جائزة مكافحة الفساد :دليل موجز
تهدف جائزة الشفففففففافية الديلية فح مكافحة الفسففففففاد إلى تقدير عمل معين أي مبادرة معينة قام بها فرد أي
أفراد أي منظمة أي منظمات يتشففكل مسففاممة مةميسففة فح الكفاح ضففد الفسففاد يفح رسففالة حركة الشفففافية
الديلية .بينما يتيقع ممن يتةقين الجائزة أن يكينيا حاالت أنميذجية ،فإن جائزة مكافحة الفسففاد سففتشففكل،
فح اليقت ذاته ،تقديرا ً لعمل معين أي مبادرة معينة مما سففيبرز اآلثار المتعددة األيجه لةكفاح ضففد الفسففاد
عةى نطاق عالمح.
يمكن منح جائزة مكافحة الفسففاد لشففأو مأي منظمة يقيم بياجبات يظيفية أي مهنية يكذلك يمكن منحها
لناشفففط أي ناشفففطين فح كل نياحح الحياة .يمكن لةجنة جائزة مكافحة الفسفففاد ،يمح الجهة المسفففنيلة عن
تقييم الترشفففففيحات ياأتيار الفائزين ،أن تأتار فائزين اثنين بحد أقصفففففى .يبتقديم مذه الجيائز ،سفففففت أذ
الةجنة بعين االعتبار ال حاجة لتقدير الجهيد فح ميادين متنيعة فح المجتمع المدنح ،يالقطاع الأاو،
يالحكيمة يلتقدير مبادرات مكافحة الفسفففففاد عبر العالم .تتكين الجائزة من ميدالية الفيز يالمشفففففاركة فح
حفل تيزيع الجائزة أالل الديرة السابعة عشرة لمنتمر مكافحة الفساد الديلح الذي سيعقد فح الفترة من
الثانح يالعشرين يالرابع يالعشرين تشرين األيل /أكتيبر  2018فح كيبنهاجن ،الدنمارك.
قد يكين لجائزة مكافحة الفسففففففاد ،فح بعال الحاالت ،أثر عمي  ،حيث يمكن لهذا التقدير أن يسففففففامم فح
التطيرات االجتماعية ،يالسفففياسفففية ،ياالقتصفففادية فح البةدان المعنية .يلذلك سفففتتبع لجنة جائزة مكافحة
الفسفففاد ،فح اأتيار الفائزين ،عمةية تقييم ياضفففحة تحترم ح المشفففاركة يتكافن الفرو يفح اليقت ذاته
التنيع .يعند بحث الترشففففففيحات فإن لجنة جائزة مكافحة الفسففففففاد سففففففت أذ كذلك بعين االعتبار التيازن
الجغرافح يالمهنح.

األهلية للترشيح
ينبغح أن يحق المرشحين المتطةبات التالية:
•
•
•
•

يجب أن يكين المرشحين قد قاميا بعمل يمكنه أن ينثر بشكل مهم ،أي أنه ترك أثرا ً مهماُ ،عةى
المستييات الحالية لةفساد فح بةدمم أي فح منطقتهم،
أن يكين العمل قادرا ً عةى جذب االمتمام يالمحاكاة يالتنافس فح أجزاء أأرى من العالم،
ى ديلح،
يحب أن يكين العمل جريئا ً يأنميذجياً ،يمةهما ً ييستح تقديرا ً ياسعا ً عةى مستي ً
يجب أن يعبر العمل عن التزام متياصل بمحاربة الفساد.

يمكن لةجنة فح حاالت استثنائية جدا أن تبحث ترشيحات لجائزة مكافحة الفساد ألشأاو راحةين.
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الفئات التالية من المرشحين لن يتم أأذما بعين االعتبار لجائزة مكافحة الفساد:
• أفراد أي منظمات مشكيك فح نزامتها أي أمدافها،
• أعضاء لجنة اإلدارة لةشفافية الديلية ،يأعضاء اإلدارة فح فريع الشفافية الديلية ،يأعضاء لجنة
الجائزة ،يالميظفين براتب فح األمانة العامة لةشفافية الديلية يفريعها أثناء أدمتهم بهذه
اليظائف،
• األفراد أي المنظمات الذين يقدمين ترشيحات ذاتية.

إجراءات الترشيح
•
•
•
•
•
•
•

يمكن تقديم الترشيحات بياسطة شأو/أشأاو أي منظمة/منظمات فح أي يقت انسجاما ً مع
مذه القياعد؛ عةما ً أن الترشيحات الذاتية غير مقبيلة،
المرشحين السابقين يمكن إعادة ترشيحهم مع ضريرة تحديث بياناتهم،
يشجّع األفراد يالمنظمات الذين يقدمين ترشيحات ،حيث أمكن ،أن يقدميا ترشيحاتهم بدعم من
فرع الشفافية الديلية المالئم،
فح حالة استالم ترشيح من جهة غير فرع من فريع الشفافية الديلية ،ستتم دعية الفرع المعنح
لمساعدة لجنة الجائزة يذلك بتقديم تقييم أاو حيل قية الترشيح،
يمكن لةجنة جائزة مكافحة الفساد أن ت أذ عةى عاتقها القيام بترشيح،
ال يسمح بتقديم ترشيحات من العامةين براتب فح األمانة العامة لةشفافية الديلية،
سيتم تعميم عمةية الترشيح من أالل الميقع اإللكترينح لةشفافية الديلية يقنيات التياصل
االجتماعح إضافة إلى إيصالها إلى منظمات أارجية أأرى.

ملف الترشيح
Nominations should be submitted by filling in the form available at
www.transparency.org/anticorruptionaward (preferred). Alternatively, you may email your
nomination to anticorruptionawards@transparency.org.

من أجل أن يكين الترشيح منمالً لةبحث ،يجب أن يتضمن ما يةح:
• نميذج ترشيح يحتيي تفاصيل المرشح لةجائزة يالجهة المرشحة،
• بيان يطرح ترشيح الحالة مبما ال يزيد عن  300كةمة ييضح لماذا يستح المرشح /المرشحين
جائزة مكافحة الفساد.
اأتياريا ً:
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• يثائ داعمة عةى شكل مقتطفات صحفية ،يمةفات صيتية أي بالفيديي ،إذا كانت متيفرة يذات
عالقة.
مةفات الترشيح غير الكامةة ال يمكن أأذما باالعتبار من قبل لجنة جيائز مكافحة الفساد.
الترشيحات أي األعمال المغةيطة أي المضةةة يمكن أن تجعل المرشح غير منمل لةترشيح.
يجب ت قديم الترشيحات عن طري تعبئة النميذج الميجيد عةى:
 http://www.transparency.org/anticorruptionawardميمذا مي المفضل .
أي باإلمكان ،كبديل ،إرسال الترشيح بياسطة البريد اإللكترينح إلى:
،anticorruptionawards@transparency.org
أي إرساله بالبريد العادي إلى العنيان التالح:
Transparency International Secretariat
Anti-Corruption Award
Alt Moabit 96
10559 Berlin
Germany

ستقيم األمانة بإقرار استالم مةفات الترشيح ،يمراجعتها يتجميعها ليتم بحثها من قبل لجنة جائزة
مكافحة الفساد .سيتم طةب معةيمات إضافية عند الضريرة.
ستقيم لجنة جائزة مكافحة الفساد بعد ذلك بتقييم مةفات الترشيح بشكل مفصل يبحث جدارتها.
ستطةب لجنة جائزة مكافحة الفساد نصيحة فرع الشفافية الديلية المعنح حيث أمكن .سينأذ رأي
الفرع باالعتبار يلكن ال يمكن اعتباره مةزما ً.
بناء عةى مراجعة يمناقشة جدارة الترشيح ،سيصيت أعضاء الةجنة عةى قائمة قصيرة من
المرشحين.
بناء عةى الصالحية المأيلة لةجنة جائزة مكافحة الفساد ،سيتم نشر القائمة القصيرة .يلكن قبل
النشر سيتم الحصيل عةى الميافقة الأطية لةمرشحين فح القائمة القصيرة .لن يتم نشر القائمة
القصيرة دين ميافقة مرشحح القائمة القصيرة.
ستتم ديرة ثانية من التصييت من أجل التحديد النهائح لةفائز /الفائزين .يستقيم الةجنة بتقديم
تيصياتها الأتيار المرشحين الذين سيمنحين الجائزة إلى مجةس إدارة الشفافية الديلية إلقرارما
عةى قاعدة عدم االعتراال .بإمكان مجةس اإلدارة دعية لجنة الجائزة إلعادة النظر بمرشح معين
مع إعطاء أسبابها .فح حالة قيام لجنة الجائزة بت كيد تيصيتها ،يكين دير مجةس اإلدارة أأذ
القرار النهائح.

لةجنة الح فح:
• أن تقرر فيما إذا كان الترشيح يأدم أغراال الشفافية الديلية أي فيما إذا كانت اليسائل التح
استأدمها مقدم الترشيح تتف مع معايير الشفافية الديلية،
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•
•
•
•

أن تطةب من مقدم الترشيح أي الفرع اليطنح لةشفافية الديلية المالئم معةيمات إضافية من أجل
إرفاقها بمةف الترشيح يالقيام باستفسارات إضافية ترى أنها ذات صةة ،يأن تمتنع عن اعتبار
ترشيح معين إذا كانت المعةيمات المقدمة ،حسب رأيها ،غير كافية،
أن تنظم ،فح حاالت استثنائية ،زيارة لبةد المرشح لةتحق من دقة المعةيمات المقدمة أي
لةحصيل عةى المزيد من األدلة الضريرية،
أن تيصح بعدم منح أية جائزة مكافحة الفساد فح حال عدم يجيد مرشح مناسب،
أن تيصح بسحب جائزة مكافحة الفساد إذا تصرف الفائز بطريقة ال تحترم النزامة أي سمعة
حركة الشفافية الديلية يجائزة مكافحة الفساد .ينبغح تقديم أسباب محددة بشكل صريح لمثل مذه
التيصية إلى مجةس اإلدارة لةشفافية الديلية.

من أجل قراءة الشريط المرجعية الأاصة بةجنة جائزة مكافحة الفساد الرجاء زيارة:
http://www.transparency.org/files/content/ouraccountability/2016_06_27_AntiCorruption
AwardCommittee_ToR.pdf

تضارب المصالح
فح حال ظهير تضارب مصالح متعة بمرشح معين ،فإن أعضاء لجنة جائزة مكافحة الفساد
المعنيين سيمتنعين عن التصييت.
النشر العام
تصبح جميع الترشيحات مةكية الشفافية الديلية.
بناء عةى استالم الميافقة الأطية لمرشحح القائمة القصيرة ،تمنح الشفافية الديلية الح فح
استأدام اسم المرشح الذي يصل مذه القائمة يصيته يصيرته دين مقابل ،يذلك بغرال إعالن
يتعميم جميع المياد المتعةقة ببرنامج جائزة مكافحة الفساد يمراسم حفل الجائزة ،ب ية يسيةة،
يعبر العالم.
مسنيلية الحصيل عةى جميع اليثائ الالزمة مالفيزا يجياز السفر ،إلخ لةسفر من أجل حضير
حفل تقديم الجائزة تقع عةى عات الفائز /الفائزين.
السياسة المتعلقة بالخصوصية
ستتم عمةية الترشيح الأاصة بجائزة مكافحة الفساد سيتم االلتزام بالقيانين المطبقة فيما يتعة
بحماية أصيصية البيانات يأمن البيانات .لن تقيم الشفافية الديلية بجمع أية بيانات شأصية أي
تأزينها أي استعمالها دين معرفة المرشح يميافقته .يجيز لةمرشح /المرشحين أن يةغح مذه
الميافقة فح أي يقت بالكتابة إلى  .anticorruptionawards@transparency.orgيتم جمع البيانات
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الشأصية فقط بغرال الترشيح يبرنامج تقديم الجائزة ييتم الكشف عنها فقط ألعضاء لجنة جائزة
مكافحة الفساد يأمانتها يستتم إزالتها بتاريخ  31كانين األيل /ديسمبر .2018
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