
 2015أبرز أنشطة وتأثیر عمل مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة في السنة المالیة 
 
في واشنطن العاصمة  بلدا 130من خبراء مكافحة الفساد من  382، التقى 2014في دیسمبر/كانون األول  •

مع التركیز بشكل حیث ناقشنا مجموعة واسعة من القضایا  لحضور المؤتمر الثالث للتحالف العالمي لمالحقة الفساد،
سمو دوق كمبریدج ورئیس وشدَّد  خاص على التدفقات المالیة غیر المشروعة والصلة بین التهرب الضریبي والفساد.

في كلماتهما االفتتاحیة على أهمیة الحراك العالمي القائم على التعاون لمكافحة  مجموعة البنك الدولي جیم یونغ كیم
حضور عدد من الجلسات في المؤتمر الذي استمر ثالثة أیام، اطلعوا خاللها على وأتیحت للمشاركین فرصة  الفساد.

  اآلراء الثاقبة للخبراء وتبادلوا الخبرات والمعارف عن أحدث أدوات التحقیق وتحلیل البیانات.
 

لها مجموعة اتحقیقا أولیا  323وتلقَّینا وفتحنا  • وفي هذه  لبنك الدولي.متصلة باالحتیال والفساد والتواطؤ في أنشطة ُتموِّ
السنة المالیة، الحظنا زیادة معدل الشكاوى التي قدَّمها مسؤولو المشروعات الحكومیة، والُمبلِّغون عن المخالفات داخل 

وأقفل  منها إلجراء تحقیقات كاملة. 99اختیر  ومن بین التحقیقات األولیة، الشركات، والمواطنون من البلدان النامیة.
حالة خارجیة قید التحقیق بنهایة  88ومن بین  .في المائة منها أُثِبَتت كفایة األدلة فیها 74تحقیقا،  81الُمحقِّقون 

حالة فساد أیضا على عناصر احتیال  47واشتملت  حالة على ادعاءات بالفساد، 65اشتملت ، 2015السنة المالیة 
ن قضایا متكررة مثل عدم اإلفصاح عن وكالء من وتضمَّنت حاالت كثیرة ُمخطَّطات ُمعقَّدة، وكشفت ع و/أو تواطؤ.

وما  أطراف ثالثة، والفساد في مشروعات التنمیة المجتمعیة، وتضارب المصالح داخل مؤسسات أعمال مملوكة للدولة.
زالت التحقیقات تلقى دعما من اإلحاالت من النظراء في مختلف البلدان التي یعمل فیها البنك الدولي، ومن بیانات 

 اح عن المعلومات من الشركات.اإلفص
 
عقدا قیمتها نحو  93مشروعا و 61 على 2015واشتملت التحقیقات التي ثبت كفایة األدلة فیها في السنة المالیة  •

ولم تمنح  في المائة من الحاالت یتصل بعقود تزید قیمة كل منها على ملیوني دوالر. 58، وكان ملیون دوالر 523
ملیون دوالر لشركات نتیجة لكشف مخالفات لها قبل  138قدا تصل قیمتها إلى نحو ع 20مجموعة البنك الدولي 

ویرجع الفضل في ذلك في معظم الحاالت إلى جهود وحدات تنفیذ المشروع أو العنایة الواجبة من البنك  ترسیة العقود.
 من قبل أخصائیي العملیات والشؤون المالیة والتعاقدیة.

 

 2015المتواصل بزیادة مستوى الكفاءة، قدَّم مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة في السنة المالیة وفي إطار التزامنا  •
 90حاالت إلى نظام العقوبات بسرعة أكبر من ذي قبل، وُأحیلت أغلب الحاالت إلى مكتب اإلیقاف والحرمان خالل 

منها من  65، ُحِرم كیانا 71وبات على وفرضت مجموعة البنك الدولي عق یوما من إتمام تقریر التحقیق النهائي.
 عاما. 13التعامل مع البنك لفترات تتراوح من ستة أشهر إلى 

 

واستطعنا بفضل القدرات المتزایدة في مجال الطب الشرعي من تجاوز تقدیر حجم االحتیال والفساد في المشتریات  •
ل إلى نظام تتبع الحكومیة إلى تتبع خسائر األموال. وبدأت مجموعة البنك الدولي الت ، أكثر ذكاء لتحمُّل المخاطرحوُّ

ونهج برامجیة لتمویل األعداد الكبیرة من المعامالت منخفضة القیمة في المناطق الجغرافیة الكبیرة واألماكن النائیة، 
سالیب الطب ویمكن أن یساعد استخدام أ وزیادة التركیز على الدول الهشة، وزیادة االعتماد على النظم الذاتیة للبلدان.
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الشرعي في المراجعات المالیة والتعاقدیة االستباقیة التي تُنفَّذ بالتعاون مع مجموعة الممارسات العالمیة المعنیة بنظم 
إرساء نظم إنذار مبكر تساعد على ضمان أن ُتحقِّق العملیات مرتفعة  الحوكمة بمجموعة البنك الدولي، على

 أهدافها.المخاطر على وجه الخصوص 
 

لبناء وتعزیز برامجها لالمتثال والنزاهة  (ICO)ن عملنا مع الشركات التي عوقبت من خالل مكتب االمتثال للنزاهة إ •
یساعد الشركات الكبیرة والصغیرة من شتَّى أنحاء المعمورة على جعل النزاهة واإلدارة الفاعلة للمخاطر جزءا ال یتجزَّأ 

عوقبت بالحرمان من التعامل مع مجموعة البنك  شركة 47، شاركت 2015وفي نهایة السنة المالیة  من أعمالها.
وتمكنت سبع شركات من رفع الحرمان عنها بعد أن نفَّذت  الدولي مشاركة نشطة في برامج مكتب االمتثال للنزاهة.

  وأوفت بالشروط األخرى للعقوبة المفروضة علیها.برامج االمتثال المناسبة، 
 

لنا إلى 2015وفي السنة المالیة  • مع كیانات تتراوح من منشآت أعمال اتفاقیة تسویة من خالل المفاوضات  11، توصَّ
ومن خالل هذه االتفاقیات كمسألة خیاریة، قام عدد متزاید من الشركات  صغیرة إلى شركات كبرى متعددة الجنسیات.

ما أتاح لنا أدلة مباشرة على درجة أكبر من إمكانیة التعویل  بتقدیم تقاریر عن الذات لإلبالغ عن سوء السلوك، وهو
علیها، ُتؤدِّي بعد ذلك إلى تحقیقات أكثر تأثیرا، والقدرة على معالجة االحتیال والفساد الذي یكون في الغالب نمطیا في 

اد، یستطیع مكتب نائب وبمتابعة العالقات التجاریة للشركات التي ُیزَعم أنها تورَّطت في االحتیال والفس طبیعته.
الرئیس لشؤون النزاهة تتبع المخالفات التي تُقوِّض أنشطة التنمیة، ومن ثمَّ تسهیل التحدید والتخفیف في الوقت 

 المناسب للمخاطر المتصلة بالشركات عالیة المخاطر التي تنشط في مجال التنمیة.
 

ُتؤثِّر في أنشطة مجموعة البنك الدولي والمساعدة على وفي محاولة لتحسین فهم المخاطر المتصلة بالنزاهة التي قد  •
تحلیل أكثر من معالجتها، أجرت وحدة الخدمات الوقائیة في مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة مسحا للنزاهة تضمَّن 

 ُرفِعت إلى المكتب في األعوام الستة المنصرمة. شكوى تنطوي على مزاعم باالحتیال والفساد 3600تحقیق و 300
وساعدنا أیضا على  وقد یساعد هذا التحلیل مجموعة البنك على إدارة المخاطر المتصلة بالنزاهة في العملیات الكبرى.

حمایة استثمارات مجموعة البنك الدولي في البلدان منخفضة الدخل واألسواق الصاعدة من خالل ما قدَّمناه من 
وفي أفغانستان وفییتنام، أجرینا مراجعتین  مشروعا. 134عملیة استثماریة ومراجعة  94مساندة استشاریة إلى 

وقمنا بتدریب  ُمتعمِّقتین للمخاطر المتصلة بالنزاهة في محافظ استثمارات البنك، وأعقب ذلك وضع خطط عمل شاملة.
ین من موظفي مجموعة البنك الدولي، ومستشاري مجلس المدیرین التنفیذیین، والمسؤولین الحكومیین، والمتعاقد 1113

  على تحدید المؤشرات التحذیریة وٕادارة المخاطر المتصلة بالنزاهة.
 

ألفا من الموظفین والمستشارین الذین یعملون لحساب مجموعة البنك الدولي  17إن نشر ثقافة النزاهة بین أكثر من  •
لوكیات العمل من ولمساندة جهود نائب الرئیس لشؤون األخالقیات وس ضروري للحفاظ على مصداقیتها والثقة فیها.

تتصل بادعاءات االحتیال  حالة جدیدة 32فتحنا أیضا أجل الحفاظ على نزاهة موظفي مجموعة البنك الدولي، 
وأُثِبتت باألدلة سبع حاالت، وكان خمسة منها لموظفین واثنتان  والفساد التي تورط فیها موظفون أو موردو خدمات.

لنا أیضا إلى أدلة كافیة تثبت أن  لموردین. ، ومن ثم االدعاءات في حق تسعة موظفین كانت ال أساس لهاوتوصَّ

2 | P a g e  
 



 التقریر السنوي
  2015 لمكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة المؤسسیة، السنة المالیةا
 

وفي أربعة من  وأصدر مكتب نائب الرئیس لشؤون الموارد البشریة خمسة قرارات تأدیبیة. تمت تبرئتهم من أي مخالفة.
  العمل مستقبال لحساب البنك.تلك القرارات، ُأنهیت خدمات الموظفین و/أو حرموا إلى األبد من 

 

لعب مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة دورا نشطا في عملیة التغییر التي تشهدها مجموعة البنك الدولي، ببناء  •
 .الممارسات العالمیة المعنیة بنظم الحوكمة مجموعةشراكات مع مجموعات الممارسات العالمیة الجدیدة والسیما 

وغیره من أعضاء  ق مع مكتب نائب الرئیس لسیاسة العملیات والخدمات القطریةوعمل المكتب أیضا بشكل وثی
وما  مجموعة العملیات من أجل تكییف ترتیبات العمل التي سُتسهِّل تبادل المعلومات ذات الصلة ومتابعتها أوال بأول.

  مجموعة البنك الدولي.زال مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة یحافظ على روابطه الوثیقة بوحدات اإلشراف في 
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 البیانات المتصلة بالتحقیقات

ُیصنِّف مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة تحقیقاته في فئتین: التحقیقات الخارجیة والتحقیقات الداخلیة. فأما التحقیقات 
والعرقلة. وهذه هي  واإلكراه، والتواطؤ، والفساد، الخارجیة فُتعنى بالنظر في خمسة أنواع من سوء السلوك: االحتیال،

الممارسات الخمس التي یجوز أن تفرض بشأنها مجموعة البنك الدولي عقوبات على الشركات واألفراد المتعاملین مع 
. وتحال في العادة القرائن واألدلة على سوء السلوك www.worldbank.org/publications) مجموعة البنك. (انظر:

 طات الوطنیة للمتابعة واتخاذ ما یلزم. من قبل الموظفین الحكومیین إلى السل

البارزة من جانب موظفي مجموعة البنك الدولي  الفسادو وتقیم التحقیقات الداخلیة االدعاءات المتعلقة بأعمال االحتیال 
لها أو أنشطة تساندها مجموعة البنك (أي االحتیال والفساد في العملیات) أو ُتؤثِّر في المی زانیات تحدث في مشروعات ُتموِّ
اإلداریة لمجموعة البنك (أي االحتیال والفساد المؤسسي). ویجري مكتب الرئیس لشؤون النزاهة أیضا تحقیقات في 

دین من الشركات التي تنطوي على الممارسات الخمس التي تستوجب العقوبة بموجب قرارات  االدعاءات في حق الُمورِّ
ُیؤدِّي إلى إجراءات لحرمان الشركات وفي بعض الحاالت إلى الحرمان  تحدید شروط أهلیة الموردین من الشركات، وهو ما

 ).www.go.worldbank.org/C3YIALVBF0 المشترك من العملیات. (انظر:

 التحقیقات الخارجیة

 قبول الشكاوى
التحقیقات یتلقَّى مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة الشكاوى من كل أنحاء العالم، ومن كثیر من المصادر. ومن بین 

 73و 1في المائة من الشكاوى التي تم تلقیها من موظفي البنك 27، جاء 2015التي ُفتحت في السنة المالیة  األولیة
، منهم متعاقدون ومواطنون معنیون ومسؤولون حكومیون، وموظفو منظمات في المائة من الشكاوى من مصادر غیر البنك

طراف. ویقوم مكتب نائب الرئیس في العادة بالتواصل مع كل المجموعات غیر حكومیة، وبنوك تنمیة أخرى متعددة األ
 سعیا إلى زیادة الوعي بوجه عام واإلبالغ عن الشكاوى.

ویفحص المكتب الشكاوى التي یتلقَّاها للتأكُّد من صلتها بواحدة أو أكثر من الممارسات التي تستوجب العقوبة وأنها تتعلَّق 
ك الدولي. وٕاذا استوفت الشكوى هذین المعیارین، یفتح المكتب ملفا للشكوى ویجري مزیدا من بنشاط تسانده مجموعة البن

التقییم لالدعاءات المذكورة. وعند تحدید هل ینتقل من مرحلة التحقیق األولي إلى التحقیق الكامل، یقوم المكتب بدراسة 
أیضا جوانب مثل حجم أموال  . ویدرس المكتبجدیة االدعاءات، ومصداقیة الشكوى، ووجود األدلة التي تثبت صحتها

المشروع أو العقد المعني، ونوعیة المعلومات أو األدلة، واآلثار اإلنمائیة المحتملة، والقدرة على التحقیق ومخاطر التحقیق، 
ر عدم متابعة االدعاء، أو عدم تحویل  وكذلك المخاطر التي تمس سمعة مجموعة البنك الدولي. تحقیق أولي وحینما یتقرَّ

یتصل بأنشطة مجموعة البنك إلى تحقیق كامل، فإن المكتب یعمل مع أخصائیي العملیات أو جهات وسیطة أخرى لمعالجة 
 القضایا التي أثیرت.
منها إلجراء  99بلدا، اختیر  86تحقیقا أولیا تتصل بما یبلغ  323 ، استعرض المكتب وفتح2015وفي السنة المالیة 

  تحقیق كامل.

في المائة من موظفي البنك موظفین قام بعضهم بمبادرة منه باإلبالغ عن حالة مشتبه بها، ورفع البعض شكاوى تلقوها من أطراف  27یتضمن  1
 أخرى.
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 التحقیق في الحاالت
یقوم مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة، من خالل التحقیقات، بالتأكد من ضلوع الشركات و/أو األفراد في إحدى 

الممارسات الخمس المستوجبة للعقوبة من قبل مجموعة البنك الدولي. وٕاذا وجد المكتب أدلة كافیة تثبت أن احتمال الوجود 
وتندرج  ُمثَبتا باألدلة.لمزعوم أو أي سلوك آخر یستوجب العقوبة قد وقع، فإن األمر ُیعتبر حینئذ أكبر من النفي أن السلوك ا
إذا خلص ال أساس لها من الصحة إذا لم تتوفر أدلة كافیة إلثباتها أو دحضها، وفي فئة باألدلة المزاعم في فئة غیر ُمثبت 

دث. ویستمر المكتب في تنقیح عملیة اختیار الموضوعات التي المكتب إلى أن السلوك المزعوم المستوجب للعقوبة لم یح
وفي تنتقل إلى التحقیق الكامل، وُیخصِّص موارد إضافیة إلجراء المزید من الفحص األولي للمزاعم قبل بدء تحقیق كامل. 

 بالمائة. 74، بلغ معدل اإلثبات باألدلة في الحاالت التي فحصها المكتب 2015السنة المالیة 
 

[GRAPHIC] 
 )2015-2012الحاالت الجدیدة التي ُفتحت حسب المنطقة (السنوات المالیة 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

السنة  طقةالمن
المالیة 
2012 

السنة 
المالیة 
2013 

السنة 
المالیة 
2014 

السنة 
المالیة 
2015 

 25 8 24 31 أفریقیا
 20 13 15 8 شرق آسیا والمحیط الهادئ

 11 9 14 17 أوروبا وآسیا الوسطى
 8 3 10 8 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي
 4 1 5 6 الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 26 5 16 11 آسیاجنوب 
 5 1 5  مؤسسة التمویل الدولیة

 99 40 89 81 المجموع الكلي
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[GRAPHIC] 
 *2014-2012الحاالت الجدیدة التي ُفِتَحت حسب القطاع، السنوات المالیة 

السنة  القطاع
المالیة 
2012 

السنة 
المالیة 
2013 

السنة 
المالیة 

201
4 

 5 12 13 التنمیة الزراعیة والریفیة
 0 0 0 السیاسة االقتصادیة

 2 3 2 التعلیم
 4 7 8 الطاقة والتعدین

 0 0 3 البیئة
 3 1 2 تنمیة القطاع المالي والقطاع الخاص

 0 0 1 االتصاالت العالمیةتكنولوجیا المعلومات/ 
 9 17 14 الصحة والتغذیة والسكان

 1 5 1 حاالت غیر محددة القطاع
 4 9 4 حوكمة القطاع العام
 0 0 0 التنمیة االجتماعیة
 0 0 2 الحمایة االجتماعیة

 7 20 14 النقل
 0 0 3 التنمیة الحضریة

 5 15 13 المیاه
 40 89 81 المجموع
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 * 2015الحاالت الجدیدة التي فتحتها مجموعات الممارسات العالمیة، السنة المالیة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، استحدثت مجموعات 2014*في إطار اإلستراتیجیة الجدیدة لمجموعة البنك الدولي التي بدأ العمل بها في السنة المالیة 
بغیة تحسین خدمة البلدان والجهات المتعاملة معها  للممارسات العالمیة المعنیة بمحاور التركیز، لتحل محل القطاعات

وٕادارة المشكالت متعددة األبعاد عن طریق التشجیع على تدفق المعارف بین القطاعات وٕادارات عمل المناطق ومجموعة 
 البنك الدولي.

السنة  القطاع
المالیة 

201
5 

 6 الزراعة
 4 التعلیم

 14 الطاقة والصناعات االستخراجیة
 5 البیئة والموارد الطبیعیة

 1 التمویل واألسواق 
 5 اإلدارة الرشیدة (الحوكمة)

 15 والسكانالصحة والتغذیة 
 0 االقتصاد الكلي، وٕادارة المالیة العامة

 5 حاالت غیر محددة القطاع (مؤسسة التمویل الدولیة)
 1 الفقر

 3 العمل والحمایة االجتماعیة
 11 التنمیة االجتماعیة والحضریة والریفیة والقدرة على التكیف

 2 التجارة والقدرة على المنافسة
 15 المعلومات واالتصاالتالنقل وتكنولوجیا 

 12 المیاه
 99 المجموع
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 ادعاءات بوقوع فساد. منها تضمَّنت 65، كان هناك 2015حالة خارجیة قید التحقیق في نهایة السنة المالیة  88ومن بین 
 

السنة  أنواع االدعاءات
المالیة 
2012 

السنة 
المالیة 
2013 

السنة 
المالیة 
2014 

السنة 
المالیة 
2015 

 1 1 0 0 اإلكراه
 10 7 10 12 التواطؤ
 *65 41 41 40 الفساد

 13 22 35 27 االحتیال
 

 منها عناصر احتیال و/أو تواطؤ. 47حالة قید التحقیق في ادعاءات بالفساد، تضمَّن  65* من بین 

 
 تقاریر التحقیق النهائیة

) یتم رفعه FIRفي حالة وجود ادعاء ُمثبت باألدلة، یقوم مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة بإصدار تقریر تحقیق نهائي (
إلى الرئیس. وفي بعض الحاالت، یقوم المكتب بإصدار تقریر تحقیق نهائي حتى ولو لم توجد أدلة كافیة على إثبات صحة 

الشكوى؛ ویتم ذلك، مثال، عندما یرى المكتب أن التحقیق كشَف عن دروس مهمة یجب تبادلها مع الزمالء في مجموعة 
 معها.  البنك الدولي ومع الحكومات المتعاملة

، یرصد المكتب المدة التي یستغرقها البت في الحاالت، سعیا من أجل ضمان أال تزید أقصى 2010ومنذ السنة المالیة 
 -2007كما أوصت لجنة فولكر عام –فترة زمنیة بین فتح الحالة وعرض تقریر التحقیق النهائي إلى رئیس البنك الدولي 

ومن بین التحقیقات الواحد والثمانین التي ُأقفلت في السنة المالیة الت. شهرا حسب درجة تعقید الحا 18إلى  12عن 
وكان متوسط مدة كل  شهرا. 18في المائة في أقل من  70شهرا وُأقفل  12في المائة منها خالل  51،ُ قفل 2015

 13ى المكتب ، كان لد2015وبنهایة السنة المالیة  شهرا. 13، 2015التحقیقات التي اكتملت في السنة المالیة 
 شهرا. 18تحقیقا ظلت مفتوحة أكثر من 

اإلحالة  تقاریروتشكل تقاریر التحقیقات النهائیة أیضا األساس الثنتین من نتائج مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة هما: 
 في األعضاء البلدان أحد قوانین احتمال انتهاك على إذا قامت أدلة المختصة الوطنیة السلطات إلى المكتب یرسلها التي

لالطالع على قائمة قرارات اإلحالة إلى السلطات الوطنیة في السنة المالیة  57الدولي (انظر الصفحة  البنك مجموعة
ونشرها  البنك لمجموعة التنفیذیین المدیرین مجلس إلى تقدیمها یتم التيالمنقحة  التحقیقات وتقاریر) لالطالع علیها؛ 2015

 المفروضة.  بالعقوبات المتعلقة اإلجراءات كافةاستكمال  على الجمهور بعد
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 2015-2012مؤشرات أداء التحقیقات الخارجیة، السنوات المالیة 

ب   ئكزم
ب  لئكي ئك
2012 

ب  ئكزم
ب  لئكي ئك
2013 

ب  ئكزم
ب  لئكي ئك
2014 

ب  ئكزم
ب  لئكي ئك
2015 

 323 355 449 512 تحقیقات أولیة ُفِتَحت
 99 40 89 81 تحقیقات فتحت

 *37 43 52 48 تحقیقات نهائیة صدرتتقاریر 
 81 55 86 90 تحقیقات ُأقفلت

ب  ة ائآلخك ة َآتاُة  60 34 58 47 حئإل
ب  ة ائآلخك ة كل َةتا  19 19 28 29 حئإل
ز كهئ  زئ ة إل آ  2 2 0 6 حئإل

لةعخخب  ب  لي م/امهق ةم ة ؤكو ئكاكخئ ؤحئإل
ـ  ئآلضذئ

46 42 49 27 

 
ل إلیها مكتب  2015والثالثون التي صدرت في السنة المالیة * تقاریر التحقیق النهائي السبعة  أوردت النتائج التي توصَّ

  نائب الرئیس لشؤون النزاهة فیما یتصل بسبعة وأربعین تحقیقا ُأقفلت.
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  العقوبات
ل مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة إلى أدلة كافیة تُثبت وقوع ممارسة تستوجب العقوبة، فإنه ی قوم أیضا في حالة توصُّ

بإعداد بیان االتهامات واألدلة. ویتم تقدیم البیان الستعراضه من قبل مسؤول التقییم بمجموعة البنك الدولي. وُیسمَّى مسؤول 
 التقییم للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر/المؤسسة الدولیة للتنمیة مسؤول اإلیقاف والحرمان. 

د أكبر من النفي لتورُّط شركة أو فرد في ممارسة مستوجبة للعقوبة، وما هي ویتم اتخاذ القرار فیما إذا كان احتمال الوجو 
ومجلس  العقوبة التي یجب فرضها في هذه الحالة، وذلك من خالل عملیة ذات مستویین تشمل مسؤولي التقییم المعني

 رئیس لشؤون النزاهة. ویقومالعقوبات. ویتمتع هؤالء المسؤولون ومجلس العقوبات باالستقاللیة الكاملة عن مكتب نائب ال
 كافیة أدلة هناك كانت إذا ما نائب الرئیس لشؤون النزاهة لتقریر مكتب من إلیهم المقدمة الحالة باستعراض التقییم مسؤولو

المالئمة من خالل إخطار بإجراءات  بالعقوبة -إن وجدت هذه األدلة– في حق المدعى علیه، والتوصیة االتهامات لتأیید
وٕایقاف المدعى علیه بصورة مؤقتة. وبموجب اإلجراءات الخاصة بالعقوبات، وعندما یفضل المدعى علیه عدم العقوبات 

وٕاذا طعن  یوما، تصبح العقوبة التي یوصي بها مسؤول التقییم نهائیة. 90الطعن على االتهامات المنسوبة إلیه في خالل 
(انظر  العقوبات بدراسة الحالة، وقد یتضمَّن ذلك عقد جلسة استماع.المدعى علیه في العقوبة الموصى بها، یقوم مجلس 

 ).2015من قائمة الكیانات التي عوقبت بالحرمان في السنة المالیة  49الصفحة 

 2015-2012نظام العقوبات ونتائجه، السنوات المالیة 

السنة  
المالیة 
2012 

السنة 
المالیة 
2013 

السنة 
المالیة 
2014 

السنة 
المالیة 
2015 

حاالت العقوبات التي قدَّمها مكتب نائب 
الرئیس لشؤون النزاهة إلى مكتب 

 اإلیقاف والحرمان

25 33 45 29 

حاالت العقوبات (إخطارات بإجراءات 
العقوبات المقترحة أو إخطارات اإلیقاف 

المؤقت) التي أصدر قرارات بشأنها 
مكتب اإلیقاف والحرمان في حق المدعى 

 علیهم

33 25 46 39 

اتفاقات تسویة من خالل التفاوض 
قدمها مكتب نائب الرئیس لشؤون 
 ^النزاهة لمكتب اإلیقاف والحرمان 

16 8 6 11 

شركات وأفراد فرض علیهم مكتب 
 اإلیقاف والحرمان عقوبة اإلیقاف مؤقتا

60 41 71 54 

 73 67 47 84 شركات وأفراد فرضت علیهم عقوبات
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 مكتب اإلیقاف والحرمان كان سابقا مكتب التقییم واإلیقاف. ∞
 .2011^ اتفاقات التسویة من خالل التفاوض (التسویات) وضعت موضع التنفیذ أول مرة في السنة المالیة 

  
 االمتثال

من أجل مواصلة التشجیع على تطبیق قواعد حوكمة الشركات، أصبحت العقوبة األولیة في نظام عقوبات مجموعة البنك 
هي الحرمان مع اإلبراء المشروط. وبموجبها یجب على الكیانات المحرومة  -2010ابتداء من سبتمبر/أیلول –الدولي 

واعد المؤسسیة وتطبیقه، أو تحسین برنامج قائم فعال، قبل أن الوفاء بشروط معینة، مثل وضع برنامج امتثال فاعل للق
تصبح مؤهلة مرة أخرى للتقدم بعطاء للمنافسة على مشروعات تمولها مجموعة البنك الدولي. وال یوجد ضمان أن الكیانات 

ولي، أصبحت خالیة من التي أوفت بمثل هذه الشروط وأبرأها من العقوبة مكتب االمتثال للنزاهة التابع لمجموعة البنك الد
المخاطر، وأن السیاسات والتدابیر التي وضعتها وااللتزام المعلن إلدارتها العلیا بتعزیز النزاهة ستؤدي كلها إلى أثر إیجابي. 

فمثل هذه العقوبات ال تؤدي فحسب إلى تحسین الضوابط الداخلیة وعملیات تقییم المخاطر، ولكنها تبعث أیضا برسالة 
ل إلى اتفاقیات من واضحة إلى ال شركاء الخارجیین. ویناقش مكتب االمتثال للنزاهة أیضا الشروط مع الكیانات التي تتوصَّ

خالل التفاوض مع مجموعة البنك الدولي، مما یساعد على توفیر المعلومات بصورة مسبقة إلعداد شروط االمتثال. ویمكن 
) في: pdfجموعة البنك الدولي (بصیغة االطالع على إرشادات االمتثال للنزاهة التي أعدتها م

www.worldbank.org/integrity. 
 

بشأن المتطلبات  جهة ُفرضت علیها عقوبات 55قدم مكتب االمتثال للنزاهة المشورة إلى ، 2015في السنة المالیة 
، تعاون مكتب االمتثال 2015واإلجراءات العامة الالزمة للوفاء بشروط إبرائها من العقوبة. وٕاجماال، في السنة المالیة 

مؤسسات أعمال صغیرة ومتوسطة،  19منها شركات متعددة الجنسیات، و 24كیانا،  47 للنزاهة على نحو نشط مع
. ویتضمَّن هذا التعاون النشط في العادة إجراء مكتب علما بأن ثالثة عشر منهم هي من بلدان متقدمة وأربعة أفراد.

صلي للمواد المتصلة ببرنامج االمتثال للقواعد المؤسسیة الذي تقدمه الجهة المعنیة، وكذلك االمتثال والنزاهة تقییم الوضع األ
تنفیذ الجهة لهذه المواد، وعرض المكتب تعدیل و/أو تعزیز التوصیات حسب مقتضى الحال. وفیما یتعلق بهذا التعاون في 

واعد المؤسسیة لعدة كیانات فرضت علیها عقوبات، بما ، قام المكتب أیضا بمتابعة برامج االمتثال للق2015السنة المالیة 
في ذلك من خالل مراجعة أمور كتقاریر الحالة الدوریة وتعدیالت البرامج، وأنشطة التنفیذ، واإلجراءات التصحیحیة التي 

 اتخذت بسبب سوء السلوك الذي استوجب العقوبة (وأي سوء سلوك آخر رصد فیما بعد). 
 

حاالت قد استوفت  7، قرر مكتب االمتثال للنزاهة أن الجهات التي فرضت علیها عقوبة في 2015وفي السنة المالیة 
شروط االمتثال و/أو الشروط األخرى لإلبراء من العقوبة المنصوص علیها في قرار مجلس العقوبات، أو قرار مسؤول 

مكتب االمتثال للنزاهة على عالقة إیجابیة  اإلیقاف والحرمان أو اتفاق التسویة من خالل التفاوض. وفي عدة حاالت، أبقى
 متواصلة مع الجهات التي تم إبراؤها. 
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 2015النتائج المتصلة باالمتثال في السنة المالیة 
 

 251كیانات ُفرضت علیها عقوبات مع إبراء مشروط حتى اآلن *: 
 47كیانات تعاونت بنشاط مع مكتب االمتثال للنزاهة: 
 55إخطارات إلى كیانات فرض علیها الحرمان حدیثا: 

 37إخطارات باستمرار العقوبة (حیث شروط اإلبراء لم یتم استیفاؤها): 
 7كیانات تم إبراؤها من العقوبة بعد استیفاء شروط اإلبراء: 

من  61نظر الصفحة (ا 18): 2015مجموع الكیانات التي تمت تبرئتها من العقوبة حتى تاریخه (نهایة السنة المالیة 
 القائمة الكاملة)

 
* في الحاالت التي تفرض فیها على كیانات مختلفة داخل مجموعة شركات عقوبات بشكل منفصل، فإن مكتب االمتثال 
للنزاهة یعامل مثل هذه الكیانات على أنها كیان واحد ألغراض حساب حافظة المشروعات ومن ذلك فیما یتعلق بعالقات 

 التعاون واإلخطارات وقرارات اإلبراء إلخ. 
 

 التسویة من خالل التفاوضاتفاقات 
یجوز للشركات أو األفراد دراسة خیار تسویة مسألة ما عن طریق اتفاقیات التسویة من خالل التفاوض. وقد یساعد إیجاد 
حل لقضیة من خالل هذه االتفاقیة على توفیر قدر كبیر من الموارد، وفي الوقت نفسه توفیر قدر من الیقین في النتیجة 

لطرف محل التحقیق. وفي الوقت نفسه، یجب مباشرة مسألة التسویات بحكمة وشفافیة. ومكتب نائب الرئیس بالنسبة للبنك وا
لشؤون النزاهة هو المسؤول عن صیاغة اتفاقات التسویة والتفاوض بشأنها وتنفیذها. إال أن هذه االتفاقیات تخضع لمراجعة 

إن مسؤول التقییم المعني مكلف باستعراض اتفاقات التسویة المستشار القانوني العام للبنك الدولي. وفضال عن ذلك ف
) أن شروط 2) أن المدعى علیه شارك في اتفاق التسویة طواعیة مع علمه التام بشروطه ودونما إكراه؛ و(1للتحقق من (

یس لشؤون ، توصل مكتب نائب الرئ2015االتفاق تتسق بوجه عام مع اإلرشادات الخاصة بالعقوبات. وفي السنة المالیة 
 كیانا. 11النزاهة إلى اتفاقات تسویة مع 
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 الخدمات الوقائیة
 

تقوم وحدة الخدمات الوقائیة التي تعمل في شراكة مع فرق العملیات والبلدان المتعاملة مع البنك بتحویل المعلومات الفریدة 
بیانات التحقیقات إلى إجراءات عملیة التي تتحصل علیها من تحقیقات مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة من خالل تحلیل 

 یمكن أن تردع الفساد في المشروعات التي یمولها البنك الدولي أو تمنعه.
وداخل مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة، تقدم وحدة الخدمات الوقائیة توصیات في تقاریر التحقیقات النهائیة بهدف منع 

وتصدر هذه التوصیات للبلد المعني وٕادارة المنطقة و/أو مجموعة  المستقبل. مخططات االحتیال والفساد الُمثبتة باألدلة في
 الممارسات العالمیة المعنیة.

 
وداخل البنك، تقدم وحدة الخدمات الوقائیة المشورة إلى شبكة العملیات والمجلس بشأن المخاطر وٕاجراءات التخفیف التي 

 -في بلد وقطاع المشروع المقترح  -حة، وذلك إذا كان یوجد نوقشت مع أخصائي العملیات في أحد المشروعات المقتر 
 Volcker Triggerتحقیق جار أو اكتمل في اآلونة األخیرة (وهي المشروعات التي تنطبق علیها قواعد فولكر 

projects والفساد ). وتستجیب وحدة الخدمات الوقائیة أیضا لطلبات أخصائیي العملیات للمشورة بشأن مخاطر االحتیال
في المشروعات الجاري تنفیذها. وفضال عن ذلك، تقوم الوحدة بمراجعة المخاطر المتصلة بالنزاهة لحساب مجموعات 

وتقوم الوحدة أخیرا بإعداد أدوات وتقدیم التدریب لمساعدة  الممارسات العالمیة وٕادارات مناطق عمل البنك بناء على طلبها.
 والفساد ومؤشرات التحذیر من المخاطر. الموظفین على رصد مخاطر االحتیال 

 
وتعمل وحدة الخدمات الوقائیة أیضا مع مسؤولي المشروعات في البلدان المتعاملة مع البنك لبناء القدرات في رصد 

مؤشرات التحذیر في مجال المشتریات وتنفیذ المشروعات التي یمولها البنك. ففي فییتنام، على سبیل المثال حددت وحدة 
ت الوقائیة المخاطر المتصلة بالفساد حسب القطاع والمراحل في دورة حیاة المشروع، وعملت على نحو مسبق الخدما

للتصدي للمخاطر المتصلة بالنزاهة على مستوى البرامج والمشروعات. وبالمثل في أفغانستان، تعمل الوحدة مع مجموعة 
 تئصال الفساد في مجال المشتریات الحكومیة.وضع خطة عمل السالممارسات العالمیة المعنیة بالحوكمة في 

 
 2015النتائج المتصلة بالخدمات الوقائیة، السنة المالیة 

 
 134مشروعات تنطبق قواعد فولكر تدمج في عملیاتها المعلومات الخاصة بالمخاطر المتصلة بالنزاهة: 

 94مشروعات عالیة المخاطر لقیت مساندة من وحدة الخدمات الوقائیة: 
  4اضات للمخاطر المتصلة بالنزاهة لحساب مجموعات الممارسات العالمیة وٕادارات مناطق عمل البنك: استعر 

 1113أشخاص تم تدریبهم على إدارة المخاطر المتصلة بالنزاهة (متعاملین وموظفین): 
 24عدد تقاریر التحقیقات النهائیة مع توصیات تتصل بالمنع: 
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 التحقیقات الداخلیة
عملیات مجموعة البنك الدولي بأهمیة بالغة من أجل الحفاظ على مصداقیة المجموعة في ساحة مكافحة تحظى نزاهة 

الفساد في العالم. وفضال عن إجراء تحقیقات في االدعاءات بوقوع احتیال وفساد یشمل موظفین في مجموعة البنك أو 
تعمیم الدروس المستفادة من خالل دراسات موردي خدمات من المؤسسات، یقوم مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة ب

الحاالت، والتدریب، واألنشطة األخرى، ویساهم في برامج التواصل كعضو في نظام العدالة الداخلیة في البنك من أجل 
  تعزیز اإلبالغ والرصد، ومنع االحتیال والفساد داخل ساحة المؤسسات المتصلة بمجموعة البنك.

 
 دورة التحقیقات الداخلیة

في إطار تكلیف مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة إجراء  االدعاءات بسوء السلوك من جانب الموظفین تتضمن أمثلة
التحقیقات تشتمل على إساءة استغالل المنصب لتحقیق كسب شخصي، وسوء استخدام أموال مجموعة البنك أو الصنادیق 

فیما یتصل بعملیات مجموعة البنك أو میزانیتها اإلداریة، وما یرافقه  االستئمانیة، واالختالس، واالحتیال، والفساد، والتواطؤ
 من تضارب المصالح، أو ما یتضمنه من أشكال أخف لسوء السلوك.

ومكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة مسؤول أیضا عن التحقیق في االدعاءات بسوء السلوك الموجهة إلى ُمورِّدي مجموعة 
تمل على االحتیال، أو الفساد، أو التواطؤ، أو اإلكراه، أو ممارسات العرقلة لمساندة البنك من المؤسسات والتي تش

 الشركات. لحرمان إجراءات إلى ُیؤدِّي ما "مراجعات جدارة الموردین"، وهو
) 2() قبول الشكوى وتقییمها؛ 1وعند تسلُّم شكوى یتبع مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة عملیة متسقة ذات مراحل ثالث: (

 ) إجراء التحقیق. 3تحقیق أولي؛ (
وٕاذا خلص التحقیق إلى وجود أدلة كافیة على معیار إثبات "واضح ومقنع"، یقوم المكتب بإعداد تقریر تحقیق نهائي شامال 

  األدلة الُمؤیِّدة، وُیقدِّمه إلى المُوظَّف المتورِّط إلبداء تعلیقه.
هائیة متضمنا تعلیقات الموظف وأي دحض من المكتب لهذه التعلیقات، وبعد ذلك، یضع المكتب التقریر في صیغته الن

 وُیقدِّم التقریر إلى نائب رئیس البنك لشؤون الموارد البشریة التخاذ قرار بشأنه.
ویحق للموظف الطعن في القرار التأدیبي لنائب الرئیس لشؤون الموارد البشریة أمام المحكمة اإلداریة للبنك الدولي التي 

 أحكامها بأنها ملزمة لمجموعة البنك الدولي. تتسم
وأثناء إجراء التحقیق األولي أو التحقیق الكامل، قد یتوصل مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة إلى أدلة كافیة تظهر أن 

بنك وهذه نتیجة على القدر نفسه من األهمیة لمجموعة ال االدعاءات بال أساس، ومن ثم تبرئة الموظف من أي سوء سلوك.
  الدولي والموظف.

 
 2015نتائج السنة المالیة 

، أثبت مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة باألدلة سبع حاالت، وكان خمسة منها لموظفین واثنتان 2015في السنة المالیة 
ل المكتب أیضا إلى أدلة كافیة تثبت أن  ة موظفین االدعاءات في حق تسعلموردي خدمات. وأثناء التحقیقات األولیة توصَّ

  ، ومن ثم تمت تبرئتهم من أي مخالفة.ال أساس لها
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 2015قرارات تأدیبیة لمكتب نائب الرئیس لشؤون الموارد البشریة في السنة المالیة 
، أصدر مكتب نائب الرئیس لشؤون الموارد البشریة خمسة قرارات تأدیبیة. وفي أربعة من تلك 2015في السنة المالیة 
ء خدمة الموظفین و/أو حرموا إلى األبد من العمل مستقبال لحساب البنك، وتم تقیید دخولهم إلى منشآت القرارات، تم إنها

ومباني البنك النخراطهم في سلوك سيء خطیر استنادا إلى حاالت ُمثبتة باألدلة. وفي القرار اآلخر، تلقى الموظف خطاب 
 توجیه اللوم مع حرمان مؤقت من الترقیة.

 
) طلب وحصل على 1( لى، قام محلل عملیات بأحد المكاتب القطریة بالتنسیق مع مسؤولي حكومي بما یلي:في الحالة األو 

) تضخیم راتب عقد ذلك االستشاري بغرض تسهیل المدفوعات غیر المشروعة؛ 2مدفوعات من استشاري كان مرؤوسا؛ (
) تزویر تقاریر 4یمولها صندوق استئماني؛ و() التالعب في عملیة تعیین اثنین من المرشحین لشغل مناصب استشاریة 3(

نشاط یستخدمها األخ غیر الشقیق لمحلل العملیات لیطالب بأتعاب من البنك الدولي. وأحال مكتب نائب الرئیس لشؤون 
 النزاهة أیضا النتائج التي توصل إلیها إلى السلطات الوطنیة المختصة. 

 
مع مورد خدمات للبنك من المؤسسات لالحتیال في  -أصبح اآلن سابقا–وفي الحالة الثانیة، تواطأ موظف في البنك 

عرض أسعار خدمات المورد على المكتب القطري لخلق انطباع بالمنافسة یؤدي إلى االختیار المتكرر للمورد. ونقل 
موظف السابق بصورة الموظف السابق ومساعدة البرامج في المكتب القطري أیضا معلومات سریة للبنك إلى المورد. وُحِرم ال

دائمة من العمل في مجموعة البنك الدولي في المستقبل، وتلقت مساعدة البرامج خطاب توجیه لوم وحرمت من الترقیة لمدة 
ثالثة أعوام، ألن مكتب نائب الرئیس لشؤون الموارد البشریة وجد بسبب العوامل الُمخفِّفة التي حددها مكتب نائب الرئیس 

اء التحقیق أنها لم یكن یحركها دافع الحصول على مكسب شخصي. وعوقب المورد بالحرمان لمدة ثالثة لشؤون النزاهة أثن
  أعوام.

 
وفي الحالة الثالثة، طلب رئیس فریق العمل رشوة تحت ستار رسوم إداریة من اثنین على األقل من االستشاریین المعینین 

. واختار الموظف االستقالة، وَقِبل الحرمان الدائم من التوظف في المائة من راتبهما 30بعقود قصیرة األجل، تعادل 
ألف دوالر أي ما یعادل المبلغ الذي تحدد أنه  15مستقبال في البنك، ووافق على التنازل عن الحق في الطعن، ودفع مبلغ 

 حصل علیه نتیجة لذلك.
 

لضریبي الُمتمیِّز لمؤسسة التمویل الدولیة بتزویر وفي الحالة الرابعة، أظهرت أدلة أن موظفا عرَّض للخطر وضع اإلعفاء ا
مراسالت المؤسسة وفتح حسابات باسمها في شركتین لتجارة التجزئة لغرض واضح هو إجراء مشتریات شخصیة معفیة من 

 ضریبة القیمة المضافة لحساب الموظف وأفراد أسرته خالل فترة أربعة أعوام تقریبا.
 

 اتأبرز معالم حاالت موردي الخدم
عاقب البنك الدولي بالحرمان خمسة من موردي الخدمات من المؤسسات بسبب ممارسات تستوجب العقوبة. ُمورِّدو 

الخدمات الذین یعاقبون بالحرمان: (أ) غیر مؤهلین للفوز بعقود مجموعة البنك الدولي أو لتقدیم عروض طلبا للحصول 
ك كوكالء أو ممثلین لموردي خدمات آخرین؛ و (ج) مستبعدون على عقود؛ (ب) مستبعدون من التعامل مع مجموعة البن
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من إجراء مناقشات مع مجموعة البنك فیما یتعلق بترسیة العقود لفترة زمنیة یحددها نائب رئیس البنك لشؤون المیزانیة 
 لالطالع على القائمة الكاملة. 56ومراجعة األداء والتخطیط اإلستراتیجي. انظر الصفحة 

ة البنك الدولي أیضا خمسة خطابات توبیخ إلى موردي خدمات من المؤسسات على إتیان سلوك سيء، وأصدرت مجموع
 من ذلك اإلدارة المعیبة للمشروع، وعدم اإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة، وتضارب المصالح.

 
 

 2015حاالت التحقیقات الداخلیة السنة المالیة 
(أخصائیو)  

 عملیات
موظفو 

 مؤسسات 
موردو 
 خدمات

 المجموع

ل من السنة المالیة   21 1 5 15 2014ُمرحَّ
 32 6 10 16 الحاالت التي ُفتحت

 53 7 15 31 المجموع
 31 4 10 17 حاالت ُأقفلت
 7 2 4 1 أثِبتت باألدلة

 12 1 2 9 لم تثبت باألدلة
 10 1 2 7 ال أساس لها من الصحة

 22 0 2 0 أحیلت
 22 3 5 14 عدد الحاالت بنهایة السنة

 
  

وأحیلت الحالة بادئ األمر إلى  موظف ُمؤقَّت بعقد طویل األجل في المقر الرئیسي.تتعلق اإلحالتان بموضوع واحد وهو ادعاء اختالس من جانب  2
وفي تلك المرحلة، اتخذ مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة  .أیارأجهزة إنفاذ القانون المحلیة وأقفلها مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة في مایو/

حالة، والموقوف عن العمل مؤقتا بناء على طلب أجهزة إنفاذ القانون المحلیة أثناء التحقیق إجراءات تأدیبیة، وأخطر أیضا الموظف المتورط باإل
وأعید فتح الحالة من قبل المكتب في یونیو/حزیران حینما بدا أن أجهزة إنفاذ القانون المحلیة لن تطلب تأجیال آخر إلخطار  الجنائي المصاحب.

 من النظام اإلداري للموظفین وشیكة. 8.01اء مقابلة بموجب القاعدة الرسمیة الموظف باإلحالة، وبدا أن الحاجة إلى إجر 
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 2015-2012عرض نتائج التحقیقات الداخلیة، السنوات المالیة 
السنة  

المالیة 
2012 

السنة 
المالیة 
2013 

السنة 
المالیة 
2014 

السنة 
المالیة 
2015 

     الحاالت
 7 9 20 12 أثِبتت باألدلة

 12 16 8 10 لم تُثَبت باألدلة
 10 6 9 25 ال أساس لها من الصحة

 24 2 2 4  3أحیلتحاالت 
 31 33 39 51 حاالت ُأقفلت

حاالت أحیلت ولم یجر تحقیق 
  5فیها

57 30 33 39 

 
 وقت البت في الحاالت

 270خلیین خالل تسعة أشهر (یهدف مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة إلى استكمال البت في حاالت الموظفین الدا
یوما  278، كان متوسط الوقت الذي استغرق في الحاالت السبع والعشرین التي ُأقفلت 2015وفي السنة المالیة  6.یوما)
یوما التي ُأقفلت (نحو  211للحاالت الست والعشرین  2014أشهر)، في حین بلغ متوسط الوقت في السنة المالیة  9(نحو 

 367ت الذي ُاستغرق في الحاالت الواحد والعشرین التي ُأقفلت كان متوسط الوق 2013سبعة أشهر)، وفي السنة المالیة 
 شهرا). 12یوما (أو نحو 

 
  اإلبالغ عن المخالفات

موظَّفا (مثال موظفین دائمین، وسابقین، واستشاریین بعقود طویلة  122، قدَّم ما مجموعه 2015خالل السنة المالیة 
المعلومات (خاصة بالُمبلِّغین) إلى مكتب نائب الرئیس لشؤون  وقصیرة المدة، وموظفین مؤقتین) إفصاحات محمیة عن

النزاهة. ونتقدَّم بالشكر إلى أولئك الموظفین الذین أبلغوا مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة بشبهات سوء السلوك التي قد 

(مثال  بعد تحقیق أولي، اعتبر أن هذه الحاالت تتعلق بقضایا من األنسب أن تتناولها جهات أخرى داخل مجموعة البنك الدولي للتدخل بشأنها 3
 ).مكتب األخالقیات وسلوكیات العمل

 .3انظر الحاشیة  4
الشكاوى التي تضمنت قضایا ال تندرج في إطار تفویض مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة أحیلت إلى جهات أخرى مختصة داخل مجموعة  5

 البنك الدولي للتدخل بشأنها.
رئیس لشؤون الموارد تمتد فترة التسعة أشهر من تسلُّم الشكوى بادئ األمر من خالل رفع تقریر تحقیق نهائي تفصیلي وشامل إلى مكتب نائب ال 6

) ادعاءات 3) مدى تعقید الحاالت؛ (2) نسبة المحققین إلى الحاالت؛ (1وتتأثَّر مدة البت في الشكاوى بمجموعة من سبعة عوامل منها ( البشریة.
یدا یمكنه فیه الرد كتابة ) ما إذا كان الموظف محل التحقیق قد طلب تمد5( ) ما إذا كانت تتطلب سفر بعثة تحقیق؛4منفردة/متعددة لكل حالة؛ (

مكتب  إرادة ) تأخر حضور الموظفین محل التحقیق أو الشهود لظروف خارجة عن6على إخطار االدعاءات و/أو على مسودة التقریر النهائي؛ (
 ) ما إذا كانت هناك أطراف خارج مجموعة البنك الدولي ال یمكن فرض تعاونها.7نائب الرئیس لشؤون النزاهة؛ و (
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یرنا للمساعدة التي قدمها تعرض للخطر عملیات مجموعة البنك الدولي أو نظام حوكمتها وٕادارتها العام، ونعبِّر عن تقد
  كثیر من موظفي البنك الدولي في التحقیقات الناجمة عن ذلك.
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