اسدتهسن الطاقة للفرد بنسدبة  20التقظريات ت شدبكة الطرق بنسدبة  
 ن املؤشرات.من السكاي النشطرت، وغريها م

 
من املشددددددددددددداجليع الذ ية اليت هتدف مب سلها اخ حتسدددددددددددددرت اخلدمات العامة حبلو  العام   100من ظس  أ  ر من    سددددددددددددديلسس املواطنوي فوااد التكنولوجيا

 ومنها: ،2024

  بعد،لت دي اسددتشدداجلات طبية من ظس  التطبي   ن    -وهو قيد التنفيذ  –مشددروع االسددتشدداجلا االفرتاضددية    الذ ية،ت قطاع الصددحة   -
 البسد.ما يتير لل سيع ا صو  ابستسراجل  لى الر اية الصحية السريرية ت خمتل  مناطق 

https://www.data.gov.qa/explore/
https://www.data.gov.qa/explore/
https://www.data.gov.qa/explore/
https://www.data.gov.qa/explore/
https://www.data.gov.qa/explore/
https://www.data.gov.qa/explore/
https://www.data.gov.qa/explore/
https://www.data.gov.qa/explore/
https://www.data.gov.qa/explore/
https://www.data.gov.qa/explore/
https://www.data.gov.qa/explore/
https://www.data.gov.qa/explore/
https://www.data.gov.qa/explore/
https://www.data.gov.qa/explore/
https://www.data.gov.qa/explore/
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مما   األشدددددياء،د  لى آلية إنرتنت  مشدددددروع مواق  ذ ية للسدددددياجلات لتوفري حلو  ملواق  سدددددياجلات تعتس  الذ ية،ت قطاع املواصدددددست   -
الكهراباية.  مع إاتحة حمطات شددددددحن للسر بات    ابلسددددددكاي،يؤدي اخ زودا ملواق  السددددددياجلات املتاحة ت املناطق ا ضددددددرية املقهولة  

الوصددددو  إخ    املواق  الذ ية ت الت ليل من االزدحام املروجلي واآلاثجل البيئية املصدددداحبة له من ظس  منر السدددداا رت إمكانية وتسددددا د
 السلس.إخ جان  حلو  الدفع  املتاحة،وال دجلا  لى التوجه مباشرا إخ املواقع  السياقية،املعلومات املكانية 

مشددددددددروع رتسع املزاجل رت الرقس  يقامة منصددددددددة رتسعية لتوفري املعلومات واملشددددددددوجلا الزجلا ية احمللية للسزاجل رت    الذ ية،ت قطاع البيئة     -
ويوفر رتسع املزاجل رت الرقس  مصدددددددددجلاً معتسداً وموعوقاً للسعلومات ويعترب دليًس لسسددددددددتفسدددددددداجلات الفنية    املختلفة.بشددددددددقي احملاصدددددددديل  

 والت اجلية.وايداجلية 
يربط امل يسرت والزاارين ابملرافق    موحد،مشدددروع املر ز الروضددد  ايلكرتوس الوطين لتوفري دليل جلوضدددة وطين    الذ ية،ضدددة  ت قطاع الرو -

  قطر،ويعسل املر ز الروضدددد  ايلكرتوس الوطين  ست ر ثسيع  شدددداق الروضددددة واملهنيرت ت    واألحداث.الروضددددية احمللية واملختصددددرت  
 ابلروضة.ات املطلوبة حو  املوضو ات املتعل ة حبيث يوفر حم  ل املعلوم

مشدددروع سدددوق املزاد الرقس  لتسدددهيل شدددراء البضدددااع اليت مل يطال  هبا أحد من امليناء من ظس  منصدددة    الذ ية،ت قطاع اللوجسدددتية   -
تشددددددددغيلية للتخزين  ويسددددددددا د سددددددددوق املزاد الرقس   لى تبسدددددددديط  سلية املزاد  ن طريق ظفض التكالي  ال  اينرتنت.مزاد  لين  لى 

  ليها.وإمكانية احدجل احملتسل للبضااع املف ودا واملع وجل 
ولذلك فإي أطر جناحها ال ي اس مبسدددددددددتوى تع يد التكنلوجيا    الفرد.وهكذا تكوي ميع مشددددددددداجليع تسدددددددددسو قطر الذ ية مرتكزا  لى  

لسطسع  لى تفاصدددددديل مشدددددداجليع برانمج    قطر.ة  بل حب م التحسددددددرت ا اصددددددل  ياا املواطنرت وامل يسرت والزواجل ت دول  املسددددددتخدمة،
يرجى تصددددددددددددددفر املوقع الري    الربانمج،وت حددا  الرغبددة ابملشدددددددددددددددداجل ددة لن دداح هددذا    املختلفددة،تسددددددددددددددسو قطر الددذ يددة ت ال طددا ددات  
https:\\tasmu.gov.qa\ar 
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نسية االقتصادية  ه  مبادجلا لتطوير منصات البياانت املفتوحة لل طا ات ذات األولية لربانمج تسسو قطر الذ ية، حيث ي وم الربانمج بتعزيز االبتكاجل والت
البياانت املفتوحة  رب ال طا ات  لى مستوى ال طا ات  ويسعى الربانمج إخ تطوير منصات    -وهو أو  مشروع للتحو  الرقس   لى املستوى الوطين-

 الروضة الذ ية(. –البيئة الذ ية  –الصحة الذ ية  –اخلدمات اللوجستية الذ ية  –اخلسس: )الن ل الذ   

ورتسع قاام  لى املعرفة، وتعزيز    وتتس ل األهداف الرايسددددية ملبادجلا تطوير منصددددات البياانت املفتوحة ت زودا انفتاح ا كومة وشددددفافيتها، وبناء اقتصدددداد
املساجلسددددددددات   ال دجلا  لى االبتكاجل واالبداع، وزودا اينتاجية ت ال طا ات اخلسسددددددددة. حيث يتم حالياً فهم متطلبات البياانت املفتوحة لل طاع ودجلاسددددددددة

البياانت لل طاع، وحتديد املواصددددددددددددفات الفنية للبياانت  ا الية يداجلا البياانت ت ال طاع، وسددددددددددددياسددددددددددددات ومعايري البياانت الوطنية. وذلك لت ي  جاهزية  
 املفتوحة  لى املنصة ال طا ية ومنصة متسو املر زية وحتديد املؤسسة والعسليات وا و سة األساسية.

يسرت والشددددر ات واي سم  وامل   املواطنرتإي تطوير منصددددات البياانت املفتوحة، لن يسددددا دان فحسدددد  ت إدجلان األهداف الوطنية، بل سدددديؤعر إجيابياً  لى  
 واملؤسسات غري ا كومية. وفيسا يل  بعض األم لة  ن التقعري ايجيايب املنشود من تطوير هذه املنصات:

 ظلق الفرص من ظس  تعزيز النسو االقتصادي للسناسات واالفراد وتش يع االبتكاجل. •
دال  ابلبياانت، ود م املبادجلات املعنية ابألحباث بغية التطوير  متكرت املواطنرت من ظس  مسددددددددددددا دهتم  لى اختاذ قراجلات صددددددددددددحيحة واالسددددددددددددت •

 األ ادمي  أو املهين.
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 حل املشا ل وال ضاو العامة من ظس  ت ييسها  رب البياانت وزودا املشاجل ة من ظس  تعزيز التعاوي  رب ال طا ات. •
 تالية:أوال: مرحلة تعيرت معايري البياانت املفتوحة، واليت تتضسن األنشطة ال

قياس ت ييم رسو ات من البياانت املفتوحة لكل قطاع، واليت يتم نشددددددددددرها من قبل ا كومات الراادا  لى الصددددددددددعيد العامل ، ليتم جتسيع تلك   •
 اليت تتسيز ن لى نس  استخدام أو نهم ال يم املضافة.

ا رسو ة البياانت وجهوزيتها للسشددداجل ة، فضدددًس  ن ت ييم ح م مراجعة اسدددرتاتي ية البياانت املفتوحة ا الية ت قطر، وجوذج تشدددغيلها، وجود •
 البياانت ا الية واملخطط حا من قبل ال طا ات املختلفة.

 اثنياً: مرحلة التطوير والتصسيم:

 حتديد ال غرات ضسن اسرتاتي ية البياانت املفتوحة ا الية. •
سو ات وتصدددنيفها  لى أسددداس جهوزية مشددداجل اهتا وحسددداسدددية البياانت ومدى  حتديد رسو ات البياانت ال يسة لكل قطاع، مع ت ييم هذه اجمل •

 أمهيتها.
إبداجلا   حتديد جوذج التشدغيل املسدتهدف لتطوير البياانت املفتوحة من حيث مصدادجل البياانت، احيكل والبنية التحتية، الو سة، العسليات املعنية •

 البياانت، و يفية تتبع ايجنازات والت دم.
 :datasetsشر رسو ات من البياانت املفتوحة اثل اً: ن

 إطسق رسو ة البياانت  لى منصة متسو. •
 تدجلي  ون ل املعرفة أل ضاء حمددين يداجلا برانمج تطوير البياانت املفتوحة لكل قطاع. •

جلايسدددد  السددددرتاتي ية قطر الوطنية؛ والسدددديسا الر يزا  وسددددتكوي مبادجلا تطوير منصددددات البياانت املفتوحة ت قطر  ند حت يق أهدافها الرايسددددية  امل متكرت  
 املتعل ة ابلتنسية االقتصادية.

 

 تفعيل الشمولية الرقمية -6
وأت يدا  لى أمهية    واالجتسا ية،و لى وجه اخلصددددددددددوص فيسا وجلد ابلر يزترت األوخ وال انية املتعل ترت ابلتنسية البشددددددددددرية    الوطنية،ابيشدددددددددداجلا إخ جلؤية قطر  

ي وم برانمج تسددددسو بتفعيل    الذ ية،اسددددتطا ة  افة فئات اجملتسع من املشدددداجل ة ت التطوجل الرقس  لدولة قطر واالسددددتفادا من ظدمات برانمج تسددددسو قطر  
 قطر.الشسولية الرقسية ت 

و ندما يسددتفيد اثسيع   فئة،يتح ق جناح برانمج تسددسو قطر الذ ية ف ط  ندما تسددتخدم  افة شددراار اجملتسع اخلدمات الذ ية امل دمة دوي أغفا  ألي  
متكرت الشدراار اجملتسعية املسدتبعدا جلقسيا حاليا أو املعروضدة لسسدتبعاد  حذا السدب  فإنه من املهم للغاية لربانمج تسدسو أي يعسل  لى    اخلدمات.من هذه  
و ذلك العديد من قطا ات اجملتسع األظرى من املواطنرت    اخلاصدة،فئات  باجل السدن أو العسالة الوافدا أو ذوي االحتياجات    م ل:  املسدت بل،الرقس  ت  
 املست بل.من ظدمات التكنلوجيا ت اليت قد ال متلك م ومات االستفادا  والزواجل،وامل يسرت 

ومن ظس  هذا الربانمج ت وم وزاجلا املواصدددددست واالتصددددداالت حاليا بتحديث    الذ ية،لذلك تعترب الشدددددسولية الرقسية أحد اهم جل ااز برانمج تسدددددسو قطر  
 أهدافها:اسرتاتي ية وطنية للشسولية الرقسية واليت من 

مبا ت ذلك إمكانية الدفع   اخلاصدددددددددددة،علومات لكافة شدددددددددددراار اجملتسع وظاصدددددددددددة لذوي االحتياجات  تعزيز إمكانية الوصدددددددددددو  اخ تكنولوجيا امل -1
 ايلكرتوس.
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تطوير برامج تعسل  لى جلفع مسدددتوى املهاجلات الرقسية األسددداسدددية لكافة شدددراار اجملتسع للسسدددا دا  لى ا تشددداف واسدددتخدام اخلدمات الرقسية   -2
 وأسرع.ل أفضل ا دي ة بشكل مست ل والوصو  لبياانهتم بشك

 التعرف نمهية التكنولوجيا وفواادها  لى الصعيد االقتصادي واالجتسا   والصح  والعلس  للفرد  -3
 و يفية استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومستدام  ايلكرتونية،التعرف مبخاطر التكنولوجيا وأسالي  ا ساية  -4
 قها تعزيز الشسولية الرقسيةالتطرق لل وانرت والسياسات العامة ت الدولة واليت من ش -5
إقامة شددرا ات  لى نطاق واسددع مع مناسات اخلدمة االجتسا ية والروديرت االجتسا يرت واداجلات املسددؤولية االجتسا ية ت الشددر ات اخلاصددة   -6

 لتفعيل الربامج املتعل ة ابلشسولية الرقسية وتنفيذها  لى نطاق الدولة 
ج وه  " معا لضددددساي أي ميع الناس ت قطر مسددددتعدوي وجلاغبوي وقادجلوي  لى االسددددتفادا من قطر  وهذه األهداف تنطوي حتت جلؤية الربانم

 منها:الذ ية ". وقد مت طرح  دا مشاجليع  سلية قيد الدجلاسة حذا الربانمج يتم تنفيذها ظس  السنوات األجلبع ال ادمة، نذ ر 
ويتم    امل دمة،ا مشدداجل ة الناس آجلااهم ابلنسددبة خلدمات التكنولوجيا  يتم فيه  بعد،انشدداء منتدى الكرتوس لربانمج تسددسو وندوات  ن   •

 إ طاء نصاار لتحسرت هذه اخلدمات
انشددددددداء مر ز لت ربة آظر ايجنازات التكنولوجية والربامج قيد التطوير ت برانمج تسدددددددسو من قبل  افة شدددددددراار اجملتسع وذلك لتفعيل   •

 مشاجل ة السكاي ضسن مرحلة تطوير الربانمج
وي مع مؤسدددسدددات ظدمة اجملتسع ي طاء دوجلات تدجليبية ت أسدددس اسدددتخدام التكنولوجيا لكافة شدددراار اجملتسع وظاصدددة الفئات  التعا •

 املستبعدا جلقسياً 
 تطوير شبكة الشسولية الرقسية اليت ستسسر ثسيع املهتسرت بد م املشاجليع املتعل ة ابلشسولية الرقسية  لى مستوى الدولة  •
 ة الرقسية اليت ستتضسن مم لرت من مؤسسات اخلدمة اجملتسعية واليت ستعين بد م ابلشسولية الرقسية انشاء معية الشسولي •
 الناس واملناسات أتعريا  لى الشسولية الرقسية  أ  رانشاء ا فل السنوي للشسولية الرقسية والذي سيتم من ظسله تكري  •

 https://portal.www.gov.qaبوابة حكومي 
دف تسددددددددددددددهيدل يتس دل دوجل البوابدة الرييدة  كومدة قطر ايلكرتونيدة "حكوم " ت توفري املعلومدات واخلددمدات ا كوميدة  لى حوا أ  ر  فداءا وفدا ليدة، هبد

والفعاليات واألظباجل واملبادجلات ا كومية، مبا   وصددددددددددو  ميع املواطنرت وامل يسرت والزاارين وقطاع األ سا  إليها، فضددددددددددًس  ن زودا و   اثسهوجل ابلربامج
 .2020يتساشى مع األهداف اليت تضسنتها اسرتاتي ية ا كومة ايلكرتونية لدولة قطر 

ومن ظس  التعاوي مع احيئات ا كومية وم دم  اخلدمات العامة، تتير بوابة حكوم  ملسدددددددددددتخدميها الفرصدددددددددددة للحصدددددددددددو   لى املعلومات واخلدمات  
دمات إلكرتونًيا وبشدددددددكل أ  ر سدددددددهولة وسدددددددر ة، حيث توفر البوابة الك ري من اخلدمات ايلكرتونية املهسة،  سا ميكن ا صدددددددو   لى جاذج طلبات اخل

 والواثاق الريية واملعلومات العامة من ظس  بوابة حكوم .

 الرؤية
 مات واخلدمات ا كومية ت قطر لتسهيل وصو  ميع املستخدمرت إليها.بوابة إلكرتونية متطوجلا تكوي مب ابة ن طة دظو  واحدا لكافة املعلو 

 الرسالة
لكرتونية  توظي  التكنولوجيا ا دي ة لتنفيذ ظدمات ومبادجلات ا كومة ايلكرتونية ت قطر لتح يق األهداف اليت تضدددددددددددددسنتها اسدددددددددددددرتاتي ية ا كومة اي

 .2020لدولة قطر 
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 أهداف البوابة 
 هتدف البوابة إخ:

 سرت اخلدمات ا كومية امل دمة لكافة شراار اثسهوجل.حت •
 زودا مستوى أمن املعلومات ا كومية ودقتها  لى اينرتنت. •
 والتطوجل االقتصادي واالجتسا   من ظس  استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 2030املسامهة ت حت يق جلؤية قطر الوطنية  •
 لت دي املعلومات واخلدمات ا كومية إلكرتونًيا.استخدام خمتل  ال نوات  •
 زودا إنتاجية و فاءا ال طاع العام من ظس  ت دي ظدمات أ  ر شفافية وفا لية. •
 العسل ت إطاجل الشرا ة مع األطراف املعنية ت احيئات ا كومة لتوفري ميع املعلومات واخلدمات من ظس  بوابة حكوم . •
  ز حو  احتياجات ومتطلبات املستخدمرت.ت دي جتربة شاملة تتسر  •
 قيادا إداجلا التغيري وزودا و   اثسهوجل واحيئات ا كومية نمهية اخلدمات ايلكرتونية ت توفري الوقت واثهد. •

 https://www.almeezan.qaالبوابة القانونية القطرية )امليزان(  
 موقع البوابة ال انونية ال طرية )امليزاي( يشسل:

 ميع ال راجلات األمريية للهيا ل التنايسية لل هات ا كومية واظتصاصات الوحدات ايداجلية التابعة حا. -1
 م. 1961 افة التشريعات الساجلية واملعدلة وامللغاا منذ    -2
األحكام ال ضدددددااية الصدددددادجلا من حمكسة التسييز واليت قام املكت  الفين للس لس األ لى لل ضددددداء بتبويبها وفهرسدددددتها واسدددددتخراج املبادحل   -3

 ال انونية منها.
 زاجلا العد  إخ جان  املراجع الف هية ال انونية. مبادحل الفتاوى ال انونية الصادجلا من إداجلا الفتوى والع ود ساب اً بو  -4
 االتفاقيات الدولية وال نااية اليت وقعتها دولة قطر. -5
 ميع املراسيم وال راجلات اخلاصة إبنشاء الشر ات واملؤسسات واثسعيات -6

 وفيسا يل  احصاايات ألهم حمتووت موقع البوابة ال انونية )امليزاي(:
 

 https://monaqasat.mof.gov.qaة   بوابة املشرتايت احلكومي
 مت شرح البوابة ابلتفصيل مسب ا ظس  اثزء األو  اخلاص ابلنزاهة ت املشرتوت العسومية

 

https://www.almeezan.qa/
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 نظام التخليص اجلمركي "نديااب" )انفذة قطر الواحدة للتخليص اجلمركي(. 
https://www.ecustoms.gov.qa/qccsw/jsf/common/custExternalHome.jsf 

اذج ا ددي دة ت بنداء  هو نادام يربط ميع الوزاجلات واثهدات ا كوميدة املعنيدة ابلتخليص اثسر   بنادام الكرتوس وف داً ملفهوم مناسدة اثسداجلن العدامليدة والنسد
العامة لل ساجلن "التزام وتسدددددددددددددهيل وجلودا مر ية  املية" من ظس  تنايم وتبسددددددددددددديط ايجراءات اثسر ية واييفاء  األناسة االلكرتونية، وحي ق جلؤية احيئة  

  :ابملتطلبات ايقليسية والدولية. وتفري بيئة ماجلن تتسم ابلشفافية الكاملة مع ضساي أبعاد األمن والسسمة من ظس  ناام يتسيز مبا يل

 ن ظس  حت يق التوازي برت التسهيل وااللتزام ويسا د  لى استهداف ايجلساليات املشبوهة.إداجلا املخاطر واالنت ااية م -
توفري رسو ة من ال وا د لتق يد صددددددددددددحة املعلومات، م ل قوا د إداجلا التعرفة، وإداجلا ال يسة، والتدقيق السحق وا تساد الشددددددددددددر ات   -

 األ  ر التزاماً.
رقابية واملالية اليت تسددددا د  لى حتسددددرت جلؤية احيئة لسددددري العسل وتنفيذ السددددياسددددات  لى حو توفري العديد من الت اجلير ايحصددددااية وال -

 أفضل بطري ة موحدا.
 توفري املعلومات اخلاصة ابلعسليات لل هات املختلفة مما يسا د  لى حتسرت أداء العسليات ووضع اخلطط املست بلية للتطوير. -
اثهداز   –وزاجلا الصددددددددددددددندا دة والت داجلا    –هدات ا كوميدة ذات العسقدة، م دل: وزاجلا الدداظليدة  توفري التكدامدل ت املعلومدات برت  دافدة اث -

 جهة مرتبطة حالياً(. 22املر زي لإلحصاء )وتبلغ  دد اثهات ا كومية 
اثسر   )املنافسدددت( لسدددلطة  ختضدددع ميع البضدددااع اليت تدظل إخ دولة قطر للرقابة والرسدددوم اثسر ية، ويفرض ال انوي  لى و سء الشدددحن ت دي البياي  

 اثساجلن  ند ن طة ا دود.

فذا وميكن للسسددددددتوجلدين وو سء التخليص اثسر   ا صددددددو   لى معلومات حو  التعريفات اثسر ية وحسددددددا  الرسددددددوم اثسر ية إلكرتونًيا من ظس  ان
 قطر الواحدا للتخليص اثسر   "الندي " التابعة للهيئة العامة لل ساجلن.

 ستخدمرت املس لرت مبا فيهم الو سء الت اجليرت واملستوجلدين واملصدجلين املعتسدين إجناز  دد من اخلدمات األظرى إلكرتونًيا؛ من بينها:وميكن للس

  رض وتعديل وتفعيل وتعليق املستخدمرت. •

 الوصو  إخ البياانت والس ست اثسر ية. •

 سداد الرسوم اثسر ية. •

  ية مبا ت ذلك البياي اثسر   )املنافست(.استكسا  األوجلاق واملستندات اثسر  •

  رض وتعديل بياانت الشر ة. •

 

 Single Window  -  https://investor.sw.gov.qaموقااع النافااذة الواحاادة  

م الية لسسدت ساجل ت املنط ة والعامل.  أتيت مبادجلا النافذا الواحدا ضدسن جهود دولة قطر السدت طا  االسدت ساجلات احمللية واألجنبية وتعزيز مكانتها  وجهة  
األولوية  حيث هتدف هذه املبادجلا الوطنية الراادا إخ تيسدددددددددري إجراءات أتسددددددددديس األ سا  ت الدولة وتوجيه التدف ات االسدددددددددت ساجلية إخ ال طا ات ذات  

، دولة مت دمة قادجلا 2030خ جعل دولة قطر حبلو  العام  ومبا حي ق الرؤية الوطنية الرامية إ 2022  -  2018واحملددا ت اسددددددددددرتاتي ية التنسية الوطنية  
  . لى حت يق التنسية املستدامة و لى أتمرت استسراجل العيش الكري لشعبها جيًس بعد جيل
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ا بناام  بتحديد إجراءات أتسدددديس الشددددر ات الت اجلية وإصددددداجل الرتاظيص السزمة ح  2019( لسددددنة  35وقد أصدددددجل وزير الت اجلا والصددددنا ة ال راجل جلقم )
 النافذا الواحدا.

بتشددددددددكيل الل نة   2016( لسددددددددنة  23بتعديل بعض أحكام ال راجل جلقم )  2019( لسددددددددنة  7وتندجلج هذه املبادجلا ت إطاجل قراجل جلايس رلس الوزجلاء جلقم )
والصددنا ة. ومت إطسق املرحلة األوخ من  التنسددي ية يداجلا ناام النافذا الواحدا والذي مت مبوجبه ن ل اظتصدداصددات النافذا الواحدا إخ م ر وزاجلا الت اجلا  

ومشلت ظدمات التقسددديس الشدددامل للشدددر ات واملصدددانع وإصدددداجل قيد املنشدددقا والتسددد يل ت الضدددراا  وتوعيق   2019ظدمات النافذا الواحدا ت العام  
 .  ود التقسيس إلكرتونياً 

حدا اليت هتدف ت رسلها إخ توفري  دد  بري من اخلدمات املتكاملة واليت تصدددل  هذا ومت ل ظدمات املرحلة األوخ جزءاً أسددداسدددياً من مبادجلا النافذا الوا
 .جهة حكومية ت مكاي واحد 18املست سر بنحو 

إبجراءات  وتؤدي "النافذا الواحدا" دوجلاً مهساً ت مسددا دا املسددت سرين ظس  خمتل  مراحل أتسدديس الشددر ات وذلك بدًءا من  سلية التخطيط، ومروجلاً  
 .ل، وانتهاًء اب صو   لى الرتاظيص املطلوبة  رب واجهة الكرتونية ذ يةالتس ي

ث ميكن لألفراد  ويتير هدذا النادام الرقس  املتطوجل إمكدانيدة ت ددي الطلبدات وتعدديلهدا والتوقيع  ليهدا ودفع الرسددددددددددددددوم إلكرتونيداً من أي مكداي ت العدامل. حيد 
ت دي طلباهتا  رب املنصددة االلكرتونية للنافذا الواحدا واليت سددتتوخ نيابًة  ن املسددت سر ا صددو   لى واملؤسددسددات اليت تتطلع إخ االسددت ساجل ت دولة قطر  

 . افة التصاجلير والرتاظيص واملواف ات السزمة من اثهات ا كومية املعنية بتقسيس الشر ات ت دولة قطر

 تعزيز الكفاءا التشغيلية ت ت دي اخلدمات، وتوفري الوقت والتكالي   لى املست سرين. وتعترب هذه املبادجلا الوطنية واحدا من أهم ايجراءات الرامية إخ

 
 ومن اهم اخلدمات اليت ت دمها النافذا الواحدا:

متديد ح ز اسدددددم جتاجلي، حيث يتسكن املسدددددت سر من متديد ح ز االسدددددم الت اجلي ملدا مئة واانوي يوما، ت حا   اي ا  ز سددددداجلو ت عل ه   •
 .األظري. مع االستفادا من ظدمة التسديد ملرا واحدا ف ط

 إصداجل الرظصة الت اجلية. •
التقسدددددديس الشددددددامل، تتير هذه اخلدمة للسسددددددت سر إمكانية ا صددددددو   لى  افة الرظص السزمة للبدء مبزاولة األ سا  االقتصددددددادية وذلك وف ا   •

اظتسف نو ية الرظص والشدددددددهادات حسددددددد  نو ية الع د أو األنشدددددددطة    للشدددددددكل ال انوس للشدددددددر ة املراد أتسددددددديسدددددددها،  سا جتدجل ايشددددددداجلا إخ
 .االقتصادية املراد مزاولتها

جتديد الرظصدددددة الصدددددحية، حيث يتسكن املسدددددت سر  رب موقع النافذا الواحدا من جتديد الرظصدددددة الصدددددحية وذلك ملدا سدددددنة أظرى من اتجليخ   •
 ايصداجل اثديد.
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 وزارة الداخلية.  –خدمة مطراش 

 لتايل:مُتكن ظدمة مطراش املواطنرت وامل يسرت من إجناز العديد من اخلدمات اخلاصة بوزاجلا الداظلية ابستخدام احات  اثوا  وه   لى النحو ا

 ظدمات املروجل. •

 ظدمات يات الزوجلا للكفاالت الشخصية والشر ات. •

 ظدمات ايقامات. •

 .ظدمات تصاجلير السفر •

 ظدمة البوابة ايلكرتونية. •

 ظدمات االستعسم. •

 وت وم الوزاجلا إبضافة العديد من اخلدمات األظرى اليت تاهر تباً ا وبصوجلا آلية  لى قواام ظدمات مطراش.

 خدمات اهليئة العامة للجمارك
ابللغترت العربية واالجنليزية، وف اً أل لى املواصددددددددددفات اليت تتسددددددددددم م 2020قامت احيئة العامة لل ساجلن بتدشددددددددددرت موقع الكرتوس جديد ت شددددددددددهر مايو  

للسسدددافرين    ظدمة التعري  ابيقراجل اثسر  لإلبسغ  ن املخالفات اثسر ية و   ظدمة  افروقع:  ابلشدددفافية واخلصدددوصدددية، ومن اخلدمات اليت ي دمها امل
لتنفيذية ل انوي مكافحة غسددددددددددل األموا  ومتويل ايجلها ، نشددددددددددر البياانت واالحصدددددددددداايات  ( من الساحة ا41ا املرت ملبالغ معينه وف اً ألحكام املادا )

بشدكل دوجلي   واملعلومات اليت تسداهل ت حت يق أهداف الدولة ابلتنسية املسدتدامة املتس لة بت دي اخلدمات العامة بكفاءا وشدفافية، و رض االحصداايات
االحصدددددداايات الدقي ة فيسا يتعلق ابلعسل اثسر  ، وحترص احيئة العامة لل ساجلن  لى محاية ظصددددددوصددددددية  لتح يق الشددددددفافية املطلوبة ، وتوفري البياانت و 

ة بكل املتعاملرت  البياانت الشدددددخصدددددية لألفراد والزاارين املتعاملرت معها. وت وم بتوفري بيئة الكرتونية أمنة، وه  ت وم حبساية املعلومات الشدددددخصدددددية اخلاصددددد
 معها.

وى اي سم  الذي يتم ت دميه  رب املوقع االلكرتوس للهيئة العامة لل ساجلن مع ما ينشدددددددددددر ت وسددددددددددداال اال سم و رب مواقع التواصدددددددددددل   سا ويتطابق احملت
 االجتسا  ، حيث يتم جتهيز احملتوى نفسه ابلشكل الذي يتناس  مع طري ة  رض  ل وسيلة إ سمية، سواء أ انت مطبو ة أو مسسو ة أو مراية.

 

 وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية  –ات جممع اخلدم
افذ ظدمة موحدا تسددددددددعى وزاجلا التنسية ايداجلية والعسل والشددددددددؤوي االجتسا ية إخ توفري اخلدمات ا كومية للسواطنرت وامل يسرت ابلدولة، وت دميها  رب من

دمات ا كومية امل دمة لل سهوجل، األمر الذي يوفر ا صددددددو   ليها ابلدقة والسددددددر ة  توفرياً للوقت واثهد، وت وم الوزاجلا برفع مسددددددتوى  فاءا وجودا اخل
م العسل  املطلوبرت. وتسدددعى الوزاجلا إخ ت دي جاذج  سلية حو  مسدددتوى اخلدمات امل دمة لل سهوجل من ظس  تبسددديط ايجراءات املد ومة بت نيات ونا

 :ما يل  2019ا دي ة. وت هذا اجملا  مت ظس   ام 

تنفيذاً  لتوجيهات معايل جلايس رلس الوزجلاء ووزير الداظلية بتسدددددددددددهيل توفري اخلدمات ا كومية للسواطنرت وامل يسرت ابلدولة، تعسل   -
 رسعات. 3منافذ للخدمة الذاتية موز ة  لى  8حيث مت فتر  تطوير رسعات اخلدمات ا كوميةالوزاجلا  لى 

 88يدة  رب رسعدات اخلددمدات ا كوميدة موز ده  سدا يل : ت ددم وزاجلا العدد   جهدات حكوم 10ظددمدة حكوميدة لعددد    329ااتحدة   -
 44ظدمة وزاجلا التنسية ايداجلية والعسل والشددؤوي االجتسا ية    48ظدمة، وزاجلا البلدية والبيئة   69ظدمة، واجمللس األ لى لل ضدداء  
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 5ظدمة وزاجلا املالية   12م والتعليم العايل  ظدمة ووزاجلا التعلي 17ظدمة، مؤسددددددددددسددددددددددة  هرماء   44ظدمة وزاجلا الت اجلا والصددددددددددنا ة  
 ظدمة، أما ابلنسبة لوزاجلا اخلاجلجية فه  ت دم ظدمة تصديق  افة احملرجلات الدولية واحمللية. 1ظدمة، واحيئة العامة للضراا  

 التايل: وزاجلا   منفذ موز ة 260بلغ إمايل  دد املنافذ املخصدددددددصدددددددة لل هات ا كومية املشددددددداجل ة ت رسعات اخلدمات ا كومية   -
منفذ، مؤسدسدة  هرماء   34منفذ، وزاجلا العد    59منفذ، وزاجلا الت اجلا والصدنا ة   85التنسية ايداجلية والعسل والشدؤوي االجتسا ية  

 12، اجمللس األ لى لل ضددددددددددداء  13منفذ، وزاجلا التعليم والتعليم العايل    16منفذ، وزاجلا البلدية والبيئة    19منفذ وزاجلا اخلاجلجية   19
 منفذ. 1منفذ واحيئة العامة للضراا   2نفذ، وزاجلا املالية م

 مراجع. 634224ظدمة حكومية  رب رسعات اخلدمات ا كومية لعدد  1815783ت دي  دد  -
 إضافة جهات حكومية جديدا وزاجلا املالية واحيئة العامة للضراا . -
 توفري ظدمة ظاصة لكباجل السن وذوي اي اقة. -

 القانون:اثنياً البعد  
 تنظيم احلق للوصول إىل املعلوماتمسودة قانون 

 وتعزيزاً لل ان  الت ين  اي ال بد من د سه إبطاجل قانوس مناس .

مواف ة رلس الوزجلاء، وهو   املعلومات، والذي حصدددل  لى  تنايم ا ق للحصدددو   لىلذلك قامت هيئة الرقابة ايداجلية والشدددفافية إب داد مسدددودا قانوي  
 .اال تساد لدى رلس الشوجلىطوجل اآلي ت 

( إخ اختاذ التدابري وايجراءات  13( و)10وأييت مشدددروع ال انوي ت إطاجل ما د ت إليه اتفاقية األمم املتحدا ملكافحة الفسددداد الدو  اال ضددداء ابملواد )
   الناس فعلياً  لى املعلومات.السزمة لتعزيز الشفافية ت  سليات اختاذ ال راجل وتش يع إسهام الناس فيها، وضساي تيسر حصو 

 امل رتح:املعلومات  تنايم ا ق للحصو   لىوفيسا يل  أهم مسمر مسودا قانوي 
 نطاق السراين -1

ممكن من   وف اً ملا سدددددددبق بيانه من أمهية البياانت املفتوحة، سدددددددواء من تعزيز النزاهة والشدددددددفافية ابثهاز ايداجلي للدولة  ن طريق إاتحة أ رب قدجل
لذا   املعلومات، وإجلسدددداء قوا د واضددددحة لإلفصدددداح  ن املعلومات ابثهات املعنية، وتواف اً مع متطلبات اتفاقية األمم املتحدا ملكافحة الفسدددداد،

ف د جاء م رتح ال انوي ليشددددددددددسل  افة اثهات ا كومية ابلدولة من وزاجلات ومؤسددددددددددسددددددددددات وهيئات  امة والشددددددددددر ات التابعة لتلك اثهات، 
 إخ اثسعيات واملؤسسات اخلاصة، وغريها من الكياانت اليت تباشر أ سااًل ذات نفع  ام.ابيضافة 

 الوصول( إىل املعلومة  –أحكام تتعلق بطرق )النفاذ  -2
 (:Proactive Disclosureالنشر التل اا  ) •

من اثهدات إاتحدة أ رب قددجل من وهو نشددددددددددددددر املعلومدات ذاتيداً من اثهدات املعنيدة دوي ا داجدة إخ طلد  مسددددددددددددددبق، حيدث يتطلد  ال دانوي  
 املعلومات ونشرها  لى املواقع ايلكرتونية لتلك اثهات.

 وتتضسن املعلومات اليت جي   لى اثهات اخلاضعة لل انوي نشرها تل ااياً ما يل : 

 ايطاجل ال انوس املنام لعسل اثهة، واحيكلرت التنايس  والوظيف  حا. .1

 واالظتصاصات واملهام املنوطة ابثهة.األهداف  .2

 .اللواار وال راجلات والتعليسات املناسة للعسل ابثهة .3
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 الربامج املتعل ة ابثهة، وظطط تطبي ها. .4

اخلدددمددات اليت ت دددمهددا اثهددة إخ اثسهوجل، مبددا فيهددا اخلدددمددات ايلكرتونيددة، والشددددددددددددددروط واآلجددا  وايجراءات والنسدداذج   .5
 املتعل ة بتلك اخلدمات.

 ناقصات واملزايدات اليت جتريها اثهة.امل .6

 إجراءات ت دي التالسات أو الشكاوى أمام اثهة. .7

 إجراءات ت دي طلبات ا صو   لى املعلومات ابثهة. .8

 . وبريدها العادي، وايلكرتوسوساال التواصل مع اثهة، وبصفة ظاصة  نواي اثهة، وأجلقام هواتفها،  .9

 اثهة إاتحتها مبوج  أي قانوي آظر معسو  به ت الدولة.أي معلومات يتعرت  لى  .10

 أي معلومات أظرى ترى اثهة ضروجلا نشرها ناراً لطبيعة  سلها. .11

 ا صو   لى املعلومة  ن طريق الت دم بطل  لل هة املختصة: •
  سا يتناو  ال انوي آليات وإجراءات طل  املعلومة من اثهات وطبيعة املعلومات املست ناا، وإجراءات التالم 

 حتديث املعلومات -3
ا تلتزم اثهة بتحديث املعلومات املنشددددددددوجلا تل ااياً بصددددددددفة دوجلية مبا يسام طبيعة  سلها،  سا ت وم إبجراء ت ييم دوجلي للسعلومات املنشددددددددوجل 

 لومات اليت ميكن حذفها أو إضافتها.وصواًل للسع

 معايري محاية حرمة الناس والبياانت الشخصية يف إطار الكشف عن املعلومات -4

 ويتضسن ال انوي امل رتح است ناءات من ااتحة املعلومات إذا تعل ت مبا يل :

 املعلومات اليت متس حرمة ا ياا اخلاصة. −
بسددددري التح ي ات أو إ اقة مسح ة اثناا أو ال بض  ليهم أو تعريض حياا األشددددخاص أو  املعلومات اليت من شددددقي ايفصدددداح  نها ايضددددراجل   −

 أمنهم للخطر.
أو التحويست    ،ا سددداابت  السددد ست الوظيفية، أوأو    ،الطبيةأو    ، التعليسيةاملعلومات وامللفات الشدددخصدددية واملتعل ة بسددد ست األشدددخاص   −

 .املصرفية
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 ( 13اجملتمع )املادة فيما يتعلق مبشاركة  -3
ووساال التواصل االجتسا   أو أدوات تكنولوجيا املعلومات   احملسو ،والت اجلير ال ااسة  لى احات     الذ ية،وتطبي ات احوات    اينرتنت،استخدام املنصات  رب  •

ت   اجملتسعية،م ل اجملتسع املدس واملناسات غري ا كومية واملناسات   العام،واالتصداالت األظرى لتعزيز املشداجل ة الفعالة والفعالة لألفراد واثسا ات ظاجلج ال طاع 
 يشكله؛ي وجود الفساد وأسبابه وظطوجلته والتهديد الذي را  منع الفساد ومكافحته وزودا الو   العام بشق

وال سدددديسا من ظس  اسددددتخدام املنصددددات  رب اينرتنت لتسددددهيل التشدددداوجل مع اثسهوجل بشددددقي  ال راجل،تعزيز الشددددفافية وتعزيز مسددددامهة اثسهوجل ت  سليات صددددنع   •
 .ال ضاو املتعل ة مبنع الفساد ومكافحته

 اينرتنت؛  للحصو   لى املعلومات املتعل ة ابلفساد وتل يها ونشرها، وال سيسا من ظس  آليات احرتام وتعزيز ومحاية حرية السع •
 ن أي   احوية،مبا ت ذلك دوي الكشدد   ن  لإلبسغ،إخ هيئات مكافحة الفسدداد ذات الصددلة   اينرتنت،مبا ت ذلك من ظس  آليات   اثسهوجل،توفري وصددو    •

 .ت االتفاقية حوادث قد تشكل جرمية منصوص  ليها
اخلاص إببالغ الناس، حيث ذكر أغلب املبادرات التكنولوجية اخلاصة إببالغ الناس وكذلك مشاركة    ة اجلزءالثاني النقطة ميكن الرجوع إىل  

 اجملتمع. 

الدولة ابسددددددت با  شددددددكاوى ت وم أ  ر من جهة ت  ف  أما فيما خيص اساااااتخدام التكنولوجيا واالنرتنت لتساااااهيل الوصاااااول هليئات مكافحة الفسااااااد،
 :اثسهوجل  ن التصرفات املنطوية  لى شبهة الفساد و دم النزاهة، ومن أهم هذه اثهات

 هيئة الرقابة ايداجلية والشفافية -أ

 www.acta.gv.qaميكن ت دي الشكوى إلكرتونيا  رب املوقع ايلكرتوس للهيئة: 

 ديواي احملاسبة - 

- اخلدددددمددددات /https://www.sab.gov.qa :التددددايلايلكرتوس لددددديواي احملدددداسددددددددددددددبددددة  رب الرابط  ميكن ت دددددي الشددددددددددددددكوى إلكرتونيددددا  رب املوقع  
   يلكرتونية/الشكاوىا

 :وزاجلا الداظلية -ت

o التبليغ  ن طريق تطبيق (METRASH)  ايبسغ  ن خمتل  اثرااماخلاص بوزاجلا الداظلية، وهو تطبيق متعدد املزاو ويتضسن ميزا. 
o التبليغ الفوجلي  ن طريق اخلط الساظن التابع يداجلا مكافحة اثراام االقتصادية وااللكرتونية. 
o وتسهيًس  لى املبلغرت يتم تل   البسغات والشكاوى لدى أي من مكات  التح يق املنتشرا  لى  امل إقليم الدولة. 

 :النيابة العامة -ث

ايبسغ  ن   االلكرتوسميكن  العدددددددامدددددددة  النيدددددددابدددددددة  موقع  او  رب  مبددددددداشددددددددددددددرا  العدددددددامدددددددة  النيدددددددابدددددددة  اخ  بسغ  بت ددددددددي  فسدددددددددددددددددددداد  وقدددددددااع  او  حدددددددالددددددده   أي 
https://www.pp.gov.qa/Arabic/Pages/default.aspx 
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فيمااا يتعلق ابلتحاادايت واملمااارسااااااااااااات اجلياادة يف جمااال التوعيااة والتثقيف اثنياااً: املعلومااات املطلوبااة  
 )ج(( 1 ، 13والتدريب والبحث يف جمال مكافحة الفساد. )املادة 

 اجملتسع.وص  الربامج التو وية ذات الصلة اليت تستهدف  امة اثسهوجل أو رسو ات حمددا ت  •
 .فساد ت اجملتسعوص  الربامج البح ية احادفة إخ زودا املعرفة ابل •
ت الصددددلة م ل النزاهة  وصدددد  الدوجلات أو الوحدات التعليسية اليت مت ت دميها ت املداجلس االبتدااية وال انوية واليت تشددددسل  ناصددددر مكافحة الفسدددداد أو ال ضدددداو ذا •

 ا و سة.واألظسق وا  وق والواجبات املدنية والتعليم املايل أو 
أو    ،العامةة اليت مت ت دميها ت اثامعات واليت تتضدددددددسن  ناصدددددددر مكافحة الفسددددددداد أو ال ضددددددداو ذات الصدددددددلة م ل ايداجلا وصددددددد  الدوجلات أو الوحدات التعليسي •

 الشر ات.قانوي  ال انوي اثناا ، أوأو  ،األظسقأو  ،النزاهة املشرتوت العامة، أو
 .استخدامها لتعزيز وتسهيل الربامج التعليسية ت املداجلس واثامعات بشقي مكافحة الفسادوص  ألدوات ومنه يات التدجليس والتعلم املبتكرا اليت مت  •
نوي والعايل ينشددداء  وصددد  لت نيات التعليم التفا ل   ن بعد وأدوات التعلم ايلكرتوس حو  مكافحة الفسددداد والنزاهة وسددديادا ال انوي ت مؤسدددسدددات التعليم ال ا •

 املبتكر.رت للسشاجل ة ت التعلم مساحة افرتاضية للطس  واملعلس
واملواقع ايلكرتونية وغريها من املواد املتعل ة بربامج الت  ي  ت را  مكافحة الفسدددداد ت   الدوجلات،وحزم   الدجلاسددددية،واملناهج    واملناهج،  التدجلي ،وصدددد   تيبات   •

 واثامعات.املداجلس 
 . دم التسامر مع الفساد، و ذلك برامج تو ية  امة تشسل املناهج املدجلسية واثامعية قامت دولة قطر ابلعديد من األنشطة اي سمية اليت تسهم ت 

 :ومن تلك األنشطة ما يل  

 :أنشطة هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية

قامت احيئة بع د   2021للس تسع، وظس   ام ت وم هيئة الرقابة ايداجلية والشفافية بت دي الربامج التدجليبية ملوظف  الدولة و ذلك الربامج التو وية  
 موظ  برت ال طا رت العام واخلاص واجملتسع املدس.  550برانمج تدجلييب، وتدجلي  أ  ر من   17أ  ر من 

 أوال: الربامج التدجليبية
 

 Corporate Internal Investigation Techniquesتقنيات التحقيق الداخلي للشركات  اسم الربانمج التدريب 

2021فرباير  05 -يناير  11 مدا الربانمج   
اثهة/ املناسة اليت مت التعاوي 

 معها يجراء التدجلي  
 (IACA)األ ادميية الدولية ملكافحة الفساد 

 موظفرت حكوميرت  6  دد املتدجلبرت   خمتصةمدجلاء االداجلات ت جهات حكومية  الفئة املستهدفة 

 الربانمج التدجلييب أهداف 

o ضساي ا و سة الصحيحة للتح يق، وجتن  التعاجلض وحتديد أفضل ظط للت رير وفً ا للهيكل املعتسد. 
o صياغة نطاق دقيق للتح يق. 
o فهم ما ه  املواجلد، الداظلية أو اخلاجلجية، السزمة للتح ق من االد اءات. 
o وامل ابستعرف  لى  يفية إ داد مراجعة املستندات ت ال. 
o )التعرف  لى اخلطوات ايجرااية اليت جي  اتبا ها )حفظ املستندات، واستخدام التكنولوجيا، والتح ق من اخللفية وحتليل الطرف ال الث. 
o رض نتااج التح يق وإصداجل توصيات لتحسرت برانمج االمت ا  للسناسة . 
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 اسم الربانمج التدريب 
 Leading for Impact: Ethical - التأثري: األطر األخالقية ملتخصصي االمتثال ملكافحة الفساد القيادة من أجل 

Frameworks for Anti-Corruption Compliance Professionals 

 مدا الربانمج 
2021فرباير  05 - 11 اثهة/ املناسة اليت مت التعاوي  

 معها يجراء التدجلي  
 ( IACAملكافحة الفساد )األ ادميية الدولية 

 موظفرت حكوميرت  4  دد املتدجلبرت   خمتصةمدجلاء االداجلات ت جهات حكومية  الفئة املستهدفة 

 أهداف الربانمج التدجلييب 

o  حتديد املفاجلقات واملعضست والفرص املرتبطة ابل يادا املسؤولة. 
o  ابملعرفة(التطوير ما وجلاء املعرت )التفكري ت التفكري واملعرفة. 
o حل املعضست األظسقية. 
o التفكري ت و )إ ادا( ت ييم الرؤية الشخصية واالجتاه ت سياق التقعري اجملتسع  األوسع. 
o إداجلا تع يد التعيينات متعددا املهام. 

 Anti-Corruption Compliance and - االمتثال ملكافحة الفساد وجمامالت األعمال )العمل مع احلكومات( اسم الربانمج التدريب 
Business Courtesies (Working with Governments) 

اثهة/ املناسة اليت مت التعاوي معها   2021فرباير  29 -يناير  11 مدا الربانمج 
 يجراء التدجلي  

 ( IACAاأل ادميية الدولية ملكافحة الفساد )

 موظفرت حكوميرت  8  دد املتدجلبرت   خمتصةمدجلاء االداجلات ت جهات حكومية  الفئة املستهدفة 

 أهداف الربانمج التدجلييب 

o  املختلفة من التفا ست خماطر مدفو ات غري مناسبة األنواع ي  ختلق. 
o ي  ميكن للسسؤولرت ا كوميرت التصرف نقصى قدجل من املساءلة . 
o يفية متابعة األ سا  ا كومية . 
o  يفية توطرت سياسات احداو والضيافة وفً ا ملعايري االمت ا . 
o ا فاظ  لى ناام الضوابط احادفة إخ منع الرشوا وا تشافها. 
o  ما هو املتوافق ت رامست العسل 

 توصيات املنظمات الدولية يف نزاهة القطاع اخلاص    اسم الربانمج التدريب 

 2021يناير  12-10 مدا الربانمج 
اثهة/ املناسة اليت مت التعاوي 

 معها يجراء التدجلي  
 أ ادميية قطر للسا  واال سا  

املعنية ت وزاجلا الت اجلا واالقتصاد، مر ز   تايداجلا الفئة املستهدفة 
 قطر للسا ، وجلابطة جلجا  األ سا  ال طريرت

  دد املتدجلبرت 
 موظ  17

 قطاع ظاص( 4 –قطاع حكوم   13)

 أهداف الربانمج التدجلييب 

o التسيز برت املعايري األظسقية وال وانرت العامة والداظلية واسس النزاهة ت ال طاع اخلاص. 
o  لتعزيز النزاهة والشفافية ضسن شر ات ال طاع اخلاصوضع أسس  
o تطبيق وتطوير ملعايري النزاهة حبس  املؤشرات العامة وجلبطها مبعاير وتوصيات املناسات الدولية. 
o فهم االبعاد والتقعريات ايجيابية للنزاهة  لى بيئة العسل. 
o   النزاهة ت بيئة  سل متعددا ال  افاتالتسيز برت قيم ال  افات وقيم العسل والتسكرت من تعزيز. 
o  .فهم املعاير الدولية وتوصياهتا للشر ات اخلاصة اليت  لى املؤسسات اي تتبعها 
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 اسم الربانمج التدريب 
 Anti-Corruption Compliance -الفعالية إدارة االمتثال ملكافحة الفساد يف قطاع الشركات: السعي لتحقيق 

Management in Corporate Sector: the quest for effectiveness 

2021فرباير  26-فرباير 1 مدا الربانمج   ( IACAاأل ادميية الدولية ملكافحة الفساد ) املناسة اليت مت التعاوي معها  

  دد املتدجلبرت   خمتصةمدجلاء االداجلات ت جهات حكومية  الفئة املستهدفة 
 موظفرت  4
 قطاع ظاص 2 –قطاع حكوم   2

 أهداف الربانمج التدجلييب 

o  و سليات التصسيم ملواجهة م ل هذه املخاطر( األولووت،وحتديد  املخاطر،وت ييم  الن دي،املهاجلات التحليلية )التفكري. 
o ( األولووت،وحتديد  التخطيط،املهاجلات التنايسية )وحتديد األهداف وامل اييس. 
o  .)مهاجلات االتصا  )حتديد وإنشاء وت دي مشاجل ة أصحا  املصلحة 

 1نزاهة املشرتايت يف القطاع الصحي  اسم الربانمج التدريب 

 مدا الربانمج 
 

 أ ادميية قطر للسا  واال سا  اليت مت التعاوي معها   اثهة 2021فرباير  21-23

 املستهدفة الفئة 
مدجلاء الشؤوي االداجلية واملالية واملسؤولرت  ن  

 املشرتوت ت ال طاع الصح  
  دد املتدجلبرت 

 موظ  حكوم  25

 أهداف الربانمج التدجلييب 

o  .التعرف  لى مفاهيم النزاهة والشفافية والفساد 
o  .التعرف  لى اثهود املبذولة من قبل دولة قطر ت مكافحة الفساد 
o  ت ال طاع الصح  و سقتها جبودا اخلدمات الصحية.   ودوجل  سليات الشراءفهم أمهية 
o  .حتليل مراحل الشراء وطرح املناقصات وتطبي ات النزاهة ت  ل مرحلة 
o . تطبيق معايري وإجراءات حمددا لتعزيز النزاهة والشفافية ت مشرتوت ال طاع الصح 
o   جلي ت را  املشرتوت ت ال طاع الصح . املايل وايدا دملكافحة الفساتبين أسالي  حمددا 
o  . املسامهة ت ا د من حاالت الفساد والتس   ت را  املشرتوت ت ال طاع الصح 

 اسم الربانمج التدريب 
العملي املقارنة والتنفيذ  الفساد: اجلوانب   AML/CFT and  -  مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واالمتثال ملكافحة 

Anti-Corruption Compliance: comparative aspects and practical 
implementation 

 ( IACAاأل ادميية الدولية ملكافحة الفساد ) املناسة اليت مت التعاوي معها  2021فرباير  19-يناير  25 مدا الربانمج 

 موظفرت حكوميرت  5  دد املتدجلبرت   خمتصةمدجلاء االداجلات ت جهات حكومية  الفئة املستهدفة 

 أهداف الربانمج التدجلييب 

o  فهم أجاط غسيل األموا  والفساد 
o معرفة أفضل املساجلسات الدولية ت تنفيذ مكافحة غسل األموا  ومتويل ايجلها  واالمت ا  ملكافحة الفساد 
o  الشر ات واملؤسسات املالية املهاجلات ت تنفيذ االمت ا  ت 
o  املهاجلات ت إنشاء أناسة فعالة ت إداجلا االمت ا  ملكافحة غسل األموا  ومتويل ايجلها  ومكافحة الفساد 
o   معرفة العناصر الرايسية لسمت ا  ملعايري مكافحة غسل األموا  ومكافحة الفساد 
o  وختفي  املخاطر من ظس  ت دي  املشبوهة،واملعامست واألنشطة  ين،املستفيد مهاجلات ت إجراء العناية الواجبة، وحتديد املالكرت

 اخلدمات لألشخاص السياسيرت األ  ر  رضة للفساد، وغريهم من فئات املوظفرت العسوميرت 
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 2نزاهة املشرتايت يف القطاع الصحي  اسم الربانمج التدريب 

التعاوي اثهة/ املناسة اليت مت  2021مايو  27-23 مدا الربانمج 
 معها يجراء التدجلي  

 أ ادميية قطر للسا  واال سا 

 الفئة املستهدفة 
مدجلاء الشؤوي االداجلية واملالية واملسؤولرت  ن  

 املشرتوت ت ال طاع الصح  
 موظ  حكوم  23  دد املتدجلبرت 

 أهداف الربانمج التدجلييب 

o  ت ييم الت نية الصحية  ند مراجعة العطاءات(Health Technology Assessment) 
o .ا تساد ناام متويل  لشراء املشرتوت الطبية 
o ( )ناام املعلومات الصحية(  حوسبة ال طاع الصحHIS) 
o .تدوير وظاا  املشرتوت 
o .ا تساد ناام الضبط الداظل  لعسليات الشراء 
o  والشفافية. اتباع سياسات ايفصاح 
o  .معايري أداء ظاصة ابملشرتوت وانعكاساهتا 
o دوجل اال سم والعسقات العامة ت تعزيز النزاهة والشفافية . 

 اسم الربانمج التدريب 
 A Value-Based Compliance Program and - برانمج االمتثال القائم على القيمة وتطوير قواعد السلوك

Developing Code of Conduct 

 مدا الربانمج 
2021ماجلس 12 - فرباير  22  اثهة/ املناسة اليت مت التعاوي  

 معها يجراء التدجلي  
 ( IACAاأل ادميية الدولية ملكافحة الفساد )

 موظ  حكوم  2  دد املتدجلبرت  خمتصةمدجلاء االداجلات ت جهات حكومية  الفئة املستهدفة 

 أهداف الربانمج التدجلييب 
o  تطوير مدونة سلون سهلة االستخدام وقااسة  لى ال يسة تت اوز  وها ررد نص امت ا  قانوس لتصبر ظربا  سلية ت

 مسقلة ضروجلا يت ايها ميع موظف  املناسة. 

 تعزيز ثقافة إبالغ عن املخالفات يف املؤسسات احلكومية وكيفية التعامل معها  اسم الربانمج التدريب 

 مدا الربانمج 
اثهة/ املناسة اليت مت التعاوي  2021ماجلس  7-11

 معها يجراء التدجلي  
 أ ادميية قطر للسا  واال سا  

 موظ  حكوم  25  دد املتدجلبرت  موظف  الشؤوي ال انونية واملواجلد البشرية   الفئة املستهدفة 

 أهداف الربانمج التدجلييب 

o  .بياي املخالفات اليت جي  التبليغ  نها. واآلليات اليت ميكن من ظسحا ايبسغ  ن املخالفات 
o  .ال دجلا  لى األظذ ابملعايري الدولية ت هذا الشقي 
o  الوساال ت ضوء املساجلسات الدولية املسيزا ت هذا اجملا  والواقع الفعل  ملؤسسات الدولة والتحدوت اليت وضع تصوجل ألفضل

 واجهة ال تسا  ال  ة ت املناومة املؤسسية. 
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 تعزيز ثقافة إبالغ عن املخالفات يف املؤسسات احلكومية وكيفية التعامل معها  اسم الربانمج التدريب 

 مدا الربانمج 
 2021يونيو 3-مايو 30

 

اثهة/ املناسة اليت مت التعاوي معها  
 يجراء التدجلي  

 أ ادميية قطر للسا  واال سا  

 الفئة املستهدفة 
البشرية أو  مديري اداجلا الشؤوي ال انونية واملواجلد 

 مسا ديهم 
 موظ  حكوم  26  دد املتدجلبرت 

 أهداف الربانمج التدجلييب 

o  .بياي املخالفات اليت جي  التبليغ  نها. واآلليات اليت ميكن من ظسحا ايبسغ  ن املخالفات 
o  .ال دجلا  لى األظذ ابملعايري الدولية ت هذا الشقي 
o  املساجلسات الدولية املسيزا ت هذا اجملا  والواقع الفعل  ملؤسسات الدولة والتحدوت اليتوضع تصوجل ألفضل الوساال ت ضوء 

 ال تسا  ال  ة ت املناومة املؤسسية.  تواجهها
 

 دورة حول ميثاق سلوك ونزاهة املوظفني العموميني  اسم الربانمج التدريب 

 هيئة الرقابة ايداجلية والشفافية  لتدجلي  لاثهة املناسة  2021 يوليو 8إخ  7 مدا الربانمج 

 موظ  حكوم  40  دد املتدجلبرت  قيادات وزاجلا الت اجلا والصنا ة  الفئة املستهدفة 

 التعري  مبي اق سلون ونزاهة املوظفرت العسوميرت وآلية تفعيله وتطبي ه.  o أهداف الربانمج التدجلييب 
 

 حول ميثاق سلوك ونزاهة املوظفني العموميني دورة  اسم الربانمج التدريب 

 هيئة الرقابة ايداجلية والشفافية  لتدجلي  لاثهة املناسة  2021أغسطس  12إخ  8 مدا الربانمج 

 موظ  حكوم  70  دد املتدجلبرت  موظف  وزاجلا الت اجلا والصنا ة  الفئة املستهدفة 

 ونزاهة املوظفرت العسوميرت وآلية تفعيله وتطبي ه. التعري  مبي اق سلون  o أهداف الربانمج التدجلييب 
 

 تعزيز ثقافة إبالغ عن املخالفات لغري القانونيني   اسم الربانمج التدريب 

 أ ادميية قطر للسا  واال سا   مت التعاوي معها   اثهة اليت 2021 سبتسرب 23 - 19 مدا الربانمج 

 مدجلاء العسقات العامة   • الفئة املستهدفة 
 واثودامدجلاء التخطيط  •

 موظ  حكوم  23  دد املتدجلبرت 

 أهداف الربانمج التدجلييب 

o .ًاي يُعِرف املخالفات االداجلية تعريفاً دقي ا 
o  .ًأي يعرف املتدجل  الفساد املايل وايداجلي تعريفاً دقي ا 
o   واملخالفات اليت مت ل فساًدا ماليا إداجلوً  أي يُفرق املتدجل  برت املخالفات ايداجلية. 
o  . أعر الفساد املايل وايداجلي  لى النشاط الوظيف 
o  .أعر الفساد املايل وايداجلي  لى اجملتسع 
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 على مدى العام( دورات  10دورة حول ميثاق سلوك ونزاهة املوظفني العموميني ) اسم الربانمج التدريب 

 ديواي اخلدمة املدنية  –معهد ايداجلا العامة  اليت مت التعاوي معها اثهة املناسة  دوجلات  لى مدى العام(  10) مدا الربانمج 

 موظ  حكوم   150أ  ر من   دد املتدجلبرت  موظف  اثهات ا كومية  الفئة املستهدفة 

 ونزاهة املوظفرت العسوميرت وآلية تفعيله وتطبي ه. التعري  مبي اق سلون  o أهداف الربانمج التدجلييب 
 

 )اجلزء األول(  إجراء التحقيقات املالية وجرائم الفساد وتطبيقات عملية عليها اسم الربانمج التدريب 

  واملخدجلاتمكت  األمم املتحدا املعين ابثرمية  املناسة اليت مت التعاوي معها  2021ا توبر  5 - 4  مدا الربانمج 

 الفئة املستهدفة 

 موظفو النيابة العامة   •
 موظفو وزاجلا الداظلية   •
 الل نة الوطنية ملكافحة غسل األموا   •
 مصرف قطر املر زي   •
 وحدا املعلومات املالية  •
 احيئة العامة لل ساجلن  •

 موظ  حكوم  42  دد املتدجلبرت 

 الربانمج التدجلييب أهداف 

o  شرح ومناقشة األسالي  والنام والوساال املختلفة املستعسلة من قبل اجملرمرت يظفاء أو متويه مصادجل مكاسبهم غري املشرو ة مع
 .الرت يز  لى الفساد   رمية أصلية

o  الرت يز  لى  يفية استفادا و سء النيابة العامة املناقشة التفصيلية لتدابري االمت ا  ت املصاجلف وغريها من الكياانت ذات الصلة مع
 .واحمل  رت من املعلومات الواجلدا ت واثاق االمت ا 

o  لى أنواع األدلة وحتليلها، ت دي حملة  امة  ن  يفية التعامل مع األدلة املالية.   امة،قراءا وحتليل البياانت املصرفية، ت دي نارا  
o مللح ات ال ضااية ت قضاو الفسادواملصادقة  ليها واستخدامها ت ا. 
o  . التعرف  لى الطرق اليت ميكن للدولة اي تستخدمها السرتداد األموا 

 

 دور مكاتب احملاماة واالستشارات القانونية يف محاية النزاهة ومكافحة الفساد  اسم الربانمج التدريب 

 ا ادميية قطر للسا  واال سا    اثهة اليت مت التعاوي معها   2021ديسسرب  2نوفسرب اخ  28 مدا الربانمج 

 الفئة املستهدفة 
جلجا  ال انوي من العاملرت واالستشاجليرت ت 

 واالستشاجلات ال انونية مكات  احملاماا 
 حماميرت  15  دد املتدجلبرت 

 أهداف الربانمج التدجلييب 

o ساد. تعري  املشاجل وي  لى امل صود ابلنزاهة، وبياي الوساال اليت ميكن من ظسحا تعزيز وتفعيل أعر النزاهة ت محاية اجملتسع ومكافحة الف 
o  واالستشاجلات ال انونية يجلساء قيم العدالة ومكافحة الفساد املايل وايداجلي.بياي أعر التحل  ابلنزاهة ت دوجل مكات  احملاماا 
o  .ًبياي العسقة ال انونية برت مكات  احملاماا وأطراف املخالفات اليت مت ل فساداً إداجلوً وماليا 
o  . بياي أنواع املخالفات املتعل ة ابلنشاط ال انوس لتلك املكات 
o  ية املتاحة واليت ميكن من ظسحا تفعيل دوجل مكات  احملاماا واالستشاجلات ال انونية بدوجلها ت محاية النزاهة  بياي الوساال واآلليات ال انون

 ومكافحة الفساد.
o  .مدوانت السلون املهين للسحاميرت ت ضوء املعايري الدولية 
o  إجلشادات رسو ة العسل املايلFATF  .للعاملرت ابملهن ال انونية 
o عزيز النزاهة والوقاية من الفساد ت ضوء التشريعات ال انونية.واجبات احملامرت حو ت 
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 املؤمترات والندوات والل اءات التو وية:  اثنياً 

 

 

 

 

 الدجلاسات واألحباث :  ل اً اث
 قامت هيئة الرقابة ايداجلية والشفافية إب داد الدجلاسات واألحباث التالية: 

 دجلاسة مسحية ملفاهيم النزاهة والشفافية لدي الشبا .  -1
 ت اجملاالت التالية:  التعاوي مع جامعة محد بن ظلفية يجراء حبوث متعل ة ابلنزاهة والشفافية  -2

a.   البلداي فيسا يتعلق بعسليات إصسح األجهزا ا كومية، واثهود اليت تستهدف ترسيخ مبادحل   إجراء دجلاسة م اجلنة حو  جتاجل
ا و سة الرشيدا ومكافحة الفساد، مع الرت يز  لى البلداي اليت احتلت تصنيًفا مت دًما  لى مؤشرات الفساد ظس  الع د  

 املاض . 

b.  الفعالة لتعزيز الرقابة املالية.   وساال وال  يةا كوماملؤسسات فهم الرقابة ايداجلية واملالية وال انونية ت 

 املؤمتر اسم 
ابلتعاون مع مجعية احملاسبني القانونني   النفقات  وترشيد مؤمتر دور احلوكمة يف تفعيل نظم الرقابة ابجلهات احلكومية 

 )افرتاضي( 
 معية احملاسبرت ال انونيرت ال طرية  اثهة املشاجل ة ت ا دث 2021ماجلس  10 مدا الربانمج 

 مشاجلن )ت رييب(  100  دد املشاجل رت ت املؤمتر وال طاع اخلاص   افة اثهات ا كومية الفئة املستهدفة 

 .التعرف  لى  يفية تطبيق معايري ا و سة ومكافحة الفساد للحفاظ  لى املا  العام والعسل  لى ترشيد النف ات ❖ املؤمترأهداف 

 ونزاهة املوظفني العموميني ابلتعاون مع معهد اإلدارة العامة لقاء علمي بعنوان ميثاق سلوك  اللقاء اسم 
 وزاجلا التنسية ايداجلية والعسل والشؤوي االجتسا ية  اثهة املشاجل ة ت ا دث 2021 أبريل 1 مدا الربانمج 

 جلايس قسم( –مسا د مدير  –)مدير  62  دد املشاجل رت ت املؤمتر ال يادات ت اثهات ا كومية  الفئة املستهدفة 

 مواد مي اق سلون ونزاهة املوظفرت العسوميرت و يفية تطبي ه. التعرف  لى  ❖ الل اء أهداف 

 اللقاء اسم 
ميثاق سلوك ونزاهة املوظفني  حول  تاملستقبلية التابع ملركز قطر للقيادا اللقاء اخلاص ملنتسب القيادات  

 . ”العمومي 
 ديواي اخلدمة املدنية ومر ز قطر لل يادات اثهة املشاجل ة ت ا دث 2021 نوفسرب 16 مدا الربانمج 

 منتس    41  دد املشاجل رت ت املؤمتر املست بلية منتسيب برانمج ال يادات   دد املشاجل رت ت الل اء 

 مواد مي اق سلون ونزاهة املوظفرت العسوميرت و يفية تطبي ه. التعرف  لى  ❖ الل اء أهداف 

 )عن بعد(   ندوة مفتوحة حول االجتاهات العاملية يف مكافحة الفساد الندوة اسم 
 ا ادميية قطر للسا  واال سا    ا دثاثهة املشاجل ة ت  2021 ديسسرب 9 مدا الربانمج 

  40  دد املشاجل رت ت الندوا ندوا مفتوحة   دد املشاجل رت ت الل اء 

 ية. استعراض املساجلسات واملعايري الدولية ت را  مكافحة الفساد والنزاهة العامة، و ذلك التو ية نمهية النزاهة وانعكاساهتا  لى التنس  ❖ الل اء أهداف 
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 :األنشطة املتعلقة إبعالن الدوحة 

، والذي نتج  نه "ا سي الدوحة". حيث اثدير ابلذ ر اي دولة قطر  2015اسددتضددافت دولة قطر املؤمتر ال الث  شددر ملنع اثرمية والعدالة اثنااية  ام  
 .ملكافحة اثرمية املناسة وما يرتبط هبا من جراام انت سباقة ت اثهود الدولية 

برانرداً  دامليدطا طسوحداً   -بدد م مدايل من دولدة قطر   -وبغيدة حتويدل إ سي الددوحدة إخ واقع ملسوس، أطلق مكتد  األمم املتحددا املعين ابملخددِّجلات واثرميدة  
ثرمية والعدالة اثنااية ومنع الفسددداد وسددديادا ال انوي. وتروج هذه املبادجلا، اليت  يهدف إخ مسدددا دا الدو   لى حت يق أعر إجيايب ومسدددتدام ت را  منع ا

ز  لى متتد  لى مدى أجلبع سدددددنوات، جملتسعات مسددددداملة وظالية من الفسددددداد ومشدددددرِ ة لل سيع من أجل حت يق التنسية املسدددددتدامة من ظس  اتباع هج ير ِّ 
 .عالة وظاضعة للسساءلة  لى ميع املستووتالناس ويوفر سبل العدالة لل سيع ويبين مؤسسات ف

  :وير ز الربانمج العامل   لى أجلبعة  ناصر مرتابطة

  منع اثرمية من ظس  الروضة - إ ادا أتهيل الس ناء - نزاهة ال ضاء - التعليم من اجل العدالة
 

 :مكافحة الفسادإطالق اجلائزة السنوي للشيخ متيم بن محد آل اثن الدولية للتميز يف  

ملكافحة الفسدددداد،    وت دم اثاازا سددددنوو ت اليوم العامل  ملكافحة الفسدددداد الذي يوافق التاسددددع من ديسددددسرب، تكرميا وت ديرا ملن سددددامهوا ت ا سلة العاملية 
 .واليت يشرف  ليها مر ز حكم ال انوي ت دولة قطر

مؤسددددددددسددددددددة مد ومة   –ROLACC التعاوي برت مر ز حكم ال انوي ومكافحة الفسدددددددداد ابلدوحة، و انت أحد ارات  2016أُطل ت اثاازا سددددددددنة  
ديسددددددسرب،   9و انت احتفاليتها األوخ ت فيينا ابلنسسددددددا يوم   UNODC ومكت  األمم املتحدا املعين ابملخدجلات واثرمية  –ابلكامل من دولة قطر  

، والدوجلا ال ال ة ُ  دت ت مر ز بوتراجاو الدويل  2017جني  ت سدويسدرا ت ديسدسرب من  ام  من نفس العام، ودوجلهتا ال انية ت م ر األمم املتحدا ت  
. لتكوي ميع هذه الدوجلات 2019ديسدددددددسرب   9. والرابعة ت مر ز  ي ايل للسؤمترات ت جلواندا بتاجليخ  2018ديسدددددددسرب  ام   7للسؤمترات ت ماليزو ت  

ا  التو ية والت  ي  وايجلشدداد ونشددر ع افة النزاهة، وتسددليط الضددوء  لى حماجليب الفسدداد ت ميع أحاء العامل.  مسددامهة  بريا ت جهود األمم املتحدا ت ر
م ر األمم   وقد جلافق إقامة حفل تكري الفاازين  ل  ام إقامة ُنصد  تذ اجلي  لى شدكل يد ترفض الفسداد. وقد أُقيم الُنصد  التذ اجلي األو  لل اازا ت

 .2017. وأُقيم الُنص  التذ اجلي ال اس حا ت م ابل م ر األمم املتحدا ت جني   ام 2016 ام  املتحدا ت فيينا

مرتًا ت سددددددددددداحة بوترا م ابل مكت  جلايس الوزجلاء املاليزي، ومسددددددددددد د بوترا   12، و لى اجلتفاع  2018أما الُنصددددددددددد  التذ اجلي ال الث ف د أُقيم ت العام  
جاو ت ماليزو. وأقيم النصددددددد  الرابع امام قا ه مؤمترات  ي ايل برواندا. تطل  حت يق أ رب  دد ممكن من أهداف الشدددددددهري، ت العاصدددددددسة ايداجلية بوترا

كن من  اثاازا املتعددا،  دم ا تباجلها جاازا واحدا، وت سدديسها إخ  دا جوااز تشددسل  دا فئات. وذلك للسسددا دا ت د م وحفز وتنفيذ أ رب  دد مم
الد م  لى هدف دوي غريه، وت ديرًا لل هود املتسيزا ت  ديد اجملاالت املتنو ة، ت إطاجل اثهود الدولية ملكافحة الفسدددددددددددددداد،    أهدافها، و دم اقتصدددددددددددددداجل
 :وتتس ل هذه الفئات ت

 يسية األ ادميية. البحث واملواد التعل - إبداع الشبا  وتفا لهم ملكافحة الفساد - ت مكافحة الفساد االبتكاجل - إجناز العسر/ ايجناز املتسّيز

 :األنشطة املتعلقة مبنتدى الدوحة 

 .، وهو منصة للحواجل العامل  حو  التحدوت اليت تواجه العامل 2000مت إنشاء منتدى الدوحة ت العام  •
 .يش ع منتدى الدوحة  لى تباد  األفكاجل وصياغة السياسات والتوصيات ال ابلة للتطبيق  •
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السياسات، وجلؤساء ا كومات والدو ، ومم ل  ال طاع اخلاص، واجملتسع املدس، واملناسات غري ا كومية، إمياان  جيسع منتدى الدوحة صانع   •
 .ني التنوع ت الفكر يعزز  يفية التعامل مع التحدوت املشرت ة

املناسات غري ا كومية. يستفيد  منذ إنشااه، تناو  املنتدى موضو ات هامة، وحضره جلؤساء الدو  والوزجلاء وقيادات من ال طاع اخلاص و  •
مميز    املنتدى من املوقع اثغرات املسيز ملدينة الدوحة، والذي يش ع  لى است طا  الناس إليها من ميع أحاء العامل. وهو ما نتج  نه حضوجل

 .وتباد  فكري فريد من نو ه
  :2019ومن أهم املنتدوت اليت تتعلق مبنع الفساد ومكافحته منتدى الدوحة  

 .2020أطلق مسسى )ا و سة ت  امل متعدد األقطا (  لى منتدى الدوحة   •
 :املواضيع التالية  2019 سنتدى فكري جلودي، حبث منتدى الدوحة  ام  •

o  التوجهات والتكنولوجيا. 
o  الت اجلا واالست ساجل. 
o  املواجلد البشرية وانعدام املساواا. 
o  األمن وحو سة االنرتنت والدفاع. 
o  الدولية، اجملتسع املدس، والفا لرت من غري الدو  املناسات. 
o  ال  افة واحوية. 

 

 ::”GOPAC ”استضافة املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد “غوابك

العاملية للربملانيرت ضدددد  ، مببادجلا مشدددرت ة من رلس الشدددوجلى واملناسة  2019اسدددتضدددافت دولة قطر املؤمتر العامل  السدددابع للربملانيرت ضدددد الفسددداد ت  ام  
وسدع من شدبكة  الفسداد، اذ تعد منصدة مهسة لتباد  اخلربات والت اجل  والدجلوس املسدتفادا للربملاانت احمللية ت مواجهة الفسداد، وأي مناقشداته سدتعزز وت

 .الربملانيرت ضد الفساد حو  العامل
 

 :جامعة قطر 

الفساد والنزاهة ت  دد من التخصصات م ل نام املعلومات وأمن ا وسبة واالست ساجل واألظسق  مت ا تساد م رجلات دجلاسية تتناو  جان   . أ
 :واظسقيات احملاماا وإداجلا األ سا  وغريها، ومن أمهها 

  LAWC 352–الفسادم رجل قانوي مكافحة 

الفساد ايداجلي وذلك ت صوجلا جرمية الرشوا واثراام امللح ة هبا، أو اختذ  يتناو  هذا امل رجل جراام الفساد ت التشريع ال طري سواء اختذ الفساد صوجلا 
راام إساءا  صوجلا الفساد املايل ابال تداء  لى املا  العام من ظس  اظتسسه أو االستيسء  ليه أوغري ذلك من صوجل اال تداء.  سا يتناو  امل رجل ج

صلحة شخصية له أو للغري أو إضراجلا ابلغري دوي وجه حق. ويتعرض امل رجل  ذلك ملفهوم الفساد  استعسا  املوظ  العام لوظيفته واستغسحا حت ي ا مل
س  م اجلنة تلك  وصوجله ت االتفاقيات الدولية ذات الصلة السيسا اتفاقية األمم املتحدا ملكافحة الفساد واالتفاقية العربية ملكافحة الفساد وذلك من ظ 

 التشريعات ال طرية اليت جترم الفساد للوقوف  لى مدى تواف ها و فايتها.  وأظريا، يتناو  امل رجل حتديد األجهزا االتفاقيات مع النصوص الع ابية ت 
 .الرقابية ت قطر ودوجلها ت مكافحة الفساد، وآليات تعزيز النزاهة وإ سا  مبدأ الشفافية 
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  LAWC 355–االقتصاديةم رجل اثراام 

ة اليت تنطبق  لى اثراام االقتصادية وبياي طبيعتها وظصوصية أجل اها والع وابت امل رجلا حا.  سا يتضسن ال وا د اليت  يتناو  هذا امل رجل ال وا د العام
   لى  تنام احيئات املختصة ابلكش   نها وتتبعها والتح يق مع مرتكبيها وحما ستهم. ويتناو  امل رجل  لى وجه اخلصوص دجلاسة جرمية غسل األموا

س  ين والدويل، وجراام محاية املستهلك واألسراجل الت اجلية والتسرت الت اجلي والغش ت املعامست الت اجلية والتهري  اثسر   وجراام ايفس الصعيدين الوط
 .الت اجلي وجراام املنافسة غري املشرو ة واملساجلسات االحتكاجلية

 

 لى موقع اثامعة من منطلق قيم اثامعة فيسا خيص النزاهة والشددددددددفافية  السددددددددياسددددددددات املؤسددددددددسددددددددية األ ادميية والطسبية مت ا تسادها ونشددددددددرها   . 
 :الروابط –واملصداقية 

 جلابط مي اق النزاهة اثامع  • •
   شكاوى وتالسات الطلبة • •
 دليل  ضو هيئة التدجليس • •
 دليل الطال   • •
  سياسات وإجراءات • •

 

 :  د وجلش وحل ات ن اش حو  هذه اثوان  . ت

  لسية حو  مكافحة الفساد ندوا  • •
 إطسق املساب ة ال انية ملكافحة الفساد • •
 ا تساد  رس  استاذية ملكافحة الفساد • •
 اتفاقية تعاوي برت اثامعة واملعهد األمريك  ملكافحة الفساد  • •
  تنايم و  د املؤمتر الدويل حو  اثرمية املناسة وايجلها   • •
 يداجلية والشفافية توقيع مذ را تفاهم مع هيئة الرقابة ا • •
  وجلشة  سل حو  الناام ال انوس املتعلق ببناء منشئات  قس العامل • •
  تطوير برانمج تدجلييب حو  مكافحة متويل ايجلها   • •
   د مؤمتر دويل حو  ال انوي والروضة  • •
  ندوا حو   يفية التح ق من األظباجل املضللة  • •
   ال الث  شر حو  اثرمية   والع ا مشاجل ة اثامعة مبؤمتر األمم املتحدا  • •

 

 :مؤمترات وندوات شاجل ت هبا جامعة قطر . ث

  النزاهة األ ادميية • •
 الرقابة ايداجلية ومكافحة الفساد  • •
 آفاق وحتدوت  - مكافحة الفساد ت املنط ة العربية • •
 وجلشة:  ي  ميكن مناقشة النزاهة األ ادميية ظس  الفصل األو   • •
 العامل  مكافحة الفساد  • •
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 اليوم العامل  ملكافحة الفساد  • •
 إطسق ماجستري ت النزاهة ومكافحة الفساد  • •
 البحث ت النزاهة االلكرتونية  • •
 املعر ة ت وجه الفساد  • •
 مكافحة الفساد واثراام االقتصادية  • •
 واملؤسسات الفعالة السسم والعدالة  -سيادا ال انوي -منتدى قطر ال الث لل انوي ومكافحة الفساد  • •

 

 :مركز حكم القانون ومكافحة الفساد

جلسدرت من  إي مكافحة الفسداد طاملا تتواصدل حتت السدطر، بعيًدا  ن أ رت العامة، حيث من املعتاد أال يفطن أحد أو يلحظ وجلش العسل اليت جتسع املسا
آباثجل وأضراجل الفساد، فضًس  ن اثهود السا ية لبناء ال دجلات ت الدو  املت دمة والنامية   افة ب اع العامل، والدوجلات التدجليبية املصسسة لرفع الو   العام  

شدددددامل الذي  لى حد السدددددواء وابلتايل متر تلك املسدددددا   مروجل الكرام. وحىت العاملرت ت اجملاالت ذات العسقة مبكافحة الفسددددداد غري مدجل رت للنطاق ال
أنشدددددددقت دولة قطر مر ز حكم   2011ليت يتم تنفيذها حوحم للحد من أظطاجل الفسددددددداد وآاثجله السدددددددلبية. ومنذ  ام  تغطيه املشددددددداجليع الدولية وايقليسية ا

وي ومكافحة  ال انوي ومكافحة الفسددداد لتغيري ما سدددبق وال يام ابلتعاوي مع مكات  األمم املتحدا املتخصدددصدددة بد م  افة أنشدددطتها املتعل ة بسددديادا ال ان
 .الفساد

  :وحىت اتجلخيه  اي من بينها 2011بدوجل ابجلز ت هذا ايطاجل منذ نشقته  ام وقد قام املر ز 

ت دي دجلجة املاجسددددددددددددتري ت موضددددددددددددوع ا و سة ومكافحة الفسدددددددددددداد ابلتعاوي مع جامعه سدددددددددددداسددددددددددددكس الربيطانية وخترج منه دفعترت حىت اتجلخيه من   •
 املتخصصرت ت را  مكافحة الفساد

لسوظفرت العسوميرت داظل دولة قطر حو  موضدددددوع مكافحة الفسددددداد وحماجلبة الفسددددداد ت املشدددددرتوت العسومية  ت دي العديد من الدوجلات التدجليبية ل •
ومكدافحدة غسدددددددددددددددل األموا  ومتويدل ايجلهدا  واثرميدة االلكرتونيدة.  دل تلدك الددوجلات قددمدت ابلتعداوي مع األمم املتحددا واحددف منهدا د م قددجلات  

 .املوظفرت العسوميرت ت دولة قطر
ا  ت دي العديد من الدوجلات التدجليبية ووجلش العسل لدو  الشددرق األوسددط وافري يا هبدف د م قدجلاهتا ت را  تطبيق اتفاقية األمم املتحد ذلك مت •

  ملكافحة الفساد
 .قطر وظاجلجها قام املر ز  ذلك إبنشاء  رس  مكافحة الفساد لتدجليس املنهج املتعلق مبوضوع مكافحة الفساد ت  دد من اثامعات داظل دولة •
    د املر ز العديد من املؤمترات والندوات الت  يفية حو  موضوع مكافحة الفساد واملوضو ات املتعل ة به •
رلة أ ادميية ه  اجمللة العلسية  كم ال انوي ومكافحة الفسدددددددددداد وه   2018أصدددددددددددجل مر ز حكم ال انوي ومكافحة الفسدددددددددداد منذ شددددددددددهر ماجلس   •

سدددنوية ابللغترت العربية وايجنليزية، وتعد الدوجلية العلسية األوخ من نو ها اليت تغط  هذين اجملالرت وتبحث  ن أوجه  مطبو ة تصددددجل بصدددفة نصددد   
ا  حكم ال انوي  الرتابط بينهسا.  وتعترب اجمللة مزدوجة التعسية اخلاضدددددددددعة ملراجعة الناراء مب ابة مرجع لأل ادمييرت وتعترب منصدددددددددة ثسيع اخلرباء ت ر

 .حة الفساد حيث ي وم  لى إداجلا وقيادا اجمللة خنبة متنو ة من املسؤولرت واأل ادمييرت الدوليرتومكاف
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فيما يتعلق ابلوفاء اباللتزامات املتعلقة مبنع الفساااااد من اإلعالن السااااياسااااي اثلثاً: املعلومات املطلوبة  
 للجمعية العامة لألمم املتحدة 

 

 السياسي:( من اإلعالن 3- 2-1الفقرة ) -1
  :أواًل: االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 

إب ادا   ٢٠١٥( لسنة ٦( وفً ا ملنهج تشاجل   انطلق من ال راجل األمريي جلقم )٢٠٢٢-٢٠١٩. مت إ داد االسرتاتي ية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية )أ
( مبسؤولية " وضع اسرتاتي ية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية،  ٥( من املادا جلقم )٣البند جلقم ) تنايم هيئة الرقابة ايداجلية والشفافية الذي  ل  احيئة ت  
   ."والعسل  لى تنفيذها ابلتنسيق مع اثهات املعنية ت الدولة

 .( لس تساد2026-2022. مت جلفع االسرتاتي ية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية املن حة ) 

  :غسل األموال ومكافحة اإلرهاباثنيًا: اسرتاتيجية 

ملكافحة    وطنيةتبين اسدددرتاتي ية     لىحالياً    الوطنيةالل نة    قامتاملخاطر املرتبطة بغسدددل األموا  ومتويل ايجلها  ومتويل انتشددداجل التسدددلر،    ختفي   هبدف
.  الت ييم    سلية  خمرجات  إخ  ابالسددددتنادأهداف اسددددرتاتي ية    تشددددسل سددددتة  2025-2020غسددددل األموا  ومتويل ايجلها  ومتويل انتشدددداجل التسددددلر للفرتا  

. تتس ل  لدولةا  ت  املكافحة  ناام  وتعزيز  الضدددددددددع   مواطن  عاثةمل  املعنيةظطة  سل وطنية تتضدددددددددسن  افة اثهات الوطنية    االسدددددددددرتاتي ية ن هذه   وتنب ق
 :يل  فيسا الستة االسرتاتي يةأهداف 

I- التدف ات املالية احمللية والدولية وا د من املخاطر املرتبطة  مواصلة التحروت االسرتاتي ية بشقي. 
II-  التح ي ات واملسح ات ال ضااية الصاجلمة ومصادجلا متحصست اثرمية  مكافحة التسويل غري املشروع من ظس. 

III-  من ظس  الرقابة الفعالة وإنفاذها  التسويل غري املشروعمكافحة. 
IV-   تعزيز الشفافية جتاه املستفيد ا  ي. 
V-  تعزيز مع وحتليل ايحصاايات  لى املستوى الوطين. 

VI-  .بناء قدجلات اثهات الوطنية ملكافحة التسويل غري املشروع 
 

 2023- 2019اخلطة االسرتاتيجية لديوان احملاسبة للسنوات  اثلثًا: 

 ديواي احملاسبة إخ:   ةهتدف اسرتاتي ي 

 تفعيل دوجل اثهاز الرقايب.  -1
استسراجلية تطوير وتفعيل ايداجلات والوحدات التنايسية مبوج  احيكل التنايس  اثديد لتوا   العسل  لى است طا  وتطوير الكادجل   -2

 املعتسدا. البشري وآليات العسل الداظلية والسياسات وايجراءات واألناسة 
 تعزيز التعاوي والتواصل فيسا برت ديواي احملاسبة واثهات التالية:  -3

a.  .ثهات اخلاضعة للرقابة 
b.  .املناسات واثسعيات املهنية وايقليسية والدولية اخلاصة ابلرقابة ا كومية والتدقيق واحملاسبة واألجهزا الزميلة 
c. ناريا. دواوين احملاسبة واألجهزا العليا للرقابة األجهزا ال 
d.  .اجملتسع 
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 ( من اإلعالن السياسي: 4الفقرة ) -2
اتفاقية األمم املتحدا هيئة الرقابة ايداجلية والشدددفافية ه  اثهة املناط هبا العسل  لى تنفيذ االلتزامات املرتتبة  لى دولة قطر والناجتة  ن تصددددي ها  لى    

  .2015( لسنة 6ملكافحة الفساد حس  ال راجل االمريي جلقم )

التح يق  هنان هيئات أظرى تشدددددددداجلن ت  سلية منع الفسدددددددداد ومكافحته، فبايضددددددددافة إخ دوجل احيئة الوقاا ، توجد أدواجل متعددا ثهات إنفاذ ال انوي و 
ية تباد   وال ضددددددددددداء السددددددددددديسا بعد اجلتكا  الفعل اجملرم م ل النيابة العامة ووزاجلا الداظلية واجمللس األ لى لل ضددددددددددداء،  سا تشدددددددددددرتن جهات أظرى ت  سل
ة الفسددداد،  املعلومات ذات الصدددلة جبراام الفسددداد  وحدا املعلومات املالية، أو جهات لوضدددع االسدددرتاتي يات والتنسددديق بشدددقي بعض احملاوجل احامة ملكافح

املشدرتوت العسومية  م ل دوجل الل نة الوطنية ت مكافحة غسدل األموا ، وهنان جهات خمتصدة بشدؤوي املوظفرت ت ال طاع العام وجهات خمتصدة بشدؤوي  
 .بشقي ديواي احملاسبة ت مراقبة املناقصات واملزايدات وثاها ت الدولة 2016( لسنة 11م ل دوجل ديواي احملاسبة وف اً ألحكام ال انوي جلقم )

 

 ( من اإلعالن السياسي: 11،10،5)  الفقرة -3
، والاحته التنفيذية  2018( لسدددددنة  18ات املعد  ابملرسدددددوم ب انوي جلقم )إبصدددددداجل قانوي تنايم املناقصدددددات واملزايد 2015( لسدددددنة  24يعد قانوي جلقم )

هو ايطاجل ال انوس املنام للسشدددددددرتوت العسومية ابلوزاجلات واألجهزا ا كومية األظرى واحيئات   2019( لسدددددددنة  16الصدددددددادجلا ب راجل رلس الوزجلاء جلقم )
 .واملؤسسات العامة

(: "ختتص  2019/  9بتعيرت اظتصددداصدددات الوزاجلات ) ُ دلت مبوج  قراجل أمريي )  2014( لسدددنة  16األمريي جلقم )( من ال راجل  7وقد نصدددت املادا )
ها مبا يتفق مع وزاجلا املالية ابيشدددراف  لى النشددداط املايل واالقتصدددادي وتوجيهه، واقرتاح أهداف وأدوات وبرامج السدددياسدددات املالية واالقتصدددادية ومراجعت

ة، وايشدددراف  لى سدددياسدددات االاتساي واملشدددرتوت ا كومية والديوي العامة، وتوفري املواجلد املالية، و  د ال روض العامة وحتصددديل  متطلبات التنسية الوطني
قيق  لى أوجه  اييرادات العامة، ومسدك حسداابت الدولة، وإ داد املوازنة العامة للدولة وايشدراف  لى تنفيذها، وإ داد ا سدا  اخلتام  للدولة، والتد

 ."الصرف ت طلبات الدفع والتسووت اخلاصة ابثهات ا كومية

( من قانوي تنايم  3وي وم ناام املشرتوت العسومية ت دولة قطر  لى الشفافية والتنافس و لى معايري موضو ية ت اختاذ ال راجلات، حيث نصت املادا )
 ."الة والعسنية واملساواا وتكافؤ الفرص وحرية املنافسة والشفافية وال يسة م ابل ال سناملناقصات واملزايدات  لى أنه "ختضع املناقصة العامة ملبادحل العد

 .ويسسر قانوي تنايم املناقصات واملزايدات ألي شر ة سواء  انت حملية أم أجنبية ابملشاجل ة ت املناقصات اليت تطرحها اثهات ا كومية

املناقصددددات ه  أي تكوي الرتسددددية  لى الشددددر ة اليت قدمت أقل سددددعر امايل إذا  اي مسددددتوفياً ثسيع الشددددروط  وبصددددفة  امة، فإي األصددددل العام لرتسددددية  
 :مهاومطاب اً للسواصفات الفنية املطلوبة، وأجاز ال انوي الرتسية  لى الشر ة صاحبة السعر األ لى من أقل األسعاجل مباشرا ت حالترت ف ط و 

o فضة بصوجلا غري واقعية وال تد و لسطسئنايإذا  انت أسعاجل أقل العطاءات منخ. 
o إذا  انت مستووت اثودا امل دمة من العطاءات متباينة، و اي الفرق برت السعر األقل والسعر األ لى ضئيًس ابل ياس إخ فاجلق اثودا. 

تحديد شددددروط املشدددداجل ة ت مناقصددددة ما، و لى وجه  وقد حددت الساحة التنفيذية ل انوي تنايم املناقصددددات واملزايدات ال طري ايجراءات املسددددتخدمة ل
 :اخلصوص ما يل 

o معايري االظتياجل وإجلساء الع ود 
o أحكام تتير مل دم  العروض احملتسلرت وقتا  افيا ي داد  روضهم وت دميها. 



 

 

 دولة قطر   –هيئة الرقابة ايداجلية والشفافية  36

o وساال واجراءات اي سي  ن قراجلات الشراء ونشرها 
o ألسبا  املسسوح هبا لرفض العروضا. 
o  إبجراء تغريات ت قوا د املناقصة، أو معايري الرتسيةا االت اليت تسسر 

خلاص بطرق  وقد حدد ناام املشددرتوت العسومية ال طري ا االت اليت جتيز اسددتخدام أسددالي  الشددراء األظرى غري إجراءات املناقصددة العلنية ت الفصددل ا
 .ملعد ا 2015( لسنة 24التعاقد وأحكامه ب انوي تنايم املناقصات واملزايدات جلقم )

(،  37املعسو  هبا، حيث نصددددددت املاداتي ) وايجراءات واللواار ال وانرت اتباع  دم  سا تضددددددسن ناام املشددددددرتوت العسومية ال طري آليات للتالم من
 .( من قانوي تنايم املناقصات واملزايدات  لى إنشاء ثنة فض املناز ات اخلاصة بتطبيق أحكام ال انوي واظتصاصات تلك الل نة38و)

( من الساحة التنفيذية لل انوي رسو ة من الضدوابط تتعلق مبنع 16( من قانوي تنايم املناقصدات واملزايدات واملادا)33وقد وضدع املشدرع ت املادا جلقم )
جتريها هذه اثهة، أي يكوي  تعاجلض املصدددا ، حيث حار  لى موظف  اثهة ا كومية، ممن يتولوي مهام واظتصددداصدددات وظيفية تتعلق ابلتعاقدات اليت  

  نه أو  ضواً ألي منهم مصلحة مباشرا أو غري مباشرا ت تلك التعاقدات،  سا مل جييز أي يكوي أّي منهم شريكاً ألحد املناقصرت أو املزايدين أو و يسً 
 مع طبيعة اظتصاصاهتم املشاجل إليها.ت رلس إداجلته أو موظفاً لديه، وأوج   ليهم ت هذه ا الة التصرير ني مصلحة حم قد تتداظل 

( من ال راجل  8ا ابملادا )وت وم إداجلا تنايم املشدددرتوت ا كومية بوزاجلا املالية مبراقبة االلتزام ب وا د إجلسددداء وتنفيذ الع ود العامة، وفق االظتصددداصدددات الواجلد
 .ابحيكل التنايس  لوزاجلا املالية 2019( لسنة 10أمريي جلقم )

املعد ، والاحته التنفيذية،  لى املبادحل اليت تبناها قانوي األونسددددددددديرتا    2015( لسدددددددددنة  24نوي تنايم املناقصدددددددددات واملزايدات جلقم )وقد مت صدددددددددياغة قا
ع  لى تلك  النسوذج  لسشددددددرتاء العسوم  وه  العدالة والعسنية واملسدددددداواا وتكافؤ الفرص وحرية املنافسددددددة والشددددددفافية وال يسة م ابل ال سن ونص املشددددددر 

 ( من ال انوي.2بادحل صراحة ت املادا جلقم )امل

 رسو ة  بريا من اخلدمات مت ذ رها ت اثزء األو  من هذا الت رير.وتوفر وزاجلا املالية  رب بوابة املشرتوت ا كومية  لى موقعها االلكرتوس 

ابت اثهات ا كومية ابلدولة وفق االظتصددددددداصدددددددات الواجلدا ابل راجل   سا تتويل إداجلا ا سددددددداابت واخلزانة العامة بوزاجلا املالية مهسة متابعة ومراجعة حسدددددددا
 ابحيكل التنايس  لوزاجلا املالية. 2019( لسنة 10االمريي جلقم )

ة، حيث زانية الوطنييتضدددسن ايطاجل ال انوس ال طري تدابري مناسدددبة لتعزيز الشدددفافية واملسددداءلة ت إداجلا األموا  العسومية، مبا يشدددسل إجراءات ال تساد املي
 2015( لسدنة  2تشدسل الوازنة العامة للدولة  افة اييرادات واملصدروفات امل دجل انفاقها دوي إغفا  أي جزء منها، وذلك وفق ما نص  ليه قانوي جلقم )

 .إبصداجل قانوي الناام املايل للدولة والذي نص  لى أناسة وآليات إ داد وا تساد املوازنة العامة للدولة

 (8)دا املا

ي إغفا  أي جزء تشددتسل املوازنة العامة للدولة  لى ميع اييرادات امل دجل حتصدديلها، واملصددروفات امل دجل إنفاقها بواسددطة الوحدات املالية ا كومية، دو "
ي ة، ويتم إ داد منها، أو إجراء م اصدددددددة فيسا بينها، أو ختصددددددديص مواجلد معينة لنف ات معينة، وجي  أي تكوي اييرادات والنف ات حمددا وواضدددددددحة ودق

 ."وا تساد املوازنة العامة للدولة  ن سنة مالية واحدا

 

طر، وفق   سا تتوخ السدددددددددددلطة التشدددددددددددريعية مم لة ت رلس الشدددددددددددوجلى ا تساد وإقراجل تلك املوازنة بعد مراجعتها وفق ما نص  ليه الدسدددددددددددتوجل الداام لدولة ق
 :النصوص التالية
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 (76) املادا

 ."سلطة التشريع، وي ر املوازنة العامة للدولة،  سا مياجلس الرقابة  لى السلطة التنفيذية، وذلك  لى الوجه املبرت ت هذا الدستوجليتوخ رلس الشوجلى "

 (84) املادا

 ."تكوي مدا دوجلا انع اد اجمللس اانية أشهر ت السنة  لى األقل. وال جيوز فض دوجل االنع اد قبل ا تساد موازنة الدولة"

 (107) املادا

 .جي   رض مشروع املوازنة العامة  لى رلس الشوجلى قبل شهرين  لى األقل من بدء السنة املالية، وال تعترب انفذا إال إبقراجله حا"

ابملوازنة السدددداب ة إخ حرت وجيوز جمللس الشددددوجلى أي يعد  مشددددروع املوازنة مبواف ة ا كومة، وإذا مل يتم ا تساد املوازنة اثديدا قبل بدء السددددنة املالية ُ سل 
 .إقراجل املوازنة اثديدا

 ."وحيدد ال انوي طري ة إ داد املوازنة،  سا حيدد السنة املالية

( من  15م املادا )ويتم إاتحة املعلومات  ن املوازنة العامة لعامة الناس بدولة قطر، حيث يصددددجل قانوي سدددنوي اب تساد املوازنة العامة للدولة وف اً ألحكا
 :وي الناام املايل للدولة واليت تنص  لى أنهقان

وا  وال طا ات  يكوي ا تساد املوازنة العامة للدولة مبوج  قانوي، وتتوخ الوزاجلا  رض املشدددددددددروع النهاا  للسوازنة العامة للدولة، متضدددددددددسنة إمايل األب "
 .الرايسية، مرف اً به مشروع قانوي ا تسادها،  لى رلس الوزجلاء ال تساده

 ."ضسن مشروع قانوي ا تساد املوازنة العامة للدولة املبالغ ايمالية املخصصة إيراداً ومصروفاً وم داجل الفااض أو الع ز امل دجلويت

 :لرابط التايلولة،  رب ا سا يتم إاتحة املوازنة العامة للدولة  لى املوقع ايلكرتوس لوزاجلا املالية مبيناً هبا امليزانية املخصصة لكل قطاع من قطا ات الد

https://www.mof.gov.qa/ar/Pages/StateBudget2020.aspx 

 وختضع املوازنة العامة للسناقشة واملراجعة مب لس الشوجلى قبل اال تساد اب تباجله مم ًس ومشاجل اً  ن  امة الناس.

الصدلة بكيفية التصدرف ت املوازانت املخصدصدة لكل جهة،    يتوج   لى  افة اثهات ا كومية ايبسغ  ن اييرادات والنف ات، وإ داد الت اجلير ذاتو 
 .ةحيث يتم ايبسغ  ن اييرادات مىت ما مت حتويل املبلغ ت حسا  الدولة، وذألك بتس يل سند قبض واجلساله ل سم حتصيل اييرادات ا كومي

ت الوقدت املنداسددددددددددددددد ، يتم وق  تددف داهتم الن دديدة وخمداطبتهم  ت حدا  إظفداق تلدك اثهدات ت ايبسغ  ن  دل اييرادات والنف دات، أو  ددم ايبسغ  و 
 بشكل جلي  من قبل وزاجلا املالية.

 

 تتم  سلية املراجعة للسيزانية الوطنية، فضًس  سلية الرقابة  لى تنفيذ املوازنة العامة بصفة أساسية، من ظس  ما يل :و 
ت املست بل وذلك  ن طريق مناقشة ت ديرات املوازنة العامة للدولة ت ضوء ما تضع  التق د من صحة بياانت املوازنة املعتسدا لتفادى أي   ز   −

 اثهات ا كومية من مؤشرات ومعايري ألدااها الفعل  ونتاا ها وخمرجاهتا ومدى حت ي ها ملشاجليعها. 

ياجات  دجلاسة طلبات اال تسادات واملواف ات حس  األولووت ومراجعه ت ييم البنود والتق د من أي ت ديرات املوازنة مناسبة ومناقشة تفاصيل احت   −
 اثهات الفعلية لتح يق  فاءا االنفاق وإنفاق املواجلد املالية بشكل أم ل. 
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 تنفيذ املوازنة مع ال وانرت وايجراءات املتبعة. الرقابة  لى الصرف من قبل إداجلا الرقابة املالية ومتاش    −
 مراجعة ديواي احملاسبة.   −

 

 الرقابة املالية لديواي احملاسبة:

بنشدددددداط اثهات تنصدددددد  الرقابة املالية لديواي احملاسددددددبة  لى مراقبة إيرادات الدولة ومصددددددروفاهتا من ظس  مراقبة البياانت والعسليات املالية املتعل ة   •
بشددددددقي ديواي احملاسددددددبة، وإبداء الرأي الرقايب    2016( لسددددددنة  11( من ال انوي جلقم )5،4هات املشددددددسولة برقابة الديواي ت املادترت )ا كومية واث

( من ال دانوي  3واملسحادات الرقدابيدة بشددددددددددددددقهدا، مبدا ت ذلدك ايجراءات والتصددددددددددددددرفدات املداليدة، وذلدك هبددف حت يق أهدداف الدديواي املبيندة ت املدادا )
 . املذ وجل

لك من انحيترت  من هذا املناوجل ميكن ا تباجل هذا ال انوي أحد ال وانرت اليت ختدم نتاا ها ت را  تنايم احملاسدددبة املالية ا كومية ت دولة قطر، وذ •
 أساسيترت:

 التح ق من مدى االلتزامأواًل: 

 اثنياً: املراجعة املالية وال انونية

 
 السياسي:( من اإلعالن 7،6الفقرة ) -4

هو  2016( لسددددنة  32إبصددددداجل قانوي املواجلد البشددددرية املدنية، والاحته التنفيذية الصددددادجلا ب راجل رلس الوزجلاء جلقم ) 2016( لسددددنة  15يعد قانوي جلقم )
 .لعامةايطاجل ال انوس الرايس  الذي ينطبق  لى املوظفرت العسوميرت ابلوزاجلات واألجهزا ا كومية األظرى واحيئات واملؤسسات ا

 وتضارب املصاحل قواعد التعيني والرتقية

،  املنتخبرت  وقد تضددددسن ذلك ايطاجل ال انوس  افة قوا د تعيرت وتشددددغيل املسددددتخدمرت املدنيرت واسددددتب ااهم وترقيتهم، وغريهم من املوظفرت العسومرت غري  
 .وقد  فل ذلك ايطاجل ال انوس الشفافية واينصاف ت  سلية التعيرت

الوظاا  العليا واليت تعترب  رضدددة للفسددداد بصدددفة ظاصدددة، مبا ت ذلك حار تعاجلض املصدددا   تضدددسن ايطاجل ال انوس ال طري إجراءات تتعلق ابلتعيرت ت  
و  وإمكانية الكشددد  املبكر  ن التضددداجل  احملتسل برت املصدددلحة العامة ومصدددلحة املوظ  اخلاصدددة أو مصدددلحة األشدددخاص املرتبطرت به، وذلك  لى النح 

 :التايل

إبصدددددداجل دليل وصددددد  وتصدددددني  وترتي    2017( لسدددددنة  51والعسل والشدددددؤوي االجتسا ية جلقم )  قراجل وزير التنسية ايداجلية( من  15املادا )   -1
 الوظاا  العامة

 .( من دليل وص  وتصني  وترتي  الوظاا  العامة املشاجل إليه الوظاا  ال يادية ومتطلبات شغلها1امللحق جلقم ) -2
 .املواجلد البشرية املدنيةإبصداجل قانوي  2016( لسنة 15قانوي جلقم )من  81، 80املادا  -3
منه  لى منع تضدددداجل  املصددددا  أل ضدددداء رلس الشددددوجلى فيسا خيص اسددددتغس  العضددددوية ملصددددلحته اخلاصددددة او  115أشدددداجل الدسددددتوجل ت املادا   -4

 ملصلحة من تربطه به  سقة ظاصة 
 .بشقي السلكرت الدبلوماس  وال نصل  2009( لسنة 13مرسوم ب انوي جلقم )( من 22املادا ) -5
 .إبصداجل قانوي تنايم املناقصات واملزايدات 2015( لسنة 24قانوي جلقم )من  33دا املا -6
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 .بشقي ديواي احملاسبة 2016( لسنة 11قانوي جلقم )من  46املادا  -7
 .الاحة موظف  ديواي احملاسبةمن  122املادا  -8
 .بشقي هيئة قطر لألسواق املالية 2012( لسنة 8قانوي جلقم )من  20،19املادا  -9

 .إبصداجل قانوي املرافعات املدنية والت اجلية 1990( لسنة 13قانوي جلقم )من  101،100،98املواد  -10
 .بشقي إنشاء النيابة العامة 2002( لسنة 10قانوي جلقم )شروط التعيرت ت  -11

الوجلاء  لى ال انوي، واآلي ت طوجل ، حيث مت اظذ مواف ة رلس  مسدددودا قانوي مكافحة تضددداجل  املصدددا وأ دت  ذلك هيئة الرقابة ايداجلية والشدددفافية    
 املراجعة النهااية لدى رلس الشوجلى.

 معدالت رواتب املوظفني

( املرف رت ب انوي املواجلد البشددددددددرية املدينة الصددددددددادجل ابل انوي جلقم 2(، )1ابلنار إخ معد  الروات  للسوظفرت العسوميرت بدولة قطر وف اً لل دولرت جلقس  )
جوجل منصددددفة ابلنار إخ مسددددتوى النسو ابلدولة،  سا أي جلوات  املوظفرت داظل اثهات ا كومية من أ لى املداظيل ، يتضددددر أي األ2016لسددددنة   15

 .ابملنط ة العربية والعامل أيضاً 

املذ وجل  لى النحو    ومينر أيضداّ املوظ  العام، ابيضدافة إخ جلات  الدجلجة املسدكن  ليها وف اً ملؤهله ومدا ظربته،  سوات وبدالت ومزاو وظيفية أظرى
 .2016( لسنة 32 راجل رلس الوزجلاء جلقم )والاحته التنفيذية الصادجلا ب إبصداجل قانوي املواجلد البشرية املدنية 2016( لسنة 15قانوي جلقم )ت 

الصددددحير واملشددددّرف والسددددليم للوظاا   ا تسدت دولة قطر العديد من الربامج التعليسية والتدجليبية لتسكرت املوظفرت العسوميرت من الوفاء مبتطلبات األداء  
 :العسومية،  سا وفرت ملوظفيها التدجلي  املتخصص واملناس  من أجل إذ اء و يهم مبخاطر الفساد السزمة ألداء وظاافهم، من ظس  ما يل 

 تدريب املوظفني العموميني

ابلوظيفة العامة، وما يتضددددددددددسنه ذلك من الربامج التدجليبية ذات الصددددددددددلة بتعزيز النزاهة  ويعد تدجلي  املوظفرت العسوميرت أحد جل ااز ايطاجل ال انوس املتعلق  
 والشفافية ومكافحة الفساد للوظاا  األ  ر  رضة للفساد، ويتضر ذلك من ظس  النصوص ال انونية واملساجلسات التالية:

 .املدنية إبصداجل قانوي املواجلد البشرية 2016( لسنة 15قانوي جلقم )من  32- 30املادا  -1
 .إبصداجل الساحة التنفيذية ل انوي املواجلد البشرية املدنية 2016( لسنة 32قراجل رلس الوزجلاء جلقم )من  52-51املادا  -2

  ي   ابلتحدوت واملساجلسددددددددددات اثيدا ت را  التو ية والتوقد مت ذ ر  دد من الربامج التدجليبية اليت مت   دها ت اثزء الرابع من هذا الت رير اخلاصددددددددددة  
 والتدجلي  والبحث ت را  مكافحة الفساد.

نطاق واسددع،  تُعىن  دد من املؤسددسددات ا كومية األظرى بدولة قطر بتعليم وتدجلي  املوظفرت العسوميرت  لى املسدداال املتعل ة ابلنزاهة والفسدداد، و لى  و 
 :ومنهاما يتعلق مبهام وظاافهم واملهاجلات السزمة اب تباجله موظفاً  سومياً، 

o  معهد ايداجلا العامة وي دم برامج تدجليبية ت را:  
 النزاهة والشفافية -
 الرقابة ايداجلية -
 التنسية الوطنية وا كومة الرشيدا -
 اظسقيات الوظيفة العامة -
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o  التدقيق الداظل  ديواي احملاسبة وي دم برامج تدجليبية ت را 
o مكافحة غسل األموا   ، وت دم برامج تدجليبية ت را الل نة الوطنية ملكافحة غسل األموا  ومتويل ايجلها 
o يةمر ز الدجلاسات ال انونية وال ضااية وي دم برامج تدجليبية متخصصة لل ضاا وأ ضاء النيابة العامة واملوظفرت ال انونرت ابألجهزا ا كوم 

تفادا ال صدددوى من الربامج التدجليبية، حيث ت وم اثهة ا كومية  وقد حدد ايطاجل ال انوس ال طري  دد من املعايري الواج  توافرها لضدددساي حت يق االسددد
تسكرت املوظ  بتحليل االحتياجات التدجليبية ابلتنسددددددديق مع الوحدات ايداجلية املعنية، لتحديد ال دجلات والكفاءات ومسدددددددتوى املهاجلات واملعرفة السزمة ل

 .من حتسرت أدااه مبا حي ق أهداف اثهة ا كومية

،  ز الربامج التدجليبية، مبا يشددددسل الربامج ذات الصددددلة مبكافحة الفسدددداد، أحد العناصددددر األسدددداسددددية لت ييم أداء املوظفرت العسوميرت وترقياهتم  سا يعد اجتيا
 . سوا  لى العواق  اليت قد ترتت   لى ايظفاق أو التخل   ن أداء تلك الربامج

 تعزيز النزاهة والشفافية للموظفني العموميني

جلياً فيسا وجلد   تعد مسدددقلة تعزيز قيم النزاهة واألمانة واملسدددؤولية لدى املوظفرت العسوميرت أحد األهداف الرايسدددية لإلطاجل ال انوس ال طري، ويتضدددر ذلك
 واال سا  احملاوجلا للسوظ  العامواخلاص ابلواجبات الوظيفية  2016لسنة  15من قانوي املواجلد البشرية املدنية جلقم 81-79املواد العاشر ابلفصل 

إبصدداجل الاحة شدؤوي موظف  ديواي احملاسدبة ذات االلتزامات السداب ة، حسد  ما وجلد  2010( لسدنة  109 سا تضدسن قراجل جلايس ديواي احملاسدبة جلقم )
 .ابلفصل العاشر واخلاص ابلواجبات الوظيفية واأل سا  احملاوجلا  لى موظف  ديواي احملاسبة

  قيم النزاهة واألمانة واملسؤولية من احملاوجل األساسية ت  دد من ال وانرت اخلاصة اليت تنام  سل فئات معينة من املوظفرت العسوميرت،  وقد  اي تعزيز
 :وذلك  لى النحو التايل

 (.46-41ت املواد ) إبصداجل قانوي السلطة ال ضااية فيسا يتعلق بواجبات ال ضاا 2003( لسنة 10ما نص  ليه قانوي جلقم ) -1
 (.30-25ت املواد ) بشقي النيابة العامة ت شقي واجبات أ ضاء النيابة العامة 2002( لسنة 10ما نص  ليه قانوي جلقم ) -2
ووف اً لإلطاجل ال انوس ال طري، يؤدي  دد من أصددددددحا  الوظاا  واملناصدددددد  العسومية اليسرت ني يتحلوا ابألمانة والصدددددددق والنزاهة، وذلك   -3

 صبهم، وذلك  لى النحو التايل:قبل مباشرا مهام من
o  إبصداجل قانوي السلطة ال ضااية  2003( لسنة 10من ال انوي جلقم ) 40يؤدي ال اض  قبل مباشرا مهام منصبه مييناً وف اً للسادا 
o  يواي احملاسبة بشقي د 2016( لسنة 11من ال انوي جلقم ) 45 سا يؤدي جلايس ديواي احملاسبة قبل مباشرا مهام منصبه مييناً وف اً للسادا 
o سا يؤدي أ ضاء رلس الشوجلى قبل مباشرا أ ساحم أمام اجمللس، وت جلسة  لنية اليسرت التالية وف اً للدستوجل الداام لدولة قطر . 
o ( لسنة 12ويؤدي جلايس وأ ضاء اجمللس البلدي املر زي قبل مباشرا أ ساحم، وف اً لل انوي جلقم )املر زيبتنايم اجمللس البلدي  1998 

لية، حيث ويتير ايطاجل ال انوس ال طري منر  دد من ا وافز واملكافئات لتحفيز املوظفرت العسوميرت ممن يتحلوي ب يم النزاهة واألمانة واملسؤو  -4
 2016لسنة  15( من قانوي املواجلد البشرية املدنية جلقم 44نصت املادا )

 مدوانت سلوك املوظفني

 18، وصدددددجل قراجل رلس الوزجلاء جلقم 14/11/2019نزاهة املوظفرت العسوميرت مبوج  قراجل رلس الوزجلاء الصددددادجل ت  قامت دولة قطر إبصددددداجل مي اق  
إبصدددداجل مي اق سدددلون ونزاهة املوظفرت العسومرت، والذي يعد مدونة تتضدددسن املعايري السدددلو ية لكافة املوظفرت العسوميرت، وقد مت صدددياغة   2020لسدددنة  

لعسوميرت ت ضددددوء أفضددددل املساجلسددددات وبعد ايحاطة بعدد من مدوانت السددددلون ايقليسية والدولية، ومنها، املدونة الدولية ل وا د  مي اق نزاهة املوظفرت ا
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اد  تضددسن املي اق مو سددلون املوظفرت العسوميرت، ومعايري السددلون للخدمة املدنية الدولية، وأظذا ت اال تباجل ابتفاقية األمم املتحدا ملكافحة الفسدداد، وقد  
 .تتعلق نهدافه، واملبادحل وال يم اليت يستند  ليها

( مادا تنام  افة معايري  53اب تساد مدونة ل وا د السددلون ال ضدداا  اشددتسلت  لى ) 2020( لسددنة  8وقد أصدددجل اجمللس األ لى لل ضدداء ال راجل جلقم )
 .ايةالسلون ال ضاا  متف ة مع املعايري الدولية لتعزيز است س  ونزاهة السلطة ال ضا

 ( من اإلعالن السياسي: 8الفقرة ) -5
م،  نص الدسددتوجل الداام لدولة قطر ابسددت س  السددلطة ال ضددااية، حيث نص ت الفصددل اخلامس منه )السددلطة ال ضددااية(  لى اسددت س  ال ضدداء ونزاهته-

 .إبصداجل قانوي السلطة ال ضااية 2003( لسنة 10ومت تنايم ذلك من ظس  ال انوي جلقم )

( مادا تنام  افة معايري  53اب تساد مدونة ل وا د السلون ال ضاا  اشتسلت  لى ) 2020( لسنة  8أصدجل اجمللس األ لى لل ضاء ال راجل جلقم ) سا  -
  .ةالسلون ال ضاا  متف ة مع املعايري الدولية لتعزيز است س  ونزاهة السلطة ال ضااية تتسق مع توصيات الشبكة العاملية للنزاهة ال ضااي

لبحث  ويتم حاليا اي داد اخلتام  التفاوضددددددددددددد  مع مكت  األمم املتحدا املعين مبكافحة املخدجلات واثرمية الفتتاح واسدددددددددددددتضدددددددددددددافة مر ز أمم  معين اب -
 .والتدجلي  بشؤوي النزاهة ال ضااية ت الدوحة

ءلة فيسا يتعلق ابظتياجل أ ضددددداء السدددددلطة ال ضدددددااية، وتعيينهم،   سا تضدددددسن ايطاجل ال انوس ال طري العديد من التدابري املتبعة لزودا الشدددددفافية واملسدددددا -
  .وتدجليبهم، وإداجلا أدااهم، وانتهاًء بعزحم  ن املنص  ال ضاا 

(  10 سا ومت تنايم ذلك من ظس  ال انوي جلقم )  (،136 سا نص الدسددددددتوجل ال طري  لى اسددددددت سلية جهاز النيابة العامة ونزاهته وف ا لنص املادا )  -
 بشقي النيابة العامة. 2002لسنة 

 ( من اإلعالن السياسي: 9الفقرة ) -6

م لتنايم هيا ل ومؤسددسددات  1972أبريل   19م، حينسا صدددجل الناام األسدداسدد  املؤقت املعد  ت  1972يرجع اتجليخ رلس الشددوجلى ت قطر إخ  ام  
 الدولة ا دي ة، ومن بينها رلس الشوجلى.

وأجلبعرت  ضًوا، وينص دستوجل دولة قطر  لى انتخا  عسعرت منهم  ن طريق االقرتاع العام السري املباشر، ويعرت  يتقل  رلس الشوجلى ا ايل من مخسة  
 األمري األ ضاء اخلسسة  شر اآلظرين من الوزجلاء أو غريهم، وتنته   ضوية املعينرت ت رلس الشوجلى ابست التهم أو إ فااهم.

وازنة العامة،  سا مياجلس الرقابة  لى السددلطة التنفيذية، وخيتص اجمللس مبناقشددة واقرتاح العديد من املسدداال،  يتوخ رلس الشددوجلى سددلطة التشددريع، وي ر امل
 من أمهها ما يل :

 .مشرو ات ال وانرت، واملراسيم ب وانرت، اليت حتا  إليه من رلس الوزجلاء •
 .يت حتا  إليه من رلس الوزجلاءالسياسة العامة للدولة ت النواح  السياسية واالقتصادية وايداجلية، ال •
 .شؤوي الدولة ت اجملاالت االجتسا ية وال  افية بوجه  ام واحملالة إليه من رلس الوزجلاء أو مت النار فيها من قبل أ ضاء اجمللس •
 .مشروع ميزانية املشرو ات الرايسية العامة •
 .مشروع ميزانية اجمللس وحسابه اخلتام  •
 .اهتا ت شقي ميع املساال، سواًء أحيلت إليه هذه املسقلة من رلس الوزجلاء، أم نارها من تل اء نفسهمتابعة أنشطة الدولة وإجناز  •
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 .توجيه األسئلة للوزجلاء ب صد استيضاح أمر معرت يتعلق بشقي من الشؤوي اليت تدظل ت اظتصاصهم  •
 .توجيه االست وا  إخ الوزجلاء ت األموجل الداظلة ت اظتصاصهم •
 .الرغبات للحكومة ت املساال العامةإبداء   •

 ام،  يع د اجمللس دوجل انع اده السدنوي العادي اانية أشدهر ت السدنة بد وا من حضدرا صداح  السدسو أمري البسد املفدى ظس  شدهر أ توبر من  ل    
 يه شؤوي البسد.ويفتتر األمري أو من ينيبه دوجل االنع اد السنوي جمللس الشوجلى ويل   فيه ظطااًب شامس يتناو  ف

نع اد غري يد و يو األمري مبرسددوم رلس الشددوجلى الجتساع غري  ادي ت حالة الضددروجلا، أو بناًء  لى طل  أغلبية أ ضدداء اجمللس، وال جيوز ت دوجل اال
 وغري العادية وفضها مبرسوم. العادي أي ينار اجمللس ت غري األموجل اليت د   من أجلها، وتكوي د وا رلس الشوجلى لسنع اد ت أدواجله العادية

 تكوي جلسات رلس الشوجلى  لنية، وجيوز   دها سرية بناء  لى طل  علث أ ضاء اجمللس أو بناًء  لى طل  من رلس الوزجلاء.

جل اثلسدددة إخ  يشدددرتط لصدددحة انع اد اجمللس حضدددوجل أغلبية أ ضدددااه  لى أي يكوي من بينهم الرايس أو انا  الرايس، فإي مل يكتسل العدد املطلو  تؤ 
 اثلسة اليت تليها.

جر تصددددددجل قراجلات اجمللس ابألغلبية املطل ة لأل ضددددداء ا اضدددددرين، وذلك ت غري ا االت اليت تشدددددرتط فيها أغلبية ظاصدددددة، وإذا تسددددداوت األصدددددوات ير 

 اثان  الذي منه الرايس.

نوفسرب   3، ت  48  أ سا  الدوجلا العادية جمللس الشدوجلى الدددددددددددددددد  ت  لسة ظس  -حفاه هللا   -أ لن حضدرا صداح  السدسو الشديخ متيم بن محد آ  اثس  

 .، و ن حتويل رلس الشوجلى إخ رلس "منتخ "، ألو  مرا ت اتجليخ البسد2021،  ن إجراء أو  انتخاابت نيابية ظس  أ توبر 2020

 .بشقي رلس الشوجلى 2021( لسنة 7 انوي جلقم )، والالشوجلىإبصداجل قانوي ناام انتخا  رلس  2021( لسنة 6جلقم )وبناء  ليه صدجل قانوي 

 وقد منر الدستوجل الداام لدولة قطر  دد من األموجل جمللس الشوجلى، منها:

 ( من الدستوجل الداام لدولة قطر بشقي حق االقرتاح  لى أي105نصت املادا )
لى اجمللس “لكل  ضدو من أ ضداء اجمللس حق اقرتاح ال وانرت، وحيا   ل اقرتاح إخ الل نة املختصدة ت اجمللس لدجلاسدته وإبداء الرأي بشدقنه، و رضده    

للس لس ت دوجل   بعد ذلك، فإذا جلأى اجمللس قبو  االقرتاح أحاله إخ ا كومة بعد وضددعه ت صدديغة مشددروع قانوي لدجلاسددته وإبداء الرأي بشددقنه وإ ادته
 .االنع اد ذاته أو الذي يليه

  ل اقرتاح ب انوي جلفضه اجمللس ال جيوز ت دميه اثنية ت دوجل االنع اد ذاته."  -2
 ( من الدستوجل الداام لدولة قطر بشقي إقراجل املوازنة العامة للدولة  لى76نصت املاد )

 .للدولة،  سا مياجلس الرقابة  لى السلطة التنفيذية، وذلك  لى الوجه املبرّت ت هذا الدستوجل" يتوخ رلس الشوجلى سلطة التشريع، وي ر املوازنة العامة  
 ( بشقي اطسع اجمللس  لى مشروع املوازنة العامة  لى107نص الدستوجل ال طري ت املادا )

وجيوز جمللس الشوجلى   .ة، وال تعترب انفذا إال إبقراجله له" جي   رض مشروع املوازنة العامة  لى رلس الشوجلى قبل شهرين  لى األقل من بدء السنة املالي
اثديدا حرت إقراجل املوازنة  أي يعد  مشددددددروع املوازنة مبواف ة ا كومة، وإذا مل يتم ا تساد املوازنة اثديدا قبل بدء السددددددنة املالية ُ سل ابملوازنة السدددددداب ة إخ  

 .ال انوي طري ة إ داد املوازنة،  سا حيدد السنة املالية وحيدد
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 ( من الدستوجل ال طري بشقي إبداء الرغبات للحكومة  لى108نصت املادا )
لك،  " جمللس الشوجلى حق إبداء الرغبات للحكومة ت املساال العامة، وإي تعذجل  لى ا كومة األظذ هبذه الرغبات وج  أي تبرت للس لس أسبا  ذ  

 لس أي يع   مرا واحدا  لى بياي ا كومة.وللس 
 ( من الدستوجل ال طري بشقي توجيه األسئلة للحكومة  لى109نصت املادا )

لسداال  " لكل  ضدو من أ ضداء رلس الشدوجلى أي يوجه إخ جلايس رلس الوزجلاء وإخ أحد الوزجلاء أسدئلة السدتيضداح األموجل الداظلة ت اظتصداصداهتم. ول
 .واحدا  لى ايجابة"وحده حق التع ي  مرا 

 ( من الدستوجل ال طري بشقي است وا  الوزجلاء  لى110نصت املادا )
واف ة علث  " لكل  ضدو من أ ضداء رلس الشدوجلى أي يوجه اسدت وااًب إخ الوزجلاء ت األموجل الداظلة ت اظتصداصداهتم، وال جيوز توجيه االسدت وا  إال مب

ال بعد  شددددرا أوم  لى األقل من توجيهه، إال ت حالة االسددددتع ا  وبشددددرط مواف ة الوزير  لى ت صدددري  أ ضدددداء اجمللس، وال جترى مناقشددددة االسددددت وا  إ
 .املدا

 ابلساحة الداظلية جمللس الشوجلى بشقي  رض مشرو ات ال وانرت 1979( لسنة 6( من قانوي جلقم )64نصت املادا )
 .الوزجلاء، للنار ت إحالتها إخ الل نة أو الل اي املختصة " يعرض الرايس  لى اجمللس مشرو ات ال وانرت امل دمة من رلس  

 ( من هذه الساحة.116وت حاالت االستع ا ، يتبع اجمللس ت نار مشروع ال انوي املعروض  ليه، أحكام املادا )
 ابلساحة الداظلية جمللس الشوجلى بشقي اقرتاح ال وانرت 1979( لسنة 6( من قانوي جلقم )67نصت املادا )

لتعديل  " لكل  ضدو  ند نار مشدروع ال انوي، اقرتاح تعديل أحكامه من الناحية املوضدو ية سدواء ايضدافة أو ا ذف أو التبديل و نداذ جي  ت دي ا   
ا ومصدددددوًغا ت  تابة قبل اثلسدددددة احملددا لنار املواد اليت يشدددددسلها التعديل، نجلبع و شدددددرين سدددددا ة  لى األقل،  سا جي  أي يكوي التعديل امل رتح حمددً 

  باجلات واضحة.
 

حتاد يواصددددددل رلس الشددددددوجلى ت دولة قطر متابعته التفاقية األمم املتحدا حو  مكافحة الفسدددددداد وذلك ابملشدددددداجل ة ت  ل االجتسا ات اليت يناسها االو 
رلس الشددوجلى املشدداجل ة ت اثان  الربملاس للسؤمتر الدويل ملكافحة الفسدداد و ذلك ت تنايم    شدداجلنالربملاس الدويل حو  موضددوع مكافحة الفسدداد،  سا 

ابملوازاا مع الدوجلا اخلاصدة لل سعية العامة لألمم املتحدا حو  مكافحة الفسداد ت نيويوجلن ظس  األسدبوع األو  من شدهر      داالجتساع الربملاس الذي  
 .2021يونيو 

 

 اإلعالن السياسي:( من 12الفقرة ) -7
قانوي جلقم ( واليت ختض الف را التاسددددعة من ف رات اي سي السددددياسدددد  واليت تتحدث  ن رلس الشددددوجلى، فهنان أيضددددا  6إضددددافة ملا ذ ر ت الن طة جلقم )

بناام انتخا  أ ضداء   1998( لسدنة  17جلقم ) مرسوم و،  2011( لسدنة  1بتنايم اجمللس البلدي املر زي، املعد  ابل انوي جلقم )  1998( لسدنة  12)
 .بشقي ال وا د املناسة للد اية االنتخابية النتخاابت اجمللس البلدي املر زي 1998( لسنة 7وزير الداظلية جلقم ) قرارو، اجمللس البلدي املر زي

ات النتخا  شددددداغل  املناصددددد  العسومية، سدددددواء أ ضددددداء رلس حدد ايطاجل ال انوس ال طري ال وانرت وال وا د واللواار املعسو  هبا ت متويل الرتشددددديحو 
ى هؤالء الشددددددوجلى أو أ ضدددددداء اجمللس البلدي املر زي،  سا حدد الع وابت املرتتبة  لى انتهان أي قوانرت أو قوا د أو لواار ذات صددددددلة واليت تسددددددري  ل

 .املرشحرت



 

 

 دولة قطر   –هيئة الرقابة ايداجلية والشفافية  44

االنتخابية حؤالء املرشدددددددحرت، إال أي ايطاجل العام يتطل  من هؤالء املرشدددددددحرت   و لى الرغم من  دم وجود متطلبات حمددا فيسا يتعلق بتسويل ا سست
 التحل  ابألمانة وجتن  أي  سل من شقنه أي يؤدي إخ تضاجل  املصا 

 :ويتضر ذلك من ظس  التايل 

 الدستور الدائم لدولة قطر

 (115) املادة

الوطن وأال يسددددتغلوا العضددددوية نية صددددوجلا  انت لفاادهتم أو لفاادا من تصددددله هبم  سقة   لى أ ضدددداء رلس الشددددوجلى أي يسددددتهدفوا ت سددددلو هم مصددددا   
 .ظاصة

 إبصدار قانون نظام انتخاب جملس الشورى 2021( لسنة 6قانون رقم )

 19املادة  

 .الد اية االنتخابية حرا وف اً ألحكام هذا ال انوي 

 20املادة  

 .الكشوف النهااية للسرشحرت، وتنته  قبل أجلبع و شرين سا ة من بدء  سلية االنتخا  فرتا مماجلسة الد اية االنتخابية بعد إ سي 

 وال جيوز ال يام ابلد اية االنتخابية ت غري الفرتا املشاجل إليها ت الف را الساب ة، أو ت يوم االنتخا  

 21املادة  

 .مليوس جلو ، وجيوز تعديل ا د األقصى ب راجل من الوزير يكوي ا د األقصى ملا ينف ه  ل مرشر ت الد اية االنتخابية  

 

 ويصدجل بتحديد مصادجل متويل اينفاق  لى الد اية االتتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة  لى هذا اينفاق، قراجل من الوزير 

 22املادة  

 االنتخابية، وختصص ت هذه األما ن مساحات متساوية للسرشحرت حتدد البلدوت أما ن وضع اي سانت أو امللص ات أو البياانت 

 23املادة  

 :يلتزم املرشر  ند مماجلسة الد اية االنتخابية مبا يل 

 .احرتام أحكام الددستوجل  - 1

 .احرتام حرية الغري ت إبدداء جلأيه - 2

 .احملافاة  لى الوحدا الوطنية وصيانة أمن اجملتسع - 3

 . اية انتخابية تنطوي  لى ظداع للناظبرت أو استخدام أسلو  الت رير أو التشهري ابآلظرين  دم ال يام ني د - 4
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ت   دم استعسا  شعاجل الدولة الري  أو جلموزها ت االجتسا ات واي سانت والنشرات االنتخابية و افة أنواع الكتاابت والرسوم املستخدمة  - 5
 .الد اية االنتخابية 

 .ي سي، من حيث ا  م والشكل واأللواي، مماعسً يشاجلات و سمات والفتات املروجل، أو غري ذلك من السفتات الرييةأال يكوي تصسيم ا - 6

 . دم خمالفة االجلتفا ات أو امل اييس أو األبعاد اليت حتددها البلدوت املختصة - 7

و تؤدي إخ ح   أو تعطيل مهام إشاجلات املروجل الضواية، أو إ اقة وساال  أال تُعيق وسيلة الد اية االنتخابية حر ة املروجل أو سري املشاا، أ  - 8
 .اين اذ 

 . لى   اجل غري ملون للسرشر ا صو   لى مواف ة ظطية من مالك الع اجل، أو من ي وم م امه، إذا  انت وسيلة اي سي ستُ بت  - 9

اي سي ظطراً  لى املنتفعرت ابلع اجل، أو تلحق هبم أضراجلاً أو ت لق جلاحتهم،  سا  إذا  اي اي سي سيُ بت  لى   اجل، في   أال تشكل وسيلة   - 10
 .جي  أال تُعيق وسيلة اي سي الرؤية أو تسد منافذ التهوية 

مع الطابع  املستلكات للخطر، أو التعاجلض   تعريض حياا األفراد، أوأال يؤدي ت بيت وسيلة اي سي إخ إ اق أي ضرجل ابملرافق العامة، أو   - 11
 اثسايل للسنط ة، أو ايظس  ابملنار العام 

 24املادة  

 :حُيار  ند مماجلسة الد اية االنتخابية ما يل  

الجتساع أو    د اجتساع أو ل اء انتخايب  ام، إال بعد إظطاجل ايداجلا األمنية اليت ي ع ت داارهتا مكاي االجتساع أو الل اء، مكاي ووقت انع اد ا  - 1
 .ذلك أياء املتحدعرت،  لى أال يستسر   د هذه االجتسا ات أو الل اءات بعد السا ة ا ادية  شرا مساءً الل اء، و 

دينية  تضسرت وساال الد اية االنتخابية الد وا ألي نز ة قبلية أو طاافية، أو ما يتعاجلض مع اآلدا  العامة أو الت اليد الساادا أو ال يم ال - 2
 .واالجتسا ية للس تسع

 .ايساءا إخ أي مرشر آظر، أو إاثجلا النعرات ال بلية أو الطاافية برت املواطنرت ني شكل  - 3

 .استغس  الوساال واألدوات املسلو ة للدولة ت الد اية االنتخابية  - 4

 التعدي  لى وساال الد اية االنتخابية للغري ني طري ة سواء ابلشط  أو التسزيق أو التخري  أو ا  د  - 5

 25ادة  امل

 :حُيار تنايم و  د االجتسا ات االنتخابية وإل اء اخلط  امللص ات أو اي سانت أو الصوجل ت األما ن التالية

 .ُدوجل العبادا واملرا ز الدينية  - 1

 .املنشآت التعليسية  - 2

 .املنشآت واملباس واملرافق ا كومية - 3

 .التاجلخي  واألسواجل احمليطة هبااملنشآت واملباس ذات الطابع األعري أو  - 4
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 .داظل قا ة االنتخا ، أو ظاجلج امل ر االنتخايب مبسافة ت ل  ن ماايت مرت  - 5

 أو حاووت النبااتت أو العسمات ايجلشادية أو ايشاجلات املروجلية  ، األش اجل سا حُيار وضع امللص ات أو اي سانت أو الصوجل  لى 

 26املادة  

 ت الصوت ألغراض الد اية االنتخابية إال برتظيص من البلدية املختصة،  لى أي تُرا ى األما ن واألوقات احملددا ت الرتظيص ال جيوز استعسا  مكرّبا

 27املادة  

أو دوامهم    سلهم  ال جيوز ألي من العاملرت ت الوزاجلات واألجهزا ا كومية األظرى واحيئات واملؤسسات العامة ال يام ني د اية انتخابية أعناء مزاولة
 الري  

 28املادة  

نتهاء العسلية  جي   لى املرشر إزالة اي سانت وامللص ات والنشرات االنتخابية وأي وسيلة من وساال الد اية االنتخابية ظس  عسعة أوم من اتجليخ ا
 .االنتخابية

إنذاجله بذلك ظس  األجلبع والعشرين سا ة التالية لإلنذاجل،  سا جيوز حا إزالة أي  لل هة املختصة ت وزاجلا البلدية والبيئة، إزالتها  لى نف ة املرشر بعد و 
 إ سي خيال  شروط الرتظيص  لى نف ته بعد إنذاجله بتصحير املخالفة، وذلك ظس  األجلبع والعشرين سا ة التالية لإلنذاجل 

 29املادة  

تعامل اي سم  برت ميع املرشدددددحرت، وأي ترا   املوضدددددو ية وا ياد ت التناو  والتغطية   لى  افة وسددددداال اي سم العامة واخلاصدددددة مرا اا املسددددداواا ت ال
 اي سمية لسنتخاابت بوجه  ام، وف اً لألصو  املهنية املتعاجلف  ليها

 بتنظيم اجمللس البلدي املركزي 1998( لسنة 12قانون رقم )

  مكرراً  -( 8املادة )

ه تضداجل  املصدا  برت أنشدطته اخلاصدة أو أنشدطة اثهة اليت يعسل هبا ومصدا  اجمللس، أو أي يكوي من شدقنه  جي   لى العضدو جتن  أي  سل من شدقن
 .أي حي ق بشكل مباشر أو غري مباشر مصلحة له

 (29) املادة

 يفصل العضو، إذا ف د ال  ة أو اال تباجل اللذين تطلبهسا  ضوية اجمللس، أو أظل بواجبات العضوية

 

 ( من اإلعالن السياسي: 16- 15- 14- 13)الفقرة   -8
و لى جلأس    اختذت دولة قطر العديد من التدابري ملنع ضددددلوع ال طاع اخلاص ت الفسدددداد، ولتعزيز معايري احملاسددددبة ومراجعة ا سدددداابت ت ال طاع اخلاص،

، وإصدددددداجل قانوي الشدددددر ات جلقم 2012( لسدددددنة  8قم )تلك التدابري إطاجل قانوس شدددددامل مبا ت ذلك إنشددددداء هيئة قطر لألسدددددواق املالية مبوج  ال انوي جل 
 .2015( لسنة 11)
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بتنايم الشدرا ة برت ال طا رت ا كوم  واخلاص يهدف ال انوي إخ حتفيز ومشداجل ة ال طاع اخلاص ت مشدرو ات   2020( لسدنة  12ووف ا ل انوي جلقم )
( 19أجهزا انفاذ ال انوي و ياانت ال طاع اخلاص ذات الصلة ، ونص  قانوي جلقم )التنسية االقتصادية،  سا يرتجم  ن إجلادا الدولة ت تعزيز التعاوي برت  

يشدددقي محاية املنافسدددة ومنع املساجلسدددات االحتكاجلية أي تكوي  مماجلسدددة النشددداط االقتصدددادي والت اجلي  لى النحو الذي ال يؤدي إخ منع   2006لسدددنة  
  .األنشطة االقتصادية والت اجلية بنزاهة وشفافية ومساواا املنافسة أو ت ييدها أو ايضراجل هبا ، وذلك لضساي مماجلسة

ابل انوي   سا ال جييز الناام ال انوس ال طري اقتطاع النف ات من الو اء الضدددرييب اليت مت ل جلشددداوي، وذلك حسددد  قانوي الضدددريبة  لى الدظل الصدددادجل  
 .2004ة ( لسن11م وقانوي الع وابت الصادجل مبوج  ال انوي جلقم )2018لسنة  24جلقم 

 أواًل: هيئة قطر لألسواق املالية:

بري السزمة منع  هتدف هيئة قطر لألسواق املالية إخ تنايم األسواق املالية والشر ات العاملة هبا، وايشراف والرقابة  ليها، مبا ت ذلك اختاذ التدا
األسواق املالية، والفصل السادس املتعلق ابلع وابت وايجراءات  الفساد، السيسا ما نص  ليه الفصلرت اخلامس املتعلق   تنايم وجلقابة أنشطة 

 . التحفاية 

 إبصدار قانون الشركات التجارية 2015( لسنة 11اثنيًا: قانون رقم )

إخ    وقد سدددعى قانوي الشدددر ات بدولة قطر  ،تضدددسن قانوي الشدددر ات الت اجلية ال طري العديد من النصدددوص اليت هتدف إخ منع الفسددداد ابل طاع اخلاص
 :تعزيز الشفافية برت  ياانت ال طاع اخلاص، وذلك من ظس  الشروط العامة املطلوبة لتس يل الشر ات،  لى النحو التايل

  أي شخصية طبيعية او شخصية ا تباجلية ت حا  قام بطل  أتسيس شر ة او قيد مؤسسة او تعديل ت الشر اء جي  اعبات هوية م دم طل  التقسيس
 :التس يل او التعديل لدى وزاجلا الت اجلا والصنا ةاو 

 لل طريرت البطاقة الشخصية .1

 االشخاص االجان  امل يسرت بطاقة االقامة .2

 االشخاص االجان  غري امل يسرت جواز السفر .3

ي نسدددخة السددد ل فيها التوعي ات   انت اجنبية جي  اي تكو   إذااما ابلنسدددبة للكياانت اال تباجلية نسدددخة سددد ل الشدددر ة للشدددر ات ال طرية او  .4
 السزمة.

وقد ا تسدت دولة قطر تدابري ملؤسددسددات ال طاع اخلاص لضددساي وجود ضددوابط  افية للسراجعة الداظلية للحسدداابت لتسددا د ت  شدد  أ سا  الفسدداد 
 .مهامهمومنعها، وفق النصوص الواجلدا ب انوي الشر ات ال طري واليت ناست آلية تعيرت مراقيب حساابت الشر ات و 

 التدابري ومراجعة ا سداابت مرا اا احملاسدبة ومعايري املالية، البياانت  ن والكشد  والسد ست، الدفاتر مبسدك يتعلق فيسا اخلاصدة ويتعرت  لى الشدر ات
 هذا ال انوي.الفساد وحت يق أ رب قدجل من النزاهة والشفافية وفق ما نص  ليه  منع إخ ال انونية اليت هتدف

 

 بتنظيم الشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص  2020( لسنة 12اثلثًا: قانون رقم )

تعزيز التعاوي برت أجهزا انفاذ  يهدف ال انوي إخ حتفيز ومشددددددددددداجل ة ال طاع اخلاص ت مشدددددددددددرو ات التنسية االقتصدددددددددددادية،  سا يرتجم  ن إجلادا الدولة ت  
 .ال انوي و ياانت ال طاع اخلاص ذات الصلة



 

 

 دولة قطر   –هيئة الرقابة ايداجلية والشفافية  48

 يشأن محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية 2006( لسنة 19رابعًا: قانون رقم )

تصددادي والت اجلي  لى النحو  حيث يهدف ال انوي ودوي ايظس  مبا ت ضدد  به املعاهدات واالتفاقيات الدولية السدداجلية، أي تكوي مماجلسددة النشدداط االق
ا، وضددددساي  الذي ال يؤدي إخ منع املنافسددددة أو ت ييدها أو ايضددددراجل هبا، وذلك لضددددساي مماجلسددددة األنشددددطة االقتصددددادية والت اجلية بنزاهة وشددددفافية ومسدددداوا

 .ح وق ذوي الشقي من ظس  إجلساء منافسة حرا برت الفا لرت ت السوق

بشأن مكافحة التسرت على ممارسة الغري قطريني لألنشطة التجارية االقتصادية واملهنية ابملخالفة    2004( لسنة  25خامسًا: قانون رقم ) 
 للقانون  

  تف ا للسساجلسددا حبسددباي أي هذا ال انوي يسدداهم ت مكافحة الفسدداد ت ال طاع اخلاص وت إجلسدداء مماجلسددة األنشددطة الت اجلية واالقتصددادية واملهنية بنزاهة و 
 .ا سنة

إلصدار نظام حوكمة شركات املسامهة اخلاصة 2019لسنة   71سادسًا: قرار وزير التجارة والصناعة رقم    

وذلك بعد  رض مواد قانوي الشر ات الت اجلية لبياي اي ناام   2015لسنه  11والذي صدجل تنفيذ ل انوي شر ات الت اجلية الصادجل ابل انوي جلقم 
 . خيص الشر ات املدجلجة ت سوق األوجلاق املالية، ويشسل  سوا  لى ذلك الشر ات غري املدجلجة ت السوق املايل  حو سة الشر ات ال 

بشأن السجل االقتصادي املوحد   2020( لسنة  1القانون رقم ) سابعًا:    

السدددد ست املتعل ة ابملنشددددآت االقتصددددادية والرتتيبات  ( من ال انوي: السدددد ل الذي جتسع فيه نااار  1السدددد ل االقتصددددادي املوحد هو  سا وجلد ابملادا )
ن ا  ي يرت، وف اً  ال انونية واملناسات غري احادفة للربر وأصددحا  املهن ا را، أوً  انت اثهة املرظصددة حا أو املسدد لة هبا، والسدد ل املوحد للسسددتفيدي

 ألحكام هذا ال انوي.

من أنشددددطة اقتصددددادية، مبا ت ذلك اختاذ التدابري  ند االقتضدددداء بشددددقي    هال طاع اخلاص بكل ما يشددددسلويهدف ال انوي إخ تعزيز الشددددفافية برت  ياانت  
 منها. ياألشخاص الطبيعية واملعنوية الضالعة ت انشاء وإداجلا الشر ات واملستفيدو 

 ( من اإلعالن السياسي: 19-18  - 17الفقرة ) -9
وايشراف  لى املصاجلف واملؤسسات املالية غري املصرفية، ومت جتسيد مسمر هذا الناام إبصداجل قانوي  يوجد ت دولة قطر ناام متكامل للرقابة  

 .اخلاص مبكافحة غسل األموا  ومتويل ايجلها   2019لسنة  20جلقم 

(  30ايجلها ،  سا نصت املادا )( من هذا ال انوي ف د مت إ ادا تشكيل الل نة الوطنية ملكافحة غسل األموا  ومتويل  29وبناء  لى املادا )
إبصداجل الساحة التنفيذية لل انوي املشاجل إليه،  لى اظتصاصات الل نة    2019( لسنة  41( من قراجل رلس الوزجلاء جلقم )50من ذات ال انوي، واملادا )

تنفيذ ايسرتاتي ية الوطنية ملكافحة غسل األموا     ظاصة فيسا يتعلق إب داد الت ييم الوطين ملخاطر غسل األموا  ومتويل ايجلها ، ابيضافة إخ متابعة
 .ومتويل ايجلها  والتنسيق برت اثهات الوطنية ت هذا الشقي

(، وحدد ال انوي  ذلك مهام  31 لى إنشاء وحدا املعلومات املالية حس  ما نصت  ليه املادا )  2019لسنة    20 سا نص قانوي جلقم  
 (. 65اخ  60 –  59( ومن الساحة التنفيذية ل انوي غسل األموا  ومتويل ايجلها  املواد )37إخ  32 وحدا املعلومات املالية ت املادا )من

 التنفيذية. الالئحة يف ابلتفصيل وذكرها اإلرهاب، ومتويل األموال غسل مبكافحة اخلاصة الرقابية اجلهات القانون حدد كما

 :ايجلها  ومتويل األموا  غسل مكافحة مبتطلبات منها،  ل  قرين املبينة ال طا ات التزام  لى رافوايش ومتابعة مبراقبة التالية الرقابية اثهات ختتص
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 ال طاع الرقابية اثهة م
 والصرافة. البنون املصرف 1

 ال يسة. أو األموا  حتويل ظدمات م دم 
 التقمرت. وإ ادا التقمرت
 واالست ساجل. التسويل شر ات

 املالية. الوساطة شر ات املالية لألسواق  قطر هيئة 2
 قطر. بوجلصة
 املالية. لألوجلاق املر زي لإليداع  قطر شر ة

 احملاموي. العد  وزاجلا 3
 املفوضوي. املوع وي 
 الع اجليوي. الوسطاء

 ال انونيوي. احملاسبوي  والصنا ة الت اجلا وزاجلا 4
 الكرمية. األح اجل أو ال سينة املعادي  جتاجل

 والشر ات. االستئسانية الصناديق ظدمات م دمو
 ابملر ز. املنشقا احملددا املالية غري واملهن واأل سا  املالية املؤسسات للسا  قطر مر ز تنايم هيئة 5
 للربر. احادفة غري املناسات اخلريية األ سا  تنايم هيئة 6

 
  احملددا،   املالية  غري  واملهن  واأل سا   املالية  املؤسسات   لى   الرقابة  أو  ايشراف  أو  التنايم  صسحية   قانوانً   حا   يكوي  أظرى  جهة   أي   الرقابية   اثهات   وتشسل

 للربر   احادفة غري  املناسات أو

 .اختاذها املطلو  الوقائية التدابري ايجلها  ومكافحة األموا  غسل ل انوي التنفيذية الساحة حددت  سا

 .ايجلها  ومتويل األموا  غسل مكافحة بشقي املالية للسؤسسات ظاصة تنفيذية دوجلية تعليسات إبصداجل املركزي قطر مصرف ويقوم

وزاجلا الداظلية إداجلا خمتصددددددددة مبكافحة اثراام االقتصددددددددادية وااللكرتونية وتتبع لإلداجلا العامة للسباحث اثنااية،    أنشددددددددقت  الداخلية  وزارة  مسااااااتوى  وعلى
واثراام املالية، وقسدساً خمتصداً مبكافحة اثراام االلكرتونية وقسدساً للتح يق واملتابعة ت جراام   وتضدم قسدساً خمتصداً مبكافحة غسدل األموا  ومتويل ايجلها 

 .تزيي  والتزوير وما يتعلق حب وق امللكية الفكريةال

  ضدددددساي   لى  تعسل  اليت  املتطلبات   افة  ومرا اا  والنزاهة  الشدددددفافية  مبعايري  االلتزام  هبدف  مسدددددتسرا  تعاميم  إبصدددددداجل  اخلريية األعمال  تنظيم  هيئة  ت وم   سا
 .الصحير ال انوس ابلشكل الدولة ت الريية لل هات الترب ات وصو 

مسددؤولية تسدد يل وترظيص  افة الشددر ات العاملة ت دولة قطر ابسددت ناء تلك اليت ختضددع ملر ز قطر للسا   سا أي الوزاجلا ه  اثهة   بوزارة التجارة والصاناعةوتناط  
وجتاجل املعادي ال سينة االسدددددددتئسانية  م دم  ظدمات الشدددددددر ات والصدددددددناديق  ( و مدق   ا سددددددداابت )احملاسدددددددبرت ال انونيرت املسدددددددؤولة  ن الرقابة وايشدددددددراف  لى التزام

، أنشددقت وزاجلا الت اجلا والصددنا ة  2019( لسددنة 95 سسً ب راجل وزير الت اجلا والصددنا ة جلقم ) .واألح اجل الكرمية مبتطلبات مكافحة غسددل األموا  ومتويل ايجلها 
 .قسم مكافحة غسل األموا  ومتويل ايجلها  ت إداجلا شؤوي الشر ات
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  املفوضددددددرت.  واملوع رت  الع اجليرت،  والو سء  احملامرت   لى  ايجلها   ومتويل  األموا   غسددددددل  مبكافحة  الصددددددلة  ذات  والرقابة  الرتاظيص  مبنر  العدل  وزارة  ختتص
 زاجلاالو   أنشدددددقت  اظتصددددداصددددداهتا،  وتعيرت  العد  وزاجلا  ت  ايداجلات  لبعض  التنايس   احيكل  بتعديل  2020  لسدددددنة  (42)  جلقم الوزجلاء  رلس  ل راجل  واسدددددتناداً 
 .ايجلها  ومتويل األموا  غسل مبكافحة املتعل ة مبسؤولياهتا احملددا املالية غري واملهن األ سا  التزام  لى لإلشراف وحدا

 غساااال   مكافحة  مبتطلبات املفوضااااني  واملوثقني  العقاريني  الوسااااطاء  التزامات  قواعد 2020  لسدددددنة  ( 25)  جلقم قراجله  مبوج   العد   وزير  أصددددددجل   سا
  والتدابري  الواجبة  العناية  وتدابري  ا  ي    واملسدددتفيد  العسيل  هوية  بتحديد  الصدددلة  ذات  األسددداسدددية  املبادحل أهم  إخ  تتعرض  اليت  اإلرهاب  ومتويل  األموال
 .املشبوهة املعامست  ن  وايبسغ  ابلس ست واالحتفاظ املشددا العناية

 

 السياسي: ( من اإلعالن  22- 21- 20الفقرة ) -10
 :واستهل بدايته بكلسة من أمري دولة قطر أندان، واليت نصت  لى ٢٠٠٤صدجل الدستوجل ال طري سنة 

لبسد،  حن محد بن ظليفة آ  اثس أمري دولة قطر، حت ي اً ألهدافنا ت اسدددتكسا  أسدددبا  ا كم الدمي راط  لوطننا العزيز، إبقراجل دسدددتوجل داام ل
 .ع، وجيسد املشاجل ة الشعبية ت اختاذ ال راجل، ويضسن ا  وق وا روت ألبناء هذا الوطن املعطاءيرس  الد اام األساسية للس تس

 .و سا هو واضر من م دمة الدستوجل إصراجل دولة قطر  لى املشاجل ة الشعبية ت هذا ال راجل، والذي اتضر جليا ت مواد الدستوجل

( من الدسدددتوجل واليت تنص  لى: "لكل فرد ا ق ت خماطبة السدددلطات  ٤٦وجل حسددد  املادا )وتعد حرية خماطبة السدددلطات العامة ه  حرية  فلها الدسدددت
 "العامة

 سا اقر الدسددتوجل وجود رلس الشددوجلى  سس ل للشددع  حيث يتم انتخا  غالبية أ ضدداءه  ن طريق االقرتاع العام،  سا تتضددسن سددلطة رلس الشددوجلى 
 .النار ت املوازنة وا تسادها

 بشدقي إجراءات إ داد التشدريعات إخ ضدروجلا إحالة مشداجليع ال وانرت إخ رلس الشدوجلى وف ا للسادا 2000( لسدنة  33ألمريي جلقم ) سا اشداجل ال راجل ا
(14)  

اليت تؤ د  لى ضددددددروجلا تعزيز الكفاءا والشددددددفافية ت ت دي اخلدمات العامة لتح يق   2016  –  2011ونصددددددت اسددددددرتاتي ية التنسية الوطنية لدولة قطر  
للت دم االجتسا   والتنسية البشددددرية،  سا تنص االسددددرتاتي ية  لى أنه من أجل بناء رتسع قاام  لى املعرفة، فإنه من    2030جلؤية قطر الوطنية  أهداف 

األمر الذي   ؛األمهية مبكاي لدولة قطر  لى املدى البعيد أي ختلق ع افة مفتوحة وشددفافة تتسددم ابحملافاة  لى حداعة أسددس املعرفة وسددهولة الوصددو  إليها
ن املوازنة العامة  ينعكس بدوجله  لى تطوير ال دجلا وال  افة ملعاثة ومشددددددداجل ة املعلومات ابنتاام و  مشددددددداجل ة الناس ت اختاذ ال راجلات   إاتحة املعلومات  

انوي الناام املايل للدولة  سا يتم إاتحة  من ق 15لعامة الناس بدولة قطر، حيث يصدددددددجل قانوي سددددددنوي اب تساد املوازنة العامة للدولة وف اً ألحكام املادا 
 املوازنة العامة للدولة  لى املوقع ايلكرتوس.

، اهتسام دولة قطر ابلتنسية االجتسا ية ومشاجل ة املرأا، وذلك من ظس  ختصيص حموجل ظاص يتعلق  2030 سا يتضر من جلؤية قطر 
 . مبناسات اجملتسع املدس

اليت تؤ د  لى ضددروجلا تعزيز الكفاءا والشددفافية ت ت دي اخلدمات العامة    2016  – 2011وانعكس ذلك  لى اسددرتاتي ية التنسية الوطنية لدولة قطر  
ى املعرفة،  للت دم االجتسا   والتنسية البشدددددرية،  سا تنص االسدددددرتاتي ية  لى أنه من أجل بناء رتسع قاام  ل  2030لتح يق أهداف جلؤية قطر الوطنية  
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و  إليها؛  فإنه من األمهية مبكاي لدولة قطر  لى املدى البعيد أي ختلق ع افة مفتوحة وشدددددفافة تتسدددددم ابحملافاة  لى حداعة أسدددددس املعرفة وسدددددهولة الوصددددد
 .األمر الذي ينعكس بدوجله  لى تطوير ال دجلا وال  افة ملعاثة ومشاجل ة املعلومات ابنتاام

 

 األهداف االسرتاتي ية التالية: 2020ة قطر الرقسية  سا تتضسن اسرتاتي ية حكوم

ير ز هذا احدف  لى املسددددددتفيدين النهاايرت مبا فيهم   –: االجلت اء مبسددددددتوى اخلدمات ا كومية لألفراد والشددددددر ات  األو   االسددددددرتاتي   احدف •
 االقتصادي.األشخاص الذين يعيشوي ويعسلوي ت دولة قطر والشر ات اليت تد م النسو 

يسددددعى هذا احدف إخ تعايم االسددددتفادا من املواجلد العامة للدولة،  سا   –: جلفع  فاءا العسليات ايداجلية ا كومية  ال اس  االسددددرتاتي   احدف •
 يعسل بشكل أساس   لى إفادا العسسء واملسامهة ت حت يق احدف األو .

يتعلق هذا احدف ابلتعرف  لى ال يسة السددياسددية واالقتصددادية اليت    –ملشدداجل ة اجملتسعية  : زودا مسددتوى الشددفافية واال الث  االسددرتاتي   احدف •
 ميكن حت ي ها من ظس  االنفتاح والتواصل مع ميع الشر اء وت دي اخلدمات اليت تليب احتياجاهتم ت أفضل صوجلا.

 

 ال انوس. والبعد الت ين دالبع  لى الرت يز ظس  من اجملا  هذا ت  بريا  جهوداً  قطر دولة بذلت وقد

 البعد الت ين •
 مت ل ت توفري بواابت ظاصة ابلبياانت ومشاجل تها وا صو   لى املعلومات املطلوبة، وتوفري سياسات مسا دا حذه البواابت •
 البعد ال انوس •
من ظس  السددساح للوصددو  إخ البياانت بشددكل قانوس، و ذلك مشدداجل تها وإ ادا اسددتخدامها قانونيا، ومت ل ذلك ت مشددروع مسددودا قانوي   •

 املعلومات، وقانوي محاية املعلومات. تنايم حق ا صو   لى

اخلاص    الثان، وكذلك اجلزء  من هذا التقرير اخلاص إببالغ الناس  2نقطة    –األول  يف اجلزء  يرجى االطالع على املعلومات السابق اإلشارة إليها  
 )ج((. 1، 13لتحدايت واملمارسات اجليدة يف جمال التوعية والتثقيف والتدريب والبحث يف جمال مكافحة الفساد. )املادة اب

 

 

 




