Terms of Reference for the Secretariat of the Sheikh Tamim bin
Hamad Al Thani Anti-Corruption Excellence Award.
1. Introduction
The Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Anti-Corruption Excellence Award
(hereinafter referred to as ‘the Award’) is intended to offer recognition and appreciation
to successful and effective approaches and prominent contributions to the prevention
of and fight against corruption. It would recognize and reward exceptional efforts made
by individuals, groups and organizations, including youth. The Award would be given
to initiatives that have demonstrated or have potential in significantly contributing or
driving effectiveness in the field of anti-corruption.
With a view to promoting greater awareness of the importance of tackling corruption
and to encourage implementation of crucial measures of the United Nations Convention
against Corruption, creative achievements and contributions of individuals and
organizations towards more effective and responsive anti-corruption prevention efforts
in countries worldwide would be rewarded with the Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani
Anti-Corruption Excellence Award.
By highlighting exemplary models and promoting excellence and creativity in
anticorruption, the Award would facilitate the collection, dissemination and, where
possible, replication of noteworthy initiatives and good practices to foster integrity,
accountability and transparency. In this context, the Award would serve as an incentive
and as a tool to identify, recognize, honour and reward those who have shown vision,
leadership, creativity, enthusiasm in, and commitment and dedication for tackling
corruption, as well as the capacity to inspire others to replicate similar efforts. Against
this background, the Award would create a platform that acknowledges good practices
and spurs action in the global fight against corruption.
Every year those eligible for nomination will be determined with the following
categories:
•

Anti-Corruption Lifetime/Outstanding Achievement

•

Anti-Corruption Academic Research and Education

•

Anti-Corruption Youth Creativity and Engagement
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•

Anti-Corruption Innovation

2. Establishment of the Secretariat
2.1. The Secretariat has been established by the Chairman of the Board of Trustees of
ROLACC with the purpose of serving in a supporting, planning, organizational
and administrative function with regards to the planning, implementation and
follow-up of the Award.
2.2. The Secretariat shall comprise an Executive Secretary and such professional and
administrative staff as may be required for the performance of its functions.
2.3. The Secretariat shall be responsible for all organizational, administrative and
financial matters regarding the Award, including by means of establishing
procedures and providing overall support to the selection process.
2.4. Under no circumstances is the Secretariat to engage in action that may influence
the selection procedure for the Award.

3. Obligations and Responsibilities of the Secretariat
The responsibilities of the Secretariat shall be:
3.1. Coordinate, implement and administer the processes of nomination and selection
for the Award. Its responsibilities may include but are not limited to the following
tasks:
•

Prepare and coordinate the nomination and selection procedure for nominees
of the Award;

•
•

Carry out due diligence, after obtaining consent, of the shortlist nominations,
requesting further information on nominees, and requesting their consent to
be nominated and be subjected to appropriate background checks;
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•

Create and implement a communication strategy for the receipt of
nominations as well as for sharing information regarding the Award;

•

Provide administrative and organizational support to the High-Level Award
Committee (hereinafter referred to as ‘the HLC’) and the Assessment
Advisory Board (hereinafter referred to as ‘the AAB’) before, during and after
the assessment and selection process;

•

Prepare and coordinate the organization and conduct of the annual ceremony
for the presentation of the Awards;

•

Prepare reports, evaluations, contacts and lessons learned; and

•

Make full evaluation of the Award’s succeeding iterations.

3.2. The Secretariat is committed to following and applying best practices and shall
efficiently and effectively use its resources to fulfill all of its responsibilities.

4. Award Nomination Process
4.1. The Secretariat shall prepare and, upon approval of the Chairman, publish the
guidelines for the process of nomination and selection for the Award.
4.2. These guidelines shall be published through the Award’s communication channels
and include all steps for the nomination to be considered valid. These include the
pre-screening and verification process for all submitted nominations.
4.3.

5. Due Diligence of Nominations
5.1. The Secretariat shall, following the completion of the nomination process pursuant
to Article 3 of the Guidelines for the nomination, assessment, evaluation and
selection for the Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Anti-Corruption Excellence
Award (hereinafter referred to as ‘the Guidelines’), collect all submitted
nominations and conduct due diligence pursuant to Article 4 of the Guidelines.
5.2. The Secretariat shall publish deadlines on the Award’s multimedia platform.
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5.3. This due diligence shall not be conducted with the same evaluation criteria put
forth to the HLC and AAB, as the Secretariat has no authority to make any critique
of substance to the nominations themselves.
5.4. The Secretariat shall conduct this due diligence to evaluate the validity of the
nominations, which includes, but is not limited to:
5.4.1. Making sure that all relevant and required data fields in the online
nomination form have been filled in;
5.4.2. Verify the existence and validity of the persons and/or entities being put
forth for nomination pursuant to Article 3 of the Guidelines.
5.5. The Secretariat shall contact the eligible nominees to inquire if they wish to accept
their nominations. If the nominees decline to either accept the nomination or be
subjected to the above-mentioned background checks their nomination shall not
be considered.
5.6. Once all nominations have gone through due diligence, the Secretariat shall inform
the AAB of eligible nominations in order for them to carry out the remainder of
the selection process.

6. Communication Strategy
6.1. The Secretariat shall create and maintain a comprehensive communication strategy
for the dissemination of information and promotion of the Award.
6.2. This communication strategy should containtraditional and new media.

7. Assistance and Support by UNODC
7.1. The Secretariat may request the assistance and support of UNODC, including in
the following areas:
7.1.1. Provide advice on potential members for the AAB;
7.1.2. Participate as an observer in both HLC and AAB deliberations;
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7.1.3. Provide input and advice on best practices in preventing and combating
corruption, as requested; and
7.1.4. Participate in the Award ceremony at the level of the Executive Director.
7.2. For the purposes of the Award and all procedures, UNODC’s role shall be strictly
in a non-binding advisory capacity.
7.3. Assistance, advice and support by UNODC may be provided in the appropriate
form to be agreed upon by the Secretariat and UNODC.
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الشروط املرجعية لألمانة الخاصة بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميزفي مكافحة الفساد
 -1مقدمة
تهدف جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد (واملشار إليها فيما يلي باسم "الجائزة") إلى تقدير املناهج الناجحة والفعالة
واملساهمات البارزة في مجال منع الفساد ومكافحته ،فهي ّ
تقدر ّ
وتكرم الجهود االستثنائية التي يبذلها األفراد ،والجماعات ،واملنظمات ،بما في ذلك
كبير أو قيادة الفعالية في مجال مكافحة الفساد.
الشباب .سيتم منح الجائزة للمبادرات التي أثبتت أو لديها القدرة على املساهمة
ٍ
بشكل ٍ
بهدف زيادة الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتشجيع تنفيذ التدابير الحاسمة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،يتم منح جائزة الشيخ تميم بن
ً
ً
ً
ً
ً
وتكريما لإلنجازات واملساهمات املميزة لألفراد واملؤسسات الذين يبذلون
جهودا أكثر فعالية واستجابة
تقديرا
حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد
ملنع الفساد في جميع أنحاء العالم.
من خالل تسليط الضوء على النماذج املثالية وتعزيز التميز واإلبداع في مكافحة الفساد ،تعمل الجائزة على تسهيل جمع املبادرات الجديرة باملالحظة
واملمارسات الجيدة ونشرها وتكرارها إن أمكن ،وذلك لتعزيز النزاهة ،واملساءلة ،والشفافية .وفي هذا الصدد ،ستكون الجائزة بمثابة حافز وأداة
لتحديد ،وتقدير ،وتكريم ،ومكافأة أولئك الذين يثبتون أن لديهم رؤية ،وقيادة ،وإبداع ،وحماس في مكافحة الفساد والذين التزموا وتفانوا في مكافحة
الفساد وأن لديهم القدرة على إلهام اآلخرين لتكرار جهود مماثلة .وفي ضوء ذلك ،ستنش ئ الجائزة منصة لتقدير املمارسات الجيدة وتحفيز العمل في
املكافحة العاملية للفساد.
سيتم في كل عام تحديد املؤهلين للترشيح بالفئات التالية:
•

إنجاز العمر  /اإلنجاز املتميز في مكافحة الفساد

•

البحث واملواد التعليمية األكاديمية في مكافحة الفساد

•

إبداع الشباب وتفاعلهم في مكافحة الفساد

•

االبتكار في مكافحة الفساد

 -2تأسيس األمانة
 1-2تأسست األمانة من قبل رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بهدف املشاركة في الدور الوظيفي الداعم والتخطيطي والتنظيمي
واإلداري فيما يتعلق بتخطيط الجائزة وتنفذها ومتابعتها.
 2-2يتكون الهيكل التنظيمي لألمانة من أمين تنفيذي وموظفين مهنيين وإداريين ،حسب االقتضاء ،ألداء وظائفها.
 3-2تتحمل األمانة مسؤولية جميع املسائل التنظيمية واإلدارية واملالية املتعلقة بالجائزة ،بما يشمل وضع اإلجراءات وتقديم الدعم الشامل لعملية
االختيار.
 4-2ال تشترك األمانة ،بأي حال ،في أي إجراء من شأنه التأثير بإجراءات االختيار للجائزة.
 -3التزامات ومسؤوليات األمانة
فيما يلي مسؤوليات األمانة:
 1-3تنسيق وتنفيذ وإدارة عمليتي الترشيح واالختيار للجائزة .وتشمل مسؤوليات األمانة ما يلي على سبيل الذكر ال الحصر:
•

إعداد وتنسيق إجراءات الترشيح واالختيار الخاصة باملرشحين للجائزة.
بعد الحصول على املوافقة؛ تطبيق إجراءات العناية الواجبة بشأن القائمة املختصرة للمرشحين ،مع طلب معلومات إضافية عن املرشحين،
م
وطلب موافقتهم على الترشيح وإجراء التحريات الشخصية املسبقة عليهم.

•

وضع وتنفيذ استراتيجية تواصل الستالم الترشيحات باإلضافة إلى مشاركة املعلومات بشأن الجائزة.
تقديم الدعم اإلداري والتنظيمي للجنة رفيعة املستوى املعنية بالجائزة (واملشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالجائزة")
واملجلس االستشاري للتقييم (واملشار إليها فيما بعد باسم "املجلس االستشاري للتقييم") قبل عملية التقييم واالختيار وفي أثنائها وبعدها.
إعداد وتنسيق وتنظيم وتنفيذ الحفل السنوي لتقديم الجوائز.

•

إعداد التقارير والتقييمات وقوائم االتصال والدروس املستفادة.

•

•
•

• إجراء تقييم كامل لألعوام التالية للجائزة.
 2-3تلتزم األمانة باتباع وتطبيق أفضل املمارسات ،وتستخدم مواردها بفاعلية لتنفيذ مسؤولياتها.
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 -4عملية الترشيح للجائزة
م
 1-4ت ِعد األمانة وتنشر اإلرشادات الخاصة بعملية الترشيح واالختيار للجائزة عقب موافقة الرئيس.
 2-4متنشر اإلرشادات عبر قنوات التواصل الخاصة بالجائزة ،وتشمل تلك اإلرشادات جميع خطوات الترشيح املم َّ
قرر تطبيقها.
 -5العناية الواجبة بالترشيحات
ً
 1-5عقب إنجاز عملية الترشيح وفقا للمادة  3من إرشادات الترشيح ،والتقييم ،واالختيار لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد
جمع األمانة كل الترشيحات املم َّ
م ّ
قدمة وتطبق إجراءات العناية الواجبة بموجب املادة  4من اإلرشادات.
(واملشار إليها فيما بعد باسم "اإلرشادات") ،ت ِ
 2-5تنشر األمانة التواريخ النهائية على منصة الوسائط املتعددة للجائزة.
 3-5ال تطبق إجراءات العناية الواجبة ً
وفقا لنفس معايير التقييم املم َّ
قدمة إلى اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالجائزة واملجلس االستشاري للتقييم؛ إذ
ال تمتلك األمانة السلطة لنقد موضوع الترشيح نفسه.
 4-5تطبق األمانة إجراءات العناية الواجبة لتقييم صالحية الترشيحات بما يشمل على سبيل الذكر ال الحصر:
 1-4-5التأكد من تعبئة جميع حقول البيانات ذات الصلة واملطلوبة في نموذج الترشيح عبر اإلنترنت.
م
 2-4-5التحقق من وجود وصالحية األشخاص و/أو الهيئات املرشحين بموجب املادة  3من اإلرشادات.
م
م
 5-5تتصل األمانة باملرشحين املؤهلين لالستفسار عن رغبتهم في قبول الترشيح .في حالة رفض املرشحين قبول الترشيح أو إجراء التحريات الشخصية
م
املسبقة املذكورة أعاله عليهم ،ال ميلتفت إلى ترشيحهم.
م
 6-5بمجرد تطبيق إجراءات العناية الواجبة بشأن جميع الترشيحات ،تبلغ األمانة املجلس االستشاري للتقييم باملرشحين املؤهلين من أجل استكمال
عملية االختيار.
 -6استراتيجية التواصل
 1-6تضع األمانة وتحافظ على استراتيجية تواصل شاملة لنشر املعلومات عن الجائزة وترويجها.
 2-6يجب أن تشتمل استراتيجية التواصل على وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة.
 -7املساعدة والدعم من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة
 1-7يجوز لألمانة طلب املساعدة والدعم من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة بما يشمل املجاالت التالية:
 1-1-7تقديم املشورة بشأن األعضاء املحتملين للمجلس االستشاري للتقييم.
 2-1-7املشاركة كمراقب في مداوالت اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالجائزة واملجلس االستشاري للتقييم.
 3-1-7تقديم الخبرات واملشورة بشأن أفضل املمارسات في منع ومكافحة الفساد حسب االقتضاء.
 4-1-7املشاركة في حفل تقديم الجوائز بصفة املدير التنفيذي.
 2-7ألغراض الجائزة وجميع اإلجراءات ،يقتصر دور مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة على الصفة االستشارية غير امللزمة.
 3-7يجوز تقديم املساعدة واملشورة والدعم من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة بالطريقة املناسبة التي يتفق عليها األمانة ومكتب األمم
املتحدة املعني باملخدرات والجريمة.
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