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ARTICLE 13 UNCAC
AWARENESS-RAISING MEASURES AND EDUCATION

)QATAR (THIRTEENTH MEETING

اثل ا :الدجالسات واأحلباث
قامت هيئة الرقابة ايداجلية والشفافية إب داد الدجالسات واأحلباث التالية:
 -1دجالسة مسحية ملفاهيم النزاهة والشفافية لدي الشبا .
 -2التعاوي مع جامعة حمد بن ظلفية جيراء حبوث متعل ة ابلنزاهة والشفافية ت امجالالت التالية:
 .aإجراء دجالسة م اجلنة حو جتاجل البلداي فيسا يتعلق بعسليات إصسح اأجلهزا ا كومية ،واثهود اليت تستهدف ترسيخ مبادحل ا و سة الرشيدا ومكافحة الفساد ،مع الرت
يز ل البلداي اليت احتلت تصنيفا مت دما ل مؤشرات الفساد ظس الع د
امالض .

 .bفهم الرقابة ايداجلية واماللية وال انونية ت املؤسسات ا كومية والوساال الفعالة لتعزيز الرقابة اماللية.

األنشطة املتعلقة إ بعالن الدوحة:
اسددتضددافت دولة قطر املؤمرت ال الث شددر ملنع اثرمية والعدالة اثنااية ام  ،2015والذي نتج نه "ا سي الدوحة" .حيث اثدير ابلذ ر اي دولة قطر
انت سباقة ت اثهود الدولية ملكافحة اثرمية املناسة وما يرتبط هبا من جراام.
حتويدل إ سي الددوحدة إخ واقع ملسوس ،أطلق مكتد اأملم املتحددا املعي امبلخد ّّدجالت واثرميدة  -بدد م مدايل من دولدة قطر  -برانردا دامليدطا طسوحدا مسدددا دا الدو ل حت يق أعر إجيايب
ومسدددتدام ت را منع اثرمية والعدالة اثنااية ومنع الفسددداد وسدددايدا ال انوي .وتروج هذه املبادجال ،اليت وبغيدة مدى أجلبع سدددددنوات ،مجلتسعات مسددددداملة وظالية من الفسددددداد ومشدددددر ة لل سيع
من أجل حت يق التنسية املسدددددتدامة من ظس اتباع هج ير ّز ل يهدف إخ متتد ل
الناس ويوفر سبل العدالة لل سيع ويبي مؤسسات فعالة وظاضعة للسساءلة ل ميع املستووت.
وير ز الرابمنج العامل ل أجلبعة انصر مراتبطة  :التعليم من اجل
العدالة  -نزاهة ال ضاء  -إ ادا أهتيل الس انء  -منع اثرمية من ظس الروضة
إطالق اجالئزة السنوي للشيخ م تيم بن حمد آل اثن الدولية للتميز ي ف مكافحة الفساد:
وت دم ااثازا سددددنوو ت اليوم العامل ملكافحة الفسدددداد الذي يوافق التاسددددع من ديسددددسرب ،تكرميا وت ديرا ملن سددددامهوا ت ا سلة العاملية ملكافحة الفسدددداد،
واليت يشرف ليها مر ز حكم ال انوي ت دولة قطر.
أُطل ت ااثازا سددددددددنة  ،2016و انت أحد ارات التعاوي برت مر ز حكم ال انوي ومكافحة الفسدددددددداد ابلدوحة – ROLACCمؤسددددددددسددددددددة مد ومة

ابلكامل من دولة قطر – ومكت األمم املتحدا املعين امبلخدجلات واثرمية  UNODCو انت احتفاليهتا األوخ ت فيينا ابلنسسدد ددا يوم  9ديسد د ددسرب ،من نفس
العام ،ودوجلهتا ال انية ت م ر األمم املتحدا ت جين ت سدويسدرا ت ديسدسرب من ام  ،2017والدوجلا ال ال ة ّ دت ت مر ز بوتراجاو الدويل للسؤمترات ت
ُ
ماليزو ت  7ديسد د ددسرب ام  .2018والرابعة ت مر ز ي ايل للسؤمترات ت جل اوندا باتجليخ  9ديسد د ددسرب  .2019لتكوي ميع هذه الدوجلات
مسددامهة براي ت جهود اأملم املتحدا ت را التو ية والت ي واجيلشدداد ونشددر ع افة النزاهة ،وتسددليط الضددوء ل محاجليب الفسدداد ت ميع أحاء العامل .وقد جالفق إقامة حفل تكري الفاازين ل
ام إقامة نُصد تذ اجلي ل شدكل يد ترفض الفسداد .وقد أُقيم النُصد التذ اجلي األو لل ازا ت م ر اأملم
املتحدا ت فيينا ام  .2016وأُقيم النُص التذ اجلي ال اس حا ت م ابل م ر اأملم املتحدا ت جن ام .2017
النُصددددددددددد التذ اجلي ال الث ف د أُقيم ت العام  ،2018و ل اجلتفاع  12م تارّت سددددددددددداحة بوترا م ابل مكت جاليس الوزجالء امالليزي ،ومسددددددددددد د بوترا ت العاصدددددددسة ايداجلية بوتراجاو

ت ماليزو .وأقيم النصددددددد الرابع امام قا ه مؤمرتات ي ايل برواندا .تطل حت يق أ رب دد ممكن من أهداف أما دم ا تباجلها جاازا واحدا ،وت سدديسها إخ دا جوااز تشددسل دا فئات.
وذلك للسسددا دا ت د م وحفز وتنفيذ أ رب دد ممكن من الشدددددددهري ،ااثازا املتعددا،
أهدافها ،و دم اقتصدددددددددددددداجل الد م ل هدف دوي غريه ،وت ديرا لل هود املتسيزا ت ديد امجالالت املتنو ة ،ت إطاجل اثهود الدولية ملكافحة الفسدددددددددددددداد،
وتتس ل هذه الفئات ت:
إجناز العسر /اجيناز املتسيز  -االبتكاجل ت مكافحة الفساد  -إبداع الشبا وتفا هلم ملكافحة الفساد  -البحث واملواد التعليسية األ ادميية.
األنشطة املتعلقة مبنتدى الدوحة:
• مت إنشاء منتدى الدوحة ت العام  ،2000وهو منصة للحواجل العامل حو التحدوت اليت تواجه العامل.
• يش ع منتدى الدوحة ل تباد األفكاجل وصياغة السياسات والتوصيات ال ابلة للتطبيق.

• جيسع منتدى الدوحة صانع السياسات ،وجلؤساء ا كومات والدو  ،ومم ل ال طاع اخالص ،وامجلتسع املدس ،واملناسات غري ا كومية ،إمياان
ين التنوع ت الفكر يعزز يفية التعامل مع التحدوت املشرت ة.
• منذ إنشااه ،تناو املنتدى موضو ات هامة ،وحضره جلؤساء الدو والوزجالء وقيادات من ال طاع اخالص واملناسات غري ا كومية .يستفيد املنتدى من املوقع اثغرات املسيز ملدينة
الدوحة ،والذي يش ع ل است طا الناس إليها من ميع أحاء العامل .وهو ما نتج نه حضوجل مميز
وتباد فكري فريد من نو ه.
ومن أهم املنتدوت اليت تتعلق م بنع الفساد ومكافحته منتدى الدوحة : 2019
• أطلق مسسى (ا و سة ت امل متعدد األقطا ) ل منتدى الدوحة .2020
• سنتدى فكري جلودي ،حبث منتدى الدوحة ام  2019املواضيع التالية:
 oالتوجهات والتكنولوجيا.
 oالت اجال واالست ساجل.
 oاملواجلد البشرية وانعدام املساوا.
 oاأملن وحو سة االنرتنت والدفاع.
 oاملناسات الدولية ،امجلتسع املدس ،والفا لرت من غري الدو .
 oال افة واحوية.

استضافة املنظمة العاملية للرمبالنيين ضد الفساد “غوابك” GOPAC”::
اسدددتضدددافت دولة قطر املؤمرت العامل السدددابع للرمبالنريت ضدددد الفسددداد ت ام  ،2019مببادجال مشدددرت ة من رلس الشدددوجلى واملناسة العاملية للرمبالنريت ضدددد الفسداد ،اذ تعد منصدة مهسة لتباد اخلرابت والت
اجل والدجلوس املسدتفادا للرمبالانت امحللية ت مواجهة الفسداد ،وأي مناقشداته سدتعزز وتوسدع من شدبكة
الرمبالنريت ضد الفساد حو العامل.
جامعة قطر:
م

.أ

ت ا تساد م رجلات دجلاسية تتناو جان الفساد والنزاهة ت دد من التخصصات م ل نام املعلومات وأمن ا وسبة واالست ساجل واألظسق

واظسقيات امحالماا وإداجال األ سا وغريها ،ومن أمهها:
م رجل قانوي مكافحة الفساد–LAWC 352
يتناو هذا امل رجل جراام الفساد ت التشريع ال طري سواء اختذ الفساد صوجال الفساد ايداجلي وذلك ت صوجال جرمية الرشوا واثراام امللح ة هبا ،أو اختذ صوجال الفساد اماليل اابل تداء ل امال
العام من ظس اظتسسه أو االستيسء ليه أوغري ذلك من صوجل اال تداء .سا يتناو امل رجل جراام إساءا استعسا املوظ العام لوظيفته واستغسحا حت ي ا ملصلحة شخصية له أو للغري أو
إضراجال ابلغري دوي وجه حق .ويتعرض امل رجل ذلك ملفهوم الفساد
وصوجله ت االتفاقيات الدولية ذات الصلة السيسا اتفاقية اأملم املتحدا ملكافحة الفساد واالتفاقية العربية ملكافحة الفساد وذلك من ظس م اجلنة تلك االتفاقيات مع النصوص الع ابية ت التشريعات ال طرية اليت
جرتم الفساد للوقوف ل مدى تواف ها و فايتها .وأظراي ،يتناو امل رجل حتديد اأجلهزا
الرقابية ت قطر ودوجلها ت مكافحة الفساد ،وآليات تعزيز النزاهة وإ سا مبدأ الشفافية.

م رجل اثراام االقتصادية–LAWC 355
يتناو هذا امل رجل ال وا د العامة اليت تنطبق ل اثراام االقتصادية وبياي طبيعتها وظصوصية أجل اها والع وابت امل رجال حا .سا يتضسن ال وا د اليت تنام احيئات املختصة ابلكش هنا وتتبعها والتح يق
مع مرتكبيها ومحا ستهم .ويتناو امل رجل ل وجه اخلصوص دجالسة جرمية غسل اأملوا ل الصعيدين الوطي والدويل ،وجراام حماية املستهلك واألسراجل الت اجلية والتسرت الت اجلي والغش ت املعامست
الت اجلية والتهري اثسر وجراام ايفسس
الت اجلي وجراام املنافسة غري املشرو ة واملساجلسات ااحلتكاجلية.
 .السددددددددايسددددددددات املؤسددددددددسددددددددية األ ادميية والطسبية م ت ا تسادها ونشددددددددرها ل موقع ااثمعة من منطلق قيم ااثمعة فيسا خيص النزاهة والشددددددددفافية
واملصداقية – الروابط:
• •
•
•
•
•

•
•
•
•

جالبط مي اق النزاهة ااثمع
شكاوى واتلسات الطلبة
دليل ضو هيئة التدجليس
دليل الطال
سياسات وإجراءات

ت.

د وجلش وحل ات ن اش حو هذه اثوان :

• •

ندوا لسية حو مكافحة الفساد

• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•

إطسق املساب ة ال انية ملكافحة الفساد
ا تساد رس استاذية ملكافحة الفساد

•
•
•
•
•
•
•
•

اتفاقية تعاوي برت ااثمعة واملعهد اأملريك ملكافحة الفساد
تناي و د املؤمرت الدويل حو اثرمية املناسة واجيلها
توقيع مذ را تفاهم مع هيئة الرقابة ايداجلية والشفافية
وجلشة سل حو الناام ال انوس املتعلق ببناء منشئات قس العامل
تطوير برامنج تدجلييب حو مكافحة متويل اجيلها
د مؤمرت دويل حو ال انوي والروضة
ندوا حو يفية التح ق من األظباجل املضللة
مشاجل ة ااثمعة مبؤمرت اأملم املتحدا ال الث شر حو اثرمية والع ا

ث.

مؤمرتات وندوات شاجل ت ه اب جامعة قطر:

• •

النزاهة األ ادميية

• •

الرقابة ايداجلية ومكافحة الفساد

• •

مكافحة الفساد ت املنط ة العربية -آفاق وحتدوت

• •

وجلشة :ي ميكن مناقشة النزاهة األ ادميية ظس الفصل األو

• •

مكافحة الفساد العامل

• •

اليوم العامل ملكافحة الفساد

• •

إطسق ماجسرتي ت النزاهة ومكافحة الفساد

••

البحث ت النزاهة االلكرتونية

• •

املعر ة ت وجه الفساد

• •

مكافحة الفساد واثراام االقتصادية

• •

منتدى قطر ال الث لل انوي ومكافحة الفساد -سيادا ال انوي -السسم والعدالة واملؤسسات الفعالة

مركز حكم القانون ومكافحة الفساد:
إي مكافحة الفسداد طامال تتواصدل حتت السدطر ،بعي ّدا ن أ رت العامة ،حيث من املعتاد أال يفطن أحد أو يلحظ وجلش العسل اليت جتسع املساجلسدرت من افة ب اع العامل ،والدوجالت التدجليبية
املصسسة لرفع الو العام آابثجل وأضراجل الفساد ،فضس ن اثهود السا ية لبناء ال دجالت ت الدو املت دمة والنامية ل حد السدددددواء وابلتايل مرت تلك املسدددددا مروجل الكرام .وحىت العاملرت ت
امجالالت ذات العسقة مبكافحة الفسددددداد غري مدجل رت للنطاق الشدددددامل الذي تغطيه املشددددددداجليع الدولية وايقليسية اليت يتم تنفيذها حوحم للحد من أظطاجل الفسددددددداد وآاثجله السدددددددلبية .ومنذ ام
 2011أنشدددددددقت دولة قطر مر ز حكم ال انوي ومكافحة الفسددداد لتغريي ما سدددبق وال ايم ابلتعاوي مع مكات اأملم املتحدا املتخصدددصدددة بد م افة أنشدددطتها املتعل ة بسدددايدا ال انوي ومكافحة
الفساد.
وقد قام املر ز بدوجل اجبلز ت هذا ايطاجل منذ نشقته ام  2011وحىت اجتلخيه اي من بينها :
• ت دي دجلجة امالجسددددددددددددتري ت موضددددددددددددوع ا و سة ومكافحة الفسدددددددددددداد ابلتعاوي مع جامعه سدددددددددددداسددددددددددددكس الربيطانية وخرتج منه دفعرتت حىت اجتلخيه من

املتخصصرت ت را مكافحة الفساد
• ت دي العديد من الدوجالت التدجليبية للسوظفرت العسومريت داظل دولة قطر حو موضدددددوع مكافحة الفسددددداد ومحاجلبة الفسددددداد ت املشدددددرتوت العسومية
ومكدافحدة غسدددددددددددددددل اأملوا ومتويدل اجيلهدا واثرميدة اللكرتونيدة .دل تلدك الددوجالت قددمدت ابلتعداوي مع اأملم املتحددا واحددف منهدا د م قددجالت
املوظفرت العسومريت ت دولة قطر.
• ذلك مت ت دي العديد من الدوجالت التدجليبية ووجلش العسل لدو الشددرق األوسددط وافري اي هبدف د م قدجالهتا ت را تطبيق اتفاقية اأملم املتحدا
ملكافحة الفساد
• قام املر ز ذلك إبنشاء رس مكافحة الفساد لتدجليس املنهج املتعلق مبوضوع مكافحة الفساد ت دد من ااثمعات داظل دولة قطر وظاجلجها.
• د املر ز العديد من املؤمرتات والندوات الت يفية حو موضوع مكافحة الفساد واملوضو ات املتعل ة به
• أصدددددددددددجل مر ز حكم ال انوي ومكافحة الفسدددددددددداد منذ شددددددددددهر ماجلس  2018رلة أ ادميية ه امجللة العلسية كم ال انوي ومكافحة الفسدددددددددداد وه مطبو ة تصددددجل بصدددفة
نصددد سدددنوية ابللغرتت العربية واجينليزية ،وتعد الدوجلية العلسية األوخ من نو ها اليت تغط هذين امجاللرت وتبحث ن أوجه الراتبط بينهسا .وتعرتب امجللة مزدوجة التعسية اخالضدددددددددعة ملراجعة الناراء مب ابة مرجع ألل
ادميريت وتعرتب منصدددددددددة ثسيع اخلرابء ت را حكم ال انوي
ومكافحة الفساد حيث ي وم ل إداجال وقيادا امجللة خنبة متنو ة من املسؤولرت واأل ادميريت الدولريت.
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QATAR
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QATAR (EIGHTH MEETING)

ثاييا :التعليم
املادة  : 13مشاركة اجملتمع
املادة 13
مشاركة اجملتم
-1

تتخععذ كععل دولععة طععر تععدابري مناس عبة ،ض عمن ح عدود إمكاناتهععا ووفقععا
للمبادئ األساسية لقانونها الداخل  ،لتشجي أفعراد ومجاععات ال ينتمعون إىل
القطا العا  ،مثعل اجملتمع األهلع واملنظمعات غعري احلكوميعة ومنظمعات
اجملتم احملل  ،عل املشاركة النشطة يف من الفساد وحماربتعه ،وإلذكعاء
وع الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله من خطر.
وينبغ تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل:

( )

القيا بأنشطة اعالمية تسهم يف عد التسام م الفسعاد ،وكعذل بعرامج

توعية عامة تشمل املناهج املدرسية واجلامعية.

 -3هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟

نعم

 -4يرج وصف (بيانها وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذتها دولتكم (أو ختطل الختاذها،
باإلضافة اإلطار الزمين ذات الصلة) لضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من االتفاقية.
دولة قطر من الدول السعباقة العيت طعورت منعا تعليميعة يف جمعال تعزيعز الشعفافية والنزاهعة
ومكافحة الفساد بل وقدما أيضا دعما كبريا للجهود الدولية يف جمال التعلعيم معن أجعل مكافحعة
الفساد:
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 جهات وطنية متخصصة للعمل على تطوير املناهج التعليمية ذات الصلة
 oأعط القرار أمريي  6لسنة  2015بإعادة تنظيم هيئة الرقابة اإلداريعة والشعفافية للهيئعة
اختصاص تعميم املعار املتعلقة بتكعريس النزاهعة والشعفافية وتيسعري اطعال األفعراد
عليها ،واقرتاح اإلجراءات اليت تساهم يف التعريف بظاهرة الفساد وآمعاره وخمعاطر انتشعاره
ووض الربامج التثقيفية والتدريبية ،وإجراء البحوث والدراسات ذات العالقة.
 املشرو الدولي لتنفيذ إعالن الدوحة وحمور التعليم

جمال مكافحة الفساد

 oاستضافت دولة قطر املؤمتر الدول  13للوقاية من اجلرمية والعذي اختعتم بعإعالن الدوحعة،
وقد أطلقت دولة قطر مشروعا دوليا بالتعاون م مكت األمعم املتحعدة املععين باملخعدرات
واجلرمية لتنفيذ ما ورد يف اإلعالن.
 oويركز إعالن الدوحة الضوء عل أهمية التعليم كأداة ملن اجلرميعة والفسعاد ،ويشعدد
عل أن التعليم لألطفال والشباب أمر أساس يف تعزيز مقافة تدعم سيادة القعانون ومنع
اجلرمية والعدالة اجلنا ية.
 oودعما لذل  ،وضعت مبادرة التعليم من أجعل العدالعة  -يف إطعار الربنعامج الععامل لتنفيعذ
إعالن الدوحة  -من أجعل إنشعاء ونشعر معواد تعليميعة يف جمعاالت منع اجلرميعة والعدالعة
اجلنا ية  -املكلف بها مبكت األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  -يف مجي مراحعل
التعلععيم االبتععدا

والثععانوي ومسععتويات التعلععيم العععال  .وس عو تتععاح األدوات واملععوارد

األكادميية عل شبكة اإلنرتنت جمانا ،يف حني سيتم تنظيم حلقات عمعل ومعؤمترات
وندوات للمعلمني واألكادمييني لتعلم وتبادل األفكار واألحباث.
 إسرتاتيجية تعزيز الشفافية والنزاهة وعالقتها بالتعليم
 oمت البدء يف إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة ،واليت تأخذ يف احلسبان
التناسق مع رؤيعة قطعر الوطنيعة لععا  2030والسياسعات واإلسعرتاتيجيات التنمويعة يف
الدولة.
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 oتتناول اإلسرتاتيجية يف جان ها منها تطوير املناهج التعليمية املعنية بتعزيعز الشعفافية
والنزاهة ومكافحة الفساد واحلمالت التوعوية ذات الصلة وذلع بالتععاون مع مكتع
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.
 oجائزة مسو األمري الشيخ متيم بن محد آل ثايي حول التميز الدولي ملكافحة الفساد
 oمتن اجلا زة سنويا يف اليو الدول ملكافحة الفساد ( 9كانون األول  /ديسمرب) تقديرا
ملن ساهموا يف احلملة العاملية ملكافحة الفساد ،ومتن اجلا زة لألفعراد واملنظمعات العذين
كرسوا أنفسهم ملكافحة الفساد يف بعض القدرات.
 oوالغرض األكرب من اجلا زة هو أن تكعون أداة تعربز اإلجعراءات واملمارسعات اجليعدة علع
نطاق عامل  ،من أجل رف الوع بنماذ مكافحة الفساد من مجي أحناء العا والرتويعج
هلا ومجعها ونشرها ،وزيادة الوع والدعم والتضامن ملكافحة الفساد ،فضال عن تشجي
وإهلا مبادرات مماملة وجديدة حنو إقامة جمتم خال من الفساد.
 oوهذا هو السب يف تقسيم اجلا زة إىل عدة فئات ،تقديرا للجهود املتنوععة يف العديعد معن
اجملاالت املتميزة يف الكفاح العامل ضد الفساد .والفئات ه :
 مد احلياة  /إجناز املتميز.

 البح العلم والتعليم.


إبدا الشباب ومشاركتهم.

 االبتكار.
 oوتأمل اجلا زة من خالل صورتها العامة أن يتم ليس فقل تعزيز رؤية أولئ الذين حياربون
الفسععاد فحس ع بععل االحتفععاء بهعا أيضععا يف مجي ع أحنععاء العععا  ،مبععا مععن شععأنه حتفيععز
احلكومات واملؤسسات األكادميية ووسا ل اإلععال واجملتمع املعدن علع تعبين وفهعم
مبادئ األمم املتحدة واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،والتعاون من أجل تنفيذها.
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 إيشاء مكتبات متخصصة

مكافحة الفساد

 oمت إنشاء مكتبتني متخصصتني يف كل من هيئة الرقابعة اإلداريعة والشعفافية ومركعز
حكم القانون ومكافحة الفساد ،حتتوي علع منهمعا علع جمموععة خمتعارة معن أهعم
اإلصدارات املعنية مبجال احلوكمة وحماربة الفساد لتيسري اطال الباحثني واملمارسني.
 إيشاء كراسي أكادنية ملكافحة الفساد

اجلامعات العربية

 oمت انشاء كرس حماربة الفساد (جامعة قطر) ودول أخر مثل جامعة النيلني يف السعودان
وجامعة السوربون يف فرنسا وجامعة األردن.
 إيشاء مركز حكم القايون ومكافحة الفساد Rule of Law and Anti-corruption Center
 oمت إنشاء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ،وهو مؤسسة خاصة ذات نف عا تهد
إىل نشر التوعية حول مفهو الفسعاد وكيفيعة جمابهتعه ،ويعمعل علع تعدري وتأهيعل
كافة القطعات وتزويدهم باخلربات املتخصصة يف هذا اجملال.
 oوللمركز صفه دولية ،ومقره مدينة الدوحة ،يقو علع أسعاس التععاون املشعرتك وبنعاء
الشعراكات لإلسععها يف نشععر الععوع بهععد العمعل علع بنععاء املعرفععة املتخصصععة ورفع
الكفاءات الفردية واملؤسسية اليت من شأنها أن تؤدي إىل تعزيز حكم القانون ومكافحة
الفساد بالتوافق م املعايري الدولية واالحتياجات الوطنية ،وسعياً لتقديم العدعم لألطعرا
املعنية السيما من الدول العربية ،وعمالً عل توفري أطر دا مة لتبعادل اخلعربات والتجعارب
من خالل إقامة الشراكات اإلسرتاتيجية م اهليئات املعنية يف األمعم املتحعدة ععععع وبصعفة
خاصة مكت األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بوصفه األمعني علع اتفاقيعة األمعم
املتحععدة ملكافحععة الفسععاد والقععا م بأعمععال سععكرتارية مؤمتعععععر الععدول األطععععرا يف
االتفاقيعععة ععععع وتععزيعععز التععععاون مععع أبععععععرز مراكعععز البحعععع و التعدري علع
مستو العا .

1

- http://www.rolacc.qa/site/arabic/index.php
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 إطالق بريامج ماجستري

احلوكمة وحماربة الفساد

 oوهو األول من نوعه يف املنطقة بالتعاون م جامعات عاملية2.

 oوهو برنامج بدوا جز

يُدرس عل مد عامني أكعادمييني يف مركعز حكعم القعانون

ومكافحة الفساد بالتعاون م جامعة ساسكس الربيطانيعة .والربنعامج موجعه ملعويف
احلكومة أو القطا اخلاص أو املنظمات غري احلكومية ،شريطة استيفاء معايري التأهل
املعتادة واملعتمعدة باجلامععة حتع يتسعن هلعم االلتحعاق بالربنعامج .ومتكعن الطبيععة
املختلطة هلذا الربنامج من ختصصات خمتلفة ععد اشعرتاط ختصعص بعينعه كمتطلع
للقبول يف هذا الربنامج.
 املبـادرة األكادنيـة املعنيـة مبكافحـة الفسـاد Anti-Corruption Academic Initiative
)(ACAD
 oاالخنععراط يف املبععادرة األكادمييععة املعنيععة مبكافحععة الفسععاد Anti-Corruption
) Academic Initiative (ACADبتنسععيق مععن مكت ع األمععم املتحععدة املعععين مبن ع
اجلرمية واملخدرات ،واستضافة ورش العمل املنبثقة من هذه املبادرة يف قطعر ،ععالوة علع
تععبين مركععز حكععم القععانون ومكافحععة الفسععاد إطععالق املبععادرة يف موسععكو 2015
بالتعاون م جامعة موسكو – روسيا.

3

“ oأكاد” هعو مشعرو أكعادمي تععاون يهعد إىل إنتعا أداة دععم أكعادمي شعاملة
ملكافحة الفساد حتتوي علع قا معة معن الوحعدات األكادمييعة ودراسعات احلالعة واملعواد
املرجعية اليت ميكن استخدامها معن قبعل اجلامععات واملؤسسعات األكادمييعة األخعر يف
براجمها األكادميية القا مة.
 oويف هذا السياق ،تسع أكاد إىل تشجي تدريس قضايا مكافحعة الفسعاد كجعزء معن
دراسات مثل القانون ،واألعمال التجارية ،وعلم اجلرمية والعلو السياسية.
- http://www.sussex.ac.uk/study/masters/2017/law-politics-and-sociology/corruption-and-governance-ma.

2

- http://www.track.unodc.org/Education/Pages/ACAD.aspx

3
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 استحداث مقرر ملكافحة الفساد ضمن الربيامج األكادني جبامعة قطر ،وذلك لتعزيز اجلهود الوطنيـةترسيخ مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد.
 استحداث برامج مشرتكة مع اجلهات املعنية بالعدل والتعلـيم وجامعـة قطـر حـول التوعيـة القايوييـة مـعالرتكيز على التوعية بشأن اجلرائم االلكرتويية.
 القيا مبجموعة من الربامج التوعوية وأيشطة تعميم املعارا املتعلقـة بتكـريس النزاهـة والشـفافية علـىمستوى التعليم العا والتعليم العالي مثل:
 oاشرتاك الشباب القطري يف املنتعديات العامليعة ملكافحعة الفسعاد ،وكعان آخرهعا منتعد
الشباب الذي عقد خالل شهر مارس عا  2017يف فيينا.
 oإقامة دولة قطر ملنتعد شعباب علع هعامش املعؤمتر الثالع عشعر ملنع اجلرميعة والعدالعة
اجلنا ية يف الدوحة عا .2015
 oإقامة جامعة قطر لفعالية سنوية بالتزامن م اليو العامل ملكافحة الفساد ،يتم من خعالل
التوعية والتعريف بأهم مظاهر الفساد وسبل تالفيها.
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