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 عالقة استراتيجية وزارة الداخلية في استراتيجية التنمية الوطنية  

 
 
 
 
 

 رؤية قطر
 2030 

 
 

استراتيجية التنمية 
 الوطنية 

2018-2022 

 قطاع األمن و السالمة العامة
2018-2022 

 استراتيجية وزارة الداخلية
2018-2022 

 القيم الوطنية و الغايات طويلة األمد

املبادرات الوطنية نحو تحقيق غايات رؤية 
 2030قطر 

األولويات القطاعية التي تم دمجها في استراتيجية 
 التنمية الوطنية

 املطلوبة األهداف خطط الوزارة املعدة لتنفيذ
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 2016-2011المنجز في استراتيجية قطاع االمن والسالمة 
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برنامج منسق رفيع المستوى :المستهدف 

 إلدارة الكوارث على الصعيد الوطني

تم االنتهاء من المرحلتين     : المتحقق

 (الوقاية واالستجابة )

تخفيض الحوادث المرورية البليغة والمؤدية للوفاة من : المستهدف

 .ألف نسمة 100حادث لكل 27 –33

إلى   13.7تخفيض الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية من 

 .ألف نسمة 100لكل 10

حادثا  30تخفيض الحوادث إلى :المتحقق  

 .  ألف نسمة 100لكل 

وفاة لكل  6.8تخفيض الوفيات إلى 

 .  ألف نسمة100

   

               اعتماد نظام شامل يرتكز على المعايير الدولية : المستهدف

الربط بين أنظمة الوزارة والنيابة العامة :المتحقق 

 والمجلس األعلى للقضاء 

تنسيق االستعداد  

الوطني لحاالت  

 الطوارئ 

تحسين السالمة 

المرورية  لتخفيض   

مخاطر حوادث  

 المرور

نظام فعال ومتكامل 

إلدارة المعلومات  

 الجنائية

وجود نظام شامل وموحد لتحسين سالمة : المستهدف

 البناء وتخفيض حوادث الحريق إلى النصف

 .  نظام للوقاية وتخفيض الحرائق :المتحقق

 .  ألف نسمة 100حريقا لكل  30.5الى  75تخفيض الحرائق من 

 تحسين سالمة البناء
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مؤشر السالم   
 العالمي  

 

مؤشر 
 الجريمة 

 
 

عالميًا   25المركز الثاني عربيًا و

دولة  137من   المركز األول عربيا والتاسع عالميًا 

 30المرتبة األولى عربيا و

دولة   163عالميا من   

المرتبة األولى على مستوى الشرق 

عالمياوالسابعة والدول العربية االوسط   

المرتبة األولى عربيا 

 والسادسة عالميا 

األول عالميا المركز   

 المؤشرات العالمية  

 مؤشر التنافسية 

مؤشر مكافحة 

 الجريمة المنظمة 

مؤشر الدول 

األقل انفاقا على 

االعمال 

 االرهابية

مؤشر رضا وثقة 

الجمهور في 

 الخدمات المقدمة
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 أهم الجوائز التي حصدتها الوزارة  

 جائزة الشيخ سالم العلي الصباح 

 افضل المشاريع التقنية عن تطبيق 

  2 مطراش

خدمات )رع التميز الذهبي للخدمات الذكية د

 (طوارئ الصم

المركز األول في مسابقة القيادة في مجال  

القمة   –السالمة المرورية وتطبيق القانون 

الرابعة لنظام النقل الذكي والسالمة العالمية 

 .المرورية
 

التوعويةجائزة األفالم   

فيلم توعوي في مجال مكافحة  افضل 

األمانة العامة لمجلس وزراء -المخدرات 

 الداخلية العرب  

 

القيادة في مجال السالمة المرورية جائزة 

القانونوتطبيق   

في مجال  في مسابقة القيادة المركز األول 

القمة   –القانون السالمة المرورية وتطبيق 

العالمية الرابعة لنظام النقل الذكي والسالمة 

 المرورية 
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موزعة  امركزًا خدمي 20أكثر من   2 مطراشخدمة في  250اكثر من 
 وفق المناطق الجغرافية 

أجهزة الخدمة الذاتية في 
 المجمعات 

 موقع وزارة الداخلية 

 خدمات الحكومة االلكترونية

 الالمركزية في تقديم الخدمات
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صناعة الزوارق البحرية  

 بسواعد قطرية 

أحدث التكنولوجيا ومن بينها  

الكاميرات والرادارات ترفع  

من التغطية األمنية لسواحل  

 الدولة  

 ورش تصنيع للزوارق البحرية  

 تطوير اسطول الزوارق البحرية 
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(عونك)خدمة استغاثة الطوارئ   

 نظام اإلنذار المبكر 

 البوابات االلكترونية في المطار

جهاز يمكن كبار السن وذوي  

االحتياجات وأصحاب االمراض  

المزمنة من سهولة االتصال على  

 خدمة الطوارئ  

نظام الي يصل بين إدارة العمليات  

المركزية والبنوك والمصارف  

والمرافق الحيوية بالدولة  

لالستجابة السريعة لحظة وقوع 

 الحدث او تنفيذ الجريمة 

بوابة   40يوفر المطار 

الكترونية لتوفير الوقت  

 والجهد على المسافرين 
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 سرعة وصول الدوريات

 الدرع األمني االلكتروني

 كلية الشرطة 

وصل متوسط سرعة وصول  

الدوريات األمنية والدفاع المدني  

 دقائق   10-7والمرور من 

افتتاح المرحلة األولى من  

مشروع الدرع األمني االلكتروني  

لرفع مستوى االمن االلكتروني  

وتعزيز البنية التحتية المعلوماتية  

 الحيوية بالدولة 

افتتاح اول كلية للشرطة  

طالبا موزعين   434وتضم 

 بين الدفعات االربع
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تحقيق تطلعات القيادة في 

 تطوير وتحسين األداء 

تحقيق متطلبات االستراتيجيات  

القطاعية األخرى في استراتيجية  

 التنمية الوطنية الثانية 

 تحقيق متطلبات استراتيجية 

 قطاع االمن والسالمة العامة 

2018-2022  

 2022-2018جاءت استراتيجية وزارة الداخلية 
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 الــرؤيـــة 

 ريادة وزارة الداخلية إقليميا ودوليًا

 الـرسـالــة 

.تحقيق االستقرار األمني والتميز في األداء  
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 الغاية الرئيسية 

2022المساهمة في تأمين استضافة كأس العالم   
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 :الهدف االستراتيجي األول 
 

تحقيق االستقرار األمني وخفض   
 معدالت الجريمة 
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 :الهدف االستراتيجي الثاني 
 

حماية األرواح والممتلكات وسرعة    
 االستجابة
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 :الهدف االستراتيجي الثالث 
 

 حماية المجتمع من المخدرات  
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 :الهدف االستراتيجي الرابع 
 

تحقيق االمن والسالمة على الطرق   
وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن  

 حوادث المرور 
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 :الهدف االستراتيجي الخامس 
 

 تطوير منظومة الدرع األمني االلكتروني  
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 :الهدف االستراتيجي السادس 
 

 تنمية مهارات وقدرات    
 العنصر البشري
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 :الهدف االستراتيجي السابع 
 

 االستخدام األمثل للموارد   
 المالية والتقنية  
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 :الهدف االستراتيجي الثامن 
 

 تعزيز العالقة مع المجتمع  
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 :الهدف االستراتيجي التاسع 
 

 رفع كفاءة تأمين سواحل الدولة  
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 :الهدف االستراتيجي العاشر 
 

 حماية وتأمين المنشآت الحيوية  
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  التنبؤ بالجرائم والحوادث المرورية 

  استخدام الطائرات بدون طيار في اعمال الرصد والمراقبة 

  تحسين سرعة االستجابة والوصول الى موقع الحدث 
 المحور االمني

 المحور الخدمي 

 المحور البشري

محور تعزيز العالقة مع 
 المجتمع 
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 التوجهات المستقبلية لوزارة الداخلية   

 خطط الطوارئ واألزمات ومراجعة السيناريوهات،  مراجعة •

 مراجعة خطط استمرارية االعمال  •

 النتهاء من تركيب كاميرات المراقبة في الدولة   •

 التجارية   لالسستسويق المطبعة األمنية وفقل •

  االنتهاء من جميع إجراءات المستقدمين من خالل المكاتب

 المعتمدة لدى الوزارة في دولهم  

  دعم  مشروع النافذة الواحدة 

مبنى   16تملك وزارة الداخلية في األعوام القادمة ألكثر من •

 امني وخدمي 

 استكمال مشروع مركز االتصال الموحد لخدمة الجمهور  •

 تقديم جميع خدمات الوزارة الكترونيا  •

 تطوير قيادات المستقبل 

  استكمال مشروع التدريب عن بعد 

 تطوير خدمات الشرطة المجتمعية 

  تطوير وسائل وأساليب المستخدمة في التوعية 
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