Code of Conduct
The following rules establish the Code of Conduct for the Sheikh Tamim bin
Hamad Al Thani Anti-Corruption Excellence Award (hereinafter referred to
as ‘the Award’), for the staff of the Secretariat, the members of the High Level
Award Committee (hereinafter referred to as ‘the HLC’), the members of the
Assessment Advisory Board (hereinafter referred to as ‘the AAB’) of the
Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Anti-Corruption Excellence Award
(hereinafter referred to as ‘the Award’), and the recipients of the Award.
These rules serve as ethical guidelines that the above-mentioned entities and
their members should abide by before, during and after the Award nomination,
assessment and selection process.

They are as follows:

1. All staff and members of the above-mentioned bodies shall in carrying
out their functions adhere to the highest professional standards of
conduct and avoid conflicts of interest.
2. Staff and members of the abovementioned bodies shall inform any
potential or actual conflicts of interest to their supervisor or to the
respective body; and shall further act in accordance with the Guidelines
and respective ToRs received to effectively manage the conflict of
interest so that it would not affect in the integrity of the Award.
3. All staff and members shall be bound by confidentiality during the
course of the nomination, assessment and selection procedures.
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4. Staff and members shall act with professionalism, courtesy and
diplomacy, and remain objective and impartial during the assessment
and selection process.

5. Staff and members in breach of confidentiality shall be asked by the
Chairman of the Board of Trustees to step down from their position. A
staff or member of any selecting body found to conduct himself or
herself inappropriately shall be asked by the Chairman of the Board of
Trustees to resign from their position.

6. Staff and members shall not nominate a candidate for any of the Award
categories for the duration of mandates.
7. In making their decisions, staff and members shall not discriminate on
the basis of race, colour, sex, language, religion, national or social
origin, property or birth, the right to such measures of protection as are
required by his status as a minor, on the part of his family, society and
the State.
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مدونة قواعد السلوك
تحدد القواعد التالية مدونة قواعد السلوك لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد (واملشار إليها فيما بعد باسم
"الجائزة") التي يجب أن يلتزم بها موظفو األمانة ،وأعضاء اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالجائزة (واملشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة رفيعة
املستوى املعنية بالجائزة") ،وأعضاء املجلس االستشاري للتقييم (املشار إليه فيما بعد باسم "املجلس االستشاري للتقييم") التابعين لجائزة
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد (املشار إليها فيما بعد باسم "الجائزة") والفائزين بالجائزة.
وهذه القواعد تعد بمثابة توجيهات أخالقية يجب أن تلتزم بها الكيانات املذكورة أعاله قبل عملية ترشيح ،وتقييم ،واختيار املرشح للجائزة
وخاللها وبعدها.
وفيما يلي هذه القواعد:
 -1يتعين على جميع موظفي وأعضاء الهيئات املذكورة أعاله االلتزام بأعلى املعايير املهنية للسلوك وتجنب تضارب املصالح في أداء وظائفهم.
 -2يتعين على موظفي وأعضاء الهيئات املذكورة أعاله إبالغ مشرفيهم أو الهيئة املعنية عن أي تضارب محتمل أو فعلي في املصالح ،ويتعين
عليهم العمل ً
وفقا لإلرشادات والشروط املرجعية ذات الصلة التي يحصلون عليها إلدارة تضارب املصالح بحيث ال يؤثر على نزاهة الجائزة.
 -3يلتزم جميع املوظفين واألعضاء بالسرية في أثناء إجراءات الترشيح ،والتقييم ،واالختيار.
 -4يتعين على املوظفين واألعضاء التصرف بطريقة احترافية ،ومهذبة ،ودبلوماسية ،والحفاظ على املوضوعية والنزاهة في أثناء عملية التقييم
واالختيار.
 -5يطلب رئيس مجلس األمناء من املوظفين واألعضاء الذين ينتهكون السرية التنازل عن مناصبهم .كما يطلب رئيس مجلس األمناء من
املوظفين أو األعضاء في أي هيئة معنية باالختيار الذين يتصرفون
الئق االستقالة من مناصبهم.
ٍ
بشكل غير ٍ
 -6ال يجوز للموظفين واألعضاء ترشيح أي مرشح ألي فئة من فئات الجائزة طوال مدة واليتهم.
 -7ال يجوز للموظفين واألعضاء عند اتخاذ قراراتهم أن يميزوا على أساس العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو األصل القومي
أو االجتماعي ،أو املمتلكات ،أو امليالد ،وتقتض ي حالته كقاصر الحق في تدابير الحماية هذه من جانب عائلته ،واملجتمع ،والدولة.

