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اإلطار 1: مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة في البنك الدولي

في عام 2001، أنشأ البنك الدولي إدارة النزاهة املؤسسية (INT)، لتعمل كجهاز حتقيق مستقل في 
مجموعة البنك الدولي، وتتبع مباشرة لرئيس البنك، وبصورة غير مباشرة للجنة املراجعة التابعة ملجلس 
املديرين التنفيذيني مبجموعة البنك. ويرفع مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة )إدارة النزاهة املؤسسية 

سابقًا( تقارير التحقيقات التي يقوم بها إلى رئيس البنك الدولي، ويجري جلسات إعالمية للجنة املراجعة 
على أساس ربع سنوي لعرض آخر املستجدات بشأن األنشطة والنواجت الهامة لهذه الوحدة. وفي السنة 
املالية 2008، جرى رفع درجة إدارة النزاهة املؤسسية إلى وضعية مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة.

يتمثل التفويض املخول ملكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة في التحقيق في اإلدعاءات بشأن وقوع أعمال 
احتيال وفساد في األنشطة التي تساندها مجموعة البنك، وكذلك في أية إدعاءات بأعمال احتيال أو فساد 

كبيرة من جانب موظفي البنك. ويجري مكتب نائب الرئيس حتقيقاته اإلدارية وفقًا ألفضل املمارسات 
واإلجراءات والبروتوكوالت املستخدمة دوليًا. ويقوم بإحالة نتائج حتقيقاته إلى الوحدات واملسؤولني اآلخرين 

عن اتخاذ القرارات، مثل رئيس البنك الدولي، وإدارات العمليات مبناطق عمل البنك، ومؤسسة التمويل 
الدولية، والوكالة الدولية لضمان االستثمار، وموظفي التقييم واإليقاف مبجموعة البنك الدولي، ومجلس 
العقوبات )بالنسبة للحاالت املتعلقة مبشاريع خارجية(، ونائب الرئيس لشؤون املوارد البشرية )بالنسبة 

حلاالت سوء سلوك املوظفني(. 

ويعمل مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة على نحو وثيق مع مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونية مبجموعة 
البنك فيما يتعلق بالقضايا القانونية وتلك املتعلقة بالسياسات، ويشمل ذلك طرح أية أسئلة أو إجراء أية 
اتصاالت تتعلق بالعقوبات مع سلطات إنفاذ القوانني في البلدان املعنية. باإلضافة إلى ذلك، ينسق مكتب 

نائب الرئيس أنشطة مكافحة الفساد مع شبكة تخفيض أعداد الفقراء وإدارة االقتصاد التابعة للبنك، 
ومعهد البنك الدولي، وشبكة سياسات العمليات واخلدمات القطرية، واملعنيني من موظفي مكاتب مناطق عمل 

مجموعة البنك. كما يتعاون مع مكتب األخالقيات والسلوك الوظيفي ومعهد البنك الدولي في تقدمي التدريب 
التعليمي والتثقيفي ملوظفي مجموعة البنك واملتعاملني معها.
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 أوالً. عرض عام: 
أبرز املعالم في أنشطة مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 

في السنة املالية 2008 

كانت السنة املالية 2008 )1 يوليو/متوز 2007 – 30 يونيو/حزيران 2008( سنة مهمة بالنسبة ملكتب نائب 
الرئيس لشؤون النزاهة، ومن أبرز معاملها ما يلي: 

هيئة االستعراض املستقلة: في 13 سبتمبر/أيلول 2007، أصدرت هيئة يقودها السيد/ بول فولكر، الرئيس 
السابق ملجلس االحتياطي الفيدرالي بالواليات املتحدة )هيئة فولكر( تقريرًا عن إدارة النزاهة املؤسسية )انظر: 

اجلدول 3(. وفي 23 يناير/كانون الثاني 2008، أعلن جهاز إدارة البنك الدولي ـ بعد دراسة رد مجموعة العمل 
على تقرير هيئة فولكر ـ قرارًا بتنفيذ كافة التوصيات الثماني عشرة الواردة في تقرير الهيئة، والتي شملت: إنشاء 

مجلس استشاري مستقل لشؤون النزاهة؛ وزيادة الشفافية حول إجراءات التحقيق التي تقوم بها إدارة النزاهة 
املؤسسية؛ والنص على إنشاء وحدة استشارية للخدمات الوقائية ملساعدة جهاز موظفي البنك الدولي في توقع 

املمارسات القائمة على االحتيال والفساد وتوقيها في املشاريع التي متولها وتساندها مجموعة البنك. 

استعراض التنفيذ املفصل بشأن الهند (DIR): في يناير/كانون الثاني 2008، أجنز مكتب نائب الرئيس لشؤون 
النزاهة استعراض تنفيذ مفصل بشأن خمسة مشاريع في قطاع الصحة في الهند وقام البنك الدولي بنشر هذا 

االستعراض. وأسفر هذا االستعراض، الذي وجد مؤشرات دالة على أعمال خطيرة غير مشروعة ومخالفات 
وحاالت عدم تقيد باألنظمة )االمتثال( وتقصير في تقدمي اخلدمات املتعاقد عليها في خمسة مشاريع، عن 

إصالحات واسعة النطاق تهدف إلى معاجلة أوجه القصور في أنظمة اإلدارة املالية للمشاريع، وأنظمة املراجعة 
والضوابط الداخلية، باإلضافة إلى منهجيات تقييم املشاريع. ويجري العمل حاليًا في شبكة سياسات العمليات 
واخلدمات القطرية وإدارات مكاتب مناطق عمل البنك لضمان تطبيق الدروس املستفادة في استعراض التنفيذ 
املفصل في كافة وحدات البنك. وقد شرع كل من مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة وحكومة الهند في إجراء 

حتقيقات متابعة في هذا الصدد. كما أعلنت حكومة الهند أنها ستعاقب أي شخص يثبت ارتكابه ألعمال احتيال 
أو فساد. 

نشر تقارير النزاهة على اجلمهور: منذ نشر استعراض التنفيذ املفصل بشأن الهند، شرع البنك الدولي في 
إتاحة تقارير النزاهة للجمهور، وذلك حسب توصيات هيئة فولكر وموافقة جهاز اإلدارة. وُيعتبر نشر تقارير 
التحقيقات اخلاصة مبشاريع في كل من هندوراس وجمهورية الكونغو الدميقراطية مثالني مبكرين على ذلك.

نائب الرئيس لشؤون النزاهة: وفقًا لتوصيات هيئة فولكر، مت رفع درجة إدارة النزاهة املؤسسية في السنة املالية 
2008 إلى وضعية مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة. وفي يونيو/حزيران، أصبح السيد/ ليونارد ماكرثي – 

وهو محام ومدع عام سبق له أن تولى رئاسة مديرية العمليات اخلاصة بجمهورية جنوب أفريقيا ـ أول نائب للرئيس 
لشؤون النزاهة. وقد سعى مكتب نائب الرئيس، بعد رفع مستوى إدارة النزاهة وتوسيع نطاق التفويض املخول 

له، إلى تقوية قدراته لتقدمي اخلدمات التحقيقية واالستشارية متشيًا مع الرسالة العامة ملجموعة البنك املتمثلة في 
احلد من الفقر. 
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ثانياً: احلاالت اخلارجية )االحتيال والفساد في املشاريع التي 
متولها مجموعة البنك( 

يتيح اجلدول 1 بيانات أساسية عن عدد احلاالت اخلارجية التي قام مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة بالتحقيق 
فيها، وترتيب أولويتها، واإلجراءات التي مت 

اتخاذها بشأنها.1

يستخدم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
نظام فرز اعتمده مجلس املديرين التنفيذيني 

بالبنك الدولي بغرض تصنيف اإلدعاءات 
على أنها ذات أولوية عالية، أو متوسطة، 

أو منخفضة، ويهدف ذلك إلى التحقيق في 
جميع احلاالت ذات األولوية العالية. وتساهم 

املعلومات التي مت جمعها من احلاالت ذات 
األولوية املنخفضة في املعارف املتراكمة لدى 

مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة، ويتم 
الرجوع إليها في احلاالت املستقبلية. ويستهدف 

أي حتقيق إما إثبات وإما دحض االدعاءات؛ 
وإذا لم تكن األدلة قطعية الداللة، فإن االدعاء 
ُيصنف باعتباره غير مثبت باألدلة ويتم إقفال 
املوضوع. ومن بني 67 حالة تتعلق مبشاريع 

للبنك أجريت بشأنها حتقيقات كاملة في السنة 
املالية 2008، وجد مكتب نائب الرئيس لشؤون 

النزاهة أن 29 حالة )43 في املائة( كانت 
مثبتة باألدلة؛ و 23 حالة )34 في املائة( غير 
مثبتة باألدلة؛ كما وجد أن 15 حالة )22 في 

املائة( ال أساس لها. باإلضافة إلى ذلك، خلص 
مكتب نائب الرئيس، في ضوء تصنيف 48 حالة على أنها منخفضة األولوية، إلى عدم وجود ما يستوجب اتخاذ 
إجراءات أخرى بشأنها، ومتت إحالة 54 حالة إلى زمالء في مجاالت العمليات بالبنك الدولي التخاذ اإلجراءات 

املناسبة بشأنها. وكان إلجناز استعراض التنفيذ املفصل بشأن الهند، وهو تقرير غير مسبوق استلزم جهدًا غير 
عادي، تأثير على قدرات وحدة التحقيقات اخلارجية في حتقيق التوازن بني احلاجة لتناول أعباء التحقيق ووجود 

اجلدول 1: احلاالت اخلارجية مبكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 
)إدارة النزاهة املؤسسية سابقاً( )السنوات املالية 2005–2008(

السنة 
املالية 
2006

السنة 
املالية 
2007

السنة 
املالية 
2008

السنة 
املالية 
2005

احلاالت

175 208 166 224 احلاالت املرحلة 
152 116 190 235 احلاالت اجلديدة التي ُفتحت 
169 149 148 293 احلاالت التي أقفلت 
54 20 28 41 حاالت متت إحالتها/لم يحقق فيها 
48 44 46 90 حاالت منخفضة األولوية/ ال يلزم 

اتخاذ أي إجراء بشأنها
67 85 74 162 احلاالت التي ُحقق فيها 
29 33 13 58 أثبتت باألدلة 
23 44 35 77 لم تثبت باألدلة 
15 8 26 27 ال أساس لها 

158 175 208 166 سجل احلاالت في نهاية السنة 
يعني تعبير ״أثبتت باألدلة״ أن األدلة تظهر حدوث مخالفات ״في الغالب األعم״؛ 

أما تعبير ״لم تثبت باألدلة״ فيعني أن نتائج التحقيقات غير قطعية؛ بينما يعني 
״ال أساس لها״ أن السلوك املزعوم لم يحدث في واقع األمر. 

1 ال ينبغي استخدام عدد القضايا املفتوحة أو التي مت إقفالها في حد ذاته كمؤشر على مستوى الفساد الذي يؤثر على مشاريع مجموعة 

البنك أو كمقياس على إنتاجية مكتب نائب الرئيس. ورغم أن من املهّم أن حتظى احلاالت باهتمام كاف في التحقيقات، ال يجب استخدام هذه 
اإلحصاءات مبعزل عن البيانات األخرى بوصفها نقطة مرجعية لقياس النجاح. فكل حالة تتسم بطابعها الفريد من حيث تشابكها وتعقيدها، 
وتنطوي كل منها على حتديات فعلية خاصة بها، مبا في ذلك حجم املستندات الواجب مراجعتها أو التحقيقات الواجب إجراؤها. وفي نهاية 

املطاف، فإن تأثير احلالة املنظورة وقيمتها بالنسبة ملجموعة البنك سيشكالن العنصر احلاسم.
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عدد كبير من احلاالت املتراكمة ذات الصلة. ومع إجناز هذا االستعراض وقيام مكتب نائب الرئيس بتعيني عدد 
من املوظفني اجلدد، شرع املكتب في جهد منسق إلمتام احلاالت القائمة مبزيد من الكفاءة. 

من بني احلاالت التسع والعشرين التي أثبتت باألدلة في السنة املالية 2008، وجد مكتب نائب الرئيس لشؤون 
النزاهة أدلة على ممارسات فاسدة في تقدمي مدفوعات ومحاولة تقدمي الرشوة والتواطؤ في العطاءات في 

مشاريع البنية األساسية في منطقة شرق آسيا؛ والتالعب والتواطؤ في العطاءات فيما بني مصنعي العقاقير 
الطبية في منطقة جنوب آسيا؛ وتزوير بيانات املؤهالت املقدمة للفوز بالعطاءات من جانب استشاريني ومقاولني 

في منطقة شرق أوروبا.  

وشملت أهم حالة مت إجراؤها وأثبتت باألدلة في السنة املالية 2008 حتقيقًا في إجراءات املناقصات اخلاصة 
بعقدين اثنني ميولهما البنك في قطاع بناء الطرق في الفلبني. وكشف التحقيق أدلة على تكوين احتاد احتكاري 

كبير من الشركات للتقدم بعطاءات للفوز بعقود في هذا املشروع التابع للبنك. وبعض هذه الشركات كان 
عبارة عن شركات محلية صغيرة، لكن البعض اآلخر كان شركات دولية كبيرة تقع مقراتها في اخلارج، لكنها 

نشطة عامليًا في مشاريع بناء الطرق. وقدم مكتب نائب الرئيس إخطارًا بإجراءات العقوبات إلى موظف التقييم 
واإليقاف، وأسفر ذلك عن إيقاف هذه الشركات بشكل مؤقت من املشاركة في التأهل للفوز بالعقود التي ميولها 

البنك الدولي. ومتت إتاحة الفرصة لكافة الشركات املعنية للرد على االتهامات املوجهة إليها، واختار البعض منها 
القيام بذلك في جلسات استماع مع مجلس العقوبات الذي قضى بالفعل بحرمان ثماني شركات وشخص واحد. 

ومتكن البنك الدولي من إيقاف ترسية عقود بقيمة حوالي 33 مليون دوالر، ولم يتم صرف أية أموال للبنك من 
هذا املشروع إلى الشركات احملرومة.  

وبخصوص احلاالت األخرى املثبتة باألدلة، اتخذ البنك أيضًا إجراءات على صعيد عملياته في أعقاب التحقيقات 
التي أجراها مكتب نائب الرئيس، والتي شملت إعالن وقوع مخالفات في التوريدات، وإلغاء عقود، وطلب سداد 
األموال التي مت دفعها، وإعادة هيكلة املشاريع املعنية لتحسني التصدي ملخاطر االحتيال والفساد. ورفع مكتب 

نائب الرئيس إخطارات بالعقوبات ذات الصلة إلى موظف التقييم واإليقاف، كما أحال عددًا من احلاالت إلى 
حكومات البلدان األعضاء املتضررة من هذه املخالفات حتى ميكنها اتخاذ التدابير املناسبة مبوجب قوانينها 

املدنية واجلنائية واإلدارية.  

ويبني توزيع احلاالت التي فتح مكتب نائب الرئيس التحقيق فيها عبر مختلف املناطق وجود تفاوتات عن السنوات 
السابقة. وقد تناول التقرير السنوي للسنة املالية 2007 بالشرح في جانب منه األسباب الكامنة وراء الزيادة 
الكبيرة في حاالت التحقيق التي ُفتحت في منطقة جنوب آسيا. وقد أثرت أعمال املتابعة املتصلة باستعراض 

التنفيذ املفصل على عدد حاالت التحقيق التي مت فتحها في حتقيق التوازن مع املناطق األخرى من حيث املوارد 
البشرية املخصصة لعملية التحقيق.  

اجلدول 2: احلاالت اخلارجية التي ُفتحت حسب املنطقة )السنوات املالية 2005–2008(
السنة املالية 

2008
السنة املالية 

2007
السنة املالية 

2006
السنة املالية 

2005  املنطقة
20% 31 28% 33 17% 32 16% 39 أفريقيا 
19% 29 32% 37 27% 51 27% 63 شرق آسيا واحمليط الهادئ 
9% 15 16% 18 17% 33 17% 40 أوروبا وآسيا الوسطى 
7% 10 6% 7 8% 15 13% 30 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
7% 10 5% 7 6% 8 7% 12 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

38% 57 22% 14 12% 51 38% 51 جنوب آسيا 
100% 152 100% 116 100% 190 100% 235 املجموع 
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بينما تغطي اإلدعاءات اخلاصة باحلاالت اخلارجية طائفة عريضة من ممارسات االحتيال والفساد والتواطؤ 
)انظر الشكل رقم 1(، وفي حاالت كثيرة ميكن أن تشمل الشكوى الواحدة أكثر من ادعاء واحد، من غير املمكن 

التثبت من صحة هذه الشكوى حتى يجري مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة حتقيقًا فيها. ومن ثّم، ميكن أن 
يسفر تقدمي بيانات غير صحيحة عن اكتشاف وجود تزوير، بينما قد تسفر شكوى ما يتم تقييمها مبدئيًا على 
أنها مخالفة في التوريدات عن وجود تالعب في العروض والعطاءات. ومازال تصنيف أنواع اإلدعاءات متسقًا 

نسبيًا مع التقارير اخلاصة بالسنوات السابقة.  

شهدت السنة املالية 2008 استمرار االجتاه الذي ورد في التقرير السنوي للسنة املالية 2007 بخصوص تزايد 
نسبة احلاالت التي يبلغ عنها موظفو مجموعة البنك الدولي، وذلك من 35 في املائة إلى 47 في املائة )انظر 

الشكل 2(. ويرى مكتب نائب الرئيس أن ذلك يرجع إلى زيادة التفاعل بينه وبني موظفي إدارات مكاتب مناطق 
عمل البنك، وزيادة مستوى وعي 

فرق البنك باملناطق مبؤشرات 
االحتيال والفساد نتيجة للمبادرات 

املتعددة التي يتم تنفيذها في 
مختلف إدارات مجموعة البنك للحد 

من مخاطر االحتيال والفساد في 
األنشطة التي تساندها مجموعة 

البنك.  

ممارسات احتيال/فساد أخرى

عموالت خفية )برطيل(

التزوير

تقدمي بيانات غير صحيحة

سوء استخدام األموال/اخلدمات/املوارد

مخالفات في التوريدات

الرشوة

تالعب/تواطؤ في العطاءات

الشكل 1: احلاالت اخلارجية حسب األنواع الرئيسية لإلدعاءات )السنة املالية 2008(

39%

8%

9% 11%

7%

8%

12%

6%

مجموعة البنك الدولي
مصادر خارجية

مصادر مجهولة

الشكل 2: احلاالت اخلارجية حسب مصادر اإلدعاءات ) السنة املالية 2008(

26%

47%

27%
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ثالثاً: استعراض التنفيذ املفصل بشأن الهند 

كان استعراض التنفيذ املفصل بشأن الهند (DIR)، الذي مت إجراؤه في السنة املالية 2007–2008 ونشره على 
اجلمهور في 11 يناير/كانون الثاني 2008، أكبر عمل منفرد يقوم به مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة على 
اإلطالق. وخالفًا ألي حتقيق يهدف إلى كشف احلقائق واملالبسات احمليطة بأي إدعاء، شمل هذا االستعراض 

إجراء مراجعة قضائية واسعة النطاق لعمليات التوريد والتنفيذ في عقود خمسة مشاريع يساندها البنك في 
قطاع الصحة، بغرض حتديد املؤشرات الدالة على ممارسات احتيال أو فساد.  

ووجد استعراض التنفيذ املفصل بشأن الهند مؤشرات خطيرة دالة على وجود ممارسات احتيال وفساد في 
املشاريع اخلمسة. وقد أثرت هذه املؤشرات، بدرجات متفاوتة فيما يبدو، على تنفيذ هذه املشاريع ونواجتها، مما 
يشير إلى وجود مخاطر نظامية في حافظة مشاريع البنك في قطاع الصحة في الهند. وأشار االستعراض، بوجه 
خاص، إلى أن عمليات التوريد قد تأثرت على ما يبدو بسبب السلوكيات املتواطئة، والرشوة، والتالعب في أسعار 

العطاءات؛ ووجود عيوب بالغة في األشغال املدنية التي مت التصديق على إمتامها؛ وتعطل أو تلف التجهيزات 
واملعدات التي مت التصديق على أنها مطابقة للمواصفات؛ وعدم تقدمي اخلدمات وفقًا لاللتزامات التعاقدية املتفق 

عليها؛ وعدم كفاية أنظمة الضوابط املالية والداخلية وأنظمة التدقيق على املشاريع. 

باإلضافة إلى ذلك، أظهرت جميع املشاريع اخلمسة التي اشتملها االستعراض أوجه ضعف في التقييم السابق 
للمشاريع الذي يقوم به البنك، والتدابير التي يتخذها للتخفيف من حدة مخاطر االحتيال والفساد، وقدرته على 

التصدي لها من خالل رقابة فعالة. وكانت هناك مخاطر كبيرة واضحة تتعلق بوجود مخالفات في التعاقدات 
احمللية. وأخيرًا، تشير بعض التفاوتات القائمة بني نتائج استعراض التنفيذ املفصل ودرجات تقييم التنفيذ التي 
منحتها فرق العمل للمشاريع، وتقارير إجناز التنفيذ، واستعراضات مجموعة التقييم املستقلة، إلى وجود عيوب 

فنية في منهجية تقييم املشاريع بالبنك. 

وأدت هذه النتائج مجتمعة إلى إعداد خطة عمل مشتركة بني البنك وحكومة الهند تشمل ما يلي: قيام أطراف 
ثالثة مستقلة بإجراء تدقيق في عمليات التوريد واستعراض األداء؛ وتدعيم إجراءات التوريدات وإدارة الشؤون 

املالية في وزارة الصحة؛ وزيادة استخدام الرصد والرقابة من جانب املجتمعات احمللية؛ وحتسني اإلشراف على 
األشغال املدنية وتوريد األدوية. كما سيجري تكييف شروط التأهيل في العطاءات التي متولها مجموعة البنك 

بغرض احلد من مخاطر التواطؤ.

وبدأ مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة وحكومة الهند إجراء حتقيقات متابعة في هذا الصدد. وميكن أن تسفر 
التحقيقات التي يجريها مكتب نائب الرئيس عن قيام مجموعة البنك بحرمان شركات وأفراد من التعامل معها. 

ُيذكر أن استعراضات التنفيذ املفصل السابقة قد أدت إلى حرمان 140 شركة، مما يثبت الطبيعة التنبؤية 
للمؤشرات التي تكشفها في الغالب هذه االستعراضات. وقد أحالت حكومة الهند ثالث حاالت جديدة إلى مكتب 

التحقيقات اجلنائية بالبالد، وشرعت إدارة املراقبة في والية أويسا في إجراء عدد من التحقيقات اجلنائية.  

إال أن استعراض التنفيذ املفصل بشأن الهند لم يكن يتعلق بالهند فحسب، إذ أن له آثارًا على الصعيد الدولي، 
كما أنه يساعد مجموعة البنك في حتديد أوجه القصور ومواطن الضعف في عمليات التوريد العامة عبر حافظة 

مشاريعها بالكامل، بغرض تعزيز البيئة املواتية. واستجابة لهذا االستعراض وفي ضوء إستراتيجية البنك املعززة 
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لتحسني احلوكمة ومكافحة الفساد، قام مكتب منطقة جنوب آسيا وشبكة سياسة العمليات واخلدمات القطرية 
بالبنك الدولي بإعداد أجندة إلصالح احلوكمة ومكافحة الفساد خاصة بقطاع الصحة. وتتيح هذه املبادرة 

تفاصيل حول أوجه التحّسن الالزم في تصميم املشاريع واإلشراف عليها وتنفيذها، التي يتعني بلوغها إذا مت 
تطبيقها على النحو الصحيح )انظر اإلطار 2(. 

وفي نشرة صحفية صادرة عن البنك الدولي في 11 يناير/كانون الثاني 2008، قال الرئيس زوليك: ״لقد كشف 
هذا التحقيق عن مؤشرات غير مقبولة دالة على وجود ممارسات احتيال وفساد. وحكومة الهند والبنك الدولي 
ملتزمان بالعمل على كشف مالبسات وقوع هذه املشاكل وثبر أغوارها. وأقدر االلتزام الثابت للحكومة الهندية 

التي ستلعب دورًا رياديًا في مالحقة املخالفات اجلنائية. وعلى جانب البنك، توجد أوجه ضعف في تصميم 
املشاريع واإلشراف عليها وتقييمها. كما أن هناك أوجه قصور نظامية أيضًا. وأنا عاقد العزم على حل هذه 

املشاكل. إن تقرير فولكر يحدد لنا الطريق الذي ينبغي علينا السير فيه״.  

 اإلطار 2: الدروس املستفادة من استعراض التنفيذ املفصل تثري معلومات
التغّيرات التي تدخلها مجموعة البنك على مشاريعها في قطاع الصحة في الهند 

•	 تعزيز الشفافية، من خالل البناء على ״تشريع احلق في احلصول على املعلومات״ الذي صدر 
مؤخرًا في الهند، ليشمل نشر كافة عمليات التوريدات والعطاءات وإرساءات العقود على شبكة 

اإلنترنت؛ 

•	 الرقابة على التنفيذ من جانب املستفيدين من املشروع واملواطنني واملجتمع املدني باستخدام 
بطاقات التقييم املجتمعية واملراجعات االجتماعية؛

•	 تشديد الرقابة على املنظمات غير احلكومية وإجراءات االستعانة بها )مثاًل، ألغت املنظمة 
الوطنية ملكافحة اإليدز 163 عقدًا ملنظمات غير حكومية من بني 952 عقدًا(؛  

•	 حتسني تدابير الرقابة على اجلودة لضمان جودة األدوية التي يتم توريدها، مبا في ذلك التدقيق 
املستقل لشهادات منظمة الصحة العاملية اخلاصة باملمارسات اجليدة في التصنيع، واإلفصاح 

عن النتائج الكاملة على مواقع احلكومة على شبكة اإلنترنت؛ 

التدقيق في التوريدات في جميع املشاريع بنسبة 100 في املائة سنويًا؛  	•

•	 تقوية ضوابط التوريدات ملنع التواطؤ في العطاءات مبا في ذلك تصميم برمجيات جديدة 
الكتشاف التواطؤ؛ و 

•	 تسريع إجراءات التعامل مع الشكاوى واإلجراءات املتخذة بشأنها )أشارت بعض األمثلة 
بالفعل إلى اختصار املدة الالزمة من تسعة أشهر إلى شهرين فقط(. 
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رابعاً. إجراءات العقوبات

يقوم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة، عندما تسوغ نتائج حتقيقاته ذلك، بإعداد إخطار بإجراءات العقوبات 
لبدء اإلجراءات اإلدارية التي يقرر مجلس العقوبات التابع ملجموعة البنك من خاللها ما إذا كانت شركة أو 
شخص ما قد تورط في ممارسات يعاقب عليها، ويتم في حالة ثبوت ذلك حتديد التدابير التأديبية املناسبة. 

وميكن أن تكون العقوبات الصارمة الواضحة من القوة بحيث تردع ممارسات الفساد في القطاع اخلاص، وأن 
تكون حافزًا قويًا للشركات التي تبحث عن سبل للحد من مخاطر إجراءات التنفيذ، مبا في ذلك من خالل الدخول 

في برنامج اإلفصاح الطوعي التابع ملكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة (VDP) املبني أدناه. وإذا كانت إحدى 
الشركات قيد التحقيق بالفعل من جانب مكتب نائب الرئيس وكانت بالتالي غير قادرة على الدخول في برنامج 
اإلفصاح الطوعي، ميكن لها حينئذ أيضًا أن تسعى للتخفيف من حدة العقوبات عن طريق التعاون مع مكتب 

نائب الرئيس. على سبيل املثال، ذكرت شركة سيمنز أ. جي (Siemens AG) ما يلي في إخطار التقيد بالقواعد 
املؤسسية، املنشور في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، 2007: ״نتيجة لألمور املبينة أعاله وفي إطار سياستها اخلاصة 

بالتعاون، اتصلت شركة سيمنز بالبنك الدولي وعرضت عليه مساعدته في أية أمور قد تكون موضع اهتمامه. 
وتواظب شركة سيمنز، منذ ذلك الوقت، على إجراء اتصاالت دائمة مع إدارة النزاهة املؤسسية بالبنك الدولي، 

وتعتزم مواصلة سياسة التعاون التي تنتهجها״.  

في 16 يوليو/متوز 2007، اتخذ مجلس العقوبات قرارًا بحرمان شركتني يقع مقرهما في الهند من التعامل 
 (Pure وبيور فارما ليمتد (Nestor Pharmaceuticals Ltd.) مع مجموعة البنك هما: نستور لألدوية ليمتد
(.Pharma Ltd، وأعلن أنهما غير مؤهلتني للفوز بأية عقود ميولها البنك. وقد ثبت تورط هاتني الشركتني في 
ممارسات قائمة على التواطؤ في مشروع ميوله البنك في مجال الصحة اإلجنابية وصحة الطفل في الهند. وقد 

ُحرمت شركة نستور ملدة ثالث سنوات وشركة بيور فارما ملدة سنة واحدة.

وفي 22 مايو/أيار 2008، قام مجلس العقوبات بفرض عقوبات على شركة سنغالية على خلفية تقدميها 
مستندات مزورة في مناقصتني ميولهما البنك. كما فرض عقوبات على شركة GENITE ومالكها ملدة عامني، مع 
إمكانية متديد هذه العقوبة لثالث سنوات إضافية إذا لم تشرع في إقامة برنامج تقيد فعال بالقواعد املؤسسية 

وتنفيذه تنفيذًا ُمرضيًا. وطوال السنة املالية 2008، جرى الشروع في اتخاذ إجراءات ضد مجموعة عريضة من 
املدعى عليهم، ومن املتوقع إجراء جلسات استماع بشأنهم أمام مجلس العقوبات في السنة املالية 2009. وميكن 
اإلطالع على قائمة كاملة من الشركات احملرومة على املوقع اإللكتروني ملكتب نائب الرئيس على شبكة اإلنترنت: 

.www.worldbank.org/integrity
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خامساً. نشر تقارير اإلحالة في السنة املالية 2008 

باإلضافة إلى إجراءات اإلنفاذ التي يتخذها البنك، يعد مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة تقارير إحالة من 
شأنها متكني البلدان األعضاء من مباشرة الدعوى في القضايا املدنية أو اجلنائية أو اإلدارية، وحتديد ما إذا 

كانت قوانينها قد انتهكت، واتخاذ اإلجراءات املناسبة مبوجب قوانينها الوطنية.  

وقد أصدر مكتب نائب الرئيس ثمانية تقارير إحالة جوهرية إلى حكومات البلدان األعضاء ووكاالت مانحة أخرى 
في السنة املالية 2008. وبناًء على التوصيات 4 – 9 من تقرير هيئة فولكر الذي وافق عليه جهاز اإلدارة، يقوم 
البنك اآلن بتطبيق بروتوكول يتم في إطاره تنقيح تقارير التحقيقات النهائية التي جرت إحالتها إلى احلكومات 

املعنية التخاذ اإلجراءات الضرورية بشأنها، ورفعها ملجلس املديرين التنفيذيني بالبنك، ونشرها للجمهور حسب 
تقدير الرئيس )بالتشاور مع املدير املنتدب املعني، ونائب الرئيس ملنطقة عمل البنك املعنية، ومكتب نائب الرئيس 

لشؤون النزاهة(.  

ومبوجب هذا البروتوكول، سينشر البنك الدولي تقريرًا عن التحقيقات للجمهور في السنة املالية 2008، يشمل 
حالة في جمهورية الكونغو الدميقراطية. ووجد التحقيق الذي أجراه مكتب نائب الرئيس أدلة على ممارسات 

احتيال وفساد في عقود مت متويلها في إطار املشروع الطارئ لتسريح وإعادة إدماج اجلنود. وأعد مكتب نائب 
الرئيس تقرير إحالة ورفعه إلى السلطات املختصة في جمهورية الكونغو الدميقراطية واألطراف املعنية صاحبة 

املصلحة املباشرة األخرى حول نتائج هذا التحقيق. وميكن اإلطالع على نسخة من هذا التقرير ورد حكومة 
جمهورية الكونغو الدميقراطية، باإلضافة إلى التقارير األخرى املتاحة للجمهور على املوقع اإللكتروني ملكتب نائب 

 .www.worldbank.org/integrity :الرئيس على شبكة اإلنترنت
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سادساً. إدماج أنشطة مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة في جهود 
مجموعة البنك بشأن احلوكمة ومكافحة الفساد

متشيًا مع التوصيات الواردة في استعراض هيئة فولكر )انظر اجلدول 3(، يعكف مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة حاليًا على حتسني 
االستفادة من احلوار الذي جتريه فرق البنك القطرية مع البلدان املتعاملة مع البنك، وكذلك الفرص املتاحة لوضع السياسات داخل مجموعة 
البنك، وذلك بغرض ضمان أن يصبح اكتشاف ممارسات االحتيال والفساد وردعها في األنشطة التي تساندها مجموعة البنك سمة روتينية 
في عملها. ويعود إنشاء مجلس استشاري مستقل بغرض تدعيم مساءلة واستقاللية مكتب نائب الرئيس باإلضافة إلى إنشاء وحدة خدمات 

وقائية بالنفع على مكتب نائب الرئيس حيث يتيح لها فرصًا منظمة، كما يتيح ملوظفي العمليات القدرات الالزمة لتحسني تقييم مخاطر 
االحتيال والفساد واحلد منها في مرحلتي تصميم املشاريع واإلشراف عليها. ومكتب نائب الرئيس ُيعتبر أيضًا جزءًا من مجلس حوكمة 

البنك حيث يشارك في تنفيذ إستراتيجية البنك اخلاصة باحلوكمة. وهو يحضر اجتماعات اللجنة املعنية بالعمليات في احلاالت التي تكون 
فيها بعض األمور املتعلقة باالحتيال والفساد قيد الدراسة والنظر. ويتمثل أحد التحديات األساسية في بيان أن بوسعه احلد من انتشار 

ممارسات االحتيال والفساد اخلارجية باعتباره خطرًا على عمليات مجموعة البنك، وفي قياس ذلك األثر. وحتقيقًا لهذا الهدف، يتوخى مكتب 
نائب الرئيس الدقة واحلذر في حتديد املعلومات النوعية والكمية التي تساعد في قياس قدراتها الفنية وتأثيرها على العمليات.  

إقامة نظام إنذار مبكر جديد ملوظفي العمليات: لضمان حسن إيواء وتداول قاعدة املعلومات والدراسات التحليلية التابعة ملكتب نائب 
الرئيس لشؤون النزاهة املتعلقة مبمارسات االحتيال والفساد، أعاد مكتب نائب الرئيس تنظيم وحدته املركزية السابقة لتلقي احلاالت 

لتصبح وحدة إلدارة املعرفة (KMU). ويتمثل الهدف من وحدة إدارة املعرفة في أن تكون مجمعًا مركزيًا لكافة املعلومات اخلاصة باالحتيال 
والفساد التي تدخل مكتب نائب الرئيس وكذلك البنك إذا ثبت جناحها مع مرور الوقت. ومبوجب هذا التفويض اجلديد، يلتقي اآلن شهريًا 

كل من وحدة إدارة املعرفة ورؤساء الفرق اإلقليمية مبكتب نائب الرئيس مع املعنيني في إدارات مناطق عمل البنك، ومؤسسة التمويل الدولية، 
والوكالة الدولية لضمان االستثمار ملناقشة ما يلي: التحقيقات اجلارية التي يجريها مكتب نائب الرئيس؛ (2) املشاريع اجلاري إعدادها 
التي قد تكون ذات صلة بهذه التحقيقات؛ (3) اإلجراءات املتخذة على مستوى البلدان بشأن احلاالت التي يحيلها مكتب نائب الرئيس؛ 

(4) اإلجراءات اخلاصة باملنع واحلرمان التي لم ُيفصل فيها بعد؛ (5) اإلدعاءات التي قد حتظى باهتمام من وسائل اإلعالم؛ (6) اجتاهات 
االحتيال والفساد السائدة؛ و (7) الدروس املستفادة من التحقيقات. كما يعمل مع موظفي العمليات لتحديد أفضل السبل حلماية البنك، 

وتعزيز العناية الواجبة في املجاالت التي تتوافر معلومات لدى مكتب نائب الرئيس حول مخاطر االحتيال والفساد. وعلى وجه اخلصوص، 
تقوم وحدة إدارة املعرفة بالتعاون مع موظفي مكتب نائب الرئيس والعمليات اآلخرين، باستعراض االدعاءات ونتائج التحقيقات اجلارية 

كي يحددوا بصورة مشتركة ما يلي: (1) طبيعة ونطاق ومصداقية هذه االدعاءات ونتائج التحقيقات؛ (2) املخاطر التي تنطوي عليها إذا 
افترضنا صحتها؛ و(3) التدابير املالئمة للتخفيف من املخاطر. وفي اجتماعاتهم الشهرية، يحدد موظفو إدارة املعرفة والعمليات كذلك درجة 

أولوية االدعاءات اجلديدة.  

قيام وحدة اخلدمات الوقائية بتبادل ״الدروس املستفادة״ مع جهاز موظفي مجموعة البنك: استجابة إلحدى التوصيات الرئيسية الواردة 
في تقرير هيئة فولكر، أقام مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة كذلك وحدة للخدمات الوقائية (PSU)، تهدف إلى: (1) رفع مستوى وعي 

جهاز املوظفني بشأن املخاطر اخلارجية لالحتيال والفساد التي تؤثر على العمليات التي ميولها البنك؛ (2) إتاحة املشورة العملية والتدريب 
بشأن تقييم هذه املخاطر والتخفيف من حدتها؛ (3) إجراء البحوث )على أساس نتائج التحقيقات التي يجريها مكتب نائب الرئيس 

واالدعاءات التي يتلقاها، واملعلومات التقييمية من البلدان املتعاملة مع البنك( الستخالص الدروس املستفادة، ووضع أفضل املمارسات 
وتعميمها في العمليات املستقبلية؛ و(4) مساندة جهود مكافحة الفساد التي تضطلع بها حكومات البلدان املتعاملة مع البنك. تهدف وحدة 

اخلدمات الوقائية – بصفة عامةـ  أن تكون مركزًا متميزًا للمعارف بشأن الوقاية من ممارسات االحتيال والفساد، وفي اكتشاف تلك املمارسات 
والتخفيف من حدتها. ويستفيد من هذه الوحدة بشكل مباشر كل من رؤساء فرق العمل، وموظفي وحدات التوريدات وإدارة الشؤون املالية. 
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اجلدول 3: التقدم احملرز في تطبيق التوصيات الواردة في تقرير هيئة فولكر حتى يناير/كانون الثاني 2009 ]السنة املالية 2009[
الوضع التوصية 

أجنزت )حزيران/يونيه 2008( رفع درجة إدارة النزاهة املؤسسية إلى وضعية مكتب نائب الرئيس 1

مت تعيني مجلس استشاري مستقل من أربعة أعضاء في سبتمبر/أيلول 
*2008

إنشاء مجلس استشاري مستقل 2

أجنزت. مت إنشاء وحدة اخلدمات الوقائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2007  إنشاء وحدة استشارية 3

املديرون املنتدبون املعنيون بالعمليات مسؤولون عن خطة العمل ضمان أن تتبع خطة العمل النتائج التي يخلص إليها مكتب 
نائب الرئيس لشؤون النزاهة

4

مازال العمل جاريًا؛ جري إعداد مذكرة باملمارسات؛ متت املوافقة على 
برتوكول خاص بالسرية في أغسطس/آب 2008

إعادة تقييم سياسات السرّية مبكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 5

مازال العمل جاريًا؛ مت استعراض اإلدعاءات بشكل مشترك بني مكتب 
نائب الرئيس لشؤون النزاهة ونواب الرئيس لشؤون مناطق عمل البنك، 
ومؤسسة التمويل الدولية أو الوكالة الدولية لضمان االستثمار، واالتفاق 

على التدابير الوقائية املالئمة

اإلفصاح عن التقدم احملرز في التحقيقات اخلارجية اجلارية 
للموظفني لتمكينهم من حماية نزاهة العمليات اجلارية

6

جاري إجنازه حاليًا بالنسبة جلميع التقارير التي مت إجنازها منذ 13 
سبتمبر/أيلول 2007 )مثاًل، التقارير التي مت إعدادها بعد نشر تقرير فولكر(

اإلفصاح عن مسودات تقارير التحقيقات اخلارجية إلى موظفي 
العمليات

7

يتم ذلك حاليًا بالنسبة جلميع التقارير النهائية التي أجنزت منذ 
13 سبتمبر/أيلول 2007؛ وتتم إتاحة استعراضات التنفيذ املفصلة 

وتقارير التحقيقات املنقحة للجمهور 

اإلفصاح عن تقارير التحقيقات اخلارجية املنقحة للمديرين 
التنفيذيني، وللجمهور في حال قرر رئيس البنك ذلك ـ بالتشاور 

مع املدير املنتدب املعني ونائب الرئيس لشؤون منطقة عمل البنك 
املعنية ومكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة

8

مازال العمل جاريًا؛ ويقتضي إعداد إرشادات لتحقيق التوازن بني املصالح 
املتنافسة 

اإلفصاح عن اإلدعاءات املوثوقة، والتقدم احملرز في التحقيقات، 
والتقارير املنقحة للجهات املانحة 

9

مازال العمل جاريًا؛ نتائج تفاعلية ومثمرة  حتسني عالقات مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة مع شبكة 
سياسة العمليات واخلدمات القطرية وإدارة املراجعة الداخلية

10

شبكة سياسة العمليات واخلدمات القطرية ومكتب نائب الرئيس لشؤون 
النزاهة تعمالن معًا لوضع إرشادات بشأن تناول استعراضات التنفيذ 

املفصلة في املستقبل

االستمرار في استخدام استعراضات التنفيذ املفصلة، مع إشراك 
املوظفني حسب مقتضى احلال

11

ُأرسل إلى املديرين التنفيذيني في فبراير/شباط 2008 عندما حان وقت 
تغيير عضوية مجلس العقوبات

اختيار عضو خارجي من مجلس العقوبات رئيسًا لهذا املجلس 12

وضع مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة أنظمة لتتبع اإلطار الزمني 
للوفاء باملعايير، ويقوم حاليًا بتعيني موظفني جدد لتحقيق النسبة املطلوبة 

للموظفني لكل حالة

إجناز التحقيقات اخلارجية العادية في فترة ال تتجاوز 12 شهراً، 
والتحقيقات املعقدة في فترة ال تتجاوز 18 شهرًا

13

تعيني رئيس جديد ملكتب األخالقيات؛ إنشاء قوة عمل؛ من املتوقع إجناز 
عملية النقل إلى مكتب األخالقيات في السنة املالية 2009

نقل مسؤولية التحقيق بشأن سوء سلوك املوظفني غير املتورطني 
في إدعاءات تتعلق مبمارسات بالغة تقوم على االحتيال أو الفساد 

خارج مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة

14

مت إعداد آليات لتتبع احلاالت، ويجري حاليًا رصد االجتاهات؛ تتوقف 
النتائج على نقل املسؤوليات

إجناز حاالت سوء سلوك املوظفني املتعلقة مبمارسات احتيال أو 
فساد في فترة ال تتجاوز 9 أشهر، وحاالت اخلالفات التي تقع في 

أماكن العمل في فترة ال تتجاوز 6 أشهر 

15

إصدار ملحق للقاعدة 8.01 من النظام اإلداري للموظفني ودليل القاعدة 
8.01 من النظام اإلداري للموظفني بشأن إجراءات التحقيق في سبتمبر/

كانون األول 2008 ]السنة املالية 2009[

تعزيز حقوق مختارة للموظفني بغرض حتسني نزاهة التحقيقات 
الداخلية

16

أدت التعيينات اجلارية إلى حتّسن التنوع؛ يجري تعيني اختصاصيني فنيني 
على مستوى العالم

حتسني قدرات املوظفني وتنوعهم 17

اقتراح مقاييس أداء جديدة )يوليو/متوز 2008( حتسني إجراءات األداء في مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 18

*في 18 سبتمبر/أيلول 2008 ]السنة املالية 2009[ – أعلن البنك تعيني وزير املالية األسترالي السابق بيتر كوستيلو، والدبلوماسي األمريكي السابق 
واخلبير تشستر كروكر، واحملقق العام الفلبيني السابق سيمون ماسيلو، والبروفيسور مارك بيث الفقيه القانوني السويسري، في املجلس االستشاري 

املستقل.
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وبينما لم يكتمل عدد موظفي وحدة اخلدمات الوقائية بعد، فإنها سرعان ما أصبحت عنصرًا قيمًا في أنظمة 
البنك املعنية مبكافحة الفساد. وفي السنة املالية 2008، ساعدت هذه الوحدة أكثر من 60 فريقًا من فرق العمل 

من خالل إتاحة املشورة في مجال العمليات بشأن تقييم مخاطر االحتيال والفساد والتخفيف من حدتها، كما 
أنها كثفت تواصلها مع مكاتب املناطق والقطاعات والشبكات التابعة للبنك عن طريق تقدمي املشورة والبرامج 

التدريبية وحلقات العمل. وُتعتبر وحدة اخلدمات الوقائية مساهمًا نشطًا في إستراتيجيات البنك القطرية اخلاصة 
باحلوكمة ومكافحة الفساد في مجموعة العمل املعنية باملشاريع، التي تقوم بوضع أدوات ملوظفي مجموعة البنك 

الستخدامها في التصدي لالحتيال والفساد، باإلضافة إلى إعداد دورة أساسية من أجل قادة فرق العمل عن 
املمارسات القائمة على االحتيال والفساد. 

برنامج اإلفصاح الطوعي (VDP): برنامج اإلفصاح الطوعي هو أداة تفاعلية حتارب االحتيال والفساد من 
خالل املنع والردع. وفي إطار هذا البرنامج، يتعهد املشتركون مبا يلي: (1) عدم الضلوع في أي شكل من 

أشكال سوء السلوك في املستقبل؛ (2) اإلفصاح للبنك الدولي عن نتائج أي حتقيق داخلي عن أية ممارسات 
سابقة تقوم على االحتيال أو الفساد في مشاريع يساندها البنك؛ و(3) تطبيق برنامج داخلي للتقيد بالنظم 

يخضع إلشراف مراقب تقيد يوافق عليه البنك. وفي املقابل، يتجنب املشاركون احلرمان بسبب إفصاحهم عن 
ممارسات سوء سلوك السابقة، مع عدم الكشف عنهم للجمهور، باإلضافة إلى إمكانية استمرارهم في املشاركة 

في األنشطة التي يساندها البنك. ومن شأن استمرار سوء السلوك أو املخالفات اجلوهرية لشروط برنامج 
اإلفصاح الطوعي غير القابلة للتفاوض أن يسفر عن حرمان الشركات املعنية من املشاركة في أنشطة البنك 

الدولي ملدة عشر سنوات.

في السنة املالية 2008، واصل مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة تقدمي تقارير إحالة منقحة إلى حكومات 
البلدان األعضاء حتتوي معلومات مت احلصول عليها من املشاركني في برنامج اإلفصاح الطوعي حتدد بالتفصيل 

التجاوزات املمكنة للقوانني الوطنية. كما استمر مكتب نائب الرئيس في تلقي بيانات مفصح عنها من الشركات 
املشاركة أضافت قيمة للتحقيقات اجلارية في املمارسات اخلاضعة للعقوبات. وفي السنة املالية 2008، أتاح 

العديد من الداخلني األوائل في هذا البرنامج، على وجه اخلصوص، أفكارًا قيمة بشأن املمارسات القائمة على 
االحتيال والفساد فيما يتعلق بالتحقيقات التي أجراها مكتب نائب الرئيس في قطاع الطرق. كما وافق مكتب 

نائب الرئيس على انضمام بعض الشركات اجلديدة في هذا البرنامج. ورغم أن املعلومات القيمة التي في حوزة 
برنامج اإلفصاح الطوعي، بحكم طبيعته، تظل سرية، بوسع هذا البرنامج املتسم بحسن التنظيم أن يتيح شواهد 

عالية اجلودة عن طبيعة الفساد وأشكاله وأمناطه في األنشطة التي تساندها مجموعة البنك الدولي، وأن يحدد 
الفاسدين في حاالت محددة. عالوة على ذلك، ميكن إدماج املعارف املستقاة من البيانات املفصح عنها لبرنامج 

اإلفصاح الطوعي في سياسات وعمليات البنك الدولي، وذلك بغرض مساعدة مجموعة البنك، واجلهات الشريكة، 
واألطراف املعنية من أصحاب املصلحة املباشرة على حماية املشاريع طوال مرحلة تنفيذها. 
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سابعاً. احلاالت الداخلية )سوء السلوك من جانب املوظفني(

تنقسم إجراءات التأديب الداخلية اخلاصة مبجموعة البنك الدولي، حسبما وردت في القاعدة 8.01 من النظام 
اإلداري ملوظفي البنك الدولي )اإلجراءات التأديبية(، إلى مكونني متميزين: مكون خاص بإجراء التحقيقات، وتولى 
مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة إدارته حصريًا في السنة املالية 2008، ومكون خاص باتخاذ القرارات، وهو 

مسؤولية نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون املوارد البشرية. ويورد اجلدول 5 املبني أدناه أمثلة عن اإلدعاءات 
بسوء سلوك املوظفني التي ميكن أن تؤدي إلى إجراء حتقيقات. ونتيجة للتوصيات الواردة في تقرير هيئة فولكر 

التي وافق عليها جهاز اإلدارة، سيتم نقل مسؤولية إدارة التحقيق في اإلدعاءات التي ال تتعلق مبمارسات 
جوهرية قائمة على االحتيال والفساد إلى مكتب األخالقيات والسلوك الوظيفي التابع ملجموعة البنك في السنة 

املالية 2009.  

خالل السنة املالية 2008، أقفل مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة 74 حالة من حاالت اإلدعاء بسوء السلوك 
من جانب املوظفني. ومت من بني هذه احلاالت التحقيق في 54 حالة )74 في املائة(، وإعادة توزيع 20 حالة 

)26 في املائة( إلى جهاز اإلدارة، واملوارد البشرية، أو زمالء آخرين داخل نظام تسوية املنازعات (CRS) للبت 
فيها )انظر اجلدول 4(. ومن بني احلاالت التي مت التحقيق فيها، وجد أن 24 حالة )44 في املائة( كانت مثبتة 
باألدلة، و 23 حالة )42 في املائة( كانت غير مثبتة باألدلة، وسبع حاالت )13 في املائة( كانت ال أساس لها.2

2 تكون احلالة ״مثبتة األدلة״ في حالة توفر أدلة كافية بدرجة معقولة تثبت ارتكاب سوء السلوك املزعوم؛ وتكون ״ال أساس لها״ عند توفر أدلة 
كافية بدرجة معقولة على عدم حدوث سوء السلوك املزعوم؛ وتكون احلالة ״غير مثبتة باألدلة״ عندما تكون األدلة املتاحة غير قطعية الداللة أو 

عندما تكون غير مدعومة باملستندات وغامضة ومبهمة بحيث ال تستوجب استعراضها.

اجلدول 4: احلاالت اخلارجية حسب نواجت التحقيقات )السنوات املالية 2005–2008(
السنة املالية 

2008
السنة املالية 

2007
السنة املالية 

2006
السنة املالية 

2005

74 152 93 134 احلاالت التي أقفلت 
20 38 24 36 احلاالت التي أحيلت/لم يحقق فيها
54 114 69 98 احلاالت التي حقق فيها 

منها:
44% 24 45% 51 44% 30 48% 47 أثبتت باألدلة 
43% 23 33% 38 23% 16 31% 30 لم تثبت باألدلة 
13% 7 22% 25 33% 23 21% 21 ال أساس لها 
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يبني اجلدول 5 نتائج التحقيقات التي أجراها مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة والتي أثبتت باألدلة سوء سلوك 
املوظفني في السنة املالية 2008 – حسب فئة سوء السلوك، واإلجراء املتخذ حسب الدرجة الوظيفية للموظف املعني.

اجلدول 5: احلاالت الداخلية املثبتة باألدلة حسب نتائج التحقيقات والعقوبات، السنة املالية 2008
الدرجة الوظيفية اإلجراءات التي اتخذت  عدد احلاالت وفئة سوء السلوك 

GH

GG
تخفيض الدرجة الوظيفية

حرمان من إعادة التوظيف 
2 –   احتيال وفساد )عمليات(

مكتب قطري (1)  
املقر الرئيسي في واشنطن (1)  

GF, GG

GB

GC

ETC, GB

GH, STC

إنهاء اخلدمة / حرمان من إعادة التوظيف 
إنهاء اخلدمة / حرمان من إعادة التوظيف ورد أموال 

حرمان من إعادة التوظيف 
االستقالة

لم ُيفصل فيها بعد 

احتيال وفساد )املوازنة اإلدارية(  – 8

مكتب قطري (5)  
املقر الرئيسي في واشنطن (3)  

GF

GC

GC

GC, GE

االحتفاظ بخطاب قرار نائب الرئيس لشؤون املوارد 
البشرية في ملف مكتب املوارد البشرية

تقيد كامل
لم تستدع أية عقوبة*
لم ُيفصل فيها بعد 

إساءة استخدام بدالت ضريبة الدخل  – 5

املقر الرئيسي في واشنطن (5)  

GA لم يتم توقيع أي إجراء تأديبي  إساءة استغالل السلطة / مضايقة   – 1

مكتب قطري (1)  
GH حرمان من إعادة التوظيف   حترش جنسي  – 1

املقر الرئيسي في واشنطن (1)  
GD

GH

ETC

خسارة الزيادة في الراتب، وتلقي توبيخ كتابي
خسارة املزايا وخسارة الزيادة في الراتب

لم ُيفصل فيها بعد 

انتهاكات أخرى لقواعد مجموعة البنك  – 3

مكتب قطري (2)  
املقر الرئيسي في واشنطن (1)  

STT

STC, STT

STT

تلقي إنذار
تقيد كامل

لم ُيفصل فيها بعد

عدم التقيد بااللتزامات القانونية الشخصية  – 4

مكتب قطري (1)  
املقر الرئيسي في واشنطن (3)  

*لم يتم توقيع إجراء تأديبي نظرًا ألن املوظف املعني )موظف سابق( لم يعد مؤهاًل للعمل مستقباًل في أية وظيفة مبجموعة البنك الدولي. 

سياسة األطراف امُلَبِلَغة عن املخالفات: يتمثل أحد اإلصالحات األساسية التي قامت بها مجموعة البنك في 
إصدار سياسة معززة بشأن املبلغني عن املخالفات )القاعدة 8.02 من النظام اإلداري ملوظفي البنك الدولي( 
في 10 يونيو/حزيران 2008، وذلك بغرض تشجيع جهاز املوظفني على اإلبالغ عن أي سوء سلوك قد يهدد 

سير عمليات أو حوكمة مجموعة البنك الدولي. ومنذ إنشاء إدارة النزاهة ثم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة، 
مت التعامل مع مئات احلاالت التي قام خاللها موظفو مجموعة البنك ״باإلبالغ عن املخالفات״ حول االشتباه في 
االحتيال والفساد وأشكال سوء السلوك األخرى. وتتمثل األهداف الرئيسية لهذه السياسة املنقحة في: توضيح 
حقوق والتزامات املوظفني في اإلبالغ عن سوء السلوك الذي قد يشكل خطرًا على عمليات أو حوكمة مجموعة 
البنك الدولي؛ وتشجيع املوظفني على إثارة الشواغل عن طريق توسيع القنوات املتاحة لإلبالغ – مبا في ذلك 

قناة مباشرة إلى رئيس البنك وجهاز اإلدارة العليا ـ وتعزيز وسائل احلماية ضد أية محاوالت لالنتقام من مقدمي 
هذه البالغات؛ ومتكني املنظمة من معاجلة سوء السلوك بفعالية، وإدارة املخاطر ودعم معايير احلوكمة الرشيدة. 
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وتضاهي هذه السياسة اجلديدة، التي لم تخضع لالختبار بعد في األسابيع الثالثة املتبقية في السنة املالية 
2008 بعد اعتمادها، سياسات مماثلة في مؤسسات أخرى متعددة األطراف. 

ثامناً: موظفو وموارد مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة

في يونيو/حزيران 2008، بلغ مجموع موظفي مكتب نائب الرئيس 51 موظفًا، بانخفاض صاف قدره 5 موظفني 
مقارنة بالسنة املالية 2007 )انظر اجلدول 6(، إال أنه من املتوقع تعيني أكثر من اثني عشر موظفًا إضافيًا من 

بلدان متنوعة، منها البرازيل والصني وكولومبيا والسلفادور واليونان والهند وجامايكا واليابان وليبيريا واملكسيك 
وجنوب أفريقيا.3  وقد بلغ إجمالي مخصصات ميزانية السنة املالية 2008 ملكتب نائب الرئيس 14.631 مليون 

دوالر أمريكي )انظر اجلدول 7(. 

3 في يناير/كانون الثاني 2009، كان فريق موظفي مكتب نائب الرئيس – الذي بلغ 76 موظفًا واستشاريًا وموظفًا مؤقتًا– يضم 

27 جنسية مختلفة يتحدثون 28 لغة مختلفة، 42 في املائة منهم من بلدان نامية، وتشكل النساء منهم 47 في املائة.

اجلدول 7: امليزانية مباليني الدوالرات )السنوات املالية 2005–2008(
السنة املالية 

2008
السنة املالية 

2007
السنة املالية 

2006
السنة املالية 

2005

14.631 14.041 8.842 9.4 مخصصات امليزانية األساسية 
0 0 4.416 1.3 مخصصات إضافية )في منتصف العام( 

14.631 14.041 13.258 10.7 إجمالي امليزانية املصرح بها 

اجلدول 6: مستويات التوظيف )السنوات املالية 2005–2008(
السنة املالية 

2008
السنة املالية 

2007
السنة املالية 

2006
السنة املالية 

2005

موظفو البنك
29 38 32 33 محققون / أخصائيون آخرون 
9 6 6 9 موظفو مساندة إدارة ومساندة متعاملني / موظفو مساندة 

آخرون 
38 44 38 42 املجموع اجلزئي 

 االستشاريون/املوظفون املؤقتون
12 7 14 9 محققون / أخصائيون آخرون 
1 5 5 4 موظفو مساندة إدارة ومساندة متعاملني / موظفو مساندة 

آخرون 
13 12 19 13 املجموع اجلزئي 
51 56 57 55 إجمالي عدد املوظفني واالستشاريني 
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تاسعاً. اخلالصة

تلعب مجموعة البنك الدولي دورًا رياديًا على الساحة الدولية في احلرب العاملية ضد االحتيال والفساد. وبوصفها 
ذراع البنك الدولي املعني بإجراء التحقيقات في هذا اجلهد، يضطلع مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة بدور 
أساسي باالشتراك مع باقي مؤسسات وإدارات البنك في إقامة إطار فعال وذي مصداقية ملكافحة املمارسات 

القائمة على االحتيال والفساد. وُيعتبر احلد من االحتيال والفساد في املشاريع التي ميولها البنك الدولي مكونًا 
أساسيًا في اجلهد الذي تضطلع به مجموعة البنك في القيام برسالتها املتمثلة في: حتقيق خفض دائم في نطاق 

الفقر في العالم. 
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امللحق ألف: اجتاهات أعداد احلاالت وأوضاعها ־ السنوات املالية 1999–2008
السنة 
املالية 
2009

السنة 
املالية 
2007

السنة 
املالية 
2006

السنة 
املالية 
2005

السنة 
املالية 
2004

السنة 
املالية 
2003

السنة 
املالية 
2002

السنة 
املالية 
2001

السنة 
املالية 
2000

السنة 
املالية 

99

مجموع سجل حاالت التحقيقات
232 294 243 318 احلاالت املرّحلة  – 66 227 470 430 321
223 239 292 352 احلاالت اجلديدة  167 400 545 550 339 354
243 301 241 427 احلاالت التي أقفلت  101 239 297 590 448 341
212 232 294 243 املجموع في نهاية السنة  66 227 470 430 321 318

سجل حاالت التحقيقات الداخلية
57 86 احلاالت املرّحلة  – 19 52 109 112 71 94 77
71 123 102 117 احلاالت اجلديدة  91 160 176 137 125 151
74 152 93  134 احلاالت التي أقفلت  72 127 119 134 160 118
54 57 املجموع في نهاية السنة  19 52 109  112 77 94 77 86

عدد حاالت التحقيقات اخلارجية 
175 208 166 224 احلاالت املرّحلة  – 47 175 361 318 244
152 116 190 235 احلاالت اجلديدة  76 240 369 413 214 203
169 149 148 293 احلاالت التي أقفلت  29 112 178 456 288 223
158 175 208 166 املجموع في نهاية السنة  47 175 361 318 244 224
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كيفية اإلبالغ عن إدعاءات االحتيال أو الفساد أو سوء 
سلوك املوظفني

ينبغي أن تتعلق اإلدعاءات مبجموعة البنك الدولي أو بالعمليات التي ميولها البنك: 

مباشرة: 

+1-202-458-7677 الهاتف::   

+1-202-522-7140 الفاكس:    

البريد   
investigations_hotline@worldbank.org اإللكتروني:   

من خالل خط ساخن مستقل مجاني خاص باإلبالغ عن االحتيال والفساد )خدمة 
خارجية – 24 ساعة/يومياً(: 

الهاتف: 0463-831-800-1+ )توجد تسهيالت ترجمة(  

+1-704-556-7046 (collect calls) لتحميل الرسوم للطرف املطلوب  

موظفو املكاتب القطرية: يرجى طلب الرقم املجاني من خالل عامل تليفون تابع لشركة    
(AT&T) أو طلب الرقم اخلاص باملكاملات التي يدفع متلقيها رسومها.   

عن طريق البريد:

PMB 3767  
13950 Ballantyne Corporate Place  

Charlotte, NC 28277  
USA  

إذا قررت االتصال مبكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة دون اإلفصاح عن هويتك، يرجى أن تكون محددًا بقدر 
اإلمكان في املعلومات التي تقدمها. 
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