
 

 

 الدوحة –مركز حكم القانون ومكافحة الفساد 

 سنوية الالنشرة 

  2018أبريل 

      

  

 

إن مكافحة الفساد طاملا تتواصل تحت السطح، بعيًدا عن أعين العامة،           

حيث من املعتاد أال يفطن أحد أو يلحظ ورش العمل التي تجمع املمارسين من 

كافة بقاع العالم، والدورات التدريبية املصممة لرفع الوعي العام بآثار وأضرار 

 عن الجهود الساعية لبناء 
ً

والنامية القدرات في الدول املتقدمة الفساد، فضًل

حتى العاملين في و حد السواء وبالتالي تمر تلك املساعي مرور الكرام.  على

الشامل الذي  قغير مدركين للنطابمكافحة الفساد  ذات العًلقةاملجاالت 

مخاطر تغطيه املشاريع الدولية واإلقليمية التي يتم تنفيذها حولهم للحد من 

 السلبية.ه آثار و   الفساد

 

    

ولتحقيق  ،إن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يأمل في تغيير هذا األمر            

سواء كنتم من  –بادرنا بإصدار نشرة ربع سنوية نأمل أن توضح لكم  ،هذه الغاية

أهم املبادرات التي ننفذها نحن أو شركاؤنا في  –العاملين في هذا املجال الحيوي أو كنتم ببساطة من املهتمين بهذا املجال 

 ملنظمات الدولية. املنطقة، سواء من الجهات أو األجهزة املكافحة للفساد أو الحكومات أو السفارات أو ا

 

وتماشًيا مع مهمة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد كمحور للمعرفة الخاصة بمكافحة الفساد والتدريب            

مركز حكم القانون ومكافحة الفساد نشرة اإلصدار األول من والشراكة على الصعيد اإلقليمي والدولي، يسعدنا تقديم 

 عن ذلك، 
ً

أن تلقي عدد كبير جًدا من الرسائل اإللكترونية قد يكون أمًرا مزعًجا للغاية، وبناء  نعلمربع السنوية. فضًل

 سنوية بأننا حققنا التوازن املناسب والصحيح بين اإليضاح واإليجاز.  العلى ذلك نأمل أن تشعروا عند قراءة نشرتنا ربع 

 

إن كنت ترغب في معرفة املزيد من املعلومات حول أنشطة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بمجرد وقوعها،           

 .    Rolaccqa@يرجى متابعتنا على موقع التواصل االجتماعي تويتر على الرابط 

 استمتع بالنشرة !

 

 

 مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة  فريق

 

 

 على بن فطيس املري د.

مركز حكم القانون مجلس أمناء رئيس 

  ومكافحة الفساد

  قطر  النائب العام لدولةو  



 

 

 والقانون والحوكمةالفساد في ماجستير درجة 

 باب التسجيل مفتوح اآلن

درجة طًلب يتشرف مركز حكم القانون ومكافحة الفساد باإلعًلن عن فتح باب التسجيل للدفعة الثالثة من            

ساسكس باململكة املتحدة. هذه الدرجة معتمدة املصمم بالشراكة مع جامعة  والحوكمة القانون و  الفساد ماجستير في

 من وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر والحصول عليها يمنح الطالب درجة املاجستير البريطانية. 

 

 في منح  في الدوحةاملنطقة درجة لطًلب هذه ال ، يقدم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد2016منذ عام           
ً
أمًل

. ويمتد ن في هذا املجال الفرصة للحصول على درجة املاجستير البريطانية مع استمرارهم في عملهم بشكل منتظمالعاملي

 عالًيا 
ً
برنامج املاجستير ملدة عامين )لغير املتفرغين( ويتم تدريسه على يد نخبة من كبار األكاديميين املؤهلين تأهيًل

لسيد عبد هللا بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية بدولة بجامعة ساسكس. وقد أطلق هذا البرنامج سعادة ا

 .2016أكتوبر الثاني من شهر في لدولة قطر قطر، بالتعاون مع سعادة الدكتور علي بن فطيس املري، النائب العام 

 

(، وقد 2017/2018دفعة  طالًبا في 22و 2016/2017طالًبا في دفعة  15طالًبا ) 37وقد قمنا حتى اآلن بتسجيل           

، يعتبر ماجستير القانون الذي يتم 2017واعتباًرا من عام  .2018/2019تلقينا بالفعل العديد من الطلبات لدفعة 

تدريسه هنا في مقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد هو درجة املاجستير األكثر شعبية التي تقدمها كلية الحقوق 

التي بدأت الدراسة في عام  –معة ساسكس. جدير بالذكر أن الدفعة األولى من الطًلب والسياسة وعلم االجتماع بجا

 سوف تتخرج في نهاية هذا العام.  - 2016

 

املعلومات، يمكن االطًلع على املوقع اإللكتروني ملاجستير  مزيد منإن كنت ترغب في التسجيل، أو للحصول على           

 . go.sussex.ac.uk\qatar2018على موقع جامعة ساسكس على الرابط التالي: حوكمة القانون والو  الفساد اآلداب في

 

وسوف يغلق في نهاية شهر يونيو القانون والحوكمة و  الفساد في درجة ماجستير فيباب التسجيل مفتوح اآلن 

2018. 

 

 

 



 

 

 جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد

 ناآل باب الترشيح مفتوح 

تدخل جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد عامها الثالث لًلحتفاء بأعضاء املجتمع الدولي             

األكثر فعالية ونجاعة وشجاعة في مكافحة الفساد. وتستهدف هذه الجائزة إطًلع الرأي العام على مبادرات أفراد الجمهور 

 ممن ال يتم تكريمهم. 

 

وقد ضمت قائمة الفائزين بهذه الجائزة في السنوات السابقة مبادرة "لقد دفعت رشوة" وهي مبادرة هندية توفر           

للعوام طريقة سهلة وبسيطة ومريحة وفورية لإلبًلغ عن املسؤولين من املوظفين العمومين الفاسدين عبر اإلنترنت. وقد 

دول جديدة قريًبا. كما ضمت القائمة السيدة /  10مع وجود خطة للتوسع في دولة  15توسعت هذه املبادرة في أكثر من 

 تاليما آلدانا التي حصدت الجائزة تكريًما لها على عملها في مكافحة الفساد بحكم منصبها كنائب عام جواتيماال.

 

منح هذه الجائزة سنوًيا في اليوم العاملي ملكافحة الفساد )املوافق ليوم            ديسمبر( تقديًرا وتكريًما لألفراد  9وتُ

واملؤسسات الذين ساهموا بشكل متميز في الجهود الدولية ملكافحة الفساد. وتهدف الجائزة إلى إلقاء الضوء على أفضل 

ممارسات مكافحة الفساد على الصعيد العاملي وتقدير وتكريم التجارب النموذجية في مكافحة الفساد في جميع أنحاء 

 ها على أوسع نطاق، باإلضافة إلى تشجيع وحفز املبادرات الجديدة في هذا املجال. العالم ونشر 

وتم تقسيم الجائزة إلى أربع فئات وهي إنجاز العمر / اإلنجاز املتمّيز، والبحث واملواد التعليمية األكاديمية، وإبداع وإشراك 

 الشباب، واالبتكار. 

 

 .2018ر الترشيح حتى الخامس من أكتوبر عام باب الترشيح لجائزة هذا العام مفتوح ويستم

 https://www.aceaward.comيمكنك النفاذ إلى بوابة الترشيح عبر الرابط التالي: 
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 املجلة العلمية لحكم القانون ومكافحة الفساد

 دعوة لتلقي أوراق بحثية

مجلة أكاديمية هي املجلة العلمية لحكم القانون  2018 حكم القانون ومكافحة الفساد في شهر مارسدشن مركز           

ومكافحة الفساد وهي مطبوعة تصدر بصفة نصف سنوية باللغتين العربية واإلنجليزية، وتعد الدورية العلمية األولى من 

 عن أوجه الترابط بينهما. نوعها التي تغطي هذين املجالين وتبحث 

 

وتعتبر املجلة مزدوجة التعمية الخاضعة ملراجعة النظراء بمثابة مرجع لألكاديميين وتعتبر منصة لجميع الخبراء في          

مجال حكم القانون ومكافحة الفساد حيث يقوم على إدارة وقيادة املجلة نخبة متنوعة من املسؤولين واألكاديميين 

 .الدوليين

 

 

راسة املوضوعات ذات الصلة بمكافحة الفساد وحكم القانون وسوف تصدر الطبعة تقوم املجلة بتعزيز دسوف            

األولى منها في أواخر شهر يونيو. وقد تم تقديم األواق العلمية منذ أوائل شهر مارس من جميع أنحاء العالم من إيطاليا 

قضايا مختلفة ومتنوعه تخص مكافحة والصين وتايًلند ونيجريا واململكة املتحدة وروسيا وتونس. وتناولت هذه األوراق 

عًلوة على موضوعات أخرى تشمل ممارسة اإلشراف على تنفيذ تشريعات مكافحة الفساد  –نظرًيا وعملًيا  –الفساد 

 إلى تقييم فعالية ونجاعة تدابير مكافحة الفساد في القطاع العام والجهات الخاصة وسن القوانين 
ً

على يد املوظفين وصوال

 االقتصادية لحكم القانون. واالنتهاكات

 

 

وراق بحثية تتناول املوضوعات املختصة بمكافحة الفساد أو حكم القانون، وعلى من وجهت املجلة الدعوة لتلقي أ

اقه على الرابط التالي:   journal@rolacc.qaيرغب التقدم بأور
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 اإلسهام في بناء القدرات

من الوفود األجنبية هذا العام بغرض بناء القدرات الوطنية تشرف مركز حكم القانون ومكافحة الفساد باستضافة عدد 

بتلك الدول ملكافحة الفساد وتفعيل حكم القانون. جدير بالذكر أن ورش العمل التي تمحورت حول احتياجات تدريبية 

ليمين من قد نجحت في تمكين شركائنا اإلق ،محدده يقررها املشاركون في الورش ويدرسها نخبة من الخبراء واملمارسين

 تعزيز وتحسين ما يملكونه من أدوات في مكافحة الفساد.

 

تولى مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة ، 2018يناير  31و 30في يومي  •

ولة املعني باملخدرات والجريمة تنظيم ورشة عمل لبناء القدرات الوطنية ملنسق االتصال والخبراء الحكوميين لد

فلسطين املشاركين في الدورة الثانية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد والتي تغطي 

 الفصل الثاني )التدابير الوقائية( والفصل الخامس )استرداد املوجودات(. 

 

دولة السودان ين من ملسؤوللبناء القدرات الوطنية مماثلة ورشة عمل ، تم تنظيم 2018مارس  21و 20في يومي  •

 املشاركين في الدورة الثانية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 

 

 

 
 

 

 

 

 

نظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ورشة عمل تدريبية ملوظفي إدارة ، 2018أبريل  18و 17في يومي  •

إجراءات الضبط القضائي في الجرائم املنصوص عليها النقل البحري بوزارة املواصًلت واالتصاالت حول 

 بقوانين النقل البحري.

 

 



 

 

 ورشة عمل حول الترابط بين الجريمة املنظمة واإلرهاب

أبريل، تم عقد ورشة عمل حول الترابط بين الجريمة املنظمة واإلرهاب بمقر مركز حكم القانون ومكافحة  24بتاريخ           

 واملركز الدولي ملكافحة الفساد في الهاي.  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمةالفساد، بالتعاون مع 

 

اإلرهاب والجريمة املنظمة. وبشكل مكافحة حضر ورشة العمل عدد كبير من نخبة الخبراء وصناع القرار في مجاالت           

ة لويد آري، مديرة فرع الجريمة في مكتب األمم خاص، تشرف مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالترحيب بالسيد

، والسيدة تيوسداي ريتانو، مديرة املبادرة العاملية املناهضة للجريمة املنظمة العابرة  املتحدة املعني باملخدرات والجريمة

 للحدود الوطنية، والسيد مارتن جاالغير رئيس شرطة اسكتلندا. 

 

عقدت برئاسة الدكتور كورين كًلرك زميل املركز الدولي ملكافحة الفساد وحضور  جدير بالذكر أن الفعالية قد          

القضاة ونواب العموم وضباط إنفاذ القانون من كل من هولندا وتركيا وكينيا ودولة قطر وأستراليا وبريطانيا والواليات 

 سفيرة هولندا بدولة قطر.بهية تهذيب لي  ةاملتحدة األمريكية. افتتح فعاليات ورشة العمل سعادة الدكتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الزيارات األكاديمية

األول من يفخر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اشتراكه في عدد كبير من البرامج األكاديمية خًلل الربع        

تعزيز سبل التواصل بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد واملؤسسات  إلىهذه الزيارات  وتهدف ،2018سنة 

 التعليمية حول العالم. 

 

وفًدا من القضاة الفرنسيين  2018مارس  18استقبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يوم  •

لوفد على املتدربين، في إطار تبادل التجارب مع وزارة العدل الفرنسية، وقد تم خًلل الزيارة اطًلع ا

مهام املركز وأهدافه ومختلف األنشطة التي يقوم بها كما وقع تقديم عروض تقنية من قبل خبراء املركز 

تناولت إجراءات تنظيم جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، واملاجستير 

يطانية، ودور مركز حكم التخصص ي في القانون والحوكمة والفساد بالتعاون مع جامعة ساسكس البر 

 القانون في مكافحة الفساد واسترداد املوجودات.

 

أربعة عشر طالًبا وعدًدا من أساتذة  2018أبريل  8استضاف مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يوم  •

القانون بجامعة دي مونتفورت والتي تقع في مدينة ليستر البريطانية وتأتي الزيارة ضمن برنامج تدريبي 

ية القانون في الجامعة االنجليزية العريقة، وذلك بزيارة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ضمن لكل

محطات عدة لزيارات مماثلة ملراكز ومؤسسات في الدولة. وتم خًلل الزيارة تقديم عروض تقنية من 

ي مكافحة الفساد، قبل خبراء املركز تناولت إجراءات تنظيم جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز ف

واملاجستير التخصص ي في القانون والحوكمة والفساد بالتعاون مع جامعة ساسكس البريطانية، ودور 

مركز حكم القانون في مكافحة الفساد في تعزيز القدرات واملساعدة التقنية لفائدة سلطات إنفاذ 

 القانون في مجال مكافحة الفساد وغسل األموال واسترداد املوجودات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وجامعة 2018مارس  23في  •

ساالمانكا االسبانية تهدف إلى تبادل التجارب بين الطرفين في املجال األكاديمي. وتعد هذه الجامعة التي 

جامعة مع مركز حكم تأسست في القرن الثالث عشر واحدة من الجامعات الرائدة في إسبانيا وتأمل ال

 القانون ومكافحة الفساد توصيل هذه الخبرة إلى منطقة الخليج. 


