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iii التقرير السنوي 2010 

ثابرت مجموعة البنك الدولي في هذه السنة على مساندة املتعاملني معها من 
بني البلدان النامية، وذلك مع خروج االقتصاد العاملي من أزمته على نحو بطيء. 
وفي مواجهة فترة من االحتماالت اجملهولة والنمو املتباين، تقوم مجموعة البنك 
الدولي بتقدمي املساعدة ملن هم األشد حاجة إليها وزرع بذور النمو والفرص في 

املستقبل من خالل االستثمار في القطاعات الرئيسية.  

ففي السنة املالية 2010، قّدمت مجموعة البنك الدولي ارتباطات بلغت رقماً 
قياسياً عند مستوى 72.9 مليار دوالر أمريكي من: القروض، واملنح، واالستثمارات 

في اكتتابات في أسهم رأسمال، والضمانات. ومنذ بداية األزمة، صّعدت 
اجملموعة كثيراً ما تقدمه من متويل بغية تخفيف الوطأة على من هم األشد 

فقراً واالستثمار في ما يدفع عجلة النمو االقتصادي طويل األمد. وأقرت البلدان 
املساهمة في مؤسسات مجموعة البنك الدولي هذه اجلهود وصادقت على 

أول زيادة كبيرة في رأس مال البنك الدولي منذ أكثر من عشرين سنة. ولكن 
يأتي مع هذه املساندة املزيد من املسؤولية في التأكد من إتباع أعلى املساءلة 

والشفافية في قيام مجموعة البنك الدولي بإتاحة املوارد املالية والفنية. 

ومع قيام اجملموعة بزيادة عملياتها، يجب أن تواصل تطمني اجلهات املانحة لها 
واحلكومات املتعاملة معها بأنها ترعى بكل مسؤولية املوارد املالية الشحيحة 

اخملصصة ألغراض التنمية. وفي إطار العمل مع احلكومات والقطاع اخلاص 
واملؤسسات الدولية املعنية، ميكن للحوكمة املعتمدة في مجموعة البنك 

الدولي وجهودها في مكافحة الفساد املساعدة في إنعاش ثقة اجلماهير العامة 
في املؤسسات واألسواق املالية.  

يؤدي دوام االحتيال والفساد إلى تقويض عملية التنمية في البلدان التي تعاني 
منهما وهما يعرضان آفاق منوها للخطر. ويتضح من اخلبرة العملية أن اتساق 
تطبيق اإلجراءات الوقائية وحتسني الشفافية يؤدي إلى تخفيض سبل االحتيال 

والفساد. فإستراتيجية احلوكمة ومكافحة الفساد التي اعتمدتها مجموعة 
البنك الدولي تتسم بنهج قصير وطويل األمد معاً. ففي األمد القصير، تقوم 
اجملموعة حالياً بوضع إجراءات نزاهة وقائية تستهدف حماية مشروعات البنك 

الدولي. وفي األمد الطويل، تسعى اجملموعة للتأكد من أن تلك اإلجراءات 
الوقائية تؤدي إلى بناء قدرات احلوكمة ومكافحة الفساد وتدعيم املؤسسات في 

البلدان املتعاملة معها، مع بقاء احلكومات منخرطة في هذه اجلهود. 

في السنة املاضية، مت إعالن التزام مجموعة البنك الدولي بتحقيق نظام 
عقوبات دولية فعالة يؤدي إلى حرمان الشركات التي تنتهك القوانني من 

التعامل مع املؤسسات األخرى إضافة إلى مؤسسات مجموعة البنك الدولي. 
وفي أبريل/نيسان، أوفت اجملموعة بتعهدها ووقعت اتفاقاً رائداً يقضي بحرمان 
الشركات اخملالفة من التعامل مع أربعة من بنوك التنمية اإلقليمية املتعددة 

األطراف. فهذه االتفاقية تبعث برسالة قوية وهي: من يغش أو يسرق من إحدى 
املؤسسات املوقعة على هذه االتفاقية تعاقبه كافة هذه املؤسسات. وفي العقد 

املاضي من السنوات، قامت بنوك التنمية املتعددة األطراف معاً بحرمان أكثر 
من 1100 شركة وجهة محتالة وفاسدة من التعامل معها. فهذه االتفاقية 
تعزز كثيراً القدرة على املكافحة املشتركة ضد االحتيال والفساد. كما تتيح 

حافزاً للشركات لكي تقوم بتنظيف عملياتها. وهي أيضاً تبرز للجهات املانحة 
وللبلدان املتلقية للمساعدات ضرورة إنفاق كل دوالر من املساعدات على ما هو 

القصد منه: التغلب على الفقر.

من رئيس البنك 
الدولي
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في السنة املالية 2010، أدى العمل 
االستثنائي الذي قام به موظفو 

مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
املؤسسية واجلهود التي بذلوها 

إلى إجناز 117 حتقيقاً. وحرم البنك 
الدولي 45 شركة وجهة – شاملة: 
شركات متعددة اجلنسيات، وأفراداً، 

ومنظمات غير حكومية – من 
التعامل معه. كما حوّل املكتب 
نتائج 32 حتقيقاً إلى حكومات 
وهيئات مكافحة الفساد لكي 
يصبح بإمكان سلطات تنفيذ 

القوانني على الصعيد احمللي أن 
جتلب أمام العدالة أولئك الذين 

يسرقون من الفقراء. وبعد تنفيذ 
كافة التوصيات الثماني عشرة التي 

وردت في تقرير جلنة فولكر، قام 
مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
املؤسسية بوضع إطار استراتيجي 

من أجل ترسيخ فعالية التحقيقات. 

وباالستفادة من – والبناء على – 
ما مت إحرازه من تقدم، ستمضي 
مجموعة البنك الدولي ُقُدماً في 
تدعيم احلوكمة وجهود مكافحة 
الفساد. كما ستتيح املزيد من 

املوارد في سبيل الوقاية من 
االحتيال والفساد ومنع حدوثهما. 

كما أن وحدة اخلدمات الوقائية حترز 
حالياً تقدماً جيداً في حتويل نتائج 

التحقيقات إلى نصائح ومشورة 
عملية بشأن كيفية منع الفساد 

والوقاية منه، مع تدريب حوالي 
1200 شخص في السنة املالية 

2010 على أنشطة الوقاية، كتحديد 
الشبهات في عمليات التوريدات 

وإدارة اخملاطر التي تواجه النزاهة في 
مشروعات التنمية. كما ستالحق 
مجموعة البنك الدولي الشركات 

واجلهات واألفراد من مقترفي الفساد، 
وتعمل مع اجملتمع الدولي على 
محاسبتهم واسترجاع األصول 

التي قاموا بسرقتها. كما ستقوم 
اجملموعة بصقل وتطوير أفضل اآلليات 

روبرت ب. زوليكلردع االحتيال والفساد.
رئيس البنك الدولي 

بينما حتقق اجلهود التقليدية التي 
تقوم بها مجموعة البنك الدولي 
املزيد من النتائج، فهي متضي إلى 

األمام في مجاالت جديدة. وهي حتتاج 
إلى قرارات يتم التفاوض عليها 

مبوجب أنظمة تسمح لها مبالحقة 
الشركات اخملالفة. وهي تواصل 

مساعدة التحقيقات في الوصول 
إلى املعلومات املالية التي في حوزة 

املؤسسات التجارية التي تتعامل مع 
املوارد املالية من البنك الدولي.

من شأن إصالح القروض ألغراض 
االستثمار: حتسني تركيز عمل 

مجموعة البنك الدولي على حتقيق 
النتائج، وزيادة سرعة اإلجناز، وتدعيم 

إدارة اخملاطر. 

كما تقوم مجموعة البنك الدولي 
حالياً باعتماد مجموعة إصالحات 
لعملياتها من شأنها أن تعزز في 

اجملموعة: الفعالية، واملساءلة، 
والشفافية، والقدرة بكفاءة على 

تقدمي املوارد املالية والفنية للبلدان 
املتعاملة معها. 

االقتصاد العاملي متعدد األقطاب آخذ 
في الظهور حالياً، حيث أصبحت 
البلدان النامية والبلدان الصاعدة 

مصادر الطلب املتزايد قوة. ولذلك، 
يجب على تعددية األطراف بشكلها 

احلديث أن تعامل تلك البلدان 
باعتبارها من الالعبني الرئيسيني. 

ومجموعة البنك الدولي أخذت تغّير 
ذاتها مبا يعكس هذا الواقع اجلديد 
ومبا ميكنها من حتسني مساعدتها 
للبلدان واجلهات املتعاملة معها. 
ويتطلب هذا التغّير: التعّلم من 

املاضي، وتقييم احلاضر، وتوقع 
األحداث في املستقبل. ولكن الركيزة 

الرئيسية لعمل اجملموعة ستبقى 
على حالها: االلتزام غير املتردد في 

دعم النزاهة والتصّدي للفساد.

لهذا أهميته في تدعيم عملية 
التنمية. فالتغلب على الفقر يحتاج 

إلى احلوكمة اجليدة واملؤسسات 
اجليدة مثل حاجته إلى املوارد. 

أود شكر كافة شركاء مجموعة 
البنك الدولي في مكافحة الفساد. 

كما أود خصوصاً تقدير الرجال 
والنساء الذين يقومون بشجاعة 

بتقدمي الشواهد واألدلة ملكتب 
نائب رئيس مجموعة البنك الدولي 
لشؤون النزاهة املؤسسية وللعديد 
من املسؤولني في مختلف مناطق 

وبلدان العالم ممن يعملون معنا على 
كشف االحتيال والفساد – وغالباً 
ما يكون ذلك منطوياً على مخاطر 
شخصية كبيرة. فمجموعة البنك 
الدولي تلتزم مبساندتهم ومساندة 
كل من يقف مدافعاً عن النزاهة 

واحلوكمة اجليدة. وختاماً، أود شكر 
لينارد ماكارثي نائب الرئيس لشؤون 

النزاهة املؤسسية على عمله الدؤوب 
والقيادة النموذجية التي أداها في 

السنة املاضية. 
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تستهدف رسالة مجموعة البنك الدولي فيما يتعلق بالنزاهة اكتشاف اخملالفات 
والتحقيق فيها وإيقاع العقوبات بشأنها ومنعها والوقاية منها. وتعتبر نزاهة 

املشروعات من بني األمور الرئيسية في أية مهمة تنمية. علماً بأن النتائج التي 
حتققت في السنتني املاضيتني حتكي الكثير عن التزام البنك الدولي بتصحيح 

األمور. ومن املتوقع أن تكون السنتان القادمتان أكثر حتدياٍت – ومكافآٍت. 

يتوافق العدد الكبير من األشخاص الذين ينبغي توجيه الشكر لهم مع إجنازات 
مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية في السنة املالية املنصرمة 

هذه. فما قدموه من مشورة ونصح وما قاموا به من عمل دؤوب سّهل التصدي 
للعديد من التحديات التي أدرجها التقرير السنوي عن السنة املاضية، واإلسهام 

على نحو أكبر من السابق بأجندة مجموعة البنك الدولي اخلاصة باحلوكمة 
ومكافحة الفساد، والتصدي للعديد من املشاكل قبل نشوئها. 

ونتوجه بالشكر لكل من: رئيس مجموعة البنك الدولي وكبار مديريها على 
ما اتسموا به من روح القيادة وما قدموه من إرشاد، ولرئيس وأعضاء مجلس 

املديرين التنفيذيني جملموعة البنك الدولي، وألعضاء جلنة املراجعة والهيئة 
االستشارية املستقلة على ما أتاحوه من إشراف ومشورة، ولهيئة العقوبات 

واملوظفني املعنيني بالتقييم واإليقاف الذين يحكمون على جدارة تطبيق 
العقوبات التي يفرضها مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية، مع 
الشكر أيضاً للذين تقدموا بشكاوى وأتاحوا املعلومات للمكتب عن حوادث 

االحتيال والفساد، وهم بالتالي ساعدوا البنك الدولي في جهوده ملنع االحتيال 
والفساد والوقاية منهما. 

كما أود شكر كافة موظفي مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية 
فهم يستحقون التقدير اخلاص على التزامهم املستمر. 

شكر وتقدير 

لينارد ف. ماكارثي
نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية

البنك الدولي 
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تعتبر كل سنة فرصة من فرص التحسني عما 
كان عليه الوضع في السنة املاضية، وأداء مكتب 

نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية في 
هذه السنة هو شهادة على ذلك. ففي السنة 

املالية 2010، دبّر املكتب أمور حمل من القضايا 
غطى 84 بلداً و 260 مشروعاً، وكل 
ذلك بينما كان ينجز حتقيقات قبل مواعيدها 

املستهدفة. ونتيجة ملا قام به املكتب من 
حتقيقات، قامت مجموعة البنك الدولي في 

السنة املالية 2010 بحرمان 45 شركة 
وشخص ومنظمة غير حكومية من 
التعامل معها، مما منع كل أولئك من املشاركة 

في املستقبل في مشروعات متولها مجموعة 
البنك الدولي ملدد مختلفة. وحوّلت نتائج 
32 حتقيقاً إلى حكومات وهيئات ملكافحة 

الفساد لكي تتمكن من اتخاذ اإلجراءات 
التصحيحية الالزمة، وإجراء حتقيقاتها اجلنائية 

اخلاصة بها بغية حتديد ما إذا مت خرق قوانني كل 
من البلدان املعنية. وقام موظفو مكتب نائب 
الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية بتدريب 

حوالي 1200 شخص على أنشطة منع 
ووقاية كتحديد الشبهات التي تشير إلى خروقات 
في أنشطة التوريدات، وفي إدارة اخملاطر املتعلقة 

بالنزاهة في مشروعات التنمية. 

التطمني بأن أموال مجموعة البنك 
الدولي تذهب نحو تشجيع التنمية 

وتقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء. 

الثقة في أن مجموعة البنك الدولي 
ميكنها مساعدة البلدان واجلهات 

املتعاملة معها في حماية املشروعات 
من االحتيال والفساد. 

مساعدة البلدان واجلهات املتعاملة 
مع مجموعة البنك الدولي في تدعيم 

احلوكمة ومكافحة الفساد في تلك 
البلدان واجلهات. 

النزاهة هي: 

سكوت واالس / البنك الدولي
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هذه النتائج هي حصيلة اإلجراءات اإلستراتيجية التي مت اتخاذها في السنتني 
املاضيتني: إجناز القضايا القدمية املتراكمة في اآلونة األخيرة سّهل للمحققني 

في مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية التركيز على القضايا عالية 
األثر واألولوية، والتنفيذ التام للتوصيات التي وضعتها جلنة فولكر التي أرست 
أساس تعزيز وظيفة املنع والوقاية التي يقوم بها مكتب نائب الرئيس لشؤون 

النزاهة املؤسسية، ومن ثم نظام العقوبات األكثر قوة ونشاطاً الذي عّجل قدرة 
مجموعة البنك الدولي على مساءلة الفاسدين من بني اجلهات واألشخاص عن 

ما ارتكبوا من مخالفات وخروقات. 

الحظ مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية ازدياد املبادرات التي تقوم 
بها بلدان متعاملة مع مجموعة البنك الدولي بغية التصدي لالحتيال والفساد. 

وباالستفادة من هذا الزخم، يواصل املكتب عمله في مختلف القطاعات 
واملناطق، وكل ذلك في إطار إشراك كل من: القطاع اخلاص، والسلطات في 

البلدان املعنية، ومؤسسات أخرى متعددة األطراف. وتشمل املبادرات املشتركة 
من السنة املالية 2010 ما يلي:

اتفاقية حرمان مشترك شّكلت أحد املعالم وقعت عليه خمسة   •
بنوك تنمية متعددة األطراف في 9 أبريل/نيسان 2010، وهي تنص 
على أن تعاقب الهيئات املوقعة على االتفاقية اجلهات التي يحرمها 

أحد البنوك من التعامل معه على سوء السلوك نفسه. فهذه 
االتفاقية تزيد من فعالية العقوبات وتبنّي قدرة مجموعة البنك 
الدولي على حتقيق االتفاق في الرأي في بيئة متعددة األطراف. 

استعراضاً للطرق الدولية قام مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة   •
املؤسسية بتجريبه، استجابة ملا مت اكتسابه من بصيرة في العديد 
من السنوات من التحقيقات، وهو يبنّي أن قطاع النقل معرض على 

نحو خاص خملاطر االحتيال والفساد.

استعراضاً ملشروعات التنمية املدفوعة باعتبارات اجملتمعات احمللية في   •
أفريقيا بغية منع – والوقاية من – اخملاطر يوصي بكيف ميكن جملموعة 
البنك الدولي مواصلة متويل منوذج البرامج الواسع االستخدام هذا مع 

تخفيض اخملاطر.  

كما حقق مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية جناحاً واضحاً 
باستخدام التسوية املتفاوض عليها كوسيلة حلل القضايا على نحو سريع، 
مع إبعاد اجلهات الفاسدة من التعامل مع مجموعة البنك الدولي، وتشجيع 

شركات أخرى على التقّدم للتعامل مع اجملموعة. وجرى اختبار هذه اآللية ألول 
مرة في يوليو/متوز 2009، مما أسفر عن امتناع شركة Siemens AG طوعياً 

عن تقدمي عطاء واالرتباط بدفع مبلغ 100 مليون دوالر أمريكي ملساندة أنشطة 
مكافحة الفساد. وفي أبريل/نيسان 2010، قامت مجموعة البنك الدولي 

بحرمان شركة النشر البريطانية Macmillan Limited من التعامل معها ملدة 
ست سنوات، عقب اعترافها بدفع رشوة سعياً للحصول على عقد.

ويتضح من دراسات احلاالت التي أجراها مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
املؤسسية وجود نطاق واسع وكثير من التعقيد حني يتعلق األمر بخطط 

االحتيال والفساد التي تؤثر في املشروعات التي متولها مجموعة البنك الدولي. 
وفي ضوء ازدياد القروض من مجموعة البنك الدولي، من الواضح أهمية ومالءمة 

العمل الذي يقوم به مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية في 
مكافحة الفساد. 
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كريستوفر س. تريبالر / البنك الدولي

״ليست النزاهة حكراً على أحد في هذا 
العالم. من املهّم جداً أن يؤكد البنك الدولي على 

أجندة النزاهة ألنه بدونها يضيع الكثير جداً من 
األموال التي يتم جتنيبها من أجل عملية التنمية. 

فإذا كنا فعالً نريد أن حتدث التنمية وإذا أردنا 
معاجلة الفقر على نحو أسرع بكثير من معاجلته 
حالياً، يجب إذاً أن تكون النزاهة في قلب كل ما 

نقوم به״. 
–  هيوجيت البيل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، وهي تتحدث في يوم النزاهة 

 في البنك الدولي
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 لتعزيز فعالية عمل مجموعة 
البنك الدولي في هذين القطاعين، قام 

مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
المؤسسية بتجريب أول استعراض 

دولي لقطاع الطرق، وهو يفحص 
ويقّيم مخاطر حدوث االحتيال والفساد 

ويوصي بإجراءات منع ووقاية. 

 كما يقوم مكتب نائب الرئيس 
لشؤون النزاهة المؤسسية حالياً 
باستعراض لمخاطر النظام في 
مشروعات قطاع الصحة بغية 
مساعدة الموظفين المعنيين 

بالعمليات على تحسين فهم االحتيال 
والفساد واالستجابة لهما.

يواصل مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
املؤسسية تسجيل أكثر القضايا في 

قطاعي النقل والصحة والتغذية والسكان، 
وهما قطاعان هاّمان بالنسبة لعملية 

التنمية.

السنة السنة   القطاع 
املالية 10 املالية 09   

23  10 الزراعي والريفي 

0  1 سياسات االقتصاد 

24  13 التعليم 

11  8 الطاقة والتعدين 

4  8 البيئة 

9  3 املالي وتنمية القطاع اخلاص  

 تكنولوجيا املعلومات/
1  2 االتصاالت العاملية  

26  30 الصحة والتغذية والسكان  

10  5 غير القطاعات 

7  10 إدارة القطاع العام 

8  0 التنمية االجتماعية 

5  4 احلماية االجتماعية 

38  27 النقل 

10  5 التنمية احلضرية 

18  12 املياه 

194  138 اجملموع 



7 التقرير السنوي 2010 

أفريقيا

السنة املالية 10 %30

السنة املالية 09 %26 
السنة املالية 08 %20 
السنة املالية 07 %28 
السنة املالية 06 %17

أوروبا وآسيا 
الوسطى

السنة املالية 10 %15 

السنة املالية 09 %20 
السنة املالية 08 %9 

السنة املالية 07 %16 
السنة املالية 06 %17 

شرق آسيا 
واحمليط الهادئ

السنة املالية 10 %14

السنة املالية 09 %17 
السنة املالية 08 %19 
السنة املالية 07 %32 
أمريكا الالتينية السنة املالية 06 %27

والبحر الكاريبي

السنة املالية 10 %13 

السنة املالية 09 %7 
السنة املالية 08 %7 
السنة املالية 07 %6 
السنة املالية 06 %8 

 الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

السنة املالية 10 %9 

السنة املالية 09 %5 
السنة املالية 08 %7 
السنة املالية 07 %6 
السنة املالية 06 %4

جنوب آسيا

السنة املالية 10 %19 

السنة املالية 09 %25 
السنة املالية 08 %38 
السنة املالية 07 %12 
السنة املالية 06 %27

النسبة املئوية للقضايا التي فتحت حسب املناطق في الفترة 2010-2006  

 حين يكون ذلك ممكناً، يعتمد 
مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 

المؤسسية نهجاً عالمياً شامالً بشأن 
التصدي لالحتيال والفساد، وذلك لكي 
تسفر النواتج اإليجابية عن أثر واسع 

االنتشار. فاالتفاقية الجديدة بشأن 
الحرمان المشترك تمنع الشركات التي 

تحرمها مجموعة البنك الدولي من 
التعامل معها من السعي للتعامل 
مع بنوك التنمية المتعددة األطراف 

األخرى، كما أن شبكة اصطياد الفساد 
تربط بين السلطات المعنية بذلك في 

مختلف مناطق وبلدان العالم.

 من أجل تحسين التصدي لمخاطر 
االحتيال والفساد في أفريقيا، وضع 

البنك الدولي في السنة المالية 
2010 مكتب نائب الرئيس لشؤون 

النزاهة المؤسسية في خط المواجهة 
بغية استعراض مشروعات التنمية 

المدفوعة باعتبارات المجتمعات 
المحلية، وهذه طريقة واسعة 

االستخدام من أجل وضع تصاميم 
وتنفيذ المشروعات في تلك المنطقة. 

كما قام برعاية حلقة عمل خاصة 
بالمراجعة والتدقيق القضائي لحوالي 

100 موظف حكومي في كينيا، بما 
في ذلك: اللجنة الكينية لمكافحة 
الفساد، ومكتب المراجعة والتدقيق 

الوطني، وهذا ما سيعزز قدرات المراجعة 
والتدقيق الطويل األمد في ذلك البلد.

فتح مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
املؤسسية معظم القضايا في منطقة 

أفريقيا في السنة املالية 2010، وهي املنطقة 
التي كان جملموعة البنك الدولي فيها أكبر 

حافظة مشروعات في السنة املالية 2010 
بلغت قيمتها 33.9 مليار دوالر أمريكي.

عدد القضايا التي يفتحها مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية 
في منطقة من املناطق ال يرتبط مباشرة بكبر وازدياد مخاطر االحتيال 

والفساد. بل يدل ذلك على املنطقة التي ورد منها أكبر عدد من اإلبالغات 
عن مزاعم حدوث احتيال وفساد، مما يعكس بالتالي املكان الذي كان فيه 
أكبر نشاط بالنسبة ملكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية على 

مدى السنني. 
السنة السنة   السنة  السنة   السنة    املنطقة  
املالية 10 املالية 00  املالية 08  املالية 07  املالية 06   

58  36  31  33  32 أفريقيا 

27  23  29  37  51 شرق آسيا واحمليط الهادئ 

30  28  15  18  33 أوروبا وآسيا الوسطى 

25  10  10  7  15 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

18  7  10  7  8 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

36  34  57  14  51 جنوب آسيا 

194  138  152  116  190 اجملموع 
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إبعاد اخملالفات عن القطاع اخلاص 

حني يتعلق األمر باالحتيال والفساد اللذان يؤثران في أنشطة متولها مجموعة 
البنك الدولي، فإن املقترفني ألكبر عدد من حوادث االحتيال والفساد هم من 

خارج مجموعة البنك الدولي. ولهذا السبب، يعتبر كسب مساندة وتأييد 
أصحاب املصلحة املباشرة اخلارجيني – مثل القطاع اخلاص – بالغ األهمية 

بالنسبة لنجاح عمل مجموعة البنك الدولي املعني مبكافحة الفساد في األمد 
الطويل. وتواصل اجملموعة تعزيز إجراءات عملها بغية زيادة فعالية التصدي 

خملاطر وقوع االحتيال والفساد، ولكن في النهاية يجب أن تأتي الرغبة في إدامة 
نظافة أنشطة األعمال من القطاع اخلاص نفسه. ومن خالل مساندة املبادرات 

املؤسسية احلالية ملكافحة الفساد وزيادة حوافز االلتزام بالنسبة للشركات 
غير امللتزمة، ميكن جملموعة البنك الدولي متهيد السبيل أمام مشاركة القطاع 

اخلاص في عملية التنمية.

قضية ماكميالن ليميتد متهد الطريق للتسويات املتفاوض عليها

منذ العام 1999، استخدمت مجموعة البنك الدولي أسلوب احلرمان من 
التعامل بغية حماية أموالها، وكطريقة حملاسبة الشركات احملتالة أو الفاسدة. 

فاإلعالن عن احلرمان مينع الشركات املمكن أن حتيد عن السبيل القومي من 
املشاركة في مشروعات مجموعة البنك الدولي، مما يزيد فرص التنافس املنصف 
بني أصحاب العطاءات ويحمي أموال اجملموعة من إساءة استخدامها. وبدءاً من 
العام 2009، شرعت مجموعة البنك الدولي في استخدام التسويات املتفاوض 
عليها كوسيلة حلل القضايا على نحو سريع، مما يبعد الشركات الفاسدة عن 

املشروعات التي يساندها البنك الدولي، ويشجع الشركات األخرى على االعتراف 
بسوء سلوكها بأسرع من املتوقع. فمن خالل البناء على النجاح األولي الذي 
حققته اجملموعة في التفاوض على تسويات التحقيقات، ستقوم في السنة 

املالية القادمة بتضمني هذه اآللية واعتمادها رسمياً في نظام العقوبات املعني. 
.

من خالل مساندة املبادرات 
املؤسسية احلالية ملكافحة 
الفساد وزيادة حوافز االلتزام 

بالنسبة للشركات غير امللتزمة، 
ميكن جملموعة البنك الدولي متهيد 

السبيل أمام مشاركة القطاع 
اخلاص في عملية التنمية. 

راي ويتلني / البنك الدولي
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في 30 أبريل 2010، حرمت مجموعة البنك الدولي شركة الطباعة والنشر 
البريطانية ماكميالن ليميتد من التعامل معها ملد ست سنوات. وكان هذا 
احلرمان في إطار تسوية متفاوض عليها أعقبت اعتراف هذه الشركة بأنها 

دفعت رشاوى سعياً للفوز بعقد في جنوب السودان. وكانت هذه الشركة من 
املوردين الرئيسيني للمطبوعات التعليمية بالنسبة للمشروعات التي متولها 

مجموعة البنك الدولي، فهي فازت بعقود فاقت قيمتها 35 مليون دوالر أمريكي 
منذ العام 1999. 

اشتمل مشروع التعليم املعني هذا على عقد مباليني الدوالرات لطباعة كتب 
مدرسية ملرحلة التعليم االبتدائي. وبناء على معلومات تلقاها مكتب نائب 

الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية، كشفت التحقيقات التي قام بها املكتب 
عن شواهد على أن شركة ماكميالن دفعت سلسلة من الرشاوى سعياً للتأثير 

على عملية توريد املطبوعات الالزمة للمشروع، ولذلك لم يتم إرساء العقد 
عليها. وتعاون مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية مع السلطات 

املعنية، مما عّجل خطى تسوية حتقيقات املكتب كما أبرز التزام مجموعة البنك 
الدولي بالعمل عن كثب مع احلكومات ملالحقة الفساد. 

سيمون روبرتسون / البنك الدولي 
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مبوجب أحكام االتفاقية، وافقت شركة ماكميالن على التعاون مع جهود البنك 
الدولي في مكافحة الفساد في املشروعات التي متولها مجموعة البنك الدولي. 
كما ستنفذ هذه الشركة برنامج التزام يقوم مبتابعته طرف ثالث بغية التأكد 
من كفايته. وتقديراً العتراف الشركة في وقت مبكر بسلوكها الفاسد، وافقت 

مجموعة البنك الدولي على تخفيض مدة احلرمان إلى ست سنوات.

تشجيع الشركات على االلتزام 

اعتماد برامج االلتزام املؤسسي كشرط للتسوية هو من بني طرق قيام 
مجموعة البنك الدولي بتشجيع القطاع اخلاص على حتّمل املسؤولية جتاه كبح 

االحتيال والفساد. ولزيادة تشجيع الشركات على اعتماد برامج التزام دقيق – 
وأيضاً مستدام – اقترحت مجموعة البنك الدولي في السنة املالية 2010 زيادة 

استخدام ״احلرمان مع اإللغاء املشروط״، حيث ال يتم إلغاء احلرمان بالنسبة 
للجهة احملرومة من التعامل معها حتى تقوم بتنفيذ برنامج التزام مناسب. 

علماً بأن توسيع نطاق استخدام اإللغاء املشروط للعقوبات يثني الشركات عن 
الرجوع إلى السلوك اخلاطئ ويجعلها تصحح سلوكها. 

احلرمان املشترك يضاعف فعالية العقوبات

بفضل االتفاقية التي شّكلت أحد املعالم التي جرى توقيعها في 9 أبريل/
نيسان 2010، لم يعد من املمكن للشركات التي حترمها مجموعة البنك 

الدولي من التعامل معها التعامل مع بنوك التنمية املتعددة األطراف األخرى 
)MDBs(، وبذلك مت إغالق فجوة مثيرة للمشاكل في برامج التنمية التي 

متولها بنوك تنمية متعددة األطراف. وتنص االتفاقية على أن الشركات واجلهات 
التي يحرمها أحد بنوك التنمية املتعددة األطراف ستعاقبها بنوك التنمية 

املتعددة األطراف األخرى املشاركة في االتفاقية على سوء التصرف نفسه – 

اعتماد برامج االلتزام املؤسسي 
كشرط للتسوية هو من بني 

طرق قيام مجموعة البنك 
الدولي بتشجيع القطاع اخلاص 
على حتّمل املسؤولية جتاه كبح 

االحتيال والفساد.
كورت كارمنارك / البنك الدولي 
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تشمل البنوك املوقعة حالياً على االتفاقية كالً من: البنك األفريقي للتنمية، 
والبنك اآلسيوي للتنمية، والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير، وبنك التنمية للدول 

األمريكية، ومجموعة البنك الدولي. وسيحدث التنفيذ التام لهذه االتفاقية 
من جانب كل من البنوك املشاركة فيها في السنة املالية القادمة. وستواصل 

البنوك املشاركة في هذه االتفاقية إدارة استراتيجياتها املستقلة اخلاصة 
مبكافحة الفساد، ولكن احلرمان املشترك يسّهل لبنوك التنمية املتعددة األطراف 

املعنية تعظيم موارد التحقيقات احملدودة مع زيادة حماية مشروعاتها من 
االحتيال والفساد. فهذه االتفاقية التي استغرق وضعها أكثر من سنتني تبرز 

جناح مجموعة البنك الدولي في حتقيق االتفاق في الرأي فيما بني بنوك التنمية 
املتعددة األطراف بشأن حل املشاكل على نطاق عاملي. 

اإلفصاح الطوعي عن املعلومات ورفع التقارير عن الذات 

من أجل زيادة انخراط القطاع اخلاص، ينفذ مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
املؤسسية برنامج اإلفصاح الطوعي عن املعلومات )VDP( نيابة عن وباسم 

مجموعة البنك الدولي. وهذا البرنامج مماثل لبرامٍج جارٍ االستخدام في مختلف 
مناطق وبلدان العالم، وهو يشّكل آلية تقوم الشركات من خاللها بتحقيقات 

داخلية وتكشف عن سوء تصرفها ملكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
املؤسسية، كما تنفذ برامج تشجيع االلتزام املناسبة. وفي مقابل ذلك التعاون 
التام، تظل الشركات بدون ذكر أسمائها وتتفادى ضرر سمعتها نتيجة احلرمان 

العلني، وقد تواصل التنافس من أجل احلصول على التعاقدات التي متولها 
مجموعة البنك الدولي. ويسّهل هذا البرنامج ملكتب نائب الرئيس لشؤون 

النزاهة املؤسسية إشراك القطاع اخلاص بكامله، ولكن على نحو خاص مع 
استهداف الشركات التي ورثت مشاكل، على سبيل املثال نتيجة استحواذها 
على شركات أخرى. وفي السنة املالية 2011، سيتناول مكتب نائب الرئيس 
لشؤون النزاهة املؤسسية كيف ميكنه زيادة احلوافز للشركات لكي تتقدم 

.)www.worldbank.org/vdp باإلبالغ عن قضايا متعلقة بالنزاهة. )أنظر

في إطار إعادة متوضع استراتيجي في السنة املالية 2010، أدخل مكتب نائب 
الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية إجراءات تقوم من خاللها الشركات التي 

تعتزم تنظيف أنشطة أعمالها بعرض نواجت حتقيقاتها الداخلية جملموعة البنك 
الدولي التخاذ ما يناسب من إجراءات. وتبعاً للنواجت وملستوى تعاون الشركة 

املعنية، يقرر عند ذلك مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية اخلطوات 
البناءة الالزمة، التي ميكن أن تتضمن الشروع في إجراءات عقابية تأخذ في 

االعتبار التعاون الذي أبدته الشركة املعنية.  
 

في إحدى هذه الوقائع في هذه السنة، رفعت شركة ما توصلت إليه من نتائج 
إلى البنك الدولي بشأن خطة ״عاملني غير مداومني״ بغية احلصول على املزيد 

من املوارد املالية مبوجب عقد ميوله البنك الدولي. كما رفعت تلك الشركة املزيد 
من الشواهد عن دور مدير وحدة إدارة املشروع في تقدمي فواتير احتيالية. وفي 
مقابل التعاون الذي أبدته تلك الشركة، سيقرّ مكتب نائب الرئيس لشؤون 

النزاهة املؤسسية نطاق التعاون في تطبيق العقوبات وتقرير اإلحالة الذي أرسل 
إلى البلد املعني. 
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تعزيز قدرات مكافحة الفساد على مستوى البلدان

تدعيم املالحقة اجلزائية لالحتيال والفساد 

للشراكات الوثيقة التي أقامتها مجموعة البنك الدولي مع السلطات في 
البلدان أهمية مماثلة ألهمية جناحها في مكافحة الفساد. فسلطات البلدان 
تساعد في تسوية التحقيقات وهي في وضع جيد يسّهل لها املتابعة بناء 

على املعلومات التي يحيلها إليها البنك الدولي. فمكتب نائب الرئيس لشؤون 
النزاهة املؤسسية يرسل اإلحاالت إلى السلطات املعنية في البلد املعني حني 
تشير الشواهد إلى احتمال أن يكون جرى خرق قوانني البلد املعني العضو في 
مجموعة البنك الدولي. فالتحقيقات اجلنائية – واملالحقات التي تليها – رمبا 

ترسل أقوى رسالة ملن يحتمل أن يقترفوا االحتيال والفساد بأنه لن يجري 
التسامح معهم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أحال مكتب نائب الرئيس 

لشؤون النزاهة املؤسسية نتائج عمليات استعراض قضائي إلى اللجنة الكينية 
ملكافحة الفساد. ونتيجة لذلك، فتحت احلكومة الكينية 38 حتقيقاً جنائياً، 
اثنان منها في انتظار احملاكمة. وبالتصرف بناء على معلومات تلقاها املكتب، 

أدانت احلكومة النرويجية ثالثة موظفني سابقني في شركة Norconsult فيما 
يتعلق برشاوى. كما فتح مكتب املدعي العام الفلسطيني حتقيقاً والحق شركة 

ومالكها بجرم االحتيال. )أنظر الصفحة 34 لالطالع على قائمة اإلحاالت التي 
متت في السنة املالية 2010(. 

التدريب بغية تدعيم قدرات البلدان 

أنشأ البنك الدولي في العام 2009 شبكة اصطياد الفساد، التي توسعت في 
هذه السنة املالية املنصرمة لتشمل 120 موظفاً معنيني مبكافحة الفساد من 
31 بلداً. وتقوم هذه الشبكة مبهمة القناة التي متر عبرها اإلحاالت من مكتب 

نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية ويجري من خاللها تبادل املعلومات، وهي 
تتيح ألعضائها فرصة تقدمي املساندة الفنية لبعضهم البعض. 

كما يتيح مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية التدريب املصمم 
حسب االحتياجات الذي يركز على منع – والوقاية من – االحتيال والفساد 

في السياق الفريد في البلد املعني. وجتمع تلك الدورات التدريبية بني أصحاب 
املصلحة املباشرة املتعددين وتركز على التحديد الدقيق إلجراءات ملموسة 

من أجل تخفيف مخاطر حدوث االحتيال والفساد. وجمعت إحدى أجنح دورات 
التدريب التي نفذها املكتب في السنة املالية املنصرمة 65 موظفاً حكومياً، 
و 40 مقاوالً واستشارياً، ومندوبني عن عدة بنوك تنمية متعددة األطراف في 
لقاء في منطقة جنوب أفريقيا. واتفق املشاركون على عالجات قصيرة األمد 

مثل تعديل معايير تأهيل العقود بغية تعزيز التنافس وتخفيض تقدمي عطاءات 
كاذبة، وإنشاء نظام توريدات عبر شبكة اإلنترنت بهدف حتسني إدارة وشفافية 
العقود. وفي ضوء االنتباه إلى احللول الطويلة األمد التي ميكنها تعديل البيئة 

العامة املعنية، اتفق املشاركون أيضاً على إصالحات للقوانني والسياسات 
احلالية. 
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زيادة فعالية أنظمة مجموعة البنك الدولي 

استعراض عمليات وضع تصاميم وتنفيذ املشروعات

في العقد املاضي من السنوات، زاد البنك الدولي التركيز على اإلقراض لبرامج 
التنمية املدفوعة باعتبارات اجملتمعات احمللية )CDD( بغية حتسني الوصول 
مباشرة إلى اجملتمعات احمللية. وتبلغ قيمة حافظة عمليات برامج التنمية 

املدفوعة باعتبارات اجملتمعات احمللية حوالي 2 مليار دوالر أمريكي في السنة. 
وتؤكد تلك املشروعات على: التمكني من أسباب القوة محلياً، واحلوكمة 

التشاركية، واالستقالل اإلداري، واملساءلة العامة. فاملسؤولية املباشرة عن – 
والسيطرة على – القرارات وتوزيعات املوارد تعطى ملنظمات محلية في اجملتمع 
احمللي. ولكن حتقيقات مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية بّينت أن 
تنفيذ مشروعات التنمية املدفوعة باعتبارات اجملتمعات احمللية ميكن أن يواجه 

حتديات. 

ومن بني أهداف مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية تقدمي املشورة 
املناسبة واحملُكمة التوقيت للزمالء في الوحدات املعنية بالعمليات لكي ميكنهم 

اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عملهم. ولذلك، شرع املكتب بتنفيذ استعراض 
يستهدف منع – والوقاية من – اخملاطر يغطي مشروعات التنمية املدفوعة 

باعتبارات اجملتمعات احمللية في منطقة أفريقيا. وبناء على النتائج األولية التي 
توصل إليها املكتب، اتّضح أن االعتماد على احلوكمة الذاتية في اجملتمعات 

احمللية وضعف املتابعة وعمليات التقييم خلق العديد من التحديات. علماً بأن 
اخملاطر الرئيسية التي مت حتديدها بالتحليل القضائي تضّمنت: عدم كفاية التزام 

اجملتمعات احمللية، أو االفتقار إلى البراهني، أو فرط تقييم السلع واخلدمات التي 

للشراكات الوثيقة التي 
أقامتها مجموعة البنك الدولي 

مع السلطات في البلدان 
أهمية مماثلة ألهمية جناحها في 

مكافحة الفساد. 
غينادي راتوشنكو / البنك الدولي 
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يتم تقدميها، وازدواجية التمويل من اجلهات املانحة. ويقوم مكتب نائب الرئيس 
لشؤون النزاهة املؤسسية حالياً بوضع التوصيات النهائية بشأن كيفية تدعيم 
ضوابط النزاهة في إطار احلوكمة العامة ملشروعات التنمية املدفوعة باعتبارات 

اجملتمعات احمللية، وذلك للتأكد من بقاء املساءلة والنزاهة سليمة في تلك 
املشروعات. 

تطوير أدوات املنع والوقاية 

لتكميل املبادرات التي اعتمدها مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية 
بشأن القطاع اخلاص وحكومات البلدان، يستخدم املكتب خبرته في التحقيقات 
بغية تطوير أدوات تساعد موظفي مجموعة البنك الدولي في تضمني عملهم 
املزيد من إجراءات املنع والوقاية. ومن أجل الوفاء بالطلب املتزايد على املساندة 

في هذا اجملال، أضاف املكتب إلى جهاز موظفيه في السنة املالية 2010: 
اختصاصيني في املنع والوقاية، ومحاسبني قضائيني، ومحللني بحثيني.  

 
ويقوم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية بتحقيقات كثيرة في 

مزاعم تتعلق مبشروعات الطرق، ويتضح من بياناته أن قطاع النقل معرض على 
نحو خاص خملاطر حدوث االحتيال والفساد. ويتلقى هذا القطاع عموماً موارد 
متويلية كبيرة من البنك الدولي – في السنة املالية 2010، وصلت القروض 

لهذا القطاع ذروة بلغت 9 مليارات دوالر أمريكي، مما يشّكل 15 في املائة من 
مجموع قروض البنك الدولي في هذه السنة. واستجابة لهذه القضية املتكررة، 
قام املكتب في السنة املالية 2010 بتجريب استعراض دولي للطرق سلط على 
نحو متوقع الضوء الكاشف على: التواطؤ بني أصحاب العطاءات، وتقدمي وثائق 

مزورة من أجل التأهل لتقدمي عطاءات، وتقدمي فواتير مببالغ أعلى من الالزم بشأن 
املواد أو توريد مواد أقل من الالزم أثناء تنفيذ العقود املعنية.  

استناداً إلى التقييم الذي أجراه مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية 
واملعلومات املتبّصرة املستفادة من حتقيقات بشأن الطرق على مدى سنوات 

عديدة، يوصي املكتب بأن تكون احللول التالية أساس إستراتيجية املنع والوقاية: 

تطوير أدوات املنع والوقاية 
اخلطوة األولى في تعزيز قدرات 

مجموعة البنك الدولي على 
مكافحة الفساد.

جوزيبي فرانتشيني / البنك الدولي
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تصميم أساليب تناسب األوضاع املعنية من أجل حتليل واستعراض أمناط 
التواطؤ في العطاءات املرفوعة في مناقصات تشييد الطرق، واعتماد الشهادات 

من جهات مستقلة بشأن حتديد األسعار شرطاً مسبقاً، وتوحيد استخدام 
املعدات والتجهيزات عالية التكنولوجيا من أجل اختبار نوعية مواد إنشاءات 

الطرق، وتعديل قواعد املناقصات العامة واستخدام التوريدات عن طريق شبكة 
اإلنترنت ملناهضة التواطؤ، وجتربة العطاءات معلومة احلدود القصوى اخلاضعة 

لإلشراف املناسب التي من املسموح فيها اعتماد إجراءات املناقصات التنافسية 
على الصعيد الوطني، وزيادة استخدام اإلشراف من جهات مستقلة، وسن 

التشريعات ضد االحتكارات ومالحقة القضايا البّينة. 

يعتبر تطوير أدوات املنع والوقاية اخلطوة األولى في تعزيز قدرات مجموعة البنك 
الدولي على مكافحة الفساد. واألهّم من ذلك أيضاً أن يركز مكتب نائب الرئيس 

لشؤون النزاهة املؤسسية على كيفية إدماج تلك األدوات على أفضل وجه في 
عمليات مجموعة البنك الدولي اليومية. وأسفر التعاون الوثيق مع موظفي 

املشروعات عن زيادة كبيرة في استخدام قاعدة بيانات صورة مخاطر الشركات 
في السنة املالية 2010. وتساعد قاعدة البيانات موظفي مجموعة البنك 

الدولي في أداء العناية الواجبة مبزيد من الدقة قبل إرساء عقد من العقود، مع 
التحذير من الشركات التي لدى مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية 

معلومات ذات صلة بها. وفي السنة املالية 2010، نفذ موظفو اجملموعة 
3029 عملية بحث على قاعدة البيانات، مما أسفر عن تطابق أسماء بنسبة 

حوالي 2 في املائة من األوقات. وتناولت غالبية االستفسارات شركات قائمة في: 
أفغانستان، وبنغالديش، وكازاخستان، والهند.

إعادة صياغة السياسات

من شأن تكميل أدوات املنع والوقاية بسياسات سليمة أن يضمن إزالة 
مجموعة البنك الدولي لفرص تأثير االحتيال والفساد على عمله. وباالستفادة 

من توجهات مت حتديدها أثناء التحقيقات، يقوم املتخصصون باملنع والوقاية 
في مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية باستعراض استراتيجيات 

القطاعات بغية مساعدة موظفي إدارات العمليات في حتديد أين ميكن حتسني 
تعديالت السياسات بشأن التصدي خملاطر حدوث االحتيال والفساد. وفيما يتعلق 
بنظام العقوبات، يعمل املكتب مع مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونية بغية 
إيضاح القضايا حسب نشوئها – على سبيل املثال كيفية تطبيق احلرمان إذا 

اضطلعت الشركة املعاقبة بعملية إعادة هيكلة معقدة. 

تخفيف مخاطر االحتيال والفساد في التوريدات املؤسسية   

تنفق مجموعة البنك الدولي حوالي مليار دوالر أمريكي في السنة على 
منتجات وخدمات للوفاء مبتطلباتها الذاتية الداخلية من خالل وحدة التوريدات 
املؤسسية. ومن أجل تعزيز التنافس املفتوح والشفاف والعاملي في املناقصات 

للفوز بعقود التوريدات املؤسسية، تقوم مجموعة البنك الدولي بتنفيذ عمليات 
استعراض أهلية مورّدي السلع واخلدمات. وفي أثناء عملية االستعراض من 

ذلك القبيل، ميكن لوحدة املشتريات املؤسسية في مجموعة البنك الدولي أن 
تطلب من مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية إجراء حتقيق بشأن 

جهة توريد يشتبه بأنها انخرطت في سوء تصرف. ومثل النظام املستخدم في 
معاقبة الشركات اخملالفة التي تقدم عطاءات للفوز بعقود متولها مجموعة 

البنك الدولي، تستخدم اجملموعة النتائج التي يتوصل إليها مكتب نائب 
الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية كأساس حلرمان املوردين ״غير املتمتعني بروح 
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املسؤولية״. وفي السنة املالية 2010، أسفرت هذه اخلطوات عن إعالن ست 
شركات غير متمتعة بروح املسؤولية بالنسبة لالحتيال والتواطؤ فيما يتعلق 
.)http://go.worldbank.org/C3YIALVBF0 مبشروع نقل مكاتب وتأثيثها.)أنظر

تشجيع النزاهة فيما بني موظفي مجموعة البنك الدولي 

من املتوقع من موظفي مجموعة البنك الدولي استيفاء معايير نزاهة عالية، 
ومن خالل التدريب والتواصل شجع مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 

املؤسسية اإلبالغ عن سوء التصرف واكتشافه ومنعه والوقاية منه. كما أن 
مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية يعمل مع نظام العدالة الداخلي 

في البنك الدولي ويطلع املوظفني – سواء في املقر الرئيسي وفي مكاتب 
اجملموعة في البلدان – على التفويض املمنوح له وعلى ما هي حقوقهم 

وواجباتهم. 

قد يحدث سوء تصرف من جانب موظفني في مجموعة البنك الدولي، وفي 
السنة املالية 2010 فتح مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية 
54 قضية تتعلق مبزاعم انخراط موظفني في احتيال وفساد. وتعلق أحد 

التحقيقات مبزاعم اإلفصاح غير اخملوّل عن معلومات سرية جداً في مجموعة 
البنك الدولي، ظهرت في مقال على موقع إعالمي على شبكة اإلنترنت. 

وأشارت الشواهد القضائية من التحقيقات إلى أن املوظف املعني في البنك 
الدولي أعطى وثائق ومعلومات إلى املراسل الذي قام بكتابة ذلك املقال. وبناء 
على النتائج التي توصل إليها مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية 
والشواهد املعززة لها، أنهى البنك الدولي خدمات ذلك املوظف املعني نهاية 

دائمة. كما مت توجيه توبيخ ملوظفني اثنني آخرين في السنة املالية 2010. 

السياسة اجلديدة بشأن اإلفصاح عن املعلومات تزيد شفافية عمل مكتب نائب 
الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية

للشفافية واملساءلة أهمية ضرورية بالنسبة جملموعة البنك الدولي ألن االنفتاح 
يشجع االنخراط مع أصحاب املصلحة املباشرة، الذي يؤدي بدوره إلى حتسني 

عمليات تصميم وتنفيذ املشروعات والسياسات وتدعيم النواجت التنموية. 
وباالتساق مع السياسة اجلديدة بشأن القدرة على احلصول على املعلومات، 

يقوم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية بصقل سياسته اخلاصة 
باإلفصاح عن املعلومات، التي ستهدف إلى حتقيق التوازن املناسب بني ضرورة 
منح اجلمهور العام القدرة على الوصول إلى املعلومات التي في حوزته وبني 

التزامه باحترام اخلصوصية وحماية نزاهة التحقيقات. وفيما يتعلق باملعلومات 
عن التحقيقات، تنشر حالياً مجموعة البنك الدولي نواجت حتقيقاتها ونواجت 
 .)www.worldbank.org/integrity أحكام احلرمان من التعامل معها. )أنظر

املساءلة واإلشراف 

تتمتع جلنة املراجعة املنبثقة عن مجلس املديرين التنفيذيني في مجموعة البنك 
الدولي بالتفويض اخلاص مبساعدة مجلس املديرين التنفيذيني في اإلشراف واتخاذ 

القرارات فيما يتعلق بكل من: األوضاع املالية جملموعة البنك الدولي، وعمليات 
إدارة وتقييم اخملاطر، وسياسات رفع التقارير واحملاسبة، وكفاية احلوكمة والضوابط.  
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يقوم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية بإطالع جلنة املراجعة 
على أساس ربع سنوي على: القضايا التي ميكن أن تشير إلى نقاط ضعف 
في النظام، والقضايا التي سوف حتال إلى نظام العقوبات، أو التحقيقات 

التي تنطوي على مخاطر سمعة بالنسبة جملموعة البنك الدولي. وفي هذه 
السنة املالية، استفاد مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية خصوصاً 

من إرشادات جلنة املراجعة بشأن: وضع اتفاقية احلرمان املشترك، وتعزيز أثر 
العقوبات، وحتسني إدارة األداء. 

كما يستفيد مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية من أربع قياديني 
دوليني في مجال مكافحة الفساد ووضع السياسات وافقوا على عضوية 

اجمللس االستشاري املستقل في البنك الدولي )IAB(. وهذا اجمللس اجلديد يحمي 
االستقاللية ويدعم املساءلة في مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية 

من خالل تقدمي املشورة بشأن السياسات واإلجراءات وتعامالت املكتب مع مختلف 
مؤسسات مجموعة البنك الدولي. وهو يسدي املشورة لرئيس البنك الدولي وجلنة 
املراجعة بشأن أداء مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية وتنفيذ توصيات 
جلنة فولكر ذات الصلة بالنزاهة. ويضم اجمللس االستشاري املستقل أربعة أعضاء 

هم: بيتر كوستيلو، تشستر كروكر، سيميون مارسيلو، ومارك بيث. 

في السنة املالية املنصرمة، اعتمد مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية 
على نحو خاص على املشورة من اجمللس االستشاري املستقل بشأن: كيفية ردف 

حتقيقات املكتب على أفضل نحو بوظيفة منع ووقاية معززة، وإجراء عمليات 
استعراض تفصيلي للتنفيذ تفيد مجموعة البنك الدولي والبلدان املتعاملة 
معها، والعمل في القطاعات عالية مخاطر حدوث االحتيال والفساد، وتوحيد 

.)http://go.worldbank.org/S262CF3KD0 قواعد إجراءات التحقيقات. )أنظر

دومينيك سانسوني / البنك الدولي 

للشفافية واملساءلة أهمية 
أساسية بالنسبة جملموعة 

البنك الدولي. 
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توسيع نطاق التغطية: 
حماية املشروعات من االحتيال والفساد

إريك ميلر / البنك الدولي 

إدوين هوفمان / البنك الدولي
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SiemenS AG شركة سيمنز وأثر التسوية مع

اتفقت مجموعة البنك الدولي وشركة Siemens AG في السنة املاضية على 
تسوية شاملة، وذلك عقب اعتراف هذه الشركة بسوء التصرف في املاضي 
في أعمالها على الصعيد العاملي وحتقيق قام به البنك الدولي في عملية 

احتيال انخرطت فيها شركة OOO Simens، وهي الفرع الروسي من شركة 
Siemens AG في إطار مشروع النقل الداخلي في مدينة موسكو الذي ميوله 

البنك الدولي. وتضمنت التسوية االمتناع الطوعي ملدة سنتني عن تقدمي 
عطاءات ، وفي نوفمبر 2009 مت حرمان شركة OOO Simens من التعامل مع 

مجموعة البنك الدولي ملدة أربع سنوات. 

كان من بني املكونات الرئيسية في املشروع إجراء سلسلة حتسينات على 
الطريق الدائري الثالث حول موسكو. ولتسهيل تلك التحسينات، قام استشاري 
بوضع تصاميم نظام سيطرة على حركة املرور بشأن ذلك الطريق، وساعد في 

إعداد وثائق استدراج العطاءات من أجل إنشاء ذلك النظام. 

كان لشركة OOO Simens – التي سعت للفوز بعقد إنشاء نظام السيطرة 
ذلك على حركة املرور – عالقة منذ مدة طويلة مع االستشاري الذي وضع 

تلك التصاميم، وكثيراً ما اتصلت به بشأن أنظمة السيطرة على حركة املرور. 
ولكن على الرغم من شرط الكشف عن أي تعارض ممكن في املصالح، لم تذكر 
شركة OOO Simens أبداً هذه العالقة في عطائها للفوز بعقد إنشاء نظام 

السيطرة ذلك على حركة املرور.

أظهرت األشهر اإلثنا عشر األخيرة فعالية االنضباط الطوعي في حرمان 
الشركات من فرص األعمال. وتظل تلك التسوية أحد املعالم بالنسبة ملكتب 

نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية، كما أن املزيج املنظم من عقوبات 
وإجراءات عالجية أثرى كثيراً النهج الذي اعتمده املكتب بشأن تسوية 

التحقيقات املعقدة.

خطة الفساد تؤدي إلى ضعف تنفيذ املشروع

اكتشف مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية خطة فساد أثناء 
مرحلة تنفيذ مشروع إلدارة األراضي ميوله البنك الدولي. واستهدف ذلك املشروع 

حتسني أمن حيازة األراضي وتشجيع تطوير أسواق متسمة بالكفاءة لألراضي. 
ووجد املكتب أن املدير التنفيذي إلحدى الشركات دفع مبالغ غير مشروعة 

للتأثير على تصرفات موظفني عامني في تنفيذ عدة عقود ميول البنك الدولي 
تنفيذها. فالشركة دفعت بالتحديد رشاوى لكي تتلقى املدفوعات مقابل 

الفواتير التي ترفعها واستخدمت مواد وطرق تشييد دون املستوى املطلوب في 
تنفيذ ذلك العقد. 

لكي تفوز بالعقد املعني، اتصل املدير التنفيذي املذكور بعدة موظفني رسميني 
في مرحلة تقييم العطاءات، وذلك على نحو منّسق يستهدف احلصول على 
معلومات منهم وبالتالي يكتسب ميزة غير منصفة على أصحاب العطاءات 
اآلخرين. كما أعطت تلك الشركة معلومات كاذبة عن قدراتها على القيام 

بالعمليات املطلوبة في العطاءات التي قّدمتها، حيث لم تذكر أنها ستستعني 
مبتعاقدين من الباطن.  

تريفور سامسون / البنك الدولي 

أظهرت األشهر اإلثنا عشر 
األخيرة فعالية االنضباط 

الطوعي في حرمان الشركات 
من فرص األعمال.
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 CADE – ونتيجة لتلك التحقيقات، حرم البنك الدولي الشركة املعنية
Group Cambodia – ومديرها التنفيذي سام سوثياريث وأعلنهما غير مؤهلني 

ملدة سنتني للفوز بعقود ميولها البنك الدولي. 

إنهاء عقد موظف كبير مسؤول عن مشروع ألنه طلب رشوة 

أجرى مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية حتقيقاً عقب تلقيه مزاعم 
عن احتيال وفساد فيما يتعلق مبشروع تشييد طريق. ووجد التحقيق أن أحد 

كبار املوظفني وهو املسؤول عن املشروع املعني طلب رشوة مببلغ 75000 دوالر 
أمريكي )حوالي 12 في املائة من مبلغ العقد املعني( من شركة متعددة 

اجلنسيات. وأثناء مقابالت مع احملققني من املكتب، اعترف موظف سابق في 
الشركة املعنية أن كبير املوظفني املسؤول عن ذلك املشروع طلب رشوة لكي 

يقوم بإصدار شهادة قبول عمل لصالح الشركة. وكان من املطلوب حصول تلك 
الشركة على شهادة تصادق على أن اخلدمات التي متت تأديتها مبوجب العقد 
جرى تنفيذها على الوجه الصحيح، وبعد ذلك ميكن للمقاول استالم املبالغ 

املعنية مقابل العمل الذي جرى إجنازه.  

كما كشفت التحقيقات عن أن املوظف الكبير نفسه تورط في احتيال وفساد 
مع شركة أخرى أثناء التفاوض على إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل بنية 

أساسية. وأدى ذلك إلى زيادة تكلفة وحدة األسعار مبا زاد على 200 في املائة 
بالنسبة لبعض السلع مقارنة باألسعار املدرجة في إرساء العقد األصلي.  

واستناداً إلى النتائج التي توصلت إليها حتقيقات مكتب نائب الرئيس لشؤون 
النزاهة املؤسسية، مت إنهاء عقد عمل ذلك املوظف احلكومي، وسيسعى املكتب 

لفرض عقوبات على كلتا الشركتني الرتكابهما ممارسات احتيال وفساد. 

سرعة اإلبالغ تسّهل ملشروع طريق رئيسي املُضي قُُدماً رغم محاوالت التواطؤ  

يعتبر التواطؤ من بني أصعب أشكال سوء التصرف بالنسبة لتحقيقات مكتب 
نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية – ومن أصعبها في اإلثبات – ألنه 

نادراً ما يترك مقترفوه وراءهم وثائق تثبت تورطهم. ولكن في هذا املثال احملدد، 
الحظت جلنة تقييم العطاءات التي توخت اليقظة كما الحظ صاحب عطاء 
منافس جهر بوجود وثائق عطاءات مشبوهة، ومت على الفور إبالغ مكتب نائب 

الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية. وفي إطار العمل مع موظفي البنك الدولي 
العاملني في املنطقة املعنية، متكن املكتب من اتخاذ خطوات أدت إلى منع 
شركتني متواطئتني من الفوز بعقد بقيمة حوالي 45 مليون دوالر أمريكي 

لتحسني طريق رئيسي.  

حني تستخدم أموال مجموعة البنك الدولي في متويل أحد العقود، يجوز لكافة 
أصحاب العطاءات املشاركني في املناقصة حضور االجتماع الذي تقوم فيه 
جلنة تقييم العطاءات بفض مظاريف العطاءات املغلقة التي جرى تقدميها. 

وتستهدف هذه اخلطوة تعزيز الشفافية والتنافس املنصف فيما بني الشركات 
املشاركة في تقدمي العطاءات. وحني فضت اللجنة العطاءات في إطار تلك 

املناقصة املعنية، اكتشفت أن وثائق الضمان املالي بالنسبة إلحدى الشركات 
متضّمنة في املظروف املغلق الذي يعود لشركة أخرى، والعكس بالعكس. وأثار 
هذا احلدث على الفور شكوك أعضاء اللجنة اللذين قاموا بإعالن عدم أهلية 
الشركتني املعنيتني. علماً بأن الشركتني اللتان مت إعالن عدم أهليتهما عرضتا 

أدنى األسعار، وكان من املمكن لوال ذلك أن تفوزا بالعقد.  
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توّصل التحقيق الذي قام به مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية 
إلى أن الشركتني تواطأتا في خطة تؤدي إلى فوز إحداهما بالعقد ومن ثم 

تقوم باالستعانة باألخرى كمقاول من الباطن لدى الشركة األولى. وتبنّي من 
استعراض املكتب للوثائق املعنية أن عطائي الشركتني اشتمال على صيغ 
وتباينات مطابقة في: جداول الكميات، ووثائق ناقصة على نحو مشترك، 

ومجاالت مشتركة من عدم االلتزام بشروط املناقصة. والتقى املعنيون من 
مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية مع جلنة تقييم العطاءات التي 
أكدت حادثة وثائق الضمان املالي التي أثارت الشكوك أصالً، حيث وجدت وثيقة 

كل من الشركتني في مظروف الشركة األخرى عند فض العطاءات. 

ألنه مت باكراً في دورة املشروع اكتشاف محاولة التواطؤ، أصبح من املمكن 
املضي في عملية إرساء العقد دون إبطاء يُذكر. يسعى حالياً مكتب نائب 

الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية إلى إيقاع العقوبات بحق شركتني متواطئتني، 
وأحال نتائج حتقيقاته إلى حكومات البلدان التي تقع فيها املقار الرئيسية 

لهاتني الشركتني.
   

يعتبر التواطؤ من بني أصعب 
أشكال سوء التصرف بالنسبة 
لتحقيقات مكتب نائب الرئيس 

لشؤون النزاهة املؤسسية – 
ومن أصعبها في اإلثبات – ألنه 

نادراً ما يترك مقترفوه وراءهم 
وثائق تثبت تورطهم. 

ناثان وليمز / مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية



مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية      مجموعة البنك الدولي  22

شارلوت كيسل /البنك الدولي

تؤدي املؤشرات على اخلروقات التي لم يتم اكتشافها أثناء التحقيقات إلى اتخاذ 
إجراءات تدخلية باكرة

أثناء التحقيقات، غالباً ما يكتشف محققو مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 

املؤسسية مؤشرات على خروقات لم يرد ذكرها في الشكوى األولى. فالشبهات ال تتصل 

دائماً مبمارسات جارٍ التحقيق فيها، ولكنها تتيح فعالً فرصة جيدة للمعنيني من مكتب 

نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية للعمل مع موظفي إدارات العمليات والبلدان 

املتعاملة مع مجموعة البنك الدولي على حل القضايا واملشاكل املمكنة.

أثناء التحقيق في قضية إكراه، اكتشف احملققون من مكتب نائب الرئيس 
لشؤون النزاهة املؤسسية إما أن املقاولني كانوا يوردون مواد أدنى نوعية من 
الالزم، أو أن املوظفني املسؤولني عن التوريدات يقومون بإعداد طلبات كاذبة 

لتجهيزات طبية لكي يتمكن مقاولون محددون من توريد والتخلص من سلع 
״غير الزمة״.

أثناء القيام بالتحقيقات، غالباً 
ما يكتشف احملققون من مكتب 

نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
املؤسسية شبهات أخرى لم 

تتم إثارتها في الشكوى األولى. 
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نك فان براغ / البنك الدولي 

وعمل املعنيون من مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية مع موظفني 
ميدانيني للمساعدة في وضع إجراءات تخفيف مخاطر حدوث االحتيال والفساد 
بشأن ذلك املشروع. وأدى ذلك اجلهد التعاوني إلى حتديد تغييرات سريعة وذات 
كفاءة في تخفيض فرص العبث في عملية تقدمي العطاءات. وتستخدم وزارة 
الصحة في ذلك البلد املعني حالياً األسعار الدولية املقارنة لكافة املنتجات 
التي تقوم بتوريدها. كما تقوم الوزارة على نحو منتظم بعقد مؤمترات قبل 

املناقصات، مما يسهل ألصحاب العطاءات إثارة القضايا التي تهمهم في مرحلة 
باكرة. أخيراً، تعاونت مجموعة البنك الدولي مع الشركاء في التمويل إلجراء 

تقييم دقيق لقدرات وزارة الصحة املعنية. ونتيجة لذلك، متّكنت اجلهات املانحة 
املعنية من تقدمي املساعدة على جناح السرعة في وضع املواصفات الفنية 

بشأن: التوريدات، واالحتفاظ بامللفات املعنية، وتنفيذ آليات النظر في الشكاوى. 
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حقائق وأرقام في السنة املالية 2010 
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يقسم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية التحقيقات إلى فئتني، بيانات التحقيقات
حتقيقات خارجية وحتقيقات داخلية. فالتحقيقات اخلارجية هي التي تنظر في 

املزاعم بشأن خمسة أنواع من سوء التصرف: االحتيال، والفساد، والتواطؤ، 
واإلكراه، والتعويق. وهذه املمارسات اخلمس هي التي ميكن أن تفرض مجموعة 

 البنك الدولي بشأنها عقوبات على اجلهات املتعاملة معها. )أنظر 
www.worldbank.org/sanctions(. وتتم إحالة الشواهد على سوء تصرّف 
املوظفني احلكوميني عادة إلى سلطات البلدان املعنية من أجل املتابعة. أما 

التحقيقات الداخلية فتتناول مزاعم تورط موظفني في مجموعة البنك الدولي 
في: االحتيال، والفساد، والتواطؤ، واالبتزاز، وإساءة استخدام أموال الصناديق 

االستئمانية.  

التحقيقات اخلارجية

قبول الشكاوى 

يجري املعنيون من مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية تقييماً 
أولياً بغية البت في: ما إذا كانت الشكوى املعنية ذات صلة بإحدى املمارسات 
اخلاضعة للعقوبات في أنشطة متولها مجموعة البنك الدولي، وما إذا كانت 
الشكوى املعنية ذات مصداقية، وما إذا كانت القضية خطرة لدرجة تستحق 

التحقيق فيها. وفي حتديد ما إذا كان ينبغي التحقيق في الشكوى، ينظر 
املعنيون من مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية في: اخملاطر املمكنة 
على سمعة مجموعة البنك الدولي، ومبلغ األموال املعنية، ونوعية املعلومات أو 

الشواهد التي في حوزة مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية. وحني 
ال يتم التحقيق في شكوى تنطوي على أنشطة من أنشطة مجموعة البنك 
الدولي، يعمل املعنيون من مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية مع 

املعنيني من موظفي إدارة العمليات على معاجلة القضية التي أثيرت. 
 

في السنة املالية 2010، تلقى مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية 
441 شكوى جديدة منها 379 شكوى تعلقت بأنشطة من بني أنشطة 

مجموعة البنك الدولي، وبذلك استحقت املزيد من عمليات االستعراض األولي. 
وتعلقت تلك الشكاوى مبا بلغ 307 مشروعات في 91 بلداً. 

يتلقى مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية شكاوى – بدون أسماء 
ومع أسماء – من كافة مناطق وبلدان العالم ومن العديد من املصادر. ومن بني 
القضايا اخلارجية التي مت فتحها في السنة املالية 2010، كانت نسبة 31 في 

املائة من موظفني في البنك الدولي، ونسبة 45 في املائة من مصادر خارج 
البنك الدولي، ونسبة 24 في املائة شكاوى من أصحاب شكاوى بدون أسماء. 
وتشمل املصادر خارج البنك الدولي: موظفني رسميني، ومسؤولني حكوميني، 

وعاملني في منظمات غير حكومية، ووسائل اإلعالم. ونفذ مكتب نائب الرئيس 
لشؤون النزاهة املؤسسية حمالت تواصل مع كافة الفئات في السنة املالية 

2010، وذلك في إطار جهود لزيادة الوعي واإلبالغ عن الشكاوى. 
 

التحقيق في القضايا

من خالل التحقيقات، يتأكد مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية مما إذا 
انخرطت الشركات و/أو انخرط األفراد في املمارسات اخلمس اخلاضعة للعقوبات 

من مجموعة البنك الدولي. وفي السنة املالية 2010، تناول مكتب نائب الرئيس 
لشؤون النزاهة املؤسسية أكثر من 143 قضية خارجية، وفتح 194 قضية 
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جديدة، كما أجرى حتقيقات في 117 قضية. وأنهى 238 قضية، مما يشكل زيادة 
بواقع 56 في املائة على السنة املالية السابقة. وتتفاوت درجة تعقيد القضايا 

ما بني تلك التي تتعلق باحتيال ملرة واحدة والقضايا متعددة مناطق االختصاص 
التي تنطوي على شركات محلية وشركات ُمحاّصة. علماً بأن معيار البرهان 

بالنسبة للتحقيقات مماثل ملا يسمى ״توازن االحتماالت״. فإذا وجد مكتب نائب 
الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية براهني كافية إلثبات املزاعم، تعتبر تلك 
املزاعم ثابتة بالدليل. وتعتبر املزاعم غير ثابتة بالدليل إذا لم تكن هنالك 

شواهد كافية إلثباتها أو نفيها، وغير ذات أساس إذا كانت حقيقة بدون أساس.  

من بني القضايا اخلارجية التي جرى فتحها في السنة املالية 2010 وتعلقت 
مبمارسات خاضعة للعقوبات، انطوى معظمها على: 

أنظر www.worldbank.org/sanctions لالطالع على التعاريف القانونية 
للممارسات اخلاضعة للعقوبات: االحتيال، والفساد، واإلكراه، والتواطؤ، والتعويق.  

عرض عام لنواجت التحقيقات اخلارجية، فترة السنوات املالية 2010-2006 
السنة السنة  السنة  السنة  السنة   القضايا 
املالية10 املالية09  املالية08  املالية 07  املالية 06   

42  39  29  33  13 ثابتة بالدليل 
57  32  23  44  35 غير ثابتة بالدليل 
18  15  15  8  26 بدون أساس 
121  63  54  20  28 وضع آخر* 
0  4  48  44  46 ما من إجراء آخر 
238  153  169  149  148 منتهية 

* الوضع اآلخر يتضّمن: عملية ال متولها مجموعة البنك الدولي، ممارسة غير خاضعة لعقوبات، اإلحالة 
إلى قسم التوريدات أو مكتب نائب الرئيس لشؤون املنطقة املعنية.

التقارير النهائية عن التحقيقات 

حني يعتبر مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية قضية ثابتة بالدليل، 
يضع تقريراً نهائياً عن التحقيقات )FIR(. ويتم إرسال التقارير النهائية عن 
التحقيقات إلى إدارة املنطقة املعنية في البنك الدولي للتعليق عليها قبل 

اعتبارها نهائية وإرسالها إلى رئيس مجموعة البنك الدولي. وفي بعض احلاالت، 
يضع مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية تقريراً نهائياً عن التحقيق 
املعني حتى عند عدم وجود شواهد كافية على نحو معقول إلثبات الشكوى 

املعنية بالدليل. فعلى سبيل املثال، إذا اعتقد املكتب أن التحقيق املعني كشف 

تواطؤ %46 

تزوير %31 

فساد %21

إكراه %2

تعويق %0 
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عن دروس هامة ينبغي مشاطرتها مع الزمالء في مجموعة البنك الدولي ومع 
حكومات البلدان املتعاملة مع البنك الدولي. 

بدأ مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية في السنة املالية 2010 تتّبع 
املدة التي يستغرقها البت في قضية من القضايا، مع السعي للتأكد من أن 

الوقت الذي ينقضي منذ فتح القضية حتى رفع التقرير النهائي عن التحقيقات 
إلى رئيس البنك الدولي هو بني 12 شهراً و 18 شهراً، وذلك تبعاً لدرجة تعقيد 

القضايا املعنية. وهذا هو اإلطار الزمني الذي أوصى به فريق فولكر في استعراض 
مستقل ملكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية أجراه في العام 2007. 
ورفع املكتب 47 تقريراُ نهائياً عن حتقيقات إلى رئيس البنك الدولي في السنة 

املالية 2010، مبتوسط مدة زمنية بلغ 436 يوماً أو حوالي 14.5 شهراً.
 

كما تشكل التقارير النهائية عن التحقيقات األساس لناجتني اثنني آخرين من 
نواجت مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية: التقرير عن اإلحاالت الذي 

يرسله املكتب إلى السلطات املعنية في البلدان املعنية إذا أشارت الشواهد إلى 
أن قوانني بلد عضو في مجموعة البنك الدولي قد تكون تعرضت للخرق )أنظر 
الصفحة 34 لالطالع على اإلحاالت التي متت في السنة املالية 2010(؛ التقارير 
املنّقحة التي ترسل إلى مجلس املديرين التنفيذيني في مجموعة البنك الدولي 
إلطالعهم بعد إجناز أية إجراءات عقوبات ذات صلة، وهي تقارير تتاح للجمهور 

.)www.worldbank. org/integrity العام. )أنظر
 

اإلخطار املقترح بإجراءات عقوبات

حني يجد مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية شواهد كافية ألن 
تثبت بالدليل حدوث املمارسة املعنية اخلاضعة للعقوبات، يقوم أيضاً بإعداد 

إخطار مقترح بإجراءات عقوبات )NoSP( استناداً إلى التقرير النهائي عن 
التحقيقات. ويرفع اإلخطار إلى املوظف املعني املسؤول عن التقييمات واإليقافات 

ليقوم باستعراضه.

ازدياد عدد اإلخطارات املقترحة بإجراءات عقوبات وحرمان من التعامل في السنة 
املالية 2010  

السنة السنة  السنة  السنة  السنة    
املالية 10 املالية 09  املالية 08  املالية 07  املالية 06   

42  40  4  2  1  إخطارات مقترحة 
بإجراءات عقوبات

45  13  8  1  2 حرمان من التعامل 

العقوبات

القرار بشأن ما إذا كان من األرجح انخراط الشركة املعنية أو الشخص 
املعني فعالً في ممارسة خاضعة للعقوبات وما هي العقوبة الواجب تطبيقها 
عند ذلك، هو قرار يتم البت فيه من خالل إجراءات ذات شقني يشترك فيها 

موظفون مسؤولون عن التقييمات واإليقافات )EOs( ومجلس العقوبات. علماً 
بأن املوظفني املسؤولني عن التقييمات واإليقافات ومجلس العقوبات مستقالن 

كالهما عن مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية. ويقوم املوظفون 
املسؤولون عن التقييمات واإليقافات باستعراض القضايا التي يرفعها املكتب 

ضد املّدعى عليهم بغية حتديد ما إذا كانت هنالك شواهد كافية لتعزيز 
االتهامات املوجهة ضد املّدعى عليهم والتوصية عند ذلك بالعقوبات املناسبة. 

ومبوجب إجراءات العقوبات، حني يختار املّدعى عليه عدم االعتراض على العقوبة 
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املفروضة بحقه في غضون 90 يوماً، يقوم مجلس العقوبات عند ذلك بفرض 
العقوبة التي أوصى بها املوظف املعني املسؤول عن التقييم واإليقاف. وإذا 
اعترض املّدعى عليه على العقوبة املوصى بها، ينظر مجلس العقوبات في 

القضية وقد يتضمن ذلك جلسة سماع أقوال إذا طلب ذلك املدعى عليه أو 
مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية. )أنظر الصفحة 32 لالطالع 
على قائمة بأسماء الشركات واجلهات احملرومة في السنة املالية 2010 من 

التعامل مع مجموعة البنك الدولي(.
 

التحقيقات الداخلية

قبول الشكاوى

يقوم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية بإجراء تقييم أولي لكل 
شكوى ترد إليه. ويجري إرسال الشكاوى التي تقع ضمن اختصاص مكتب نائب 

الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية إلى استقصاء أولي، أما تلك التي ليست 
من اختصاصه فتجري إحالتها إلى اجملاالت األخرى املناسبة في مجموعة البنك 
الدولي مثل مكتب أخالقيات وسلوكيات العمل أو املكاتب األخرى ضمن نظام 

العدالة الداخلي في اجملموعة. وتشمل الشكاوى التي تقع ضمن اختصاص 
مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية ما يلي: 

االحتيال والفساد في العمليات في إطار مزاعم ضد املوظف املعني   •
تدعي اقترافه: مخالفات في عمليات التوريدات، أو إساءة استخدام 
الصناديق االستئمانية، أو االحتيال، وممارسات الفساد فيما يتعلق 
بعمليات متولها/تساندها مجموعة البنك الدولي، أو االبتزاز من 

القروض واالئتمانات واملنح أو الصناديق االستئمانية التي تقيمها 
اجلهات املانحة. 

االحتيال والفساد في مؤسسات مجموعة البنك الدولي، مبا في   •
ذلك: ممارسات االحتيال والفساد في إطار التوريدات لتلك املؤسسات، 

واخملالفات األخرى في التوريدات لتلك املؤسسات، وتعارض املصالح، 
واالبتزاز من املوازنات اإلدارية في مجموعة البنك الدولي، أو إساءة 

استخدام الصناديق االستئمانية التي تقيمها اجلهات املانحة.  

كما يتيح مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية املساندة إلدارة 
اخلدمات العامة )GSD( في مجموعة البنك الدولي من خالل التحقيق في 

املزاعم ضد املوردين املتعاملني مع مؤسسات اجملموعة الذين يقترفون ممارسات: 
االحتيال، أو الفساد، أو التواطؤ، أو اإلكراه، أو التعويق فيما يتعلق بعمليات 

״استعراض أهلية موردي السلع واخلدمات״، مما يؤدي إلى خضوعهم إلجراءات 
احلرمان من التعامل مع مؤسسات اجملموعة.  

االستقصاء األولي والتحقيق 

إذا حدد مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية أثناء االستقصاء األولي 
وجود شواهد كافية تستدعي املزيد من اإلجراءات، متضي القضية عادة إلى 

التحقيق الكامل وفقاً لنظام املوظفني 8.01. ويسعى املكتب إلجراء حتقيقاته 
الداخلية بطريقة دقيقة وموضوعية ومحكمة التوقيت، مع االحترام التام حلقوق 

املوظف املعني بأن تكون اإلجراءات منصفة وعادلة. وباالتساق مع دور مكتب 
نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية كجهة محايدة تسعى للتعرف على 
احلقائق، يقوم احملققون التابعون له بجمع وتقييم الشواهد سواء الدالة على 
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اجلرمية أو الدالة على البراءة. وفي السنة املالية 2010، تناول املكتب 27 قضية 
داخلية وفتح 54 قضية داخلية. 

يهدف مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية إلى إجناز القضايا 
الداخلية في غضون تسعة أشهر )270 يوماً(. وفي السنة املالية 2010، بلغ 
متوسط املدة التي استغرقها ما مجموعه 45 قضية مت إنهاؤها 212 يوماً أو 

حوالي سبعة أشهر. 

عرض عام لنواجت التحقيقات الداخلية، السنوات املالية 2010-2006 
السنة السنة  السنة  السنة  السنة  �االقضايا 
املالية10 املالية09  املالية08  املالية 07  املالية 06   

4  24  24  51  30 ثابتة بالدليل 
16  23  23  38  16 غير ثابتة بالدليل 
7  24  7  25  23 بدون أساس 
18  28  20  38  24 محالة/لم يحقق فيها     
45  99  74  152  93 منتهية 

على نقيض السنوات السابقة، الحظ مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
املؤسسية زيادة طفيفة في نسبة مزاعم االحتيال والفساد في العمليات التي 
وردت إلى مجمل حافظته من القضايا املتعلقة مبوظفني. وينبغي عدم تفسير 

هذه الزيادة كدليل على ازدياد وتيرة الفساد واالحتيال في العمليات فيما يتعلق 
بقضايا سوء تصرف موظفني. بل هي مثل مؤشر على حتّسن مناخ اإلبالغ عن 

تلك اخملالفات. 

أما نواجت القضايا الثابتة بالدليل في السنة املالية 2010 فهي: 

مت إنهاء خدمات موظف واحد بجرم اإلفصاح اخلاطئ عن معلومات   •
سرية جداً من معلومات البنك الدولي لوسيلة إعالم وطنية؛

مت توبيخ موظف واحد بسبب خرق معايير مجموعة البنك الدولي   •
بشأن استخدامات الصناديق االستئمانية؛

مت توبيخ موظف واحد بسبب انخراطه في تعارض مصالح؛ و  •
حرمت إدارة اخلدمات العامة في السنة املالية 2010 ست شركات   •

توريد من التعامل معها بسبب انخراطها في التالعب بالعطاءات وفي 
ممارسات تواطؤية. 

املدةأسباب احلرمانالبلداسم الشركة

1mehta Associates4 سنواتاحتيال وتواطؤالهند

2HariOm interiors3 سنواتاحتيال وتواطؤالهند

3Litura electrical Technologies3 سنواتاحتيال وتواطؤالهند

4Puran Kumar Architects3 سنواتاحتيال وتواطؤالهند

5Raj Furniture3 سنواتاحتيال وتواطؤالهند

6Vishal Wood Works3 سنواتاحتيال وتواطؤالهند
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في السنة املالية 2010، ازداد عدد موظفي مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
املؤسسية بنسبة 26 في املائة وبلغ 98 موظفاً، منهم نسبة 48 في املائة 
نساء و 52 في املائة رجال. وينتمي اثنان وأربعون في املائة من املوظفني إلى 

بلدان من اجملموعة الثانية بينما ينتمي 7 في املائة إلى جنسيات بلدان التركيز 
من اجملموعة األولى. 

وفيما يتعلق بجهاز املوظفني، أضاف مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
املؤسسية موظفني مختصني في مجاالت خدمات التقاضي والتحليل القضائي، 
مما مّكن املكتب من تخفيض اعتماده التاريخي على الشركات اخلارجية، مع بناء 

واالحتفاظ باملعرفة املؤسسية بتكلفة كلّية منخفضة.  

بغية الوفاء بالطلب املتزايد في وظيفة خدمات املنع والوقاية، جمع املكتب أيضاً 
فريقاً من متخصصني من ميادين متعددة في عمليات البنك الدولي لكي يعمل 

مع موظفي املكتب املعنيني بالتحقيقات، وذلك باجتاه تطوير قدراته الوقائية 
والتشخيصية. 

املوازنة وجهاز 
املوظفني 

السنة السنة  السنة  السنة  السنة  �االقضايا 
املالية10 املالية09  املالية08  املالية 07  املالية 06   

$18.7  $18.8  $14.6  $14.0  $13.3 املوازنة )مباليني الدوالرات األمريكية( 

جهاز املوظفني
 74  52  42  38  37  *GE+ موظفون بدرجة
63  47  37  32  33 منهم محققون/اختصايون   

24  26  12  14  9  *GA–GD موظفون بدرجة
10  15  4  4  1  GA–GD منهم اختصاصيون بدرجة  

98  78  54  52  46 اجملموع 

 * مبا في ذلك املوظفون بصفة استشاري بعقد طويل املدة ومعّينون بعقود مؤقتة طويلة املدة بدرجات تعادل 
+GE و GA-GD على التوالي.
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الشركات واألفراد احملرومون من التعامل مع مؤسسات 
مجموعة البنك الدولي في السنة املالية 2010  

سنوات احلرمانأسباب احلرمانالبلدالشركة/الشخص

1macmillan Limited6فساداململكة املتحدة

2Glocoms, inC4احتيالالواليات املتحدة

3 Limited Liability Company
Siemens (Siemens OOO)

 احتيال،االحتاد الروسي 
فساد

4

4maurence Anguh4احتيالالواليات املتحدة

5Abdul matin Khan3احتيالبنغالديش

6Aid for Social Reformation3احتيالبنغالديش

7Arun Kumar mohalder3احتيالبنغالديش

8B.R. & Sons3احتيالالهند

9 Bandhan Bahumukhi Samajik
Unnayan Sangstha

3احتيالبنغالديش

10Golam mostafa Swapon3احتيالبنغالديش

11 Helpful institutions for Social
Human Development

3احتيالبنغالديش

12Hemant Tibrewal3الهند

13Jhenada Atmobiswas3احتيالبنغالديش

14mD. Abdul Quddus Sarkar3احتيالبنغالديش

15mD. mizanur Rahman3احتيالبنغالديش

16mD. Rafiqul islam3احتيالبنغالديش

17mD. Shafiul Hoque3احتيالبنغالديش

18mohila Unnayan Sangstha3احتيالبنغالديش

19most. Shahnaz Parvin3احتيالبنغالديش

20mR. mD. Aslam Hossain3احتيالبنغالديش

21mR. mD. Rafiur Rahman3احتيالبنغالديش

22mRS. Shamima3احتيالبنغالديش

23Om Prakash Jindal3احتيالالهند

24 Organization for social and
 economical Development utilizing

the Community Resources

3احتيالالهند

25 Organization of Social and economic
Development (OSeD)

3احتيالبنغالديش

26Palli Purnargathon Club3احتيالبنغالديش
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سنوات احلرمانأسباب احلرمانالبلدالشركة/الشخص

27 Poverty Alleviation and Rural
 Development Organization

3احتيالبنغالديش

28Pronab Kumar Roy3احتيالبنغالديش

29S.m. Scientific instruments PVT. LTD.3احتيالالهند

30Samaj Kikash Sangstha3احتيالبنغالديش

31Samaj Progati Sangstha3احتيالبنغالديش

32Saviour3احتيالبنغالديش

33Sheikh mohammad motalib3احتيالبنغالديش

34Trinomulunnayan (TUS)3احتيالبنغالديش

35Udbhabani Shamaj Kalyan Shangstha3احتيالبنغالديش

36Upasana Jindal3احتيالالهند

37Videcon industries Limited3احتيالالهند

38 World Human Development
Association

3احتيالبنغالديش

39Zahid Hassan Tukun3احتيالبنغالديش

40Cade Group Cambodia CO., LTD.2فسادكمبوديا

41Heng Rathpiseth2احتيالكمبوديا

42 Organization of rural economic
 Development & Rehabilitation

(OReDAR)

2احتيالبنغالديش

43Rezaul Karim2احتيالبنغالديش

44 Royal mekong Constructions &
Development PTe., LTD.

2احتيالكمبوديا

45Sam Sothearith2احتيالكمبوديا

القائمة الكاملة للشركات واألشخاص احملرومني حالياً من التعامل مع املشروعات التي 
متولها مجموعة البنك الدولي مدرجة على موقع على شبكة اإلنترنت على العنوان: 

 WWW.WORLDBAnK.ORG/DeBARR
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اإلحاالت التي متت في السنة املالية 2010 

تاريخ اإلحالةاحملال إليهطبيعة سوء التصرفوصف املشروع

السلطة الفلسطينية: وزارة املالية، احتيالمساندة خدمات طوارئ1
مكتب النائب العام

11 أغسطس/آب 2009 

إسرائيل: مديرية اجلمارك، قسم الشؤون احتيالمساندة خدمات طوارئ2
االقتصادية، مكتب نائب املدعي العام

11 أغسطس/آب 2009 

25 أغسطس/آب 2009 كازاخستان: وزارة الطاقة والثروة املعدنيةتواطؤإعادة تأهيل حقول نفط3

بينية أساسية في األقاليم 4
واملناطق الريفية

كمبوديا: مكتب نائب رئيس الوزراء، وزير احتيال
اجمللس الوطني

11 سبتمبر/أيلول 2009 

فييتنام: مكتب اللجنة التوجيهية احتيالحتديث أنظمة الدفع والبنوك5
املركزية، وزارة التخطيط واالستثمار، 

مصرف فييتنام املركزي

11 سبتمبر/أيلول 2009

اململكة املتحدة: شرطة مدينة لندن، احتيالإعادة تأهيل قطاع التعليم6
وحدة مكافحة الفساد اخلارجي

22 سبتمبر/أيلول 2009

30 سبتمبر/أيلول 2009الهند: مكتب التحقيقات املركزياحتيال، فسادمواد غذائية وعقاقير7

االستعراض التفصيلي 8
للتنفيذ في الهند

30 سبتمبر/أيلول 2009الهند: مكتب التحقيقات املركزياحتيال

االستعراض التفصيلي 9
للتنفيذ في الهند

30 سبتمبر/أيلول 2009الهند: مكتب التحقيقات املركزيتواطؤ

االستعراض التفصيلي 10
للتنفيذ في الهند

30 سبتمبر/أيلول 2009الهند: مكتب التحقيقات املركزياحتيال

بنغالديش: مكتب رئيس الوزراء، وزارة فسادإعادة تأهيل وصيانة طرق11
املالية

31 أكتوبر/تشرين األول 2009 

بنغالديش: مكتب رئيس الوزراء، وزارة احتيال، فسادنقل حضري12
املالية

31 أكتوبر/تشرين األول 2009 

4 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 املدير التنفيذي في البنك الدولي، هولندا*احتيال، فسادإمدادات مياه وصرف صحي13

املدير التنفيذي في البنك الدولي، احتيال، فسادإمدادات مياه وصرف صحي14
اململكة املتحدة*

4 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

4 نوفمبر/تشرين الثاني 2009املدير التنفيذي في البنك الدولي، كندا*احتيال، فسادإمدادات مياه وصرف صحي15

4 نوفمبر/تشرين الثاني 2009املدير التنفيذي في البنك الدولي، تنزانيا*احتيال، فسادإمدادات مياه وصرف صحي16

املدير التنفيذي في البنك الدولي، احتيال، فسادإمدادات مياه وصرف صحي17
النرويج*

4 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

تواطؤ في جوالت حتسني وإدارة طرق18
عطاءات متعددة

بنك التنمية األفريقي، قسم النزاهة 
ومكافحة الفساد 

6 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

تواطؤ في جوالت حتسني وإدارة طرق19
عطاءات متعددة

11 نوفمبر/تشرين الثاني 2009الواليات املتحدة: وزارة العدل 
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تاريخ اإلحالةاحملال إليهطبيعة سوء التصرفوصف املشروع

املدير التنفيذي في البنك الدولي، احتيالالتعّلم عن بعد20
اجلمهورية الدومينيكية*

12 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

13 نوفمبر/تشرين الثاني 2009كينيا: بعثة مكافحة الفساداحتيال، فسادتخفيف مخاطر الفيضانات21

تواطؤ في جوالت حتسني وإدارة طرق22
عطاءات متعددة

16 نوفمبر/تشرين الثاني 2009البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير

اململكة املتحدة: شرطة مدينة لندن، احتيالإصالح وحوكمة االقتصاد23
وحدة مكافحة الفساد اخلارجي

25 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 

مزاعم غير ثابتة تنمية وحوكمة حواضر24
بالدليل**

نيجيريا: مفوضية مكافحة اجلرائم 
االقتصادية واملالية

3 ديسمبر/كانون األول 2009 

مساعدة فنية، حوكمة، 25
وحتديث بنوك

البنك اآلسيوي للتنمية، مكتب النزاهة احتيال
ومكافحة الفساد 

5 يناير/كانون الثاني 2010

مساعدة فنية، حوكمة، 26
وحتديث بنوك

الواليات املتحدة: وكالة التنمية الدولية، احتيال
مكتب املستشار العام

7 يناير/كانون الثاني 2010

إندونيسيا: وزارة املالية، مكتب النائب احتيالإعادة إعمار بنية أساسية27
العام

19 يناير/كانون الثاني 2010

البنك اآلسيوي للتنمية، مكتب النزاهة احتيالإعادة إعمار بنية أساسية28
ومكافحة الفساد

19 يناير/كانون الثاني 2010

19 يناير/كانون الثاني 2010أستراليا: خزينة الكومنولثاحتيالإعادة إعمار بنية أساسية29

18 يونيو/حزيران 2010الدامنرك: مكتب املدعي العاماحتيالتطوير طرق30

اململكة املتحدة: شرطة مدينة لندن، احتيالتطوير طرق31
وحدة مكافحة الفساد اخلارجي

18 يونيو/حزيران 2010

السودان: وزارة املالية والتخطيط احتيالإعادة تأهيل قطاع التعليم32
االقتصادي، مفوضية جنوب السودان 

ملكافحة الفساد

18 يونيو/حزيران 2010

* يقوم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية بإطالع املدير التنفيذي املعني على أية إحالة يتم إجراؤها. وفي هذه احلاالت، قام مكتب املدير التنفيذي املعني 
بإحالة النتائج إلى سلطات الدولة املعنية كوسيلة لتعجيل خطى اإلجراءات. 

** عند االقتضاء، يقوم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية بإحالة املزاعم التي لم يتم إثباتها بالدليل إلى السلطات املعنية حيثما كان هنالك واجب 
إيجابي أو ضرورة ملحة للقيام بذلك. 
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كيفية اإلبالغ عن 
شكوى

التحقيقات التي يقوم بها مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية 
تستند بصورة رئيسية إلى املزاعم التي يتلقاها، ولذلك من املهم أن يبادر 

املنخرطون في أنشطة تساندها أموال من مجموعة البنك الدولي باإلبالغ عن 
االحتيال أو الفساد املشتبه به. فعلى سبيل املثال، ميكن أن تشير الشبهات 

التالية إلى مخططات احتيال أو فساد كبيرين: 
العقود املتعددة تقع متاماً حتت احلد الفاصل في التوريدات  •

أتعاب الوكالء أو أسعار السلع تبدو أعلى مما يجب  •
عدم اختيار أدنى العطاءات سعراً   •

تكرار إرساء عقود أو عقود وحيدة املصدر غير مبررة على صاحب   •
عطاءات واحد 

التغييرات غير املبررة على الشروط أو القيمة   •
تعدد التغييرات على أوامر التوريدات  •

انخفاض نوعية السلع أو اخلدمات أو عدم تسليمها باملرة   •

يرجى اإلبالغ عن أية حادثة انخراط موظف/موظفي البنك الدولي في شبهات 
احتيال أو فساد، مبا في ذلك: 

إساءة استخدام أموال مجموعة البنك الدولي أو الصناديق   •
االستئمانية من املانحني، ألغراض الكسب الشخصي أو 

كسب لآلخرين
إساءة استخدام املنصب لتحقيق كسب شخصي أو للغير  •

طلب أو تلقي برطيل أو رشوة  •
االبتزاز   •

اخلط الساخن لإلبالغ عن االحتيال والفساد 
من داخل الواليات املتحدة: 1-800-831-0463 
من خارج الواليات املتحدة: 1-704-556-7046 

• يديره طرف ثالث مستقل
• مفتوح 24 ساعة في اليوم

• الترجمة الفورية متوفرة 
• املكاملات بدون ذكر األسماء مقبولة
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ما الذي ينبغي إبالغ مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
املؤسسية عنه؟

كلما ازدادت دقة وحتديد املعلومات التي تعطى، كلما حتّسنت قدرة مكتب نائب 
الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية على متابعة املزاعم التي مت إبالغه عنها. ومن 

الضروري مشاطرة املعلومات األساسية – من، ماذا، أين، متى، وكيف؟ – مع 
السعي لتضمني تفاصيل مثل:  

اسم املشروع  •
الوثائق املعززة للمزاعم  •

أسماء الشهود   •

يرجى أن يترك صاحب البالغ معلومات عن كيفية االتصال به للمزيد من 
املعلومات أو اإليضاحات. 

ماذا لو رغب صاحب اإلبالغ في البقاء غير معروف مع عدم ذكر االسم؟

إذا كان صاحب البالغ يرغب في البقاء مجهوالً أو دون ذكر اسمه، ميكن أيضاً 
أن يقوم البنك الدولي بالتحقيق بالشكوى املرفوعة ويبذل جهده للتحقيق 

في املزاعم التي جرى التقّدم بها. ولكن متابعة املزاعم غير املعروف من تقدم 
بها أكثر صعوبة، وغالباً ما ال تتناول كافة اهتمامات املشتكي، ولكننا نحترم 

الرغبة في عدم إعطاء اسم صاحب البالغ. 

من أجل حماية سمعة وحقوق خصوصية كافة األطراف، مع تشجيع مراعاة 
األصول القانونية وإنصاف التحقيقات، من املهّم أن تكون املعلومات التي يرفعها 

املشتكي صحيحة ودقيقة ومعطاة عن حسن نية. 

ما هي سياسة البنك الدولي بشأن السرية؟  

إذا اختار املشتكي إعطاء اسمه ولكنه يريد له أن يبقى مكتوماً، لن يكشف 
البنك الدولي ذلك االسم في أية محكمة أو إجراءات أو منبر قضائي، ولن 

يكشف أية معلومات ميكن أن تدل على هوية أي شخص خارج فريق التحقيق 
ومديريه واحملامني، ما لم يكتشف البنك كذباً أو إغفاالً متعمداً أو يكون مطلوباً 

من البنك الكشف عنها قانوناً.  

لالتصال مباشرة مبكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية في املقر 
الرئيسي للبنك الدولي: 

+1-202-458-7677 هاتف: 
 +1-202-522-7140 فاكس: 

 investigations_hotline@worldbank.org بريد الكتروني: 



جلنة تقييم العطاءاتاالختصارات  BEC
تنمية مدفوعة باعتبارات اجملتمعات احمللية  CDD

مدير تنفيذي  CEO
قاعدة بيانات صورة مخاطر الشركات  CRPD

االستعراض التفصيلي للتنفيذ  DIR
مكتب األخالقيات وسلوكيات العمل  EBC

موظف التقييمات والتوقيفات  EO
تقرير نهائي عن التحقيقات   FIR

سنة مالية  FY
احلوكمة ومكافحة الفساد  GAC

إدارة اخلدمات العامة  GSD
مجلس استشاري مستقل  IAB

مجموعة التقييم املستقلة  IEG
مؤسسة التمويل الدولية  IFC

مؤسسة مالية دولية  IFI
مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة املؤسسية  INT

بنك تنمية متعدد األطراف  MDB
الوكالة الدولية لضمان االستثمار  MIGA

مذكرة تفاهم  MOU
منظمة غير حكومية  NGO

إخطار بإجراءات عقوبات  NoSP
سياسة العمليات واخلدمات القطرية  OPCS

شبكة تخفيض أعداد الفقراء وإدارة االقتصاد  PREM
وحدة اخلدمات الوقائية  PSU

برنامج اإلفصاح الطوعي عن املعلومات  VDP
مكتب نائب الرئيس لشؤون املوارد البشرية  VPHR
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