
تهدف جائزتنا لمكافحة الفساد لتقدي شجاعة وتصميم العديد من األفراد والمنظمات الذين يكافحون الفساد 
 حول العالم.

 انضم إلينا في إعطاء األشخاص المستحقين االعتراف والتقدير الواجب لعزيمتهم وشجاعتهم.

 تواريخ مهمة

 فتح باب الترشيحات   2018أيار/ مايو  31الخميس 

 !2018شارك في جائزة مكافحة الفساد      

 الموعد النهائي لتقديم الترشيحات   2018تموز، يوليو  15األحد 

يغلق نداء  2018تموز/يوليو  15في منتصف ليل 
 !الترشيحات. ال تتردد في ترشيح أحد اليوم

 المراجعة واالختيار     2018آب 

وتحضير تقوم لجنة جائزة مكافحة الفساد بمراجعة الترشيحات 
 القائمة القصيرة

 اإلعالن عن الفائز/ الفائزين 2018تشرين أول/ أكتوبر  24و 22بين 

نعلن مرشحي القائمة القصيرة والفائز/الفائزين في حفل جائزة 
مؤتمر خالل المؤتمر الثامن عشر ل 2018مكافحة الفساد 

 في كوبنهاجن، الدنمارك مكافحة الفساد الدولي

 معايير االختيار

 ستستخدم اللجنة المعايير التالية لتقييم الترشيحات المؤهلة

 األثر -1
الفائزون قد قاموا بعمل يمكنه أن يؤثر بشكل جوهري، أو كان له أثر، الفائز/أن يكون  •

 على المستويات الحالية للفساد في بلدهم أو منطقتهم



على المجتمع أن يظهر الفائز/ الفائزون أن مكافحة الفساد ممكنة ويمكنها أن تؤثر  •
 والصالح العام

في بلد أو منطقة يتعرض فيها المجتمع المفتوح  يعملون  /يعمل الفائزون  /أن يكون الفائز •
 المجتمعإلى ضمان عدم تعّثر للتهديد، وأن يسعى عملهم في مكافحة الفساد 

 فاً أن يتضمن العمل أكبر عدد من الناس المتأثرين بالفساد، بدالً من كونه جهداً فردياً صر  •
أن يؤدي الحصول على الجائزة إلى تعزيز صورة متلقي الجائزة وأن يحمي متلقي الجائزة  •

 من تهديدات مستقبلية
 الشجاعة -2
 يحب أن يكون العمل جريئًا وأنموذجيًا، وملهمًا ويستحق تقديرًا واسعًا على مستوًى دولي، •
أو الحقيقية حيث تم العمل يجب أن يكون الفائز معروفًا بمواجهته للعواقب السلبية الممكنة  •

 على مكافحة الفساد
 أن يكون العمل قادرًا على جذب االهتمام والمحاكاة والتنافس في أجزاء أخرى من العالم، •
 االستدامة -3
 يجب أن يعبر العمل عن التزام متواصل بمحاربة الفساد. •
أو أن يكون قد أدى إلى ذلك  بناء مؤسسات صلبة في مكافحة الفسادفي العمل يساهم أن  •

 شكل إضافة إلى دوام جهود مكافحة الفساد وقوتهاأن يكون قد و 
 إلى المتوسطوكنتيجة لذلك، أن يكون الفائز قد أدى عمله إلى تغيير حقيقي على المدى  •

 الطويل.المدى 

 األهلية

  ينبغي أن يحقق المرشحون المتطلبات التالية:

ا بعمل يمكنه أن يؤثر بشكل مهم، أو أنه ترك أثرًا مهمُا، على يجب أن يكون المرشحون قد قامو  •
 ،تهمالمستويات الحالية للفساد في بلدهم أو في منطق

 أن يكون العمل قادرًا على جذب االهتمام والمحاكاة والتنافس في أجزاء أخرى من العالم، •
 على مستوًى دولي، يحب أن يكون العمل جريئًا وأنموذجيًا، وملهمًا ويستحق تقديرًا واسعاً  •
  يجب أن يعبر العمل عن التزام متواصل بمحاربة الفساد. •

 ألشخاص راحلين. مكافحة الفساد يمكن للجنة في حاالت استثنائية جدا أن تبحث ترشيحات لجائزة



 المرشحون غير المؤهلين 

 أخذها بعين االعتبار لجائزة مكافحة الفساد: لن يتمالفئات التالية من المرشحين 

 أفراد أو منظمات مشكوك في نزاهتها أو أهدافها، •
أعضاء لجنة اإلدارة للشفافية الدولية، وأعضاء اإلدارة في فروع الشفافية الدولية، وأعضاء لجنة  •

الجائزة، والموظفون براتب في األمانة العامة للشفافية الدولية وفروعها أثناء خدمتهم بهذه 
 الوظائف،

  يقدمون ترشيحات ذاتية.األفراد أو المنظمات الذين  •

 قدم مرّشحًا اليوم

 قبل تقديم مرشح بعناية الدليل الموجز لجائزة مكافحة الفسادالرجاء قراءة 

 anticorruptionawards@transparency.orgإذا كانت لديك أية أسئلة، الرجاء الكتابة إلى 

 التفاصيل الخاصة بك

 اسم الشخص/ األشخاص أو المنظمة المقدمة للترشيح .1
 عنوان البريد اإللكتروني للشخص/ األشخاص المقدمة للترشيح .2
 لمقدمة للترشيحرقم الهاتف للشخص/ األشخاص أو المنظمة ا .3

 تفاصيل المرشح الذي تقدمه

 اسم الشخص/ األشخاص أو المنظمة المرشحة .1
 مهنة المرشح/ المرشحين أو وصف مختصر للمنظمة .2
 موقعصفحة/هل اسم المرئح/المرشحين/ المنظمة  في المجال العام )أي مذكورين على  .3

 ويب/ أو موقع إخباري(؟ نعم/ ال
 

 أسباب/ مبررات الترشيح

 يجب منح المرشح الجائزة؟لماذا  -1

https://www.transparency.org/files/content/2018anticorruption/Guidelines_ACA_AR.pdf
mailto:anticorruptionawards@transparency.org


 كلمة 300بما ال تزيد عن 

اختياري: وثائق داعمة على شكل مقتطفات صحفية، ملفات صوتية أو فيديو، إذا كانت  -2
 متوفرة وذات صلة

 

o  جوائز النزاهةدليل لقد قرأت  
o  نموذج الموافقة الخاص بحماية البياناتأوقع على 

 الرجاء إدخال الكلمة التي تراها في الصورة
 

 تقديم
 

 باالعتبار من قبل لجنة الجوائزالترشيحلت غير المكتملة لن يتم أخذها 

 الترشيحات أو األعمال الخطأ أو المضللة قد تؤدي إلى اعتبار المرشح غير مؤهل

 

ستقوم األمانة العامة بإشعار استالم ومراجعة ملفات الترشيح وتجميعها لدراستها من قبل لجنة الجوائز. 
 سيتم طلب معلومات إضافية إن لزم.

 
 

https://www.transparency.org/files/content/2018anticorruption/Guidelines_ACA_AR.pdf
https://www.transparency.org/files/content/2018anticorruption/Guidelines_ACA_AR.pdf
https://www.transparency.org/files/content/2018anticorruption/Guidelines_ACA_AR.pdf
https://www.transparency.org/files/content/2018anticorruption/Consent_Form_ACA_AR.pdf

	المرشحون غير المؤهلين

