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كونهاانطالقا  من
مؤسسة

عامة
اتمع قبل من إليها د هِ عُ

املساعدة تقدمي الدولي مبهمة
األهمية اإلمنائية، فإنه من

البنك موعة بالنسبة مبكان
بأسلوب تعمل أن الدولي

وسمة االنفتاح يتصف بطابع
هذا ويكتسب الشفافية.

خاصة ألننا األمر أهمية
من مع العديد للعمل نبذلها التي اجلهود زيادة على مقبلون

ويقدم العامة. اإلدارة سالمة نظم تدعيم على الشريكة البلدان
ملواجهة أي يتخذها البنك التي وصفا للخطوات التقرير هذا

أعلى تشجيع باإلضافة إلى مشروعاتنا، في وفساد احتيال
ولعلها وخبرائنا. موظفينا جهاز بني القومي السلوك معايير

واملصلحة الشأن أصحاب مختلف لتمكني أخرى وسيلة أيضا
كل عن مساءلتنا القدرة على من البنك املتعاملني مع احلقيقية

نفعل. ما

وثناياها العديد من بني جنباتها الدولي البنك مجموعة تضم
األوسع مبفهومه العامة اإلدارة نظام بتنسيق القائمة اإلدارات

ومناهضة الفساد مبكافحة املتصلة األعمال كافة وإجناز
القطرية واخلدمات العمليات سياسة شبكة ومنها استشرائه،

االقتصاد وإدارة الفقراء أعداد تخفيض وشبكة ،(OPCS)
ومعهد البنك الدولي ،(INT) وإدارة النزاهة املؤسسية ،(PREM)

أنشطة التقرير على هذا ويركز واإلدارة القانونية. ،(WBI)
إدارة إليها خلصت التي والنتائج أجرتها التي التحقيقات

املؤسسية. النزاهة

الفساد مزاعم بشأن واملستقلة الشاملة التحقيقات وتشكل
الدولي البنك لوفاء وجوهريا أساسيا عنصرا السلوك وسوء
التي للمخاطر والتصدي ائتمانية، التزامات من عنقه في مبا

استخدام أوجه بفعالية يتعلق فيما السمعة احلسنة تتهدد
مشروعات أموال الستخدام إساءة أية وردع اإلمنائية، املساعدات

التنمية. فعالية حتقيق أال وهي أهمية غاية أكثر بلوغ البنك، ثم

تثبيط ويؤدي إلى عضال يبدد املوارد مرض إال الفساد وما
املتنعمني املوسرين من الفساد طبقة وتستنفع االستثمار.

للفقراء واحلرمان الضنك الفساد يجلب بينما ببحبوحة العيش
العالم هذا في شخص بليون من أكثر اليوم وهناك املعسرين.

دوالر الرتيب على وغدهم املنصرم يومهم كنف في يعيشون
يبدد خطرا يشكل الفساد إذ اليوم. للفرد في واحد أمريكي

حياتهم وقدوم نوعية حتسني إلى تطلعاتهم وميحق آمالهم
الهاجس العام إن اخلير. بشائر راحتيه لهم في يحمل مستقبل

زياراتي أثناء مسامعي يرددها الناس على التي القلق نغمة في

الرئيس من رسالة

نظام اإلدارة إلى باحلاجة شعورهم النامية يعكس للبلدان
يعني وهذا ـ بالفعالية واملتسم العدالة على املبني العامة

الفساد. عن الناجتة لآلثار التصدي

البنك الدولي، ذلك في مبا إمنائية، كل مؤسسة عاتق على وتقع
إنفاقه بأسلوب من والتأكد إمنائي دوالر كل حماية مسؤولية

أن ميكن التي املعايير حتديد اإلمكان، مع قدر قومي ومنطق حكيم
ندرك الدولي البنك ونحن في وموئل اعتزازنا. فخرنا موضع تكون
ذئاب الفساد، النقضاض هدفا تكون أن ميكن مشروعاتنا أن متاما

ما يلزم اتخاذ بالعمل مع إدراكنا نُتبِعُ التقرير أننا ويوضح هذا
إجراءات. من

جهاز حتلي استمرار من التأكد أيضا علينا ينبغي أنه كما
فالغالبية القومي. السلوك معايير بأعلى وخبرائنا موظفينا
من الدولي هم البنك مجموعة في العاملني من العظمى
التفاني أمثلة يضربون أعلى واملهنيني الذين املتخصصني

واملؤسسات الشركات بعض فضائح ولكن العمل، في واإلخالص
األفعال أن أثبتت األخيرة اآلونة في مختلف أنحاء العالم في

تشويه األفراد ميكنها من صغيرة حفنة ولو التي تقترفها
والشنار. بالعار وتلطيخها بالكامل منظمة سمعة

إدارة خبراء جهاز حتلي مدى أيدينا بني الذي التقرير ويوضح
خالل العامني العمل في واجلدية االلتزام بروح املؤسسية النزاهة

لوال املستطاع أو املمكن إجنازاتهم باألمر تكن املاضيني. ولم
الشؤون وإدارة املديرين التنفيذيني ومجلس املراجعة جلنة قيام

الالزمني. والدعم املساندة بتقدمي العقوبات وجلنة القانونية

وبالغ امتنانها عظيم عن الدولي البنك مجموعة وتعرب
بشأن مبزاعم بإبالغنا قاموا الذين لألفراد وتقديرها عرفانها

مشروعاتنا نزاهة حماية على فساعدونا وفساد، احتيال حاالت
في تعزيز املؤسسة وسوف تستمر هذه سالمتها. وصيانة

واملسؤولني وخبراء البنك، موظفي جلهاز فيها ميكن التي البيئة
هذه بشأن مثل وبالغات بتقارير يتقدموا أن واملواطنني العامني،

دوالر استخدام كل من التأكد نواصل سوف أننا املزاعم، كما
الفقراء. لصالح إمنائي

وولفويتز بول
الدولي البنك مجموعة رئيس
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املؤسسية النزاهة ii  |  إدارة

العمالء  وخدمات اإلدارية املساندة ACS

للمهندسني املدنيني  األمريكية اجلمعية ASCE

طرية  القُ املساعدة إستراتيجية  CAS

املوظفني)  (بني اخلالفات نظام تسوية CRS

البريطانية  الدولية التنمية وزارة  DfID

للتنفيذ  املفصل االستعراض DIR

األموال ومحاربة  غسل مبكافحة [املعنية املالي العمل مجموعة FATF 
اإلرهاب] متويل

االستشاريني  للمهندسني الدولي االحتاد FIDIC

املالية  السنة FY

البشرية  املوارد خلدمات الرئيس نائب HRSVP

الداخلية  املراجعة إدارة IAD

والتعمير  لإلنشاء الدولي البنك IBRD

االستثمار  منازعات لتسوية الدولي املركز ICSID

الدولية  التمويل مؤسسة  IFC

مؤسسة مالية دولية   IFI

الفساد  مكافحة لتنسيق الدولي الفريق  IGAC

بالفساد  املعني للشرطة الدولية املنظمة خبراء فريق  IGEC

املؤسسية  النزاهة إدارة  INT

املؤسسية  النزاهة معلومات نظام  INTIS

االستشارية  واخلدمات التوريدات القانونية، الشؤون إدارة LEGPR

األطراف  متعدد إمنائي بنك  MDB

االستثمار  لضمان الدولية الوكالة MIGA

الوظيفي  األخالقيات والسلوك مكتب OEBC

االقتصادي امليدان في والتنمية التعاون منظمة OECD

االحتيال  األوربي ملكافحة املكتب OLAF

القطرية  واخلدمات العمليات سياسة شبكة  OPCS

سياسياً  بارز شخص  PEP

االقتصاد  وإدارة الفقراء أعداد تخفيض شبكة  PREM

الرواتب في نظام النظر بعد إعادة الزيادة SRI

الدولية  الشفافية منظمة  TI

الطوعي  برنامج اإلفصاح  VDP

الدولي  البنك مجموعة  WBG

الدولي البنك معهد WBI

اتصرة واتصرات املعتمدة األسماء



احلقيقية املصلحة أصحاب باملزيد من خاصة وإدارة شؤون
مراحل العمل في إجناز أطول في قضاء وقت جانب إلى املباشرة؛

التحقيقات. إجراء بعد ما

 2006 املالية السنة

التحقيقات استمرار اجتاه ساد ،2006 املالية السنة في
على واخلارجية الداخلية احلاالت بشأن واجلوانب األوجه املتعددة

إدارة النزاهة نفسه تزويد الوقت جرى في أنه إال سواء. حد
تزيد التي القوة متكينها من أسباب مع املؤسسية مبوارد إضافية

قد اإلدارة إن عاتقها. بل على للمهمة امللقاة فعالية أدائها من
منهج قيامها بتطبيق ضرورة بشأن الرئيس توجيهات من تلقت

ااالت في املبادرة باتخاذ واملسارعة املبادأة قوامه استباقي
اآلتية:

والرقي  من التطور عالية درجة على استخدام مبادرات ■ زيادة
 (DIRs) للتنفيذ املفصل االستعراض مبادرات التقني مثل

حوافظ أو املشروعات تعرض قابلية حتديد ميكنها التي
أساليب طريق عن وذلك والفساد، لالحتيال املشاريع

واملستندات، الوثائق ومراجعة البيانات، حتليل من مختلطة
االستعراض مبادرات أثبتت وقد ميدانيا. صحتها من والتثبت

في الكشف في الفائقة وكفاءتها فعاليتها للتنفيذ املفصل
”عالمات رفع تقضي بوجوب التي املؤشرات عن املاضية الفترة

املقترفة؛ واالفات األخطاء وجه في حتذيرية“

مراجعة  في حلقه الدولي البنك ممارسة وتيرة تكرار زيادة ■
واالستشاريني وسجالت املقاولني حسابات دفاتر وتدقيق

والفساد؛ االحتيال قضايا لتحديد

مجموعة  الطوعي (VDP) لدى اإلفصاح تدشني برنامج ■
وافق مجلس الذي البرنامج، هذا ومبوجب الدولي. البنك

النهائية عناصره التشغيلية على املديرين التنفيذيني للبنك
تضع التي ـ الشركات فإن ،2006 عام أغسطس/آب أول في

كل عن طوعاً باإلفصاح وتقوم السلوك سوء ملمارسات نهاية
والفساد االحتيال أعمال في بضلوعها املتعلقة املعلومات

باحلفاظ ضمانات البنك ـ ميكنها تلقي أنشطة ميولها أية في
التعرض جتنيبها معلومات مع من تقدمت به ما سرية على

املاضي؛ في سلوكها لسوء واحلرمان لعقوبات املنع

آثار ااطر  لتخفيف واإلرشاد والنصح من املشورة املزيد تقدمي ■
عمليات  توصيات بشأن األولى“ وعمل التنفيذ مراحل ”في
رفع على اتصة اإلدارات توشك التي املستقبلية اإلقراض

التنفيذيني. املديرين مجلس إلى بشأنها تقارير

النزاهة إدارة أن تكون اجلهود هذه من الكثير اقتضى وقد
العمليات شبكة عمل وثيقة مبوظفي صلة املؤسسية على
إدارة قبل من ترحيب بالغ موضع هذا التعاون وكان وخبرائها.
على ذلك، جتلى حيث العمليات، وشبكة النزاهة املؤسسية

املشورة إسداء على في الطلب الزيادة الهائلة في املثال، سبيل
في بتقوية التدابير التحوطية ملكافحة الفساد يتعلق فيما
عقد في أيضا املؤسسية النزاهة إدارة بدأت كما املشروعات.

عمل البنك الستعراض مناطق إدارات فرق اجتماعات شهرية مع

من املديرة كلمة

التحقيقاتيقدم  لنتائج ملخصا السنوي التقرير هذا
للسنتني الدولي البنك مجموعة أجرتها التي

قيد الفترة وكانت 2005 و 2006. املاليتني
الدولي مجموعة البنك من لكل بالنسبة فترة انتقالية املراجعة

من األول ففي الدولي. للبنك التابعة املؤسسية النزاهة وإدارة
العاشر الرئيس وولفويتز بول أصبح ،2005 عام يونيو/حزيران

نفسه، العام من األول أكتوبر/تشرين وفي الدولي. البنك موعة
بالنيابة بإدارة منصب املديرة أتقلد وولفويتز أن الرئيس منى طلب
يناير/كانون الثاني أي في شهور، وبعد بضعة املؤسسية. النزاهة
اإلدارة. مديرة هذه دائمة في منصب تثبيتي بصفة مت ،2006 عام

التي د. وولفنسون جيمس سلفه نفس درب على ولسيره
يدرك قيادته، وحتت عهده في املؤسسية النزاهة إدارة أُنشئت
األنشطة فساد في ألي أهمية التصدي وولفويتز الرئيس بول

العامة للرسالة حيويا أمرا ذلك باعتبار البنك ميولها التي
الستشراء إن حدة الفقر. من وهي التخفيف بالبنك املنوطة

وظائفها على أداء احلكومات لقدرة ً مدمرا تأثيرا الفساد
على اخلاص القطاع أنه يعصف بقدرة كما السليم؛ بالشكل

الناس وطاقات مبواهب ويطيح العمل، فرص وخلق حتقيق النمو
بأساليب مثمرة، لعملهم املضافة القيمة تتحقق فال ويبددها

براثن من نفسها وانتشال الفكاك على اتمعات قدرة ويقوض
هذه اآلثار ملس بنفسه قد وولفويتز الرئيس ألن ونظرا الفقر.
اندونيسيا املتحدة في للواليات سفيرا كان عندما الطاحنة
بتجديد سارع وولفويتز رأى، فقد سمع كمن من ليس وألنه

بشتى السبل. االلتزام هذا وتعزيز الفساد مبكافحة البنك التزام

إدارة شهدت التحقيقات، حول السابق التقرير صدور ومنذ
أكثر تشابكا حاالت نحو مستمرا املؤسسية اجتاها النزاهة

ومكرا تقدما على عقود متعددة وطرق أكثر تنطوي وتعقيدا
مدلوالت لذلك وكانت غير املشروعة. األنشطة إخفاء في ودهاءً

مهارات إدارة على الطلب موجات حيث من وتبعات كبيرة
ومواردها. املؤسسية ووقتها النزاهة

 2005 املالية السنة

اخلارجية الشؤون وحدة شهدت ،2005 خالل السنة املالية في
املسؤولة الوحدة وهي املؤسسية، إلدارة النزاهة التابعة

ميولها التي املشروعات في الفساد مزاعم التحقيق في عن
بالعمالة املتعلقة التحقيقات عدد في ملحوظة زيادة البنك،

فإن املنوال، وعلى نفس للموارد. االستخدام كثيفة واملشروعات
التابعة الداخلية الشؤون وحدة لدى التحقيق ملفات محفظة

في بالتحقيق القائمة الوحدة وهي املؤسسية، النزاهة إلدارة
شهدت، املوظفني، قد جهاز قبل من السلوك سوء مزاعم

بشأن التحقيقات عدد في انخفاضا نفسها، الفترة مدى على
أقل وقتا تستغرق حتقيقات ـ وهي لألنظمة واالمتثال الضرائب

عدد احلاالت مصاحبة في زيادة شهدت ـ لكنها حد كبير إلى
مستوى ارتفاع أدى وقد احلجم. املعقدة والكبيرة الداخلية

كم ضرورة فحص إلى التحقيقات هذه يكتنف التعقيد الذي
الشهود؛ من كبير عدد واستجواب من الوثائق واملستندات؛ هائل
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املؤسسية النزاهة iv  |  إدارة

تقضي،  البنك سياسة كانت فقد بشأنها. عمل أي إجناز يتم ولم اإلدارة تلقتها املزاعم التي تراكم في الزيادة ملعاجلة عام 2004 في اخلارجية احلاالت بشأن والتصنيف نظام للفرز بتنفيذ إدارة النزاهة املؤسسية قامت  1
ومرتفعة ومتوسطة/ منخفضة/ إلى قضايا تصنيف القضايا من اإلدارة متكني إلى أدى والتصنيف نظام الفرز أن إال فيها. للتحقيق إلى إدارة النزاهة املؤسسية جميع املزاعم بإحالة والتصنيف، الفرز بنظام العمل قبل

التحقيقات. إلجراء الالزمة املوارد توزيع أولويات حتديد على عالوة األولوية،
”منخفضة من وتغييرها واحدة حالة تصنيف إعادة االستعراض بعد متت فقد السنة املالية 2005. في التصنيفية املرتبة هذه وإعطاؤها فيها الفصل التي مت للحاالت احلقيقي العدد على حالتني مبقدار يزيد الرقم 133  2

اخلطأ. طريق عن إدراجها مت أنه أساس على البيانات قاعدة من األخرى شطب الدعوى مت بينما األدلة“؛ ثبوت ”عدم إلى أخرى“ ”تصنيفات من استكمال نظرها تصنيف تغيير مت كما األولوية“، ”مرتفعة إلى األولوية“

ومناقشة بالتحقيقات املتعلقة واملستجدات التطورات أحدث
إلى مساندة اإلدارة أعمال تؤدي أن خاللها ميكن من التي الكيفية

العالقات التوريدات، وتعزيز وقرارات اجلارية، السياسات حوارات
ااطر. تقييم ودعم عمليات البنك، املتعاملة مع البلدان مع

فيها الفصل مت التي القضايا استعراض

،2006 املالية السنة في أيضا املؤسسية النزاهة إدارة قامت
بإجراء استعراض بالتحديات، الزاخرة احلافظة هذه إلى باإلضافة
السنة مدى على فيها الفصل التي مت اخلارجية القضايا لكافة
.1(Triage System) والتصنيف الفرز نظام طريق عن السابقة

النزاهة إدارة إلى متكني نظام الفرز والتصنيف أدى وقد
خارجية  293 حالة في والبت النظر استكمال من املؤسسية
في الفصل احلاالت هذه ملة جُ من ومت .2005 املالية السنة في

اتخاذ  يلزم ال األولوية/ ”منخفضة إلى وتصنيفها حالة 131
بشأن البنك العليا إدارة وإلحاطة جهاز ”إحالة“. أو إجراء“ أي

يلزم اتخاذ ال األولوية/ ”منخفضة إلى احلاالت تصنيف منهجية
املؤسسية باستعراض قامت إدارة النزاهة ”إحالة“، و إجراء“ أي
املالية 2005 مع  السنة في نظرها استكمال مت حالة2 133
الواجبة املمارسة هذه أن والواقع التصنيفات. إعطائها تلك

تقرير صدور تعطيل إلى أدت والتي واحلذر، احليطة جانب اللتزام
ما يلي: حقيقة قد كشفت ،2005 املالية السنة

أن 88 حالة،  االستعراض عملية املبدئي في التقييم أوضح ■
كحاالت  احلاالت املصنفة إجمالي من املائة في 66 مثلت

مت والتي إجراء“ أي اتخاذ يلزم األولوية/ وال ”منخفضة
جرى حاالت كانت ،2005 استكمال نظرها في السنة املالية
الداعية لذلك املستندات كل توفر دون فيها النظر باب إقفال

فيها. النظر إمعان إعادة تستحق حاالت أنها أو

مت  أنه االستعراض قرر إضافية، ووثائق مستندات وبعد تلقي ■
املالية 2005 على  السنة في حالة 125 في باب النظر إقفال

مستفيض استعراض إجراء مت أنه إال كافية. مبررات أساس
أنه  2005 واتضح السنة املالية في الست املتبقية للحاالت

كافية؛ مبررات بال فيها باب النظر إقفال مت

اإلضافي لهذه  في السياق املؤسسية، إدارة النزاهة قامت ■

مت  حالة 133 من لكل واحدة دقيق فحص املمارسة، بإجراء
أي اتخاذ يلزم ال ”منخفضة األولوية/ إلى تصنيفها سابقا

املنهجية تعريف حتسني على اإلدارة مساعدة أجل من إجراء“
احلاالت. تلك في تصنيف استخدمتها التي

واضحة وتنفيذها حدود وضع نتائج هذا االستعراض ضوء في مت وقد
التي ـ احلدود هذه شأن ومن احلاالت. في للنظر املالئم اإلقفال بشأن

تؤدي أن احلاالت وتصنيفهاـ  هذه تلقي في حيويا عنصرا تشكل

هذا إجراء مثل تفادي على مستقبال اإلدارة إلى مساعدة بالضرورة
كبيرا. وجهدا طويال وقتا يتطلب الذي االستعراض

خامتة

النزاهة إدارة موظفي وجهاز إدارة إلى الشكر بجزيل أتقدم أن أود
وخبراتهم، العمل، في وتفانيهم املؤسسية، فإخالصهم

باألرقام مطلقا ميكن قياسها ال ومشاعرهم وشجاعتهم،
تقديرها العميق عن أن تعرب اإلدارة وتود هذا التقرير. في الواردة

الدولي بالبنك القانونية اإلدارة في لزمالئنا اجلزيل وشكرها
مجموعتينا بني فيما تطورت التي واملساندة الدعم عالقة على
العظيم امتنانها عن كما تعرب اإلدارة العام املاضي. مدار على

وخاصة البنك، في اآلخرين زمالئنا قبل من واملساندة للتعاون
الرئيس. مكتب وهيئة البنك عمل مناطق إدارات فرق

عنا وولفويتز الرئيس قاله ما التذكير سبيل على وأسترجع
البلدان شعوب مساعدة على العاملني معشر نحن جميعا

بها نتيه أن ميكن املعايير التي وضع عن مسؤوليتنا النامية وعن
والتأكد والعناية احلرص مع التزامنا اعتزازا، أعناقنا وتشرئب فخرا
بقدر إمنائي كل دوالر إنفاق عند السالمة وضمان توفير احلماية من
لقد احملمودة. والتصرفات احلسنة املنشودة احلكمة من املستطاع

البنك الدولي، موعة السابق الرئيس وولفنسون، جيمس كان
يغطيها التي الفترة نصف طيلة ،1996 عام في أول من حتدث
”سرطان األنظار إلى والفتا االنتباه مسترعيا تقريبا، التقرير هذا

ـ الشريكة من بلدانه وكثير البنك دأب احلني، ذلك الفساد“. ومنذ
وثبات على حتقيق ـ بقضها وقضيضها وأسرة مجتمع التنمية

وفي العاملي. الصعيد على الفساد محاربة مسيرة في هائلة
الدولي البنك يواصل مدبر، غير مقبال األمام إلى معرض حتركه

لهذا األساس الراسخة اللبنات على احلاضر وقتنا في البناء
من خاللها يتمكن للسبل التي بفهمه العميق تسلحا القوي، مُ
رسالة تقويض من الفساد واستشراء العامة اإلدارة نظام ضعف

الفقراء. أعداد تخفيض وهي اجلوهرية الدولي البنك

الشمس وضوح واضحا وولفويتز موقفه الرئيس جعل لقد
هذا شوط على بعد شوطا البنك يستمر الساطعة. فسوف

التفريط أو أو التهاون التسامح عدم بتطبيق نهج قائما املسار
نفسه بإتباع وملزما والفساد االحتيال بشأن بعيد أو قريب من

وإدارة البنك الدولي يستمر أن ويجب ”املعيار الذهبي“. قاعدة
أن من للتأكد وسعهما فعل كل ما في في املؤسسية النزاهة
استخدامها مؤسستنا يجري عليها املؤمتنة املساهمني أموال

املرومة. والغايات احملددة األغراض في

ريتشفولسوم سوزان
الرئيس مستشارة
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البنك أن إال والفساد. االحتيال احلصر، ال املثال ذلك، على سبيل
التفاعلية املناهج بني فعالية أكثر توازن حتقيق على اآلن يعمل

لهذا املؤسسية، مهمة إدارة النزاهة وتتضمن والوقائية.
الدولي البنك مجموعة في اآلخرين مع الوثيق السبب، التعاون

أجل: من

في املشروعات التي  والفساد االحتيال مخاطر من احلد ■
التحقيقات من طريق توليفة البنك عن مبساندتها يقوم

تنفيذ إلى باإلضافة للمزاعم والعقوبات استجابة
موظفي استباقية وتبادل الدروس املستفادة مع استعراضات

العمليات؛ شبكة وخبراء

واالستقامة  األمانة معايير بأعلى التحلي تشجيع ■
خالل البنك من أنحاء جميع في األخالق ومكارم الشخصية

الوظيفي (مع السلوك سوء مزاعم في التحقيقات مزيج من
من يلزم البشرية التخاذ ما املوارد خدمات إدارة إلى اإلحالة
املستفادة. الدروس تتضمن التي التوعية وبرامج إجراءات)

في إدارة النزاهة املؤسسية  أنشطة
2005 و 2006  املاليتني السنتني

قامت، خالل املؤسسية النزاهة إدارة أن إلى التقرير هذا يخلص
يلي: مبا 2005 و 2006، املاليتني السنتني

املالية  السنة في حالة في 293 التحقيقات ■ استكمال
مرتفعة  خارجية جديدة حاالت 104 ذلك في مبا ،2005

السنة  في 148 حالة في التحقيقات واستكمال األولوية؛
األولوية؛ مرتفعة خارجية حالة 51 ذلك في مبا ،2006 املالية

على 337 من  عقوبات فرض إلى أدت حتقيقات استكمال ■
في والفساد االحتيال أعمال الرتكاب واألفراد الشركات

املنع عقوبة كل من ذلك في البنك (مبا ميولها مشروعات
1999؛ عام والتوبيخ) منذ التقريع خطابات واحلرمان وتوجيه

و54 فردا  شركة حرمان 58 إلى أفضت حتقيقات استكمال ■
2005 و  املاليتني السنتني في توبيخ خطابات ستة وإصدار

2006؛

السنة  موظفني في متس حالة في 47 اإلثبات أدلة إقامة ■
املوارد الرئيس خلدمات نائب لذلك قام ونتيجة ،2005 املالية
موظفني تسعة تعيني إعادة منع و/أو خدمة بإنهاء البشرية

في لضلوعهم آخرين تأديبية ضد تسعة إجراءات واتخاذ
موظفني بسبب ثالثة خدمة وإنهاء والفساد؛ االحتيال أعمال

من اثنني ضد تأديبية إجراءات واتخاذ اجلنسي؛ التحرش
وإجراءات تأديبية شخصية؛ بالتزامات وفائهم املوظفني لعدم

أو مخالفات املصالح تضارب في لتورطهم آخرين أربعة ضد
اللتزاماتهم الباقون العشرون املوظفون وامتثل أخرى.
النزاهة إدارة أجرتها التي التحقيقات عقب القانونية

املؤسسية؛

خالصة وافية

مواصلةتسعى  في معرض البنك الدولي، مجموعة
وتخفيض بالتنمية النهوض درب على السير

استخدام من إلى التأكد الفقراء، أعداد
واألهداف األغراض في مؤمتنة عليها هي التي واألموال أموالها

والتكملة اإلضافة سياق البنك أيضا، في ويقوم لها. اصصة
وجود من بالتأكد اإلشرافية، ومسؤولياته لسياسات التوريدات
وتقليل نشوئها والفساد االحتيال أعمال لرصد الالزمة اآلليات

والفعالة االستجابة السريعة وتقدمي ممكن، حد أدنى إلى
وحدة أن أعمال لسبب تفسيرا ذلك حدوثها. ويعطي لدى

على امللقاة الرسالة األساسية جزءا من تشكل التحقيقات
الدولي. البنك عاتق

مجموعة تلتزم اجلنسيات، متعددة مؤسسةً كونها واقع ومن
التحرش أعمال من العمل بيئة خلو بتعزيز الدولي البنك

السلوك. سوء من األشكال األخرى وكافة والتمييز، واملضايقات،
مكان في املظالم كافة تسوية أو حل إمكانية من وعلى الرغم
تسوية نظام مبوجب أو مديرهم، أو املوظفني، عن طريق العمل

يتسم مواقف هناك أن إال البنك، في املوظفني بني اخلالفات
اخلطورة من بدرجة القومي السلوك وأصول بقواعد فيها اإلخالل

يتحمل وباملثل، بشأنها. رسمي حتقيق إجراء التي تستدعي
حول قيام أية مزاعم في للتحقيق االئتمانية املسؤولية البنك

وغير سليمة الئقة غير بصورة البنك موارد باستخدام موظفني
مالية مكاسب لتحقيق ونفوذهم مناصبهم استخدام أو
املزاعم عدد بأن أن ننوه حال على أية شخصية. ومن املهم

املائة من  في 1 من متثل أقل البنك موظفي متس التي اخلطيرة
باملؤسسة. العاملني عدد إجمالي

املؤسسية النزاهة إدارة دور

الدولي، البنك موعة املؤسسية، التابعة النزاهة إدارة قامت
2400 حالة  من باستعراض أو التحقيق، منذ إنشائها، في أكثر

وأنشطة الداخلية) (احلاالت الوظيفي السلوك بسوء متعلقة
قام التحقيقات، لهذه ونتيجة اخلارجية). البنك (احلاالت ميولها

واألفراد  الشركات من 330 من أكثر على عقوبات بفرض البنك
ويتم البنك؛ ميولها أنشطة في وفساد احتيال أعمال القتراف

شبكة على البنك الدولي موقع العقوبات على هذه نشر
وتتم فرضها. مت التي عن العقوبات للجمهور واإلعالن االنترنت

الرئيس نائب إلى سلوك موظفني في سوء نتائج التحقيق إحالة
تقوم كما إجراءات. من يلزم التخاذ ما البشرية املوارد خلدمات

إلى نتائج حتقيقاتها بإحالة الضرورة، اقتضاء أيضا، عند اإلدارة
من املزيد التخاذ املعنية األعضاء البلدان سلطات االدعاء في

الالزمة. اإلجراءات

في إجراء املؤسسية النزاهة إلدارة الرئيسي الهدف ويتمثل
التي في األنشطة والفساد االحتيال مزاعم بشأن حتقيقات
في املوظفني مبا قبل من السلوك سوء ومزاعم البنك ميولها
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متس 31 موظفا في السنة  حالة في 30 اإلثبات أدلة إقامة ■
املوارد الرئيس خلدمات نائب لذلك قام ونتيجة ،2006 املالية

13 موظفا  تعيني إعادة منع و/أو خدمة بإنهاء البشرية
في أعمال لضلوعهما آخرين اثنني ضد تأديبية إجراءات واتخاذ

اثنني تعيني إعادة منع و/أو خدمة وإنهاء والفساد؛ االحتيال
تأديبية اجلنسي؛ واتخاذ إجراءات التحرش بسبب املوظفني من
وإنهاء شخصية؛ بالتزامات وفائهم لعدم موظفني ثالثة ضد

في لتورطهم آخرين سبعة تعيني إعادة منع و/أو خدمة
األربعة املوظفون وامتثل أخرى. مخالفات أو تضارب املصالح

التي أجرتها التحقيقات عقب القانونية اللتزاماتهم الباقون
املؤسسية؛ النزاهة إدارة

في  للعمل واستشاريا من 50 موظفا أكثر وحدة تضم إقامة  ■
والتحقيقات؛ النزاهة قضايا

على  سنويا أمريكي دوالر ماليني من 10 أكثر ■ إنفاق
التحقيقات وفرض العقوبات؛

استعراضات  االستباقية مثل اجتاه األدوات في حتويل املوارد ■

سعيا ااطر املرتفعة البلدان أو القطاعات في املشروعات
التفاعلي؛ واملنهج الوقائي املنهج بني أفضل لتحقيق توازن

اإلفصاح  لبرنامج التشغيلية والعناصر اإلرشادات إمتام وضع ■
الشركات املشاركة لتشجيع رسمي برنامج ـ وهو الطوعي

عن الطوعي اإلفصاح على البنك تنفيذ مشروعات ميولها في
تقدمه ما على سرية احلفاظ مقابل والفساد االحتيال أعمال
املشاركة على بالقدرة التمتع في واستمرارها معلومات من

للفوز بالعقود؛ واملناقصات العطاءات تقدمي في

املتعلقة  السياسات األخرى بشأن تغييرات كبيرة إجراء ■
إلى باإلضافة أعباء احلاالت والقضايا، وإدارة العقوبات بإصالح
االستفادة نطاق لزيادة منها سعيا والتدريب، االتصاالت زيادة
وتعريف املؤسسية، النزاهة إدارة اكتسبتها التي الدروس من

أعمال. من به تقوم مبا وتوعيتهم بها كإدارة اآلخرين

التي يتعني لألعمال الكبير احلجم اإلحصائيات هذه وتوضح
مستمرة. بصورة تنجزها أن املؤسسية النزاهة إدارة على

األهمية، البالغة الفئات ضمن احلاالت من املزيد إلدراج ونظرا
الوقت زيادة في هناك فإن التعقيد، والشديدة واملرتفعة القيمة،

ينبغي ال إال أنه القضايا. هذه لتسوية اإلدارة تستغرقه الذي
النظر استكمال يتم التي للقضايا الكمي احلجم استخدام

خارجيةـ داخلية أو سواء ـ حالة فكل لإلنتاجية. كمقياس فيها
وتعقيدها، تشابكها من حيث مدى الفريد بطابعها تتسم

وحصرا. قصرا اخلاصة بها التحديات من مجموعة حالة ولكل
املستندات والوثائق عدد من حيث بصدقيته األمر هذا ويتسم

إجراؤها، الواجب فحصها ومراجعتها أو املقابالت يجب التي
وقيمتها بالنسبة املنظورة احلالة تأثير حيث من وكذلك

في والبت النظر استكمال أن من الرغم وعلى للمؤسسة.
استخدام يجب ال أنه وجدال، إال بال مراء أهميته له القضايا

النجاح. لقياس مرجعية كنقطة نفسها اإلحصائيات

بأنشطة البنك تلقاها التي املزاعم طبيعة ارتبطت لقد
2005 و 2006 وتضمنت  املاليتني السنتني خالل اإلقراض

والهدايا والعطايا والعموالت والتواطؤ، التوريدات االحتيال في

أصول استخدام وإساءة والرشوة، اخلفية، والعموالت واملنح
بيانات لتحريف وبهتانا وزورا كذبا امللفق واالدعاء املشروع،

العطاءات. مع املؤهالت املقدمة

من حتقيقات املستخلصة العامة النتيجة أن بالذكر واجلدير
تنبئ البنك ميولها التي املشروعات والفساد في االحتيال

املفسدون الفاسدون انتهجها التي اططات منظومة بأن
هي منظومة األالعيب وصنوف شتى احليل من ابتداعا وتطبيقا

أو آسيا، أو أوروبا، أو أفريقيا، في سواء إلى حد بعيد متشابهة
املستفاد الدرس وهذا هو األوسط. الشرق أو أمريكا الالتينية،

مساعدة من املؤسسية النزاهة إدارة ميكن ألنه البالغ األهمية
للحد والرقابية اإلجرائية الضوابط تنفيذ على شبكة العمليات
وذلك تأثيرها وتخفيف الشائعة الفساد مخططات مخاطر من

الرغم من وعلى بأكملها. الدولي البنك مجموعة على نطاق
ومتناميا عميقا فهما اكتسبت قد املؤسسية إدارة النزاهة أن

بارتكاب املنتهي واإلغراء واإلغواء الضعف مواطن لطبيعة
لم أنها إال البنك، ميولها التي املشروعات في أعمال الفساد
تواتر املشكلة مدى معرفة بشأن القاطع اليقني إلى تصل
أن جزئيا إلى يرجع السحيق. ولعل ذلك ونطاقها وعمقها

قطرات إال ما هي املؤسسية النزاهة إدارة تتلقاها التي املزاعم
وألن قدرتها الفساد، ألنشطة الفسيح العالم محيط في

كافة في وفاعلية نشاط التحقيق بكل عند وتنتهي محدودة
إليها. ترد التي املزاعم

واالستعراض الطوعي اإلفصاح برنامج
للتنفيذ املفصل

لهما مبا املؤسسية النزاهة إلدارة مبادرتني تنفيذ يتم سوف
الطوعي، اإلفصاح برنامج وهما املستقبل، في األثر عظيم من

نا َكِِ متُ أن املبادرتني للتنفيذ. ومن شأن هاتني املفصل واالستعراض
صورة أكثر على احلصول في البدء من املؤسسية النزاهة إدارة
تؤثر ألنها وعمقها ونطاقها الفساد أعمال تواتر ملدى اكتماال

البنك. العمليات التي ميولها على

السنتني املاليتني خالل املؤسسية النزاهة إدارة عكفت وقد
وافق  الطوعي، الذي برنامج اإلفصاح على تطوير 2005 و 2006

في ومفهومه فكرته على للبنك التنفيذيني املديرين مجلس
املشاركة الشركات البرنامج هذا ومينح .2004 املالية السنة

التوبة بالتوقف فرصة البنك مبشروعات خاصة عقود تنفيذ في
الطوعي واإلفصاح اقتراف جرائم الفساد؛ ممارسات والكف عن

عقوبات اخلاضع لفرض السلوك بسوء اخلاصة املعلومات عن
الذي يقوم االمتثال برنامج وتبني البنك؛ جانب من بشأنه

ثالث ملدة ومراقبتها مبهام متابعتها االمتثال مبوجبه مراقب
ملبادرتها واحلرمان للمنع التعرض بذلك فتتجنب سنوات؛

وتتمتع املاضي. في سلوك سوء من ارتكبته عما باإلفصاح
بالسرية وإحاطتها أسرارها استباحة بعدم املعنية الشركة
في اتخاذ املبادرة. وسبقها الكامل والكتمان مقابل تعاونها

والفائدة النفع جانب كبير من تشخيصية أخرى على أداة وهناك
خاصة، بصفة والرقابية الضعف اإلجرائية مواطن حتديد في
عام منذ إجراؤه يتم الذي للتنفيذ املفصل االستعراض وهي



عبر الذي يتم تنفيذه املفصل االستعراض هذا بأن وننوه .2002
التي املشروعات مم خصيصا الستعراض مُصَ القطرية املكاتب

أو أدلة أو مسبقة مزاعم أية هناك تكون أن دون البنك ميولها
ويركز االستعراض الواقع. أرض على االفات ارتكاب على قرائن
حدوث أعمال على الدالة املؤشرات حتديد على للتنفيذ املفصل

الصرف، وعمليات التوريدات، في والفساد، والتواطؤ، االحتيال،
املشروع. تنفيذ ومراحل العقود، وإدارة

االستعراض تطبيقات واقع من املكتسبة ضوء اخلبرات وفي
بتحديد املعنية والبلدان الدولي البنك قام املفصل للتنفيذ،

في والتواطؤ االحتيال من للحد عالجية وتدابير إجراءات
من العديد تنفيذ مت وقد البنك. التي ميولها املشروعات

أكثر إجراءات اتخاذ ذلك مبا في ااطر، تخفيف إستراتيجيات
وتنقيح الوطنية، واملناقصات العطاءات تنافسية بشأن صرامة

تنظيم عضوية وترشيد بالتوريدات، اخلاصة واملستويات احلدود
عن املسؤولية وتوضيح العطاءات، وتقييم املظاريف فتح جلنة

بالتوريدات. اخلاصة القرارات اتخاذ

خامتة

هاجسا والفساد االحتيال عن الناجمة اخلسائر املالية تشكل
اخلسائر تكن هذه لم املؤسسة، وإن بال مزمنا يؤرق وقلقا كبيرا
لسلسلة العنان الفساد والقلق. إذ يطلق للهم الوحيد املصدر

مبشروعات بليغة إحلاق أضرار ميكنها التي األفعال ردود من
غير والعطايا العموالت دفع في املستخدم فاملال التنمية.
التمويل من منهوبا سلباً يكون أن بد والرشوة ال القانونية

األسعار زيادة إلى ما يؤدي عموما وهو للمشروعات، العام
ففي حالة األداء. في التهاون أو والقصور النوعية اجلودة وتدني

احملدودة املؤهالت ذوي العطاءات مقدمي على ترسية العقود
وإحقاق الباطل إبطال احلق في العطاءات مع التالعب طريق عن

يفقد سوف املنافسة، روح تؤيد التي األنشطة من ذلك وغير
النظام في الثقة باملؤهالت العالية املتمتعون العطاءات مقدمو
كل منافسات العطاءات وينفضون املشاركة في عن فيتوقفون

سبيله. حال إلى

الفساد أن ويقظة وعي عن الناس إدراك فإن آخرا، وليس وأخيرا
في الثقة انهيار إلى يؤدي سوف العميقة وجذوره بأطنابه ضارب
العامة اخلدمات قبول إلى بدوره يُفضي احلكومية، مما املؤسسات

البيئة احملبطة فتنشأ ـ الرديئة ذات املعايير التحتية والبني
االحتيال ادعاءات عن اإلبالغ على مُشجعة أية حوافز من اخلالية
تقييم عند في احلسبان كلها اآلثار هذه تُؤخذ أن بد ال والفساد.

النزاهة إدارة مساهمة وتقييم التنمية، على الفساد تأثير
الدولي. البنك مجموعة رسالة حتقيق في املؤسسية
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واإلطارات البيانية واألشكال باجلداول قائمة

اجلداول
ذلك) خالف يُذكر ما لم 2006-2004 املالية (للسنوات

املؤسسية النزاهة بإدارة التوظيف مستويات :1 اجلدول
املؤسسية النزاهة إدارة ميزانية :2 اجلدول

احلاالت بإدارة النزاهة املؤسسية أعباء :3 اجلدول
2005 والسنة  املالية النزاهة املؤسسية (السنة تصنيفاتها في إدارة احلاالت حسب عدد 4: معاجلة  اجلدول

(2006 املالية
املؤسسية النزاهة بإدارة اخلارجية احلاالت :5 اجلدول

أولويتها مراتب حسب بإدارة النزاهة املؤسسية اخلارجية احلاالت :6 اجلدول
2004 و 2005) املاليتان (السنتان املنطقة حسب املؤسسية النزاهة بإدارة اخلارجية احلاالت :7 اجلدول
2005 و 2006) املاليتان (السنتان املنطقة حسب املؤسسية النزاهة بإدارة اخلارجية احلاالت :8 اجلدول

التحقيق نتائج حسب املؤسسية النزاهة بإدارة اخلارجية احلاالت :9 اجلدول
البنك قبل فرض العقوبات من عملية :10 اجلدول

املؤسسية النزاهة بإدارة الداخلية احلاالت :11 اجلدول
املزاعم وعدد نوع املؤسسية حسب النزاهة بإدارة احلاالت الداخلية :12 اجلدول

والفساد االحتيال مبزاعم املتعلقة املؤسسية النزاهة الداخلية بإدارة احلاالت  :13 اجلدول
التحقيق نتائج حسب املؤسسية النزاهة بإدارة الداخلية احلاالت :14 اجلدول

(2005 املالية (السنة التحقيق نتائج حسب األدلة املؤسسية مع ثبوت بإدارة النزاهة الداخلية احلاالت :15 اجلدول
(2006 املالية (السنة التحقيق نتائج حسب األدلة املؤسسية مع ثبوت بإدارة النزاهة الداخلية احلاالت :16 اجلدول

البيانية األشكال
(2005 املالية (السنة املتلقاة املزاعم أنواع :1 البياني الشكل
(2006 املالية (السنة املتلقاة املزاعم أنواع :2 البياني الشكل

(2005 املالية (السنة املزاعم مصادر :3 البياني الشكل
(2006 املالية (السنة املزاعم مصادر :4 البياني الشكل

اإلطارات 
للتنفيذ االستعراض املفصل األول: اإلطار

والوقاية ألغراض الردع االتصاالت الثاني: اإلطار
واالستقصاءات ملمارسات التحقيقات شاملة شبكات إنشاء الثالث: اإلطار



أوال: مقدمة

العاصمة، 3 يونيه/حزيران 2004. واشنطن الدولي“، البنك التي ميولها املشروعات في والفساد باالحتيال اخلاصة والعقوبات بالتحقيقات املرتبطة االتصاالت اخلارجية ”إستراتيجية الدولي، البنك  3

هذا من  الغرض
التقرير ونطاقه

التحقيقات يغطي  بشأن الصادر التقرير   هذا
في  النزاهة املؤسسية جتريها إدارة التي  

يوليو/متوز 2004-  1) املالية 2005 السنة
يوليو/متوز  1) 2006 املالية والسنة 30 يونيه/حزيران 2005)
منح ،2004 يوليو/متوز وفي 2005- 30 يونيه/حزيران 2006).

عن عامة وثيقة بإعداد تفويضا املديرين التنفيذيني مجلس
البنك مجموعة جتريها التي الداخلية واخلارجية التحقيقات

الدولي البنك مجموعة وتتألف تفرضها. التي والعقوبات الدولي
الدولية واملؤسسة ،(IBRD) والتعمير لإلنشاء البنك الدولي من

والوكالة ،(IFC) ومؤسسة التمويل الدولية ،(IDA) للتنمية
لتسوية الدولي واملركز ،(MIGA) االستثمار لضمان الدولية
مت إجراؤه الذي للتعديل وطبقا .(ICSID) االستثمار منازعات

هذا يصف البنك3، لدى اإلفصاح عن املعلومات سياسة بشأن
املؤسسية. النزاهة أنشطة وحتقيقات وحجم طبيعة ” التقرير

كلية بيانات أخرى، أمور جملة من بني التقرير، وسوف يحتوي
وعدد املؤسسية، النزاهة التصنيفية ألنشطة الفئات بشأن
التحقيقات ألهم وصف عام إلى باإلضافة احلاالت، والنتائج،

ولن السابقة. املالية السنة في واملضامني الدالالت واحلاالت ذات
ذلك املعلومات في مبا سرية، معلومات أية التقرير هذا يتضمن

عنها“. اإلفصاح يتم أو العقوبات التي بالتحقيقات اخلاصة

املؤسسية النزاهة املمنوح إلدارة التفويض

النزاهة املؤسسية كذراع مستقل  إدارة إنشاء 2001 عام في مت
واإلدارة تابعة مباشرة بالتحقيقات، معني الدولي البنك موعة

بإجراء املؤسسية النزاهة إدارة وتضطلع الدولي. البنك لرئيس
التي املشروعات في والفساد االحتيال مزاعم بشأن حتقيقات

سوء حول قد تنشأ التي املزاعم إلى باإلضافة ميولها البنك،
ما بإحالة اإلدارة وتقوم البنك، موظفي من جانب السلوك

القرارات مثل باتخاذ املعنية اجلهات نتائج إلى من إليه خلصت
الرئيس للحاالت اخلارجية) ونائب (بالنسبة العقوبات جلنة

الوظيفي) السلوك سوء حاالت (بشأن البشرية املوارد خلدمات
العقوبات، جلنة قامت من إجراءات. وقد يلزم ما اتخاذ أجل من
أطرافا متس حلاالت إدارية بإجراء استعراضات ،1998 عام منذ

بشأنها، حتقيقات بإجراء املؤسسية النزاهة إدارة خارجية قامت
أي على عقوبات الرئيس بفرض توصيات إلى اللجنة ورفعت

إدارة وتقوم والفساد. االحتيال أعمال في ضلوعه ثبت شخص
إحاطة تقرير بتقدمي سنوي، ربع أساس على املؤسسية، النزاهة

التنفيذيني، املديرين املراجعة التابعة لس جلنة إلى شفوية
والنتائج الرئيسية مرئياتها اللجنة هذه تناقش مع حيث

التحقيقات. واقع من املستخلصة

النزاهة  إدارة متكني 2006 السنة املالية خالل في وجرى
رصد مجال في بأعمالها لالرتقاء القوة املؤسسية من أسباب

مبزاعم املتعلقة املتابعة وتعزيز االحتيال أعمال وقوع واستشعار
في وخاصة ميولها البنك، التي املشروعات في والفساد االحتيال
أفضل لتحقيق توازن منها املرتفعة. وسعيا ااطر ذات البلدان

 (1) على: اإلدارة عملت الوقائي، واملنهج التفاعلي املنهج بني
حتسني  (2) احلاالت؛ أعباء في إدارة أكثر كفاءة جديد منهج تبني

الفساد مكافحة إستراتيجيات صلب في اإلدارة أعمال دمج
والعمل البنك عمل مبناطق املعنية رق الفِ بتطبيقها تقوم التي

مع الزمالء املؤسسية، بالتعاون النزاهة إدارة وبدأت القطري.
”الدروس بتضمني املسارعة في البنك، عمل مناطق إدارات في

وبرنامج للمشروع األولي التصميم مرحلة في املستفادة“
فيما تعده توصيات تضمني في أيضا كما بدأت تطوره، مراحل

بالتحقيقات. خاصة تقارير من

عمليات إجراء النزاهة املؤسسية في إدارة استمرت كما
من االستعراض وهو نوع ـ املفصل للتنفيذ االستعراض

تنطوي ويُرى أنها البنك ميولها التي املشروعات بشأن االئتماني ـ
هذه ويتم إجراء البلدان. من عدد في ”مخاطر مرتفعة“ على

مصممة وهي القطرية املكاتب مع بالتنسيق االستعراضات
وجود التأكد من طريق عن الفساد أعمال الستشعار ورصد

في مشروعات مختارة. واإلشرافية السليمة املالية الضوابط

شبكة مع بالتعاون املؤسسية، النزاهة إدارة كذلك تقوم
(PREM) ومعهد البنك  االقتصاد وإدارة الفقراء أعداد تخفيض

تدريب الوقاية عن طريق حتقيق في باملساهمة ،(WBI) الدولي
عمليات في والفساد االحتيال أعمال رصد املوظفني واخلبراء على

وردعها. البنك

والنشاط الهمة من املؤسسية مزيدا النزاهة إدارة أظهرت وقد
اجلهات إلى القيمة العالية حتقيقاتها نتائج عمليات إحالة في
اجلهود زيادة ذلك على وترتب إجراءات. من يلزم ما التخاذ املعنية
مع اجتماعات وعقد اجلودة، عالية إحالة تقارير لكتابة املبذولة
البلدان تتخذها التي اإلجراءات احلكوميني ومتابعة املسؤولني

التحقيقات. بشأن املعنية

 2006 املالية السنة في املؤسسية النزاهة إدارة وقامت
الطوعي بتدشني برنامج اإلفصاح اخلاصة اخلطط باستكمال

التي املواقف عن اإلبالغ من الشركات لتمكني املصمم الرسمي
ذلك عدم مقابل في ويتم فساد. أعمال في ضالعة كانت فيها

باإلضافة إلى واحلرمان املنع املعنية لعقوبة الشركة تعرض
وهويتها. شخصيتها سرية على احلفاظ

 3  |  2006-2005 للنزاهة، السنوي التقرير
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املالية باملؤسسات أقسام النزاهة أيضا مع اإلدارة وتعاونت هذا
الواقعة اتلفة للقضايا مشترك فهم إلى األخرى للوصول

عقد وأدى املشتركة. واختصاصاتها في نطاق صالحياتها
اجلهود تضافر أسس وضع فيما بينها إلى املنتظمة االجتماعات

أمور بني من والقيام، والفساد، االحتيال تنسيق تعاريف بشأن
من املشترك واحلرمان املنع عقوبة فرض إمكانية بتحقيق أخرى،

وفي فبراير/شباط الدولية. املالية املؤسسات هذه جميع قبل
املؤسسات املالية األخرى وقادة وولفويتز الرئيس وافق ،2006

اقتراحات لتقدمي خطوة باتخاذ األمام إلى هذه العمل دفع
محددة.

وتعزيز مكافحة العامة بنظم اإلدارة النهوض مسألة أن والواقع
تبني من حيث بنفسه املرء يبدأ أن تقتضي العالم في الفساد

بذلك، ووعيه إدراكه من وانطالقا وتنفيذها. أفضل املمارسات
أي تضارب في شأفة الداخل الستئصال إلى أيضا البنك نظر

موظفيه. من أي قبل من يكتنفها الفساد ممارسات املصالح وأية
كبار  التزامات وتعزيز تقوية 2003 عن عام في البنك وأعلن

على يتعني اآلن إذ املالي. اإلفصاح مبتطلبات واخلبراء املوظفني
تفصيلي حول سنوي بيان بتقدمي يقوموا بالبنك أن املديرين كبار

هذا سريان من الرغم وعلى أُسرهم. وأفراد هم املالي وضعهم
املؤسسية النزاهة موظفي إدارة من كبار فقط اثنني على األمر

قاموا  من موظفي اإلدارة املائة في 95.2 أن إال ،2006 عام في
ذلك، إلى وباإلضافة املالية الشخصية. أوضاعهم عن باإلفصاح

على بالتوقيع إدارة النزاهة املؤسسية منسوبي قام جميع
إجباريا بإنهاء اخلدمة تقضي بالسرية اتفاقية إضافية خاصة

االتفاقية. في الواردة الشروط من بأي حالة اإلخالل في



واملوارد واملوظفون، التنظيمي، ثانيا: الهيكل

الوظيفية. الفئات هذه من فئة العمل لكل إلى مدة فقط يرجع املؤقت واملوظف واالستشاري بالبنك، بني موظف أن الفرق مالحظة األرقام، هذه تفسير عند ينبغي، 4
ذلك. خالف يذكر لم ما األمريكية املبالغ بالدوالرات جميع  5

النزاهة املؤسسية (السنوات التوظيف بإدارة مستويات :1 اجلدول
(2006-2004 املالية

املالية   السنة املالية  السنة املالية  السنة  
2006  2005  2004   

موظفو البنك
32  33  28 آخرون  محققون/متخصصون

عمالء وخدمات إدارية شؤون
6   9  9 أخرى  مساندة وخدمات
38   42   37 الفرعي  اإلجمالي

مؤقتون استشاريون/موظفون
14  9  6 آخرون  محققون/متخصصون

عمالء وخدمات إدارية شؤون
5   4   4 أخرى  مساندة وخدمات
19   13  10 الفرعي   اإلجمالي

57  55  47 املوظفني واالستشاريني  عدد إجمالي

املؤسسية النزاهة إدارة ميزانية :2  اجلدول
(2006-2004 املالية (للسنوات

األمريكية) (مباليني الدوالرات
السنة املالية  املالية  السنة املالية السنة  

2006  2005  2004   

8.842   9.4  9.3 األساسية  امليزانية مخصصات

4.416   1.3 منتصف العام)  0.6  (في مخصصات إضافية

 13.258   10.7   9.9 بها  املصرح امليزانية إجمالي

إلدارة  2005 السنة املالية مخصصات ميزانية بلغ إجمالي وقد
و 13.258 مليون  أمريكي دوالر مليون 10.7 املؤسسية النزاهة
ذلك  (انظر اجلدول 2).5 ومثل 2006 املالية للسنة أمريكي دوالر
املالية  للسنة أمريكي مليون دوالر 9.4 قدرها أساسية ميزانية

أمريكي.  دوالر مليون بلغت 1.3 إضافية 2005 ومخصصات
األساسية امليزانية بلغت ،2006 املالية للسنة وبالنسبة

إضافية قدرها 4.416  ومخصصات أمريكي دوالر مليون 8.842
أمريكي. دوالر مليون

املؤسسية النزاهة إدارة تنظيم

نهايةكانت  في تتكون، املؤسسية إدارة النزاهة
املديرة مكتب من ،2006 املالية السنة
وضمان اجلودة، السياسات، املسؤول عن

وحدة خدمات ثم اإلستراتيجية؛ االتصاالت وإجراء املوارد، وإدارة
إدارة أعباء معلومات نظام عن املسؤولة اجلنائي والبحث األدلة

للتنفيذ؛  املفصلة املعرفة واالستعراضات وإدارة (INTIS) احلاالت
الداخلية؛ التحقيقات ووحدة اخلارجية؛ التحقيقات ووحدة

السنة في اإلدارة تلقت كما الطوعي. اإلفصاح برنامج ووحدة
من  املزيد جذب على عالوة مالية إضافية، موارد 2006 املالية

هذه خدمات على املتزايدة الطلبات ملواجهة واملهارات املوظفني
وخبراتها. اإلدارة

من احلالي الوقت في املؤسسية إدارة النزاهة فريق ويتألف
من  وهم مختلفة، مجاالت في موظفا متخصصا 50 من أكثر

في ااالت خبراء الفريق ويضم البلدان. من مجموعة متنوعة
(على املستويني والتحقيقات واألخالقيات، القانون، التالية:

الدعوى، وإقامة واملقاضاة الواليات)، ومستوى الدولي والوطني
والبحث اجلنائي، األدلة باستخدام واملالي احملاسبي والتحليل
تخصصية ومجاالت البيانات، وإدارة اجلرمية، واألبحاث، وعلم

أخرى.

املؤسسية التوظيف واملوارد بإدارة النزاهة

إدارة إجمالي عدد موظفي بلغ 30 يونيه/حزيران 2005، في
املوظفني  من وموظفة: 42 55 موظفا املؤسسية النزاهة

13 استشاريا  و محددة، والعاملني ملدة مفتوحة ملدة العاملني
العدد اإلجمالي  بني من وكان 4 .(1 وموظفا مؤقتا (انظر اجلدول

العمالء (ACS) و 42  اإلدارية وخدمة موظفا للشؤون 13 لهؤالء
سابقون)، نيابة ووكالء ذلك محامون، في (مبا احملققني من موظفا

في واملتخصصني اجلنائية، األدلة من االستفادة مع واحملاسبني
وموظفني املوارد، إدارة وموظفي البيانات، قواعد وإدارة التوريدات

ومديرين. العمليات، في متمرسني

إدارة إجمالي عدد موظفي بلغ 30 يونيه/حزيران 2006، وفي
املوظفني  من وموظفة: 38 57 موظفا املؤسسية النزاهة

19 استشاريا  و محددة، والعاملني ملدة مفتوحة ملدة العاملني
11 موظفا  هؤالء بني من كان .(1 وموظفا مؤقتا (انظر اجلدول

العمالء. وخدمة اإلدارية للشؤون
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�لسنة 
�ملالية 2006

التحقيقات أنشطة ثالثا:

املؤسسية النزاهة بإدارة احلاالت عدد اجلدول 3:
6(2006-2004 املالية (السنوات

من 334 إلى  جرى خفض عدد احلاالت (حيث املالية 2004 السنة في املتراكمة احلاالت عدد وذلك لتصحيح حالة بلغ حجمها 16 تنازلية مراجعة بإجراء السنوي، التقرير هذا بشأن املؤسسية، النزاهة إدارة قامت 6
قبل  اخلطأ هذا نشأ وقد مرتني. حالة 16 تعداد املتعمد غير اخلطأ طريق عن مت أنه هذا االستعراض مبوجب اإلدارة قررت وقد املالية 2005. السنة في اإلدارة أجرته الذي الداخلي االستعراض انعكاسا لنتيجة ،( 318

.2005 املالية السنة بداية في موحدة بيانات قاعدة الداخلية واخلارجية في احلاالت قاعدتي بيانات دمج

التحقيقات

2005 بدأت  املالية املؤسسية السنة النزاهة إدارة
ترحيلها  مت مفتوحة حالة 318 جعبتها وفي

املائة)  في 70) 224 منها السابقة، الفترة من
 94 و البنك) ميولها مشروعات في وفساد (احتيال خارجية حالة

موظفني).  قبل من سلوك (سوء داخلية حالة املائة) في 30)
وإقفال 427 حالة،  جديدة 352 حالة فتح مت السنة، تلك وخالل

بانخفاض  أي املالية 2006 ـ السنة إلى حالة 243 ترحيل مع
املالية  بداية السنة في الوضع كان عليه عما حالة 75 قدره
السنة في اجلديدة احلاالت عدد وكان (انظر اجلدول 3). 2005

املالية 2004  السنة طفيفة عنه في بدرجة أقل 2005 املالية
فيها  باب النظر إقفال جري التي احلاالت عدد أن إال حالة). 354)

السنة  في كثيرا (427) منه 2005 أعلى املالية السنة في
 2005 وكانت حصيلة السنة املالية .(341) 2004 املالية

من كبير عدد باستعراض املؤسسية النزاهة لقيام إدارة نتاجا
قائمة ضمن كانت التي نسبيا القدمية االحتيال والفساد حاالت

خامدة كانت ولكنها الفنية، الناحية من املفتوحة احلاالت
مت وقد والنوايا. كل األغراض من حيث تفاعل ألي وغير خاضعة
بيانات قاعدة في احلاالت بهذه املتعلقة املعلومات كافة إدخال
اإلدارة تلقي حالة في احلاالت فتح إعادة ميكن بأنه علما اإلدارة،

ذلك. جتيز جديدة معلومات

2006 ولديها 243  املالية السنة املؤسسية النزاهة إدارة بدأت
خارجية  حالة املائة) في 48) 117 منها رَحلَة مفتوحة، مُ حالة

(52 في  126 و البنك)، في مشروعات ميولها وفساد (احتيال
خالل ومت في موظفني). قبل من سلوك (سوء داخلية حالة املائة)
وترحيل 294  وإقفال 241 حالة جديدة 292 حالة فتح السنة

بداية  عن بزيادة 51 حالة أي 2007 ـ املالية السنة إلى حالة
احلاالت اجلديدة عدد وكان (انظر اجلدول 3). 2006 املالية السنة

املالية  السنة في منه أقل (292) 2006 املالية السنة في
في السنة إقفالها مت التي احلاالت وكان عدد .(352) 2005

املالية 2005. السنة في 2006 (241) أقل منه (427) املالية

احلاالت أعباء إدارة

حيث كثيرا من أكبر البنك خارج الناشئة عدد احلاالت كان لقد
قامت ولذا حالة. كل بشأن شامل حتقيق إلجراء املوارد الالزمة

في والتصنيف الفرز منهج باستخدام املؤسسية النزاهة إدارة
رسميا وافقت عليه الذي اخلارجية وهو املنهج احلاالت أعباء إدارة

املالية في السنة التنفيذيني املديرين ومجلس جلنة املراجعة
.2004

إلجراء هذا املنهج، مبوجب جميع احلاالت اخلارجية، خضعت وقد
أولويات حتديد في ة َمعَ ُا املعلومات استخدام ومت أولي حتقيق

ذات واحلاالت املعايير. من مجموعة باستخدام وتصنيفها املزاعم
إجراء بدون عادة إقفالها احلاالت التي يتم هي األولوية املنخفضة

اخلاصة بها املعلومات إدخال يتم أنه التحقيقات، إال من مزيد
(INTIS) للرجوع  املؤسسية النزاهة إدارة بيانات قاعدة نظام في
في حالة احلاالت هذه فتح إعادة ويجوز مستقبال وحتليلها. إليها

تستدعي إضافية معلومات أية املؤسسية النزاهة إدارة تلقي
في واملرتفعة املتوسطة ذات األولوية احلاالت تضمني ويجري ذلك.

املرتفعة احلاالت في للتحقيق جدول عمل ويتم برنامج العمل،
يتغير أن ويجوز وأهميتها. تأثيرها مدى إلى استنادا األولوية
معلومات أية تلقي في ضوء مبرور الوقت األولويات تصنيف

إضافية.

والتصنيف الفرز منهج تطبيق يتم ال أنه إلى اإلشارة وجتدر
فجميع الداخلية. احلاالت بإدارة أعباء املرتبطة التحقيقات في
املرتفعة املرتبة حتتل الدولي البنك موظفي متس التي احلاالت

درجة أقصى باستيفاء فيها التحقيق ويتم ذاتها حد في األولوية
إقفالها. قبل مطلوبة قانونية



إقفالها  التي يتم األولوية مرتفعة عن بأولوية أحيانا فتحها يتم التي احلاالت ومثال ذلك التحقيقات. سير أثناء للتغيير احلاالت عرضة مراتب تصنيف للجمع، ألن غير قابلة الصف) اجلدول (حسب هذا في األرقام  7
 153 مت إقفال ولكن املالية 2005، السنة في أنها وردت منخفضة األولوية أو حالة 100 فتح مت أنه إما قد حيث ،4 اجلدول في األولوية املنخفضة احلاالت صف وضوحا في في أولويات احلاالت أشد التغيير ويكون بها.

حالة.
املالية 2004“، السنة البنك، ميولها مشروعات الوظيفي واالحتيال والفساد في السلوك بسوء اخلاصة والعقوبات التحقيقات بعنوان ”تقرير سنوي حول املؤسسية النزاهة عن إدارة الصادر السنوي للتقرير طبقا 8

رقم 6. في احلاشية تفسيرة مت الذي اخلطأ بسبب حالة، 166 إلى هذا الرقم التقرير بتصحيح في هذا اإلدارة قامت وقد املالية 2005. السنة إلى مرتفعة األولوية حالة 182 ترحيل مت

7 2005 و 2006) املاليتان (السنتان تصنيفاتها حسب احلاالت عدد معاجلة اجلدول 4:

النزاهة إدارة استكملت اجلدول رقم 4، في مبني هو كما
املالية  في السنة األولوية حاالت مرتفعة 209 املؤسسية

ترحيل  ومت حالة خارجية. و 75 داخلية 134 حالة منها ،2005
مت كما املالية 2006. السنة إلى مرتفعة األولوية حالة 169

أي املالية 2006، السنة إلى متوسطة األولوية حالة 27 ترحيل
املالية 2004. اخلاص بالسنة الرقم عن حالة 50 قدره بانخفاض

من 24  حاالت 6 مبقدار األولوية املنخفضة احلاالت ترحيل وزاد
جزئي بشكل انعكاسا املالية 2005، السنة خالل حالة 30 إلى

أعباء إدارة في والتصنيف الفرز نظام هو جديد منهج الستخدام
احلاالت.

ترحيلها  مت حاالت ترحيلها  مت حاالت ترحيلها حاالت مت  
السنة  إلى حاالت   حاالت  إلى السنة حاالت حاالت السنة إلى  
املالية 2007  مقفولة جديدة املالية 2006 مقفولة جديدة املالية 2005

 203  119  153  169  209  221  8 166 األولوية   مرتفعة
(117) (26) (51) (92) (75) (104) (72) (خارجية) 

42  32  47  27  58  31  77 األولوية  متوسطة

6  75  51  30  154  77  24 األولوية  منخفضة

43  15  41  17  6  23  51 أولي)  (حتقيق تصنيف بدون

294  241  292  243  427  352  318 احلاالت  عدد إجمالي

،4 رقم اجلدول موضح في هو كما ،2006 املالية السنة وفي
األولوية، منها 93 حالة  مرتفعة حالة 119 استكملت اإلدارة

مرتفعة  حاالت ترحيل 203 ومت حالة خارجية، 26 و داخلية
42 حالة  مت ترحيل كذلك .2007 املالية السنة إلى األولوية
قدرها بزيادة أي ،2007 املالية السنة إلى متوسطة األولوية

انخفض كما املالية 2005. اخلاص بالسنة الرقم عن حالة 15
هبط  حيث 24 حالة، مبقدار األولوية احلاالت املنخفضة ترحيل

املالية 2006. السنة أثناء حاالت 30 إلى 6 من
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املؤسسية النزاهة إدارة فتحت ،2006 املالية السنة نهاية وقبل
بإقفال 26  وقامت األولوية مرتفعة خارجية جديدة حالة 51
بزيادة  117 حالة ترحيل أدى إلى مما السنة املالية؛ حالة أثناء

املالية السابقة  السنة املرحلة في احلاالت عن حالة 25 قدرها
ترحيل مت األولوية، املتوسطة للحاالت اجلدول 6). وبالنسبة (انظر

عن  15 حالة قدرها بزيادة املالية 2007، السنة إلى حالة 42
املالية السنة إلى الفئة ترحيلها من هذه التي مت احلاالت عدد

املالية  إلى السنة األولوية حاالت منخفضة 6 ترحيل ومت ،2006
 26 مبقدار ”غير مصنفة“ فئة من احلاالت عدد زاد وقد .2007

حالة. 17 إلى 43 من ارتفع حيث حالة

في السنتني البنك التي تلقاها املزاعم طبيعة أن بالذكر واجلدير
في  بني عمليات االحتيال تتراوح و2006 املاليتني2005

القانونية غير اخلفية العموالت تقدمي والتواطؤ مع التوريدات
في املصطنعة والزيادة في احملاسبة واالحتيال والرشوة؛ والغش

أنها كما املشروعات. أصول استخدام وسوء األثمان واألسعار
احلقائق وحتريف االدعاء الكاذب مثل أخرى تضمنت أنشطة

الشكل يوضحه ملا وطبقا العطاءات. في املقدمة في املؤهالت
املزاعم مثل قد التوريدات عملية في التواطؤ فإن ،1 رقم البياني

املزاعم  إجمالي من املائة في 36 شكل حيث شيوعا، األشد
وتليه .2005 املالية السنة في إقفالها مت باحلاالت التي اخلاصة

الرشوة  تليها املائة) في 23) القانونية اخلفية غير العموالت
معظم  في استكمالها بالتواطؤ يتم التي كان املائة)، في 17)

مدفوعات بتقدمي واملناقصات العطاءات أثناء عملية األحيان
هذه مثلت وقد الفواتير. قيمة سداد أجل من الحقا إضافية

تلقتها  التي املزاعم كافة من املائة في 76 معا الثالث الفئات
.2005 السنة املالية اإلدارة في

احلاالت أعباء وإدارة التحقيقات

النزاهةعلى  إدارة قامت اخلارجية، احلاالت صعيد
املالية  السنة إلى حالة 224 بترحيل املؤسسية

بزيادة  أي جديدة، وفتحت235 حالة ،2005
وأقفلت املالية 2004، اخلاص بالسنة الرقم عن حالة 32 قدرها

بالسنة  اخلاص الرقم عن حالة بزيادة قدرها 70 293 حالة، أي
166 حالة  ترحيل مت لذلك، ونتيجة اجلدول 5). (انظر 2004 املالية

عن  قدره 58 حالة صاف 2006 بانخفاض املالية السنة إلى
،2005 املالية السنة نهاية وقبل السابقة. بالسنة اخلاص الرقم

وإقفال 75  األولوية مرتفعة جديدة حاالت خارجية فتح104 مت
بزيادة  أي 92 حالة، ترحيل أدى إلى مما السنة املالية، حالة أثناء

السنة  في احلاالت بترحيل الرقم اخلاص عن حالة 20 قدرها
متوسطة  27 حالة ومت ترحيل اجلدول 6). (انظر السابقة املالية

 50 قدره كبير بانخفاض ،2006 املالية السنة إلى األولوية
،2005 السنة املالية إلى ترحيلها التي مت احلاالت عدد حالة عن
احلاالت  عدد أن كما حالة منخفضة األولوية. 30 إلى باإلضافة

 34 قدره انخفاضا شهد قد أولي)“ (حتقيق ”غير مصنفة املدرجة
هذه  مثل في حالة؛ وال ميكن 51 إلى 17 من هبط حيث حالة

استكمال قبل لألولويات تصنيف أي  احلاالت إجراء
األولي. التحقيق

ترحيلها إلى مت التي احلاالت عدد فإن سبقت مناقشته، وكما
فتح 190 حالة  ومت حالة؛ بلغ 166 2006 قد املالية السنة

املالية  اخلاص بالسنة الرقم عن حالة 45 جديدة بانخفاض قدره
الرقم  عن مبقدار 147 حالة أقل أي حالة 148 إقفال ومت ،2005
لذلك، مت اجلدول 5). ونتيجة (انظر 2005 املالية بالسنة اخلاص

قدرها  صافية املالية 2007 بزيادة السنة إلى حاالت 208 ترحيل
عن السنة السابقة. حالة 42

والعقوبات اخلارجية احلاالت التحقيقات في رابعا:

املؤسسية النزاهة بإدارة اخلارجية احلاالت اجلدول 5:
(2006-2004 املالية (السنوات

166

223

208 190

�لسنة 
�ملالية 2004

203

148

166

224

224

244

235
293

عد� �حلاال� حاال� مت �قفالها   حاال� مت فتحها  حاال� مت ترحيلها   

عد� �حلاال� حاال� مت �قفالها   حاال� مت فتحها  حاال� مت ترحيلها   

عد� �حلاال� حاال� مت �قفالها   حاال� مت فتحها  حاال� مت ترحيلها   

�لسنة 
�ملالية 2005
�لسنة 
�ملالية 2006

املؤسسية النزاهة بإدارة اخلارجية احلاالت اجلدول 6:
(2006-2004 املالية (السنوات أولويتها مراتب  حسب
الالحقة املالية السنة في احلاالت عدد إلى ترحيلها مع

43

2730

51

117

42

92

7277

24

6

17

�لسنة 
�ملالية 2004

�لسنة 
�ملالية 2005
�لسنة 
غير مصنفة�ملالية 2006 منخفضة �أل�لوية  متوسطة �أل�لوية  مرتفعة �أل�لوية    

غير مصنفة منخفضة �أل�لوية  متوسطة �أل�لوية  مرتفعة �أل�لوية    

غير مصنفة منخفضة �أل�لوية  متوسطة �أل�لوية  مرتفعة �أل�لوية    



(2005 املالية (السنة أنواع املزاعم املتلقاة :1 رقم البياني الشكل

عموال� خفية غير قانونية

�شو� مز�عم �خر�

��عا��� كا�بة

17%

�لتالعب في ترسية �لعطا���/�لتو�طؤ
36%

23%

14%

10%

عموال� خفية غير قانونية

�شو�
مز�عم �خر�

��عا��� كا�بة

22%

�لتالعب في ترسية �لعطا���/�لتو�طؤ
36%

13%

16%

13%

املالية 2006) املتلقاة (السنة املزاعم أنواع :2 رقم البياني الشكل

قام التي نصيب احلاالت فإن هذه املزاعم، ملصادر وبالنسبة
العمل فرق قادة (غالبا البنك من موظفون عنها باإلبالغ

الزيادة استمر في قد املالية) واإلدارة التوريدات في واألخصائيون
املالية 1999 إلى 32  في السنة املائة في من 26 ارتفع — حيث

جزئية  بصورة 2005 — انعكاسا املالية السنة في املائة في
العمليات سياق في املؤسسية النزاهة بوظائف الوعي لتنامي

رقم 3). البياني (انظر الشكل البنك بها يقوم التي

في املؤسسية النزاهة إدارة تلقتها التي أنواع املزاعم كانت
تقريبا ألنواع املزاعم  بصورة تامة مطابقة 2006 املالية السنة

الشكل في مبني ملا هو السابقة. فطبقا املالية السنة في
الفئة مبثابة عملية التوريدات في كان التواطؤ ،2 رقم البياني
املزاعم  جميع من املائة في 36 مثل حيث وتكرارا تواترا األشد

السنة في حاالتها في النظر باب وإقفال استكمالها التي مت
شيوعا األشد التالية الفئة الرشوة ومثلت .2006  املالية

كافة  من املائة في معا 58 في املائة). ومثلت هاتان الفئتان 22)
.2006 السنة املالية املتلقاة في املزاعم
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املزاعم  مصادر :3 رقم البياني  الشكل
(2005 املالية (السنة

املزاعم  مصادر :4 رقم البياني  الشكل
(2006 املالية (السنة

2004 و 2005) حسب املنطقة (السنتان املاليتان املؤسسية النزاهة بإدارة اخلارجية احلاالت اجلدول 7:

موظفو� ��ستشا�يو� بالبنك

مقا�لو� 
�متعهد�� 

�حلكومة ��لقطا� �لعا�

مصا�� �خر�
37%

32%

10%

21%

موظفو� ��ستشا�يو� بالبنك

مقا�لو�
 �متعهد�� 

�حلكومة 
��لقطا� �لعا�

مصا�� �خر�

22%

32%

16%

30%

الشرق ملنطقة بالنسبة مثال احلال هو املنطقة كما في املعنية
مبرور الوقت احملققني اضطالع ومع أفريقيا. وشمال األوسط

من فإنه نطاقا، أوسع جغرافية مناطق حول حتقيقات بإجراء
فيها ال يعبر التي تنحسر وتتراجع الظاهرة احلالية أن املتوقع

احلقيقي. الواقع عن اإلبالغ حاالت انخفاض

آسيا واحمليط شرق قامت مناطق ،2005 املالية السنة في
الوسطى  وآسيا وأوروبا (51 حالة) حالة) وجنوب آسيا 63) الهادئ

كان  بينما احلاالت اجلديدة؛ عدد من أكبر عن باإلبالغ حالة) 40)
وشمال األوسط منطقة الشرق نصيب من احلاالت من أقل عدد
(125 حالة)  آسيا واحمليط الهادئ شرق ومثلت منطقة أفريقيا.

من  األكبر النصيب حالة) 101) الوسطى وآسيا أوروبا ومنطقة

في السنة املزاعم عن البنك موظفي إبالغ نصيب ظل وقد
السنة  في املائة) في 32) نفس مستواه على 2006 املالية

رقم 4). البياني (انظر الشكل 2005 املالية

(انظر  البنك مناطق عمل حسب احلاالت بتوزيع وفيما يتعلق
التي يتلقاها عدد املزاعم على أن التأكيد ينبغي ،(7 رقم اجلدول

الفساد مدى يعكس بالضرورة ال معينة منطقة من البنك
احلالية إن اإلحصائيات بل املنطقة. هذه بلدان في املستشري
التي املزاعم مصادر على مؤشرات وببساطة األحرى على هي

إدارة كانت التي بدورها األماكن والتي تعكس إبالغها للبنك، مت
األخيرة. في السنوات نشاطا بشأنها النزاهة املؤسسية أشد

ملشروعات نسبياً صغيرة حافظة أيضا التوزيع يعكس ورمبا

نهاية  في عدد احلاالت في  مت إقفالها حاالت في الفرعي اإلجمالي جديدة في حاالت احلاالت في  ترحيل   
2005 املالية السنة  2005 املالية السنة  2005 املالية السنة  2005 املالية السنة  2004 السنة املالية املنطقة 

29  43  72  39  33 أفريقيا

36  89  125  63  62 واحمليط الهادئ آسيا شرق

31  70  101  40  61 الوسطى أوروبا/آسيا

23  38  61  30  31 الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا

12  4  16  12  4 أفريقيا وشمال األوسط الشرق

35  49  84  51  33 آسيا جنوب

166  293  459  235  224 اإلجمالي  



املزعوم،  السلوك سوء ارتكات عدم كافية على أدلة توفر عند من الصحة“ لها أساس ”ال املزعوم، وحتت فئة السلوك سوء االتكاب تثبت كافية أدلة توفر في حالة األدلة“” كفاية ”ثبوت فئة حتت احلالة 9 تندرج
مقنعة. وغير الداللة قطعية األدلة املتاحة ظنية وغير تكون عندما كفاية األدلة“ ”عدم وفئة

و2006) املاليتان 2005 (السنتان املنطقة حسب املؤسسية بإدارة النزاهة اخلارجية احلاالت :8 اجلدول

أو األدلة“ أو”عدم كفاية األدلة“ ”ثبوت كفاية فئات إلى تصنيفها
الصحة“.9  من لها أساس ”ال

في  بإدراجها إما احلاالت تصنيف133 حالة هذه بني ومت من
”بإحالتها“. أو إجراء“ أي اتخاذ يلزم األولوية/ ال ”منخفضة فئة

املالية السنة انتهاء بعد النزاهة املؤسسية، إدارة وشرعت
 133 عددها البالغ احلاالت لهذه استعراض في إجراء ،2005
السليمة األسباب بدون مت إقفالها قد كان ما إذا لتقرير حالة
ينبغي كان أنه االستعراض هذا مبوجب وتقرر لذلك. املوجبة

عددها 133 حالة  البالغ احلاالت هذه من حالة تصنيف131
(انظر  إجراء“ أي يلزم اتخاذ ال األولوية/ الفئة ”منخفضة ضمن

.(2 احلاشية رقم أيضا

احلاالت  هذه من حالة 125 أن إدارة النزاهة املؤسسية وقررت
للحاالت  وبالنسبة سائغة؛ مببررات إقفالها قد مت املائة) في 95)
باالستعراض  القائمون يتمكن لم املائة)، في 5) املتبقية الست

تصنيفها مت وبالتالي قاطع بشأنها قرار أي إلى الوصول من
الدقيق والفحص الغربلة بعد ولكن الرمادية، املنطقة كحاالت

متوفرة، تكن لم التي وتلك الضرورية واملستندات الوثائق لكافة
دون احلاالت جميع إقفال قد مت باالستعراض أنه القائمون قرر

مببررات مقبولة.10 استثناء

احلاالت من عدد أكبر إقفال وكان املالية. السنة احلاالت خالل عدد
أيضا. الهادئ واحمليط آسيا شرق منطقة نصيب من (89)

آسيا واحمليط شرق قامت مناطق ،2006 املالية السنة وفي
عدد  أكبر عن باإلبالغ حالة) 51) حالة) وجنوب آسيا 51) الهادئ

(33 حالة)  الوسطى وآسيا أوروبا تليها اجلديدة؛ احلاالت من
نسبة  من احلاالت كان أقل عدد من بينما حالة). 32) وأفريقيا

شرق منطقة ومثلت أفريقيا. وشمال األوسط الشرق منطقة
ومنطقة  (86 حالة) حالة) وجنوب آسيا 87) الهادئ واحمليط آسيا
عدد احلاالت  األكبر من النصيب حالة) 84) الوسطى وآسيا أوروبا
نصيب من احلاالت من عدد أكبر إقفال وكان املالية. السنة خالل
آسيا  جنوب ومنطقة (40 حالة) الوسطى وآسيا أوروبا منطقة

(40 حالة). 

احملصالت والنتائج

النزاهة إدارة بإقفالها قامت التي للحاالت اإلجمالي العدد بلغ
هذا ويتضمن املالية 2005. السنة في حالة 293 املؤسسية

األولوية“، ”املنخفضة الفئة في تصنيفها التي مت احلاالت العدد
واملرتفعة املتوسطة الفئة في املصنفة احلاالت إلى باإلضافة

تقرر عميقة ثم لتحقيقات خضعت التي وهي احلاالت األولوية

احلاالت في عدد أقفالها  مت احلاالت التي الفرعي  اإلجمالي في  اجلديدة احلاالت ترحيل للسنة     
2006 املالية السنة  2006 املالية السنة في  2006 املالية للسنة  2006 املالية السنة  2005 املالية املنطقة 

44  17  61  32  29 أفريقيا

50  37  87  51  36 الهادئ واحمليط آسيا شرق

24  40  84  33  31 الوسطى أوروبا/آسيا

27  11  38  15  23 الكاريبي الالتينية والبحر أمريكا

17  3  20  8  12 أفريقيا وشمال األوسط الشرق

46  40  86  51  35 آسيا جنوب

208  148  356  190  166 اإلجمالي 
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املالية 2006-2004) (السنوات نتائج التحقيق حسب املؤسسية النزاهة بإدارة اخلارجية احلاالت :9 اجلدول

انحفض بعد  قد بال مبرر املقفولة واحلاالت الرمادية عدد احلاالت أن االستعراض، هذا أثناء النتيجة، وكانت الرمادية. احلاالت من حالة كل باستعراض املؤسسية النزاهة بإدارة كبير احملققني 10 قام
تضمنت  (CCMs) التي املعنية احلاالت إقفال مذكرات على والبقظة) االنتباه أقصى درجات ممارستهم (بعد فريق االستعراض مبعرفة العثور قد مت إما إنه حيث لذلك، املفسرة الشروحات تقدمي

باحلالة. املعني احملقق جانب من هذه املذكرات استيفاء مت إكمال قد لإلقفال، أو أنه سليمة مبررات

أفادت األدلة أن — أي من الصحة لها أساس يكن لم احلاالت
انخفض وقد حقيقية. ليست بها املرتبطة أن املزاعم بوضوح

املالية 2005  السنة في 58 كفاية األدلة من حاالت ثبوت عدد
األدلة إثبات معدل وانخفض املالية 2006، السنة في 13 إلى

إلى 18  في املائة 36 من التحقيق استيفاء بعد احلاالت  في
املائة. في

العقوبات  جلنة التي فرضتها للعقوبات ملخصا 10 اجلدول يقدم
للحاالت  استجابة 2006-2004 املالية السنوات بالبنك خالل

إدارة حتقيقات استيفاء بعد األدلة كفاية فيها ثبوت مت التي
في عاملني استشاريني أو مقاولني ضد املؤسسية النزاهة

العقوبات هذه بنشر البنك ويقوم — البنك ميولها مشروعات
البنك قام ذلك، إلى االنترنت. وباإلضافة على شبكة موقعه على

اتصة. الوطنية السلطات إلى من احلاالت عدد بإحالة

املالية السنة خالل العقوبات جلنة فإن  وبصفة إجمالية،
قد: 2005

املؤسسية؛ النزاهة إدارة من جديدتني حالتني تلقت ■

بشأن  استماع جلسات وعقدت مرات ست اجتمعت  ■ 
حالة؛ 13

فردا؛ و45 شركة على 54 واحلرمان عقوبة املنع فرضت ■

إلى  موجه منها خطاب توبيخ، خطابات ستة أصدرت  ■
أفراد. إلى خطابات 5 و شركة

الوضوح في غاية حدود وضع االستعراض مت في سياق هذا وقد
النظر باب إلقفال مالئمة أنها املؤسسية النزاهة ترى إدارة

في حيويا التي متثل عنصرا هذه احلدود شأن ومن احلاالت. في
أي إجراء تفادي في اإلدارة تساعد أن — وتصنيفها احلاالت تلقي

كبيرا جهدا ويتطلب طويال وقتا يستغرق  استعراض
املستقبل. في

هذه  من مت إقفال 162 حالة أنه إلى أدناه 9 اجلدول شكل ويشير
كاملة  حتقيقات إجراء بعد 2005 السنة املالية خالل احلاالت
 36 بشأن املزاعم األدلة كفاية ثبوت معدل وقد بلغ بشأنها.

املائة  في 48 في بشأن املزاعم األدلة كفاية ولم تثبت املائة. في
أساس  لها لم يكن احلاالت من املائة في 16 أن وثبت احلاالت، من
بها املتعلقة املزاعم أن بوضوح أفادت األدلة أن — أي الصحة من

كفاية ثبوت حاالت عدد الرغم من أن وعلى حقيقية. ليست
والسنة املالية 2005، 2004 املالية بني السنة فيما زاد األدلة قد

استيفاء التحقيق قد بعد احلاالت في األدلة إثبات معدل أن إال
املائة. في إلى 36 في املائة 44 من انخفض

أصبحت قد سبق التنويه في هذا التقرير إلى أن احلاالت وقد
حالة، كل في احملققني أنها تتطلب زيادة عدد لدرجة تعقيدا أكثر

املؤسسية إدارة النزاهة واملشورة من املساندة من املزيد وتقدمي
املشروعات. حياة من اتلفة املراحل أثناء العمليات شبكة إلى

املالية  السنة خالل حالة إقفال 74 أنه مت إلى 9 اجلدول ويشير
كفاية  ثبوت معدل بلغ وقد التحقيقات. استيفاء 2006 بعد

بشأن  كفاية األدلة تثبت في املائة. ولم 18 املزاعم بشأن األدلة
املائة من  في وثبت أن 35 احلاالت، من املائة 47 في في املزاعم

املالية 2006 السنة املالية 2205 السنة املالية 2004 السنة

148  293  223 مت إقفالها حاالت

28  41  120 التحقيق فيها يتم حاالت إحالة/لم

46  90  0 أي إجراء اتخاذ يلزم ال األولوية- منخفضة

74  162  103 ومنها فيها، التحقيق استفاء حاالت مت

 (%18) 13  (%36) 58  (%44) 45 ثبوت كفاية األدلة 

 (%47) 35  (%48) 77  (%48) 49 األدلة  كفاية ثبوت عدم

 (%35) 26  (%16) 27  (%8) 9 الصحة  أساس لها من ال



املالية 2006-2004) (السنوات من جانب البنك العقوبات فرض عملية :10 اجلدول

2006 املالية السنة  2005 املالية السنة املالية 2004  السنة
بعقوبات مرتبطة إجراءات

1  2  23 املتلقاة احلاالت عدد

2  6  8 اللجنة جلسات عدد

2  13  16 استماع جلسات لها عقدت التي احلاالت عدد

املطبقة العقوبات عدد

احلرمان عقوبات عدد

4  54  55  شركات 

9  45  71  أفراد 

13  99  126 احلرمان إجمالي حاالت

التوبيخ خطابات عدد

0  1  4  شركات 

0  5  3  أفراد 

0  6  7 التوبيخ خلطابات اإلجمالي العدد

13  105  133 املطبقة العقوبات عدد

هذه واتسمت املالية 2004)، السنة في شركة 55 مقابل
يلي: احلاالت مبا

هناك  كانت حيث اتساعا، أكثر جغرافي نطاق تغطية  ■
فاصو، وبوركينا ألبانيا، منها ببلدان خاصة حاالت

وفرنسا، وتيمور الشرقية، والصني، وكرواتيا، وكمبوديا،
املتحدة؛ واململكة وليسوتو، واندونيسيا،

أكرز Acres الدولية  شركة مثل كبيرة شركات ضلوع  ■
لألعمال  Thales ثيلز ومجموعة املرفق 4) (انظر* احملدودة

أعمال احتيال. في واالستشارات الهندسية

بـ: العقوبات جلنة قامت ،2006 املالية السنة وفي

املؤسسية؛ واحدة جديدة من إدارة النزاهة حالة تلقي ■

قضيتني؛ بشأن استماع جلستي وعقد مرتني االجتماع ■

أفراد. و 9 حرمان 4 شركات  ■

واحلرمان املنع بحقها عقوبات التي صدرت عدد الشركات أما
املالية 2005  السنة في شركة 54) يذكر تغير دون ثابتا فظل

13  |  2006-2005 للنزاهة، السنوي التقرير
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االستئماني الصندوق من بتمويل البيئة على للحفاظ مشروع

املياه من عيون محمية ملنطقة تصميمي مخطط
اإليكولوجية السياحة ملركز الساخنة املعدنية

املائة من  في 50 من أقل صرف بعد املشروع حالة
التنفيذ اكتمال على متبقية يوما و30 التمويل،

جاهدة سعيها في املؤسسية النزاهة إدارة تستمر وسوف
احلاالت احملالة في إثبات األدلة والبراهني وقوة فعالية تأثير لزيادة

بقدر التأكد عن طريق تليها التي العقوبات والهيئة جلنة إلى
واسعا نطاقا وتغطيتها للحاالت اجلغرافي من التنوع اإلمكان

احملظورة. السلوك سوء أعمال من

اإلحاالت من مجموعة املؤسسية بعمل النزاهة إدارة قامت وقد
السنة في الدولية واملنظمات املعنية األعضاء إلى البلدان

تنطوي اإلحالة وميكن أن والسنة املالية 2006. 2005 املالية
إلى تقرير تقدمي عدم تقدمي أو مع واحد اتصال أكثر من على

في مختلفة هيئات إلى إال أن اإلحاالت لإلحالة. اجلهة املتلقية
إحالة تُعامل على أساس أنها املوضوع نفس بشأن البلد العضو

إحالتني عمل مت ،2005 املالية السنة الغرض. وفي لهذا واحدة
،2006 املالية السنة وفي عضوين (األرجنتني والهند)، بلدين إلى

(بنغالديش،  بلدان إلى 8 12 إحالة اإلحاالت عدد إجمالي بلغ
والهند، والفلبني، وفرنسا، وكمبوديا، وبوليفيا، والبوسنة،

الدولية للشرطة  (املنظمة دولية منظمات 4 و والسويد)،
املتحدة األمم ومفوض اليونسيف، ومنظمة ”االنتربول“، اجلنائية

ملكافحـة الغـش واملكتب األوروبي الالجئني، لشؤون السامي
البلدان اثنني من إلى عمل إحالتني أيضا مت كما واالحتيـال.

اإلفصاح الطوعي لبرنامج التجريبية املرحلة سياق في األعضاء
و2006. املاليتني2005 السنتني في

إلدارة  انتقالية بالنسبة فترة 2006 املالية السنة كانت لقد
من أولوياتها بتحوير في اإلدارة قامت حيث املؤسسية النزاهة

التي التحقيقات إجراء زيادة إلى االجتاه إلى فرض العقوبات
احلاالت. عدد ملعاجلة العاملني من كثيف عدد فيها يشترك

اخلاص قرارها تنفيذ في املؤسسية لبدء إدارة النزاهة ونتيجة
عدد انخفض فقد األعلى، التأثير ذات احلاالت على بالتركيز

كما لفرض عقوبات، استماع جلسات بشأنها التي تُعقد احلاالت
السنة وكانت املطبقة. للعقوبات اإلجمالي أيضا العدد انخفض

العقوبات،  للجنة بالنسبة أيضا انتقالية 2006 فترة املالية
لهذه باإلنابة جديد وأمني أعضاء جدد بتعيني الرئيس قام حيث
أكبر املستجوب الطرف يكون عندما ذلك، على وعالوة اللجنة.
الدولي، فإن املستوى على للصيت وذيوعا شهرة وأكثر حجما

يتطلب مما احلالة، مستميت عن دفاع األرجح إلى على ذلك يؤدي
ذلك في (مبا البنك يكرسها أن يتعني واملوارد التي الوقت في زيادة

احلالة. لهذه املؤسسية) إدارة النزاهة

واحلرمان على املنع عقوبة فرض 2006، مت املالية السنة وفي
الروسي،  باالحتاد ارتبطت حاالت في ذلك مبا أفراد، و9 شركات 4

تستدعي التي احلاالت من عدد هناك لذلك، وباإلضافة وليتوانيا.
الستكمالها وإنهائها، مختلفة مراحل في حاليا وهي عقوبات

العديد من ضلوع على تشتمل التي بعض احلاالت بينها ومن
بالغة التعقيد. تواطؤ قضايا املتهمني في



االئتمانية“. املسؤولية ”باستعراض األولى مراحله في يسمى للتنفيذ املفصل االستعراض نظام كان 11
البنك. ميولها مشروعات مختارة في املتاحة كافة البيانات يقوم بتجميع بل بصفة عامة، أسالييب العينة على املفصل للتنفيذ يعتمد االستعراض ال 12

في 16  بنه بنوم البيان في صدر وقد االئتمانية“، ااطر من احلد إلى تهدف وخطة عمل ملخصا، تقريرا يصدران والبنك الدولي لكمبوديا امللكية ”احلكومة بعنوان الدولي للبنك صحفي بيان انظر 13
.2005 سبتمبر/أيلول

الكشف ألساليب الثانية، املرحلة في العقود، هذه وتخضع
أدلة ولتجميع املؤشرات صحة ودقة مدى لتقرير االحتيال عن

وبينما تؤدي أمكن. حيثما والفساد االحتيال أعمال عن محددة
فكرة تقدمي للتنفيذ إلى املفصل االستعراض من املرحلة األولى

فإن في املشروعات، واألصول القواعد مخالفات عن حجم
لألصول االفة األمور طبيعة عن اللثام متيط الثانية املرحلة

وغير الفاسدة، واألطراف اططات، بتوضيح املرعية والقواعد
الوثائق سوء إدارة مثل الفساد اطر األخرى العوامل من ذلك

ورصد يسهل نقدها التي التوريدات وممارسات واملستندات،
املالية. اإلدارة وضعف فيها، مواطن اخللل

للتنفيذ املفصل االستعراض الثالثة من املرحلة غرض ويتمثل
مؤشرات االحتيال من املستمدة األدلة إثبات في البدء في

هذه إجناز ويتم للتنفيذ. النوعية اجلودة من والتحقق والفساد
التفتيش وعمليات الشخصية املقابالت طريق عن املرحلة

إعداد املفصل للتنفيذ، االستعراض اكتمال فور ويتم، امليداني.
املبني أعاله. على النحو النتائج على يسلط الضوء كتابي تقرير

القطرية الفرق مع القضائيون واحملاسبون احملققون تعاون وقد
في للتنفيذ مفصل استعراض إجراء الستكمال الدولي بالبنك

استعراضات إجناز في العمل بدؤوا كما ،2005 املالية السنة
في وقد مت .2006 املالية السنة في للتنفيذ مفصلة إضافية

استكماله. مت الذي للتنفيذ املفصل االستعراض إجناز كمبوديا
عن باإلعالن العضو البلد وهذا بالبنك القطري الفريق وقام

إجراءات بدأت النتائج، ثم بشأن تقرير االستعراض، وعرض إجراء
االمتثال ملتطلبات حتسني طرق حول حوار إلى أدت التي املتابعة
في  أيضا املؤسسية النزاهة إدارة شرعت كما الدولي.13 البنك

التي أسفر النتائج املستندة إلى التحقيقات عدد من إجراء
االستعراض. عنها

للتنفيذ املفصلة االستعراضات إن عامة بصفة القول وميكن
والبضائع، السلع تقدمي تاريخه قد أكدت إجراؤها حتى مت التي
البنك، ميولها التي املشروعات في واخلدمات األشغال وتنفيذ
املستوى دون من األحيان في كثير النواجت كانت نوعية ولكن

أيضا االستعراضات هذه قامت لذلك، وباإلضافة املطلوب.
نقاط عند والتواطؤ والفساد االحتيال مؤشرات بتحديد

جميع املشروعات في والتنفيذ التوريدات في دورات مختلفة
في االتساق عدم أو التهاون املؤشرات اتارة. وتضمنت هذه

اجتماعات شفافية وعدم بالتوريدات، اخلاصة باإلرشادات االلتزام
العطاءات، في االعتيادية غير التشابه وأوجه العطاءات، تقييم

تنافسية عدم على دالئل ووجود املطلوبة، األشغال تنفيذ وسوء
بعض في املؤسسية النزاهة إدارة وقمت عمليات التوريدات.

أدلة جتميع عملت على من التحقيقات التي املزيد بإجراء احلاالت
للتنفيذ. املفصل االستعراض أثناء احملددة صحة املؤشرات إلثبات

املفصل للتنفيذ االستعراض

الفساد، فقد محاربة بزيادة تركيزه على البنك نظرا لقيام
النزاهة بإدارة اجلنائي والبحث األدلة خدمات اضطلعت وحدة

املفصل للتنفيذ.11  االستعراض نظام بتطوير املؤسسية
النطاق واسع فحص عن للتنفيذ عبارة املفصل واالستعراض

والفحص املقترض. بالبلد خاصة مختارة مشروعات لعقود
يتعلق فيما للمشروع التعاقدية للعمليات استعراض عن عبارة

باستخدام التنفيذ ومراحل املالية، واإلدارة التوريدات، بعقود
من خدمات املستفيدة القضائية احملاسبية املراجعة أساليب
ويتمثل والتحقيق. التدقيق وأساليب اجلنائي، األدلة والبحث

تقييم في للتنفيذ لالستعراض املفصل الرئيسي الغرض
احتيال، أعمال وجود احتماالت لرصد البلد املعني تعاقد عملية

معينة تنطوي عقود حتديد إلى باإلضافة إدارة، وسوء وفساد،
وفساد. احتيال وجود عمليات متسقة مع قوية مؤشرات على

ممارسات على للتنفيذ املفصل االستعراض منهجية وترتكز
احملاسبية املراجعة مجاالت في نطاق واسع مقبولة على

هذه وتستخدم االحتيال، أعمال فحص وميادين القضائية
واليدوية وأساليب اآللية املراجعات مجموعة من املنهجية
على الدالة املؤشرات وحتديد ااطر تقدير أجل التقييم من

وفساد. احتيال أعمال وجود إمكانية

وخصائص سمات والفساد فعبارة عن االحتيال مؤشرات أما
االحتيال  حاالت السلوك في مع وتتفق واملالحظة للتحديد قابلة
العقود في هذه املؤشرات من كبيرة نسبة يذكر أن والفساد. ومما

بصورة قاطعة، وليس األرجح، على استعراضها تشير مت التي
ضعف ومواطن ومنتظمة، النطاق واسعة خلل أوجه إلى

التنفيذ. وعمليات املالية، واإلدارة عقود التوريدات، ومشكالت في
ال املؤشرات هذه غياب أن تؤكد املؤسسية النزاهة إدارة أن إال

االحتيال ضد املشروع أو العقد ومناعة حصانة على ضمنيا يدل
أو العقد ال يدل هذا الغياب على عدم تعرض كما والفساد

وفساد محتملة. احتيال ألعمال املشروع

مراحل في ثالث للتنفيذ االستعراض املفصل إجراء ويتم
هائلة املادي لكميات األولى بالتجميع املرحلة وتبدأ رئيسية.

مشروعات  12 من املالية واإلدارة بالتوريدات اخلاصة البيانات من
في قاعدة املعلومات هذه تخزين يتم ثم البنك، ميولها مختارة

بعد ويجري للتنفيذ. املفصل املتخصصة لالستعراض البيانات
تكشف عن التي األمناط عن البيانات قاعدة في البحث ذلك

واملعامالت التوريدات في عمليات والفساد االحتيال مؤشرات
ظهور إلى البيانات في العميق للبحث مترين املالية. ويؤدي

راية (عالمة وأمامها محددة مالية ومعامالت توريدات عمليات
من املزيد حتتاج إلى املشروعات التي في العقود حتدد حتذيرية)

املفصل. االستعراض
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للتنفيذ املفصل االستعراض

املؤشرات لتحديد تصميمها مت جديدة تفاعلية أداة عن عبارة للتنفيذ املفصل االستعراض
االستعراض هذا نال وقد ميولها البنك. معينة مشروعات في وفساد احتيال وجود على الدالة

املالية، اإلدارة من كل وخبراء موظفي جانب من البنك أوساط في االهتمام من كبيرا قدرا
لتقييم في مبادراتهم منه بدراسته لالستفادة الذين قاموا املراجعة، وجلنة والتوريدات،

تقييم مخاطر االحتيال إلى يسعون الذين العمليات شبكة خبراء ااطر، وكذلك اهتمام
عملهم. نطاق في تقع التي في املشروعات والفساد

بشأن مزاعم أية وجود عدم حالة في حتى للتنفيذ املفصلة االستعراضات إجراء ويتم
على االستعراضات وتعتمد هذه األعمال. هذه مثل حدوث على أدلة أو السلوك سوء أعمال
هذه جناح ويتطلب شهور. ثمانية إجراؤها استكمال ويستغرق مكثفة بصورة ضخمة موارد
وإدارة بالبنك القطري اإلدارة املعنية وفريق الوطنية بني احلكومة شراكة وجود االستعراضات

استكمال بعد طويلة الوثيق فترةً والتعاون التضافر ويستمر هذا النزاهة املؤسسية.
املعنية. احلكومية البنك والسلطات بني املستمر احلوار عن طريق االستعراض

ومن  إندونيسيا، وفييتنام، وكمبوديا. إجراء استعراضات في 2002 استكمال مت منذ العام وقد
أيضا وهناك ،2007 في السنة املالية الهند في وآخر كينيا، في املتوقع إجراء استعراض

أخرى. بلدان في االستعراضات هذه من املزيد إلجراء خطط

من موعة تقييم شامل بإجراء إندونيسيا في سوالويسي في البنك قام ،2002 عام ففي
عقدا  لستة وعشرين املفصل االستعراض على عالوة عقدا، 277 بلغ عددها العقود التي
هذا  تعرض وقد 85 عقدا. بـ املتعلقة املالية واستعراض مفصل لإلدارة بالتوريدات، خاصا

إال الالزمة. واملستندات للوثائق الكمي النقص ضخامة بسبب ناشئة االستعراض ملعوقات
بني مقدمي تواطؤ حدوث قوية على مؤشرات على من العقود كثير في العثور مت أنه

وصورية. وهمية شركات وامتالك العطاءات

التدابير بتحديد املكتسبة، اخلبرة هذه من االستفادة واقع من القطري، الفريق وقام
البنك. ميولها التي املشروعات في والتواطؤ االحتيال أعمال حدوث املمكنة لتقليل العالجية

ملكافحة جلنة تشكيل ذلك في مبا ااطر، حدة إستراتيجيات لتخفيف عدة ومت تنفيذ
الفساد.

في  632 عقدا من األساسية البيانات إدخال 2005، مت املالية السنة في لكمبوديا، وبالنسبة
 257 تضمنت قائمة إعداد جرى ثم للتنفيذ، املفصل باالستعراض اخلاصة البيانات قاعدة

إجراء مت وقد القلق. الحتماالت مثيرة قضايا على منطوية عقودا باعتبارها حتديدها عقدا مت
االستعراض  هذا وأماط عقدا. 119 عددها بلغ العقود هذه بني موعة من استعراض مفصل

العطاءات؛ (2) وعدم  عملية في املنافسة االفتقار إلى (1) املواقف: من عدد عن اللثام
والفساد االحتيال حدوث للحد من والالزمة بالعطاءات اخلاصة العالجية التدابير مالءمة

للقواعد  العطاءات في الضمانات (3) مخالفة البنك؛ ميولها مشروعات في والتواطؤ
والريبة؛ (5) مخالفة  للشك مثيرة أمور على املالية انطواء اإلدارة (4) املرعية؛ واألصول

نتائج  إحالة متت واملستندات. وقد الوثائق إدارة وسوء (6) املقبولة؛ للمعايير املادية األشغال
تدابير أجل تصميم من البنك املعني في القطري والفريق احلكومة إلى االستعراض

هذه املواقف واألوضاع. حدوث تكرار مخاطر لتخفيف عالجية محددة وإجراءات

شرعت إدارة للتنفيذ، املفصلة االستعراضات إجراء أثناء املستمدة للمعلومات ونتيجة
من يتجزأ ال يعد جزءا وهو اإلجراء الذي من التحقيقات، عدد في تنفيذ املؤسسية النزاهة

الشركات. من العديد ضد اتخاذ إجراءات قانونية باملنع احلرمان إلى أدى مما الشاملة، العملية

طاراألول
اإل



والعقوبات احلاالت الداخلية في التحقيقات خامسا:

اجلنائي. سير التحقيق إجراءات عن اجلوانب بعض في املعمول بها واإلجراءات تختلف القواعد لذلك جنائي. ونتيجة طابع ذات ليست وهي اإلداري، بطابعها الدولي البنك التحقيقات في تتسم 14
أخالقيات  ومكتب اإلدارية، واحملكمة االستئناف، وجلنة الوساطة، /املستشار، وخدمات احملقق خدمات أساسية: خدمات خمس من املوظفني بني اخلالفات نظام تسوية يتألف والنوايا، األغراض بكافة يتعلق 15 فيما
العمل، في اإلجهاد بشأن واملشورة املشورة الشخصية ووحدة إسداء القانونية، واإلدارة املوظفني، البشرية، واحتاد املوارد خدمات إدارة هي معاونة إضافية خدمات أخرى لتقدمي جهات وهناك العمل. وسلوكيات

املؤسسية. النزاهة وإدارة
سوء السلوك  بحاالت املتعلقة والعقوبات التحقيقات عن السنوي ”التقرير بعنوان الصادر املؤسسية النزاهة تقرير إدارة الواردة في تلك عن رقم 11 في اجلدول املالية 2006 بالسنة اخلاصة األرقام بعض تختلف 16

خطأين عن هذا االختالف ناجت أن النزاهة املؤسسية إدارة اكتشفت أيدينا، بني الذي السنوي للتقرير بيانات جتميع فلدى .“2004 السنة املالية البنك، واالحتيال والفساد في مشروعات ميولها املوظفني جانب من
و (2) كما  البيانات، إدخال مرحلة البيانات أثناء في قاعدة تسجيله في خطأ ارتكاب مت قد املالية 2004 السنة و/أو املقفولة في املفتوحة احلاالت قليل من تصنيف عدد إذ أن (1) السابق السنوي التقرير إعداد في

في هاتني القاعدتني تستخدم اإلدارة فيها كانت التي الفترة في الداخلية البيانات اخلارجية وقاعدة البيانات قاعدة من كل في احلاالت هذه لوجود نظرا املقصود غير اخلطأ طريق مرتني عن احلاالت مت تعداد بعض
البيانات قاعدة في آلخر سطر من مراجعة بإجراء املؤسسية إدارة النزاهة قامت وقد .2005 املالية بداية السنة في موحدة بيانات قاعدة في بدمجهما القيام قبل اخلارجية احلاالت الداخلية لتسجيل السابق
2004 و  املاليتني السنتني نهاية في النشطة واحلاالت 2004 و 2005، املاليتني السنتني واملقفولة في املفتوحة احلاالت 2004 و 2005، املاليتني إلى السنتني ترحيلها مت التي الداخلية احلاالت حالة من بشأن كل

.2005

املضايقات ذلك في مبا املوظفني، قبل من السلوك سوء من أخرى
واالنتقام، الثأر وأعمال التمييز، اجلنسي، وممارسات والتحرش

والصالحيات. السلطات استخدام وإساءة

املؤسسية النزاهة إدارة موظفو يقوم ذلك، إلى وباإلضافة
ملعاجلة مزاعم املتاحة اآلليات حول املديرين إلى املشورة بإسداء

إرشادات تقدمي خاصة بصفة ويتم والتحرش اجلنسي. املضايقات
في املضايقات مزاعم ينبغي التحقيق في كان إذا ما بشأن
بصورة معاجلتها أو إمكانية التأديبية بالبنك العملية إطار

املتاحة اتلفة من اآلليات أية آلية طريق عن رسمية غير
املوظفني بني اخلالفات تسوية نظام سياق في املشكالت حلل

بطلب  املوظفون أو يقوم املديرون وعندما 15.(CRS) البنك في
فإن اإلدارة األمور، هذه بشأن املؤسسية النزاهة إدارة من املشورة

تقوم وفي احلقيقة، ال املزاعم. في حتقيق بفتح تلقائيا تقوم ال
جانب من الصريحة املوافقة بدون حتقيق فتح مبباشرة اإلدارة

املتظلم. املوظف

تسوية نظام مع وثيق بشكل املؤسسية إدارة النزاهة وتتعاون
األخرى ومع املديرين املعاونة واخلدمات املوظفني بني اخلالفات
وتسوية طريقة ملعاجلة أفضل منها لتأمني سعيا الفرديني
اإلجراءات طريق عن العمل أماكن في السلوك ال مزاعم

العملية الرسمية استخدام يتم وال الرسمية. غير التدخلية
للموظفني  اإلداري النظام في 8.01 القاعدة في عليها املنصوص

السلوك مزاعم القاعدة بشأن هذه أو تطبيق أخير، كمالذ إال
أنها تعكس منطا أو وفظيعة شنيعة إما التي تكون ظاهريا

ومتكررا. مزمنا

احلاالت16  أعباء وإدارة التحقيقات

بإقفال املؤسسية النزاهة بإدارة الداخلية احلاالت قامت وحدة
بزيادة املالية 2005، السنة في (134) احلاالت من كبير عدد

وشهدت  (118 حالة). املالية 2004 السنة عن حالة 16 قدرها
ـ  ترحيلها مت التي عدد احلاالت في انخفاضا 2005 املالية السنة

قدره بانخفاض املالية 2006، السنة إلى حالة 77 مت ترحيل حيث
انخفضت كما اجلدول 11). (انظر السابقة السنة عن حالة 33
في  من 151 حالة هبطت حيث 34 حالة مبقدار اجلديدة احلاالت

املالية 2005. السنة في حالة 2004 إلى 117 املالية السنة

عام عرض

النظام طبقا  8.01 من في القاعدة للسياسات الواردة
تتمتع التأديبية)، (اإلجراءات للموظفني اإلداري

إجراء بتفويض يخولها املؤسسية إدارة النزاهة
متس التي السلوك بشأن مزاعم سوء مستقلة حتقيقات

املوظفني.

من جزأين البنك في التأديبية اإلجراءات عملية وتتكون
عنصر عن عبارة األول فاجلزء بينهما. متييز الفرق ميكن منفصلني
النزاهة املؤسسية. إدارة مسؤوليات ضمن يقع التحقيقات الذي

وهو الالزمة، القرارات باتخاذ اخلاص العنصر اجلزء الثاني وميثل
البشرية. وال املوارد خلدمات الرئيس نائب مسؤوليات ضمن يقع

تأديبية. قرارات أية باتخاذ النزاهة املؤسسية إدارة تقوم

مبزاعم املرتبطة القرارات واتخاذ التحقيقات وتهدف عملية
متساوية في أهداف حتقيق ثالثة إلى الوظيفي السلوك سوء

العملية؛  وشامل؛ (2) شفافية إجراء حتقيق دقيق (1) األهمية:
تصميم  جرى وقد املعنية. األطراف حقوق جميع وحماية (3)

األفراد، حقوق حماية أجل من البنك في بها املعمول اإلجراءات
وتوفير القانونية، األصول وفق التقاضي إجراءات تكون أن وضمان

واالنتقامية، وصيانة الثأرية األعمال واإلجراءات ضد احلماية
املؤسسة. ومصالح حقوق

باحليدة التحلي في املؤسسية إدارة النزاهة ويتمثل دور
التي والنتائج املرئيات وتخضع احلقائق. تقصي واالستقاللية في

من للمراجعة من احلاالت حالة أية اإلدارة بشأن إليها تخلص
للموظف يحق البشرية، كما املوارد خلدمات الرئيس نائب قبل

ثم جلنة االستئناف أمام واالعتراض عليها فيها الطعن املعني
املطاف.14  في نهاية اإلدارية احملكمة أمام

إدارة الوظيفي، تقوم السلوك سوء مبزاعم وفيما يتعلق
باالحتيال خاصة مزاعم أية في بالتحقيق املؤسسية النزاهة
البنك بها مجموعة تقوم إلى العمليات كل من في والفساد
في اتلفة االمتيازات وبرامج اإلدارية بامليزانية املتعلقة وتلك

الدولي. البنك مجموعة

تقوم العمل، مكان في مالئم غير الرتكاب أي سلوك وبالنسبة
أشكال بشأن حتقيقات بإجراء أيضا املؤسسية النزاهة إدارة
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ملعاجلة هذا النقص. عناصر إضافية لتوظيف جهد تنظيم املالية 2006 السنة من الثاني النصف في مت 17
املعلومات بشأن هذا التصحيح. من مزيد على لالطالع 16 رقم احلاشية انظر فضالً رقم 10. اجلدول في حالة املالية مبقدار 16 السنة املؤسسية في النزاهة بإدارة الداخلية احلاالت وحدة لدى احلاالت عدد 18 انخفض

املؤسسية النزاهة بإدارة الداخلية احلاالت :11 اجلدول
(2006-2004 املالية (السنوات

بإدارة الداخلية احلاالت وحدة قامت ،2006 املالية السنة وفي
عن  قدره 41 حالة بهبوط 93 حالة، املؤسسية بإقفال النزاهة

السنة  إلى ترحيل 86 حالة ومت حالة). 134) 2005 املالية السنة
السابقة (انظر  السنة حاالت عن 9 قدرها بزيادة ،2007 املالية

حيث  15 حالة احلاالت اجلديدة مبقدار انخفضت كما .(11 اجلدول
املالية 2005 إلى 102 حالة  السنة في حالة 117 من هبطت

.2006 املالية السنة في

السنة في إقفالها مت احلاالت التي عدد انخفاض من الرغم وعلى
يظل أنه إال املالية 2005، بالسنة اخلاص الرقم عن 2006 املالية
مت القدرات. فقد على تزايد القيود املؤثرة ضوء في به بأس ال عدد
االنخفاض (أ) الرغم من: على احلاالت إلقفال املعدل هذا حتقيق

التكاليف وضخامة (ب) احملققني؛17 املائة في عدد في 38 بنسبة
مبعرفة التقارير وحتريرها ومراجعة االستعراض، إلجراء الثابتة
إلجراء كبيرة موارد وتخصيص (ج) خارجية؛ قانونية شركات

ومرتفعة القيمة املؤسسي املستوى حساسة على حتقيقات
من ثالثة متس وفساد احتيال أعمال بشأن األبعاد ومتعددة

املؤسسيني القائمني املوردين من واثنني وموظف سابق املوظفني
في التحقيقات هذه بدأت حيث طويلة، فترة منذ خدمات بتقدمي

السنة املالية  وامتدت إلى 2006 املالية السنة من األول الربع
.2007

في حاالت دائما هاجسا املناسب الوقت ومتثل أهمية اإلجناز في
حاالت في التحقيقات وخاصة قبل موظفني، من السلوك سوء
املعنية مبشاعر األطراف مشحونة تكون التي اجلنسي، التحرش

للموظفني املعنوية احلالة على سلبية بصورة تؤثر أن والتي ميكن
هذا حلني تسوية املعني القطري املكتب اإلدارة املعنية أو في

تسري املناسب الوقت في اإلجناز أهمية أن والواقع األمر.
التحقيقات تأثير بسبب احلاالت من حالة كل بالضرورة على

العمل. في مكان واألجواء املوظفني على معنويات اجلارية

ملموسا في انخفاضا احلاالت الداخلية وحدة شهدت أعمال وقد
وقتا تستغرق ال التي ـ واالمتثال عدد التحقيقات بشأن الضرائب

ذات اجلوانب التحقيقات الداخلية عدد كبيرة في ـ وزيادة طويال
الكبير. واحلجم املرتفعة واألهمية املتعددة

من نسبيا الداخلية احلاالت حجم ثبات استمرار من الرغم وعلى
على وينبغي، تعقيدا. احلاالت أصبحت أكثر أن إال ألخرى، سنة

القضايا التي مراجعة كافة اخلارجية، التحقيقات من العكس
حتيز أي حدوث دون للحيلولة وتسويتها البنك في متس موظفني

على املوظفني. املؤثرة اليقني انعدام فترات جتنب مع حتامل أو
قدر فحص التحقيقات يكتنف الذي التعقيد تزايد ويستلزم

من كبير عدد واستجواب واملستندات، الوثائق للغاية من كبير
عالوة املصلحة املباشرة، بأصحاب خاصة شؤون وإدارة الشهود،

التحقيقات. املزيد من الوقت في مراحل ما بعد قضاء على

الوقت، مبرور تقدما التحقيق أيضا أكثر عملية أصبحت وقد
احملكمة تصدرها التي امللزمة لألحكام جزئي بشكل نتيجة
االستئناف، جلنة عن املنبثقة امللزمة غير والتوصيات اإلدارية

لضمان السبل أفضل خبرات من املستفادة الدروس بسبب ثم
أنه إال حاسمة. بأساليب مهنية عادلة، ومتوازنة حتقيقات إجراء

احلقيقة في املؤسسية تعمل النزاهة إدارة أن يعقد األمور مما
تواتر منتظمة مبدى التنبؤ بصفة احلال بطبيعة ميكن في بيئة ال

وحساسيتها. وحجمها تتلقاها التي الشكاوى

اإلدارة استجابة فإن العمل، مكان في للخالفات وبالنسبة
املزاعم كانت إذا ما تقرير في تتمثل احلاالت هذه إزاء مبدئيا
ميكن أنه أو كاملة رسمية حتقيقات إجراء عمليات تتطلب

ذات عملية طريق وفعالية عن أكثر كفاءة بصورة تسويتها
حالة، كل بحث يتم فإنه الطريقة، وبهذه رسمي. شبه طابع

البدائل ضوء في واألولية، االستهاللية مراحل االستقصاء أثناء
أو املوظفني بني تسوية اخلالفات نظام إما عبر املتاحة اتلفة

ويجري األداء. تقومي سياق في من جانب اإلدارة التدخل طريق عن
مالءمة األكثر بشأن املنهج سديد إلى رأي التوصل ذلك بعد

اخلالف. محل املوضوع لتسوية

أن األفضل، البديل فيها يتضح التي ال احلاالت في لإلدارة، ويحق
بني اخلالفات تسوية لنظام املكونة األخرى العناصر مع تتشاور

ذوي واملديرين معاونة، خدمات بتقدمي القائمة واجلهات املوظفني
في مالءمة األكثر إلى اإلجابة ويتم التوصل البنك، العالقة في

سيرا العملية هذه وتسير النظر. قيد القضية طبيعة ضوء
تسوية  نظام في الزمالء حالة إلى 36 متت إحالة حيث ـ حسنا

في البنك العالقة في ذوي املديرين أو املوظفني بني اخلالفات
املالية 2006  في السنة أخرى حالة 20 و ،2005 املالية السنة

وقد  التقرير). هذا من التالي القسم 14 في رقم اجلدول (انظر
مواردها على تركز أن املؤسسية النزاهة املنهج إلدارة هذا أتاح
(نظرا إلى تلك اجلهات إحالتها من املناسب ليس التي احلاالت

بها املزاعم) تتسم التي الشنيعة للطبيعة املثال سبيل على
تسوية نظام في بالفعل العالجية احللول استنفاد بسبب أو

املوظفني. بني اخلالفات

املالية  السنة املالية   السنة السنة املالية   
2006  2005  2004  
77  94  71 ترحيلها  مت حاالت
102  117  151 مفتوحة  جديدة حاالت

179  211  228 الفرعي  اإلجمالي
93  134  118 إقفالها  مت حاالت

86  77  110 احلاالت  عدد
(16)  
18 94   



(2006-2004 املالية (السنوات املزاعم وعدد نوع حسب املؤسسية النزاهة بإدارة الداخلية احلاالت اجلدول 12:

املالية 2006 السنة املالية 2005 السنة 2004 املالية السنة احلاالت نوع

(%21) 21 (%9.5) 11 (%21) 32 مجموعة البنك الدولي  عمليات احتيال وفساد في

(%27) 28 (%45) 53 (%32) 48 اإلدارية  احتيال وفساد/مرتبط بامليزانيات

(%18) 18 (%9.5) 11 (%7) 10 العمل  مكان في سلوك سوء

(%4) 4 (%8) 9 (%5) 7 حترش جنسي 

(%25) 26 (%13) 15 (%11) 17 البنك  وإجراءات لسياسات مخالفات

(%5) 5 (%15) 18 (%24) 37 الشخصية  القانونية لاللتزامات االمتثال عدم

 102   117   151 احلاالت  عدد إجمالي

وفئة  السلوك املزعوم، سوء ارتكات عدم على كافية أدلة توفر الصحة" عند من لها أساس فئة "ال وحتت السلوك املزعوم، سوء تثبت ارتكاب كافية أدلة توفر حالة في األدلة“ ”ثبوت كفاية فئة حتت احلالة تندرج 19
مقنعة. وغير ظنية وغير قطعية الداللة املتاحة األدلة تكون عندما األدلة" كفاية "عدم

عن  ووجود مخالفات اخلروج حتذيرية“ ”عالمات نتيجة لظهور املراجعة الداخلية بالبنك إدارة قبل من املؤسسية النزاهة إدارة إلى إحالتها متت حالة جديدة، 21 البالغ عددها 53 حالة اجلديدة، احلاالت تضمنت 20
السفر بالبنك. شؤون إلدارة ومراجعة تدقيق بإجراء الداخلية املراجعة إدارة قامت بعد أن املوظفني بعض سفر ونفقات بتكاليف مبطالبات خاصة فيما يتعلق القواعد املرعية

من وجود  الرغم وعلى املؤسسية. النزاهة إدارة أجرته مبدئي استعراض بعد مرة أخرى الداخلية املراجعة إدارة إلى السابقة) احلاشية في أليها السفر (املشار ونفقات بتكاليف متعلقة حالة إعادة 15 متت 21
إلى احلاالت هذه بإعادة اإلدارة وفعالة، قامت إيجابية بطريقة الوضع ملعاجلة منها وسعيا سلوك. سوء أي يحدث لم أنه الفني رأيها في أفادت املؤسسية إدارة النزاهة أن إال املرعية، السفر قواعد من استثناءات

اإلداري. على املستوى االستثناءات لتسوية هذه ”ضوابط“ إطار في املعنيني واملوظفني املسؤولني املديرين بني اجلمع ميكنها أنسب جهة الداخلية باعتبارها املراجعة إدارة
بعض  أجل من املصدر) شخصية إخفاء ميكنه جتاري الكتروني بريد بها (كعنوان االتصال ملعاودة وسيلة أية لإلدارة تقدم ال مصادر مجهولة من غامضة مزاعم آلخر وقت املؤسسية من النزاهة إدارة تتلقي 22

أنه إال املزاعم. بهذه االهتمام التتابع فإن اإلدارة والتركيز، واملسؤولية باملعقولية بصورة تتسم االدعاءات هذه مثل في التحقيق يجيز إطار لغياب ونظرا بشأن هذه املزاعم. محددة معلومات لطلب أو االستيضاحات
حينه. في في املوضوع للتحقيق أساسا توفر إضافية معلومات وظهرت جديد جد إذا مستقبال السترحاعها بيانات اإلدارة قاعدة في املزاعم هذه تسجيل أية حال يتم على

الدولي البنك ضد موظفي مجموعة املزاعم وتتسم هذا
عمليات في والفساد االحتيال بني تتراوح بالتفاوت الكبير، حيث

موعة اإلدارية الدولي أو بامليزانيات البنك مبجموعة خاصة
التحرش مثل السلوك سوء من البنك إلى األشكال األخرى

ومخالفة والصالحيات، السلطات استخدام اجلنسي، وإساءة
(مثل تضارب الدولي البنك مجموعة سياسات وإجراءات

(انظر اخلاصة القانونية لاللتزامات االمتثال وعدم املصالح)،
.(12 رقم اجلدول

األولوية إعطاء ويتم محمل اجلد. املزاعم على كافة البنك ويأخذ
زيادة طفيفة شهدت التي اجلنسي التحرش حلاالت القصوى

املالية 2005  السنة في املالية 2004 إلى 9 السنة في 7 من
في ومعها املالية 2006، السنة في حاالت 4 إلى انخفضت ثم
في الدولي البنك مجموعة في موظفني ضلوع حاالت األهمية

وفساد. احتيال أعمال

املؤسسية النزاهة إدارة قامت ،13 اجلدول رقم في مبني هو وكما
السنة  املالية 2004 إلى السنة من حالة 22 من أكثر بترحيل

أو  باحتيال ومتعلقة موظفني متس حاالت 2005 وهي املالية
تلقت وقد الدولي، البنك مبجموعة عالقة ذات في عمليات فساد
ذلك وميثل املالية 2005، السنة في اجلديدة املزاعم من 11 اإلدارة

السنة  (32) في فتحها مت احلاالت التي عدد في كبيرا انخفاضا
إقفال مت ،33 عددها احلاالت البالغ هذه بني ومن .2004 املالية
بني ومن املالية 2006. السنة إلى حاالت وترحيل 9 24 حالة

مت  حتقيق كامل، أولي أو حتقيق إجراء إما بعد إقفالها حالة مت 23
الكاملة استيفاء التحقيقات بعد حالتني في األدلة كفاية إثبات

بشأنهما.19 

رقم اجلدول في مبني هو كما إدارة النزاهة املؤسسية، وقامت
املالية  السنة إلى املالية 2005 السنة من حاالت 9 بترحيل ،13

في  فساد أو باحتيال ومتعلقة موظفني متس حاالت 2006 وهي
 21 اإلدارة تلقت مبجموعة البنك الدولي، وقد ذات عالقة عمليات

ارتفاعاً ذلك وميثل ،2006 املالية السنة في اجلديدة املزاعم من
املالية  السنة في (11) فتحها التي مت احلاالت عدد عن كبيرا

مت إقفال 17  حالة، 30 عددها احلاالت البالغ هذه بني ومن .2005
 13 بني ومن املالية 2007. السنة إلى حالة 13 وترحيل حالة

كامل، حتقيق أو حتقيق أولي إجراء بعد إما إقفالها مت  حالة
التحقيقات استيفاء بعد حالتني األدلة في إثبات كفاية مت

بشأنهما. الكاملة

املتعلقة والفساد االحتيال مزاعم تضمنت احلاالت التي عدد أما
بشأن االحتيال (مثل الدولي البنك موعة اإلدارية بامليزانيات
في ارتفع فقد االختالس) أو الوظيفية املزايا أو السفر نفقات
53 حالة  اجلديدة عدد احلاالت حيث بلغ ،2005 املالية السنة

47 في  قدرها بزيادة أي املالية 2004، السنة في حالة 36 مقابل
عددها 47  والبالغ إقفالها، التي مت للحاالت وبالنسبة املائة.20

حتقيق  أو عدم إجراء لإلحالة حالة21 18 بينها من خضعت حالة،
مبدئي  استقصاء إجراء بعد إما 29 حالة إقفال ومت بشأنها22،

إثبات التسع والعشرين، مت احلاالت بني هذه ومن كامل. حتقيق أو
استيفاء التحقيقات  منها بعد 16 حالة األدلة بشأن كفاية

املائة).  في 55 األدلة كفاية ثبوت نسبة ومثلت ) الكاملة

في  املراجعة الداخلية إدارة قبل من حالة 21 إحالة وباستبعاد
فإن عدد احلاالت رقم 20)، احلاشية (انظر 2005 املالية السنة

اإلدارية موعة امليزانيات بشأن والفساد االحتيال مبزاعم اخلاصة
وقد .2006 املالية السنة يظل ثابتا نسبيا في الدولي البنك

إحالتها  متت حاالت 3 إقفالها مت التي احلاالت الثالثني تضمنت
بعد  إما 27 حالة إقفال وجرى حتقيقات، ألية تخضع لم أو

احلاالت البالغ بني ومن كامل. أو بعد إجراء حتقيق أولي استقصاء
عقب  منها بشأن 13 حالة ثبتت كفاية األدلة حالة، 27 عددها

19  |  2006-2005 للنزاهة، السنوي التقرير



املؤسسية النزاهة 20  |  إدارة

(2006-2004 املالية (السنوات وفساد احتيال املنطوي على املؤسسية النزاهة بإدارة الداخلية احلاالت اجلدول 13:

املالية 2006  السنة املالية 2005 السنة املالية 2004 السنة

البنك بعمليات وفساد/مرتبط احتيال
9   22   10 ترحيلها  مت حاالت
21   11   32 مت فتحها  جديدة حاالت
30   33   42 الفرعي  اإلجمالي

17   24   20 إقفالها منها  مت حاالت
4   1   3 للتحقيق  تخضع توزيعها/ولم أعيد حاالت
13   23   17 للتحقيق  خضعت حاالت

(%15) 2 (%9) 2 (%18) 3 األدلة (%)  كفاية ثبوت حاالت منها

13   9   22 احلاالت  عدد

اإلدارية احتيال وفساد/مرتبط بامليزانيات
35   29   11 ترحيلها  مت حاالت
28   53   36 مت فتحها  جديدة حاالت
63   82   47 الفرعي  اإلجمالي

30   47   18 منها  إقفالها مت حاالت
3   18   8 للتحقيق  تخضع لم إحاالت/حاالت
27   29   10 للتحقيق  خضعت حاالت

(%48)13 (%55)16 (%40) 4 األدلة (%)  كفاية ثبوت حاالت منها

33   35   29 احلاالت  عدد

48 في  األدلة كفاية ثبوت معدل (وبلغ كاملة إجراء حتقيقات
املائة).

اجلديدة احلاالت في حجم تغير أي يقتصر تفسير أن ينبغي ال
على حسب الفئة، أو عامة بصفة سواء املالية، بني السنوات

أيضا يكون قد فالتغير الوضع. في تدهور أو على حتسن دليل أنه
املزاعم. عن اإلبالغ بيئة مؤشرا على

والنتائج احملصالت

،2005 املالية السنة خالل املؤسسية، النزاهة إدارة قامت
موظفني.  قبل من سلوك سوء مزاعم بشأن حالة 134 بإقفال

املائة)،  في 73) حالة 98 التحقيق في احلاالت هذه بني من ومت
(انظر  جهات أخرى املائة) على في 27) حالة 36 وإعادة توزيع

47 حالة  للتحقيق خضعت التي احلاالت وتضمنت .(14 اجلدول
بشأن  ولم تثبت األدلة كفاية األدلة، فيها ثبتت املائة) في 48)
املائة)  في 21) حالة ثبت أن 21 بينما املائة)، في 31) حالة 30

الصحة. من أساس لها ليس

املؤسسية النزاهة إدارة قامت ،14 اجلدول رقم في مبني هو وكما
سوء  بشأن مزاعم 2006 بإقفال 93 حالة املالية السنة خالل
في احلاالت التحقيق هذه بني من موظفني. ومت قبل من سلوك
املائة)  في 26) حالة توزيع 24 وإعادة املائة)، في 74) حالة 69

 30 خضعت للتحقيق التي احلاالت وتضمنت أخرى. جهات على

األدلة  ولم تثبت األدلة، كفاية فيها ثبتت املائة) في 44) حالة
( 33 في  ثبت أن 23 حالة بينما املائة)، في 23) حالة 16 بشأن

الصحة. من أساس أي لها ليس املائة)

كفاية فيها ثبتت بني احلاالت التي الفرق إلى ننوه أن املهم ومن
تأديبية (حاالت وتدابير إجراءات فرض من البنك األدلة فمكنت

وحتمل للمساءلة املوظفني خضوع ثم ومن األدلة) كفاية ثبوت
البنك حتقيقات احلاالت التي أدت تلك وبني تصرفاتهم، مسؤولية
بسوء لهم اتهامات توجيه بعد موظفني ساحة فيها إلى تبرئة

وهي نتيجة ـ الصحة) من أساس لها ليس (حاالت السلوك
املعنية. األطراف لكل مهمة

في  األدلة فيها كفاية ثبتت حالة عن 47 يلي تفاصيل  وفيما
(انظر اجلدول 15): 2005 املالية السنة

وارتبطت  أعمال احتيال وفساد، في ■ ثبوت ضلوع 18 موظفا
إدانة  (متت البنك الدولي موعة اإلدارية بامليزانيات حالة 16

ضريبة الدخل)  يتعلق ببدالت بسوء السلوك فيما موظفني 8
مخل  سلوك سوء في املوظفني من 2 بينما ثبت ضلوع

عشر، بني املوظفني الثمانية ومن البنك. مجموعة بعمليات
(أو  التعيني إعادة من وحرمانهم موظفني 9 خدمة إنهاء مت

بالفعل) البنك تركوا قد كانوا إذا التعيني إعادة حرمانهم من
اخلدمة مزايا نهاية لفقدان أيضا التسعة ثمانية من وتعرض

ملوظف الوظيفية املرتبة خفض ومت احلقوق؛ لرد كوسيلة
تلقى بينما الراتب؛ استعراض عند الزيادة من وحرمانه



قد يرتكب املوظف  لذلك، وطبقا للموظفني. اإلداري النظام قواعد مبوجب املوظف خدمة إنهاء إجباريا عليها يترتب ال التي السلوك سوء أنواع بعض على والفساد“ ”لالحتيال الدولي البنك 23 يشتمل تعريف
اخلدمة. إنهاء عن فحواه في يقل تأديبي إجراء فرض بالتالي ويجوز إجباريا. خدمته إنهاء يكون وال والفساد“ يوصف عموما ”باالحتيال سلوك سوء

السلوك. إنهاء خدمته لسوء مت إذا التعيني إعادة في من احلق املوظف حرمان تلقائيا يتم 24

حسب املؤسسية النزاهة بإدارة الداخلية اجلدول 14: احلاالت
(2004-2004 املالية (السنوات التحقيقات نتائج

املالية  السنة السنة املالية  املالية السنة  
2006  2005  2004  

 93   134   118 إقفالها  مت حاالت
24   36   40 إحالتها/لم  متت  حاالت

للتحقيق تخضع
69   98   70 مت التحقيق   حاالت

منها: فيها،
(%44)30 (%48)47 (%44)31 األدلة  كفاية ثبوت
(%23)16 (%31)30 (%26)18 األدلة  كفاية عدم ثبوت
(%33)23 (%21)21 (%30)21 الصحة  من لها أساس ال

(2005 املالية (السنة التحقيق نتائج حسب األدلة كفاية ثبوت مع املؤسسية النزاهة بإدارة الداخلية احلاالت اجلدول 15:

في التأديبية، مبا اإلجراءات من أخرى أشكاال موظفني ثمانية
عند احلرمان من الزيادة أو الراتب، تخفيض أو ذلك التوبيخ،

23 الراتب. استعراض

ومت  اجلنسي أعمال التحرش في موظفني ثالثة ضلوع ■ ثبوت
التعيني. إعادة من وحرمانهم خدمتهم إنهاء

حرمان  املوظفني (مع من اثنني على تأديبية عقوبة فرض ■

في بسبب الفشل مستقبال) التعيني إعادة من أحدهما
مبادئ مبوجب الشخصية القانونية اللتزاماتهم االمتثال
اللتزاماتهم  بالكامل آخرون 20 وامتثل تعيني املوظفني،

املؤسسية. النزاهة إدارة لتدخل نتيجة

املصالح  لتضارب موظفني إما أربعة على تأديبية عقوبة فرض ■

الدولي. البنك مجموعة لسياسات أخرى مخالفات أو

في  األدلة فيها كفاية ثبتت حالة 30 عن تفاصيل يلي وفيما
(انظر اجلدول 16): 2006 املالية السنة

وارتبطت  أعمال احتيال وفساد، في ■ ثبوت ضلوع 15 موظفا
إدانة  (متت البنك الدولي موعة اإلدارية بامليزانيات حالة 13

ضريبة الدخل)  يتعلق ببدالت بسوء السلوك فيما موظفني 5
مخل  سلوك سوء في املوظفني من 2 بينما ثبت ضلوع

عشر، اخلمسة املوظفني البنك. ومن بني مجموعة بعمليات

املرتبة   
املوقع الوظيفية  24 املتخذة اإلجراءات السلوك  وفئة سوء احلاالت عدد

(1) قطري مكتب GF  (1) خدمة إنهاء (عمليات) وفساد احتيال - 2 
بواشنطن (1) الرئيسي املقر GG  (1) الراتب وتخفيض توبيخ

مكتب قطري (3)  GC–GJ (6) احلقوق رد مع التعيني إعادة من حرمان وفساد احتيال - 8 
(5) املقر الرئيسي بواشنطن GG  (1) الراتب زيادة من وحرمان املرتبة تنزيل البنك) موعة (ميزانية إدارية  

STC  (1) احلقوق برد إلزام

(8) بواشنطن الرئيسي املقر GB–GG  (2) رد احلقوق مع التعيني إعادة من حرمان الدخل ضريبة بدالت استخدام إساءة - 8 
الراتب (2) تخفيض   

(3) الراتب زيادة من وحرمان توبيخ  
(1) كتابي لوم

مكتب قطري (2)  GA–GH  (3) حترش جنسي  إنهاء خدمة - 3 
بواشنطن (1) الرئيسي املقر

بواشنطن (1) الرئيسي املقر GH  (1) الراتب مع تخفيض مرتبة مصالح تنزيل تضارب - 1

(22) املقر الرئيسي بواشنطن GC–GG  (20) التام االمتثال الشخصية القانونية االمتثال لاللتزامات عدم - 22 
STC, ETC  (1) التعيني إعادة من حرمان  

(1) كتابي حتذير

(3) قطري مكتب GA–GG  (1) إعادة التعيني من حرمان البنك لقواعد مخالفات أخرى - 3 
الراتب (1) تخفيض املرتبة مع تنزيل  

توبيخ (1)  
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موظفا. للموظفني 31 اإلجمالي العدد يبلغ ولذا املوظفني، من اثنني الفردية احلالة هذه تضمنت 25

(2006 املالية (السنة التحقيق نتائج حسب األدلة ثبوت مع املؤسسية النزاهة بإدارة الداخلية احلاالت اجلدول 16:

(أو  التعيني إعادة من وحرمانهم موظفا 13 خدمة إنهاء مت
بالفعل) البنك تركوا قد كانوا إذا التعيني إعادة حرمانهم من
لرد اخلدمة كوسيلة لفقدان مزايا نهاية منهم أربعة وتعرض

احلقوق:

اجلنسي  التحرش في أعمال املوظفني من ضلوع اثنني ثبوت ■

البنك، ومت قد ترك اآلخر كان بينما أحدهما إنهاء خدمة ومت
التعيني؛ إعادة من حرمانهما

بسبب  التعيني مستقبال من املوظفني من ثالثة ■ حرمان
الشخصية مبوجب القانونية اللتزاماتهم االمتثال في الفشل
اللتزاماتهم  بالكامل آخرون 4 وامتثل املوظفني، تعيني مبادئ

املؤسسية؛ النزاهة إدارة لتدخل نتيجة

عن تضارب  حالة في املوظفني من التعيني من اثنني حرمان ■

املصالح؛

الرتكاب  موظفني خمسة على تأديبية عقوبات فرض ■

البنك الدولي. لسياسات مجموعة مخالفات أخرى

املرتبة   
املوقع الوظيفية املتخذة اإلجراءات سوء السلوك وفئة احلاالت عدد

مكتب قطري (2)   GG, STC (2) خدمة إنهاء (عمليات) وفساد احتيال - 2

GA-GI  مكتب قطري (2)  (4) احلقوق رد مع خدمة إنهاء وفساد احتيال - 8 
بواشنطن (6)  الرئيسي املقر (3) التعيني إعادة من حرمان البنك) موعة إدارية (ميزانية  

مع  شفوي وكتابي لوم   
تخفيض الراتب (1)   

(4) التعيني من إعادة حرمان الدخل ضريبة بدالت استخدام إساءة - 5 
بواشنطن (5) الرئيسي املقر  GC, GG, توبيخ (1)    

STC    

بواشنطن (2) الرئيسي املقر GG, STC إنهاء خدمة (1)  حترش جنسي - 2 
التعيني (1)   إعادة من حرمان

GE-GF  مكتب قطري (2) التعيني (2)25  إعادة من حرمان تضارب املصالح - 1

بواشنطن (7) الرئيسي املقر  GC, GE, التعيني (3)  من إعادة حرمان الشخصية القانونية لاللتزامات االمتثال عدم - 7 
ETC التام (4)  االمتثال

قطري (5) مكتب   GA-GH, خدمة (1)  إنهاء البنك لقواعد أخرى - مخالفات 5 
STC إعادة التعيني (4)  حرمان من



ملكافحة الفساد جديدة وأدوات السياسات تطوير سادسا:

الدولي، 14 أغسطس/آب 2002. البنك الدولي، واشنطن العاصمة، البنك من قبل املنع واحلرمان عمليات بشأن تقرير وولكر، هـ. كيلر و غاينر، ل. رونالد ثورنبرغ، ديك 26
والتي وافق عليهما 11 مايو/أيار 2005، و ،2004 أول مارس/آذار بتاريخ التكميلية املالحظات من املشفوعة مبجموعتني العاصمة، 2004، واشنطن الدولي“، البنك في العقوبات عمليات ”إصالح ورقة الدولي، البنك 27

التوالي. على 9 مارس/آذار 2004 و 23 مايو/أيار 2005 في الس

السياسات تطوير

املاليةلقد السنة في العمل من كبير قدر إجناز مت
قدرات  تعزيز من شأنها مبادرات 2006/2005 لتنفيذ

ضد للوقاية وتعميقها الدولي البنك مجموعة
من تقدمه اموعة والفساد املرتبطة مبا االحتيال أعمال حدوث
فور التحقيقات إجراء مع املستقبل، في وضمانات ومنح أموال

الالزمة. األعمال وفرض العقوبات هذه حدوث

العقوبات عملية تدعيم

2006/2005 في  املالية السنة خالل كبير تقدم إحراز جرى
بتحديدها قام والتي العقوبات بشأن املقترحة اإلصالحات تنفيذ

املتحدة سكرتير عام األمم نائب برئاسة ديك ثورنبرغ، فريق
عمليات املنع تقرير بشأن في سابقا، األمريكي العام واملدعي

الدولي.26 البنك قبل من واحلرمان

جعل بشأن كيفية مناقشات عقد على هذا التقدم وانطوى
الدولية، والوكالة التمويل مؤسسة لدى مناذج العمل شتى
والتعمير لإلنشاء الدولي والبنك االستثمار، الدولية لضمان

اإلجراءات لتطبيق الضمانات، بانتهاكات يتعلق فيما خاضعة،
العقابية.

التنفيذيون للبنك املديرون وافق عام 2004، يوليو/متوز 9 وفي
ومجلسا للتنمية املؤسسة الدولية لإلنشاء والتعمير الدولي

لضمان الدولية والوكالة الدولية التمويل مؤسسة مديري
بالبنك العقوبات عملية ” إصالح بعنوان ورقة على االستثمار

بإجراء  الورقة هذه أوصت 27 وقد للمجلس“). (”ورقة الدولي“
بهدف البنك لدى احلالية العقوبات لعمليات كبيرة تنقيحات

ذلك: في مبا وفعاليتها، كفاءتها زيادة

في  يضم للعقوبات مبجلس العقوبات جلنة استبدال ■

بتعيينهم يقوم الدولي البنك مجموعة من خبراء عضويته
خارج من البنك) وأفرادا بعمليات (خلبراتهم ودرايتهم الرئيس

بتعيينهم التنفيذي الس يقوم الدولي البنك مجموعة
إحداث هذا تصميم ويجري الرئيس. من توصية بناء على

القرارات، وزيادة اتخاذ عملية شفافية حتسني أجل من التغيير
بني فيما املصالح تضارب في أي ولتفادي ظهور املوضوعية،
وعملية العمليات عن املسؤولني البنك العليا أعضاء إدارة

العقوبات؛ فرض

بشأن  لرئيس البنك توصيات بعمل العقوبات جلنة تقوم وفيما ■

بنفسه سيقوم اجلديد العقوبات مجلس فإن اتخاذ القرارات،
املناسبة؛ بالعقوبات املتعلقة النهائية القرارات باتخاذ

التي  الضمانات العقوبات على عمليات عملية ■ تطبيق
الدولية واملؤسسة والتعمير لإلنشاء الدولي يقدمها البنك

للتنمية؛

نوعها،  األولى من للمرة اجلديد، العقوبات قيام مجلس ■

مؤسسة أنشطة في مشاركني متس حاالت باستعراض
وكذلك االستثمار، لضمان الدولية والوكالة الدولية التمويل
الدولية والتعمير/املؤسسة لإلنشاء الدولي البنك مشروعات

للتنمية؛

البنك  في التقييم“ ”مسؤول مسماها وظيفة ■ استحداث
للتنمية، الدولية والتعمير/املؤسسة لإلنشاء الدولي
ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان

مبثابة هذا املسؤول على التوالي، حتى يكون االستثمار
فرض عقوبات بسلطة متتعه مع لالستعراض األول املستوى

في حاالت الطعن واالستئناف البت النهائي إمتام حلني مؤقتة
تقدم لم التي احلاالت تسوية حلني أو أمام مجلس العقوبات

واعتراض؛ طعن التماسات بشأنها

من  قدر أكبر إتاحة إلى تهدف معينة ■ استحداث تدابير
حوافز إضافية توفير في ذلك مبا العقوبات فرض في املرونة

عن املعلومات الطوعي لإلفصاح واملتعهدين للمقاولني
ميولها البنك. التي الفساد في املشروعات باالحتيال أو اخلاصة

قد اضطلعت أن إدارة مجموعة البنك الدولي واجلدير بالذكر
وتنفيذ العقوبات مجلس إلنشاء الالزمة اتلفة الوثائق بإعداد

ورقة في بشأنها توصيات وردت التي اإلضافية اإلصالحات
فيها النظام األساسي بعض هذه الوثائق، مبا وتعتبر الس.

بالضرورة عدة مُ اجلديدة للعقوبات، واإلجراءات العقوبات لس
مجموعة كيانات كيان من لكل لتلبية االحتياجات النوعية

ومشاورات من مناقشات هذه الوثائق وقد انبثقت الدولي. البنك
والتعمير/املؤسسة لإلنشاء الدولي البنك وفيما بني البنك في
الدولية والوكالة الدولية، التمويل ومؤسسة للتنمية، الدولية

اآلراء. في التوافق منهج عموما تعكس وهي االستثمار، لضمان
املطلوبني بتعيني املوظفني واخلبراء مباشرة الرئيس وسوف يقوم

التقييم. إلى مسؤولي باإلضافة الدولي البنك مجموعة في

العقوبات عملية نطاق وتوسيع تنسيق

والبنك للتنمية، األفريقي البنك في النزاهة أقسام بدأت
وبنك والتعمير، لإلنشاء األوروبي والبنك للتنمية، اآلسيوي

اجتماعات عقد في الدولي والبنك للبلدان األمريكية، التنمية
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في 18 فبراير/شباط، 2006. العاصمة واشنطن في صدر الفساد“، ملكافحة مشترك نهج على تتفق األطراف املتعددة التنمية ”بنوك عنوان حتت صادر الدولي للبنك صحفي بيان 28
بعد الثامن الكونغرس األطراف: املتعددة التنمية بنوك الفساد في اخلارجية، "محاربة للعالقات الشيوخ األمريكي مجلس جلنة انظر، في 13 مايو/أيار 2004. نفس اللجنة األولى أمام االستماع جلسة عقدت 29

أيضا. االنترنت على اللجنة موقع على الثانية االستماع جلسة في وتوجد الشهادة الثانية. البرملانية الدورة املائة،

18 فبراير/شباط، 2006. في واشنطن العاصمة في للبنك الدولي الرئيسي املقر في الدولية املالية املؤسسات قادة اجتماع

املتعددة التنمية لبنوك النزاهة "منتديات سلسلة في منتظمة
إلى  2004 للتوصل عام األول ديسمبر/كانون من ابتداء األطراف"

نطاق الصالحيات الواقعة في اتلفة للقضايا مشترك فهم
املؤسسات. لهذه املشتركة واالختصاصات

بعضها استضاف التي املنتظمة، هذه االجتماعات أدت وقد
إجراء في من املشاركة املؤسسات هذه إلى متكني البنك الدولي،
البحث من سياسات وإجراءات إلى جانب ملا تتبعه حتليل مقارن
هذه وأفضت املنسق. العمل خالل من الفعالية زيادة عن سبل

اجلهود لتضافر األساس وضع إلى خاصة بصفة االجتماعات
والفساد، االحتيال تعاريف تنسيق بشأن الالحقة املرحلة في

استعراضها مستقبال، مبا ميكن التي البنود بحث في بدأت كما
لعقوبات املشترك التنفيذ كيفية أخرى، أمور بني من ذلك، في

فعالة. بصورة األطراف املتعددة التنمية بنوك عبر احلرمان

املؤسسات لقادة اجتماع قد والبناء عليه، عُ التقدم هذا ولتعزيز
،2006 فبراير/شباط الدولي في البنك الدولية استضافه املالية

للتنمية، األفريقي وولفويتز وقادة البنك الرئيس قام حيث
والبنك للتنمية، اآلسيوي للتنمية، والبنك اإلسالمي والبنك

وصندوق لالستثمار، األوروبي والبنك لإلنشاء والتعمير، األوروبي
املالية للمؤسسات املشترك العمل فريق بإنشاء الدولي النقد

املعني مبكافحة الفساد. الدولية

تعاريف بتوحيد تفويضا املشترك فريق العمل منح وجرى
تبادل وتعزيز التحقيق؛ وإجراءات قواعد اتساق وحتسني الفساد؛

املتخذة واإلنفاذ االمتثال إجراءات تلقى أن وضمان املعلومات؛

جانب من واملساندة الدعم كل هذه املؤسسات إحدى جانب من
املؤسسات  هذه 28 الصحفي البيان وألزم األخرى. املؤسسات

البلدان ملساعدة محددة مقترحات لوضع ” سويا بالعمل أيضا
الفساد مكافحة على قدراتها تعزيز في الطويل املدى على

املباشرة املصلحة وأصحاب املدني، اتمع مع التعاون وحتسني
القضائية، الصحافة والسلطة واملؤسسات مثل اآلخرين،

لب من فريق العمل وقد طُ واملساءلة“. بالشفافية يتعلق فيما
السنوية االجتماعات قبل األهداف بشأن هذه اتفاق التوصل إلى

ومجموعة البنك الدولي النقد صندوق لسي محافظي
.2006 لعام الدولي

تعاريف تنقيح فإن العقوبات، إصالحات التوازي مع وعلى
العمل فريق مبعرفة اجلاري تنفيذه االحتيال والفساد ممارسات

نطاق توسيع إلى يهدف الدولية املالية للمؤسسات املشترك
فرض عقوبات الدولي للبنك ميكن اإلجرامية التي األعمال

شرط بالتوريدات، وتضمني املتعلقة األعمال جانب إلى بشأنها
سير عرقلة وإضافة فعالية، والتدقيق األكثر املراجعة إلجراء

للعقوبة. خاضع كعمل التحقيق مجريات

مجلس جلنة استمرت ،2006/2005 املالية السنة خالل وفي
ريتشارد السيناتور برئاسة للعالقات اخلارجية األمريكي الشيوخ

بنوك التنمية فعالية حول استماع جلسات في عقد لوغار
ذلك في مبا االحتيال والفساد، محاربة في املتعددة األطراف
التنمية الفساد في بنوك محاربة بعنوان استماع جلسة

الداخلية، وذلك  واجلهود األمريكية اخلزانة دور األطراف: املتعددة
إلى تضمني  االستماع جلسات وأدت 29 يوليه/متوز 2005. 21 في

في نوفمبر/ اخلارجية العمليات اعتمادات قانون في شروط
تنفيذ تعزيز على التشريع هذا ويعمل .2005 الثاني تشرين

التنمية بنوك قبل من الطوعي اإلفصاح وبرامج املالي اإلفصاح
املشروعات، للموظفني لتصميم حوافز وتقدمي األطراف، املتعددة
التنمية بنوك بني االحتيال والفساد تعاريف إلى تنسيق والدعوة

احلرمان عقوبات لتطبيق السياسات وتنسيق األطراف املتعددة
أيضا التشريع هذا ويسعى املؤسسات. هذه جانب من املشترك
وتدعيم عن االحتيال والفساد ة املُبَلِغَ األطراف حماية تعزيز إلى

استقاللية وفعالية وظائف التدقيق واملراجعة.



املشتركة  الوزارية اللجنة لهذه اللجنة هو الرسمي واملسمى التنمية. قضايا بشأن احلكومات بني فيما في اآلراء التوافق بناء بتسهيل يضطلع الدولي النقد وصندوق الدولي للبنك محفل التنمية هي جلنة 30
.1974 عام في اللجنة هذه أنشئت وقد النامية، البلدان إلى احلقيقية املوارد بنقل الدولي املعنية النقد وصندوق الدولي البنك محافظي لسي

األفضل. احلل األمر واقع لعلها ليست في بل احلل الوحيد. ليست املفسدين لكن معاقبة
يعلم حتى املساءلة، وحتسني الشفافية، حتسني في احلقيقة في أفضل حل يتمثل إذ
من خير والوقاية االختفاء. في وسعهم التخفي أو أنه ليس األوان فوات قبل املفسدون
والتأييد الرقابة في مهماً املدني دورا اتمع ومنظمات تلعب الشركات أن ميكن إذ العالج.
ال الصحافة حرية بأن قضية يقول من عنك ودع للصحافة. واملساندة وكذا احلال بالنسبة
أعتقد فإني بعيد، أو قريب من بصلة للتنمية متت ال محضة قضية سياسية تعدو كونها
الفساد سبيال مهما للوقاية من أن تكون املساءلة حتى كيفية يفهم بذلك ال يقول من أن
التنمية. يهدد عملية الذي خطر الفساد مدى يعي وال

وولفويتز بول
املسؤولية االجتماعية للشركات مؤمتر إلى مالحظات

الثاني، 2005  4 نوفمبر/تشرين العاصمة، واشنطن

“

”

نتائج التحقيقات وتكاملها دمج

سياسة لشبكة رئيس البنك الدولي نائب مكتب يقوم
اخلاصة السياسات بوضع القطرية واخلدمات العمليات

حتسني واخلبراء بهدف إرشادات إلى املوظفني وتقدمي بالعمليات
هذا ويتضمن بها البنك. يقوم التي لألنشطة الفعالية اإلمنائية

دون حدوث العامة واحليلولة اإلدارة نظام لتعزيز جهودا العمل
إليها تخلص التي ترجمة النتائج في ذلك مبا والفساد، االحتيال
والعمليات البرامج بشأن إرشادات إلى املؤسسية النزاهة إدارة

في والتحوطية االحترازية التدابير وتقوية للبنك؛ القطرية
البنك. من قبل اإلقراض

 2006/2005 املالية السنة خالل املتخذة اإلجراءات وتعكس
على القطرية واخلدمات العمليات سياسة تأكيد شبكة زيادة
اإلقراض لسياسة الفساد. فالتحديث اجلاري مكافحة أهمية

الدروس بدمج املثال، سبيل على يقوم، االستثمار ألغراض
سياسة شبكة قامت كما الفساد. مبحاربة املستفادة املتعلقة

تهدف تدابير عدة باتخاذ أيضا القطرية واخلدمات العمليات
خالل من والفساد االحتيال محاربة على قدرة البنك إلى تقوية

بعض عرض مت وقد بالتوريدات. اخلاصة وممارساته سياساته
(مثل املركزي املستوى على تنفيذها ثم املقترحة اإلجراءات

اإلجراءات إلى باإلضافة بالتوريدات) اإلرشادات اخلاصة تعديل
عمل ملناطق التابعة التوريدات مكاتب اتخذتها التي األخرى
إدارة في التحقيقات اجلارية إلى املساندة تقدمي (مثل البنك
للمشروعات املالية اإلدارة متضي كما املؤسسية). النزاهة

التنسيق زيادة عن فضال التطور املستمر، نحو سبيلها في
املعنية بالبلدان املالية اإلدارة نظم تقدمها التي املساندة بني

تعزيز أيضا املانحني اآلخرين. ويجري جانب من املقدمة واملساندة
من املزيد لتوفير القطرية املساعدات استراتيجيات تصميم

أخيرا وتقوم العامة. اإلدارة نظام حتسني لقضايا املساندة الالزمة

املشورة بتقدمي القطرية واخلدمات العمليات سياسة شبكة
مكافحة على التركيز قطاعية محددة مع قضايا بشأن أيضا

بالصناعات االستخراجية. فيما يتعلق الفساد

البنك  يقوم 30 أن التنمية جلنة طلبت ،2006 إبريل/نيسان وفي
األعضاء على البلدان ملساعدة عريضة استراتيجية ”بوضع

اإلدارة العامة وتعميق محاربة الفساد، بالتعاون نظم تقوية
التنمية األخرى وبنوك الدولي، النقد صندوق الوثيق مع

متماسك نهج لضمان تطبيق واألعضاء، األطراف، املتعددة
في إعدادها يجري كان التي الورقة، سعت كما وعادل وفعال“.
العمليات  سياسة شبكة 2006 بقيادة املالية السنة نهاية

الدالالت ومعاجلة السياسات إطار وصف إلى القطرية، واخلدمات
الدولي البنك مجموعة تركيز شدة لتزايد التشغيلية والتبعات

مساندتها نظام اإلدارة العامة، ومكافحة الفساد، وزيادة على
اإلدارة نظم لتقوية البلدان تبذلها التي اجلهود إلى املتوخاة

الفساد. من استشراء العامة واحلد

املستجدة والتطورات الفساد ملكافحة األخرى املبادرات
الدولي البنك مجموعة وكاالت في

الفساد ملكافحة الدولي، البنك في األخرى، املبادرات تضمنت
االستئمانية والصناديق البنك ميولها التي باملشروعات املرتبط

صعيد على عمال 2005 و 2006، املاليتني السنتني في
ااالت التالية: في السياسات

االستخدام األوسع  على املترتبة الفساد مكافحة تبعات ■

ميولها التي في املشروعات نطاقا لنظم التوريدات القطرية
البنك؛

متويل اإلرهاب؛ ومحاربة غسل األموال مكافحة ■

وفعاليتها؛ املؤسسية النزاهة أعمال تأثير ■
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الدولي  البنك في مجموعة االمتثال وتفاعلها وظائف تطور ■

االمتثال؛ بيئة على طرأت التي التغيرات ضوء في

في  الفساد ”محاربة على الكونغرس األمريكي تشريع تأثير ■

أدناه). (انظر املتعددة األطراف“ التنمية بنوك

لضمان الدولية والوكالة الدولية التمويل مؤسسة قامت
جهود ببذل ،2006/2005 املالية السنة خالل االستثمار،

مجموعة لدى العقوبات إصالح عملية استمرار كبيرة ملساندة
بشأن منهج اموعة اخلاص الدولي بهدف التنسيق البنك

البنك، والوكالة فرق عمل من واحلرمان. وقد تعاونت بالعقوبات
لوضع التمويل الدولية ومؤسسة االستثمار، لضمان الدولية

ومناسبة الصلة وثيقة بالعقوبات التي تعتبر اخلاصة اإلجراءات
من مؤسسية وحدة بكل اخلاصة األعمال والعمليات لنموذج
كامل نظام إيجاد النهائي في ويتمثل الهدف الوحدات. هذه

مجموعة أنحاء في كل واحلرمان العقوبات بشأن وظائفه يؤدي
النهج في املهمة السمات إحدى تتمثل كما البنك الدولي.

حتت معنوي أو طبيعي شخص وقع إذا أنه ومعناه املنسق
الوكالة البنك أو من أي مع أعمال أداء من احلرمان عقوبة طائلة

يتم فإنه الدولية التمويل مؤسسة أو االستثمار لضمان الدولية
وفي جميعا. املؤسسات هذه مع التعامل من تلقائيا حرمانه

العمل في املؤسسات هذه سوف تستمر ،2007 املالية السنة
إلى حيز إصالحها بعد واحلرمان العقوبات عملية إلدخال سويا

التنفيذ.

بتوسيع التمويل الدولية مؤسسة لذلك، قامت وباإلضافة
والعهود والضمانات مكافحة الفساد، إفادات استخدام نطاق

خاصة بصفة بشأنها قد يشار املشروعات التي واملواثيق من
مثل واليقظة، احلرص أهمية التزام جانب أو مخاطر إلى وجود

امليسرة، التمويالت أو كبيرة حكومية بعقود مشروعات التمويل
االستثمارية للعمليات الالزم الغطاء الوقائي توفير أجل من

أيضا املؤسسة هذه تضطلع كما الدولية. التمويل ملؤسسة
التلقائي للفحص األخرى الوقائية واإلجراءات بالنهوض بالتدابير

بارزين ضلوع ”أشخاص عن بغرض الكشف للمشروعات
األكبر القدر التزام بأهمية ينبئ قد الذي املوقف وهو ـ سياسيا“
في اعتيادية استثنائية غير إجراءات اتخاذ واحلذر أو من اليقظة
رصد وفرز في أيضا املساعدة أجل ومن ـ املقترح املشروع تقييم

الفساد. ملزاعم عرضة تكون أن ميكن التي املشروعات

االستثمار لضمان الدولية الوكالة قامت ،2005 عام وفي
وغسل الفساد، ممارسات الداخلية بشأن إجراءاتها بتنقيح

درجة بزيادة أيضا الوكالة قامت كما اإلرهاب. ومتويل األموال،
تأمني الضمانات  عملية في (Due Diligence) الواجبة العناية
يكفل نحو على مصممة املنقحة وتعتبر اإلجراءات والكفاالت.
للضمانات احملتملني باحلائزين املرتبطة السمعة مخاطر حتديد
الوكالة وسع في يكون حتى للوكالة، مناظرة أخرى بأطراف أو
الفساد مخاطر ذات األطراف هذه مع التعامل االمتناع عن إما

في البدء قبل واإلصالح للعالج املطالبة بسبل أو العالية
للكشف عملية الوكالة استحدثت لذلك، وباإلضافة املشروع.
من ضمانات على احلصول طلبات مقدمي أسماء عن التلقائي

معهم واملساهمني ومديريهم موظفيهم أسماء أو  الوكالة
األموال، املعنية بالفساد، وغسل الدولية املراقبة قوائم واقع من

قبل من العقوبات املفروضة قائمة ذلك في مبا اإلرهاب، ومتويل
فيما وثيق، بشكل الوكالة وتتعاون الدولي. البنك مجموعة
لديها التي الدولية التمويل مؤسسة مع يتعلق بهذا اجلهد،

من (أقل حجماً األصغر للمشروعات وبالنسبة مماثل. نظام أيضا
وإجراءات  إرشادات الوكالة بوضع أمريكي)، قامت دوالر ماليني 5

تقييم صعوبة معاجلة أجل من بالنزاهة خاصة الواجبة للعناية
املستثمرين. بصغار املتعلقة السمعة مخاطر

من األمور أيا أن االستثمار لضمان الدولية الوكالة تقرر وعندما
الضمانات، عقد إصدار بعد حدث قد آنفا إليها املشار احملظورة

أيضا، للوكالة يحق أنه إال للوكالة فسخ العقد. يجوز فإنه
لعالج تسمح بفترة أن املناسبة، وفي ظل الظروف تقديرها وفق
الصياغات توضيح مت ،2006 عام وفي إنهاء العقد. قبل الوضع

وذلك الوكالة، لدى للضمانات العقود اجلديدة في اللغوية
فيما يتعلق كافية بصورة الواضحة التغطية توفر للتأكد من
اإلرهاب. وغسل األموال، ومتويل ممارسات الفساد، إلى باإلشارات

األخرى املساعدة إلى املنظمات تقدمي

النزاهة إدارة تلقت ،2006/2005 خالل السنة املالية في
من طلبات عدة الدولي البنك في أخرى وإدارات املؤسسية

في إنشاء املساعدة تنشد ووطنية) (دولية ومنظمات وكاالت
من الطلبات هذه من العديد وجاء الفساد. ملكافحة وظائف

في األعضاء البلدان في معونة وكاالت أو دولية منظمات
بعض كانت االقتصادي، وإن امليدان والتنمية في التعاون منظمة

زيادة في مقترضة للمساعدة من بلدان جاءت قد الطلبات
الدعوى وإقامة املقاضاة و/أو والتحقيق الكشف، فعالية أعمال

طلبات وقد غطت البيضاء. الياقات ذوي حاالت جرائم بشأن
ذلك: في مبا املوضوعات من لفيفا الفنية املساعدة

اجلرائم؛ هذه بشأن املزاعم لتلقي خط ساخن كيفية إنشاء ■

الدولي واإلصالحات املرتبطة  البنك العقوبات لدى إجراءات ■

بها؛

القانونية املرعية  األصول التقاضي وفق إجراءات سير ضمانات ■

العقوبات؛ بعملية يتعلق فيما

عن  املديرين كبار في مجال إفصاح البنك وخبرات جتارب ■

املالية؛ أوضاعهم

واملرشدين؛ املبلغني حماية ■

االحتيال  بحاالت املتعلقة باالتصاالت اإلرشادات اخلاصة ■

والفساد؛

والعقوبات؛ عن التحقيقات سنوي تقرير إعداد ■

لعمليات  احملتملة والعواقب والنتائج األساسية املتطلبات ■

متولها التي العقود من ما شركة حرمان أي ـ املشترك احلرمان
البنك مجموعة وليست األطراف املتعددة بنوك التنمية

أي جانب من بناء على اكتشاف سوء السلوك وحدها، الدولي
األطراف. املتعددة التنمية من بنوك بنك
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الطوعي برنامج اإلفصاح

2006/2005 تقدما  املالية السنة شهدت
الطوعي اإلفصاح برنامج تطور في كبيرا

اإلفصاح وبرنامج الدولي. البنك لدى
تصميمها مت جديدة وقائية أداة هو الطوعي

عن تشريح معلومات للحصول على
االمتثال البنيوي للفساد، وتعزيز التركيب

بأقل البنك في املرعية واإلرشادات للقواعد
في وكما هو مبني ممكن من التكلفة. حد

فقد ،2004 للسنة املالية التقرير السنوي
مفعمة بداية الطوعي اإلفصاح برنامج بدأ

مترين جتريبي  بإجراء البنك قام عندما 2004 سنة باجلدية في
لبرنامج اإلفصاح اآلليات التشغيلية تطوير أجل من صغير

بحثت إدارة البرنامج، تطوير وبعد النتائج. اختبار الطوعي مع
في مبا بها، لالسترشاد مماثلة عن برامج املؤسسية النزاهة

أخرى، في أماكن بني من املوجودة، التشريعات أو البرامج ذلك
وفرنسا، وإيطاليا، األوروبي، واالحتاد والبرازيل، واستراليا، األرجنتني،

املتحدة، والواليات واألمم املتحدة، واململكة وباكستان، واليابان،
املتحدة.

(1) بعدم  : املشتركون يتعهد الطوعي، اإلفصاح لبرنامج وطبقا
واإلفصاح (2) في املستقبل؛ سوء السلوك في أعمال الضلوع

سابقة حاالت داخلية في حتقيقات أية نتائج عن للبنك
واألعمال اإلكراه أو والفساد والتواطؤ االحتيال ممارسات عن

أو البنك بتمويلها قام التي العقود أو املشروعات التعسفية في
الداخلي  لالمتثال نشط وتنفيذ برنامج (3) لها؛ مساندة بتقدمي
البنك عليه يوافق امتثال مراقب قبل من للمراقبة إخضاعه مع

املشاركون ويقوم سنوات. ملدة ثالث عنه سنوي تقرير وتقدمي
عملية خطوات من خطوة تقريبا املرتبطة بكل التكاليف بدفع

الطوعي. برنامج اإلفصاح

الطوعي اإلفصاح برنامج في املشاركون يتمتع املقابل، وفي
سوء سلوك ممارسات أية عن إفصاحهم بسبب احلرمان بتجنب

وميكنهم شخصياتهم، سرية على احلفاظ مع السابق، في
التي املشروعات في بعقود الفوز على التنافس في االستمرار

ملدة عقوبة بفرض الدولي البنك يقوم وسوف البنك. يساندها
سلوك في سوء ضلوعهم مشاركني يثبت أي على سنوات عشر

البرنامج. بشروط ماديا إخالال إخاللهم أو مستمر

أو ميولها عقود أو مشروعات العاملة في الكيانات كافة وتعتبر
برنامج اإلفصاح في لالشتراك مؤهلة البنك الدولي يساندها

قبل حتقيقات جارية من ألية خاضعة تكن لم ما الطوعي،
طريق عن رسميا البرنامج هذا إلى املشاركون وينضم البنك.

اإلفصاح برنامج من شروط منوذجية مجموعة على موافقتهم
للتفاوض. القابلة غير الطوعي

عن املشاركة األطراف مع اإلفصاح عمليات في البنك ويشترك
فائقة بعناية ومصاغة مدروسة تقارير بصياغة قيامه طريق

ويقدم وهوياتهم. شخصياتهم سرية على احلفاظ تكفل
للبنك العليا واإلدارة األعضاء، البلدان إلى التقارير هذه البنك

في مبا املباشرة املصلحة من أصحاب األخرى واألطراف وموظفيه،
األطراف. املتعددة التنمية بنوك ذلك

جوانبها بتعدد الطوعي اإلفصاح برنامج مزايا وتتصف
األعضاء البلدان يساعد الطوعي اإلفصاح فبرنامج وسماتها.

هذه مع متكني املانحني أموال استخدام ضمان سالمة على
ومغزاها لها مضمونها تنفيذية اتخاذ إجراءات من البلدان

البرنامج. في املشتركني اإلفصاح من جانب عمليات استنادا إلى
حوافز الطوعي اإلفصاح يقدم برنامج البنك، لشركاء وبالنسبة
االمتناع عن اقتراف على وآخذيها الرشوة مقدمي من كل حلمل

املوضوعة واإلرشادات للقواعد واالمتثال السلوك الفاسد
إلى الطويل املدى على ذلك أن يؤدي شأن ومن البنك. قبل من
على تتصف حتى النامية البلدان في ببيئة األعمال النهوض
اجلدارة واالستحقاق. أساس على بطابع املنافسة متزايد نحو

الدولي اإلفصاح الطوعي بالنسبة للبنك ويعتبر برنامج
إذ حملاربة الفساد. التكاليف وفعالية بالكفاءة متسمة وسيلة

واحد مشترك جانب ولو من اإلفصاح عمليات تسفر ميكن أن
في السائدة الفساد أمناط عن النوعية عن معلومات عالية

واألفراد الشركات هويات وحتديد التي ميولها البنك املشروعات
برنامج في املشتركون يقوم كما الفساد. أعمال في الضالعني
متاما املناسب الوقت في البنك بتنبيه أيضا الطوعي اإلفصاح

متكينه وبالتالي لها، اطط أو اجلارية الفساد ممارسات إلى
مراحل إعدادها طيلة املشروعات حماية ضمانات توفير من

من املستفادة الدروس تضمني ذلك إلى باإلضافة ويتم وتنفيذها.
سياسات في الطوعي اإلفصاح برنامج مبوجب اإلفصاح عمليات

وعملياته. البنك

بإجراء املؤسسية النزاهة قامت إدارة ،2005 املالية السنة وفي
إجراؤها التي مت التحقيقات ودقة صحة من محاولة للتثبت أول

فقد قامت الطوعي. لإلفصاح التجريبي البرنامج مبوجب
التجريبي البرنامج هذا في إطار باإلفصاح القائمة الشركات

عقود عدة من ومستقاة للسمعة مشوهة وقرائن أدلة بتقدمي
تقدمي فاسدة حول ممارسات بشأن البلدان من العديد في

قدمت ذلك، على وعالوة مدفوعات إلى مسؤولني حكوميني.
ضلوع إلى أدلة تشير التجريبي هذا التمرين في الشركات

فاسدة ممارسات مشتركة في مشروعات تضامنية شركاء في
هذه بإضافة املؤسسية النزاهة إدارة وقامت العقود. نفس في

بها إمكانية االسترشاد بهدف بياناتها إلى قواعد املعلومات
الشركات. هذه بشأن حتقيقات أية مستقبال في

النزاهة إدارة استكملت ،2006 املالية السنة خالل وفي
الشركات املشاركة إحدى تقرير كامل عن أول املؤسسية إعداد

السلطات مع النتائج وتبادلت الطوعي اإلفصاح برنامج في
اتصة. احلكومية

قامت  مكثفة، مشاورات وبعد 2006 أيضا، املالية السنة وفي
الطوعي اإلفصاح برنامج على جلنة املراجعة بالبنك باملوافقة

على العناصر التنفيذيني املديرين مجلس ووافق املقترح.
أغسطس/ األول من الطوعي في اإلفصاح لبرنامج التشغيلية

من  انطالق البرنامج وفور 31 (السنة املالية 2007). 2006 آب
بإصدار املؤسسية تقوم إدارة النزاهة سوف ومكامنه، عقاله

وجتدر منتظمة. والنتائج بصفة امعة البيانات عن تقارير
السنة املالية في التجريبي البرنامج نتائج أن اإلشارة إلى

التقرير.  هذا في الواردة البيانات في 2006/2005 متضمنة
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والتوعية االتصاالت سابعا:

.2005 فبراير/شباط الدولي، البنك مجموعة املالية 2004، السنة البنك“، ميولها مشروعات في والفساد واالحتيال موظفني سلوك بشأن سوء والعقوبات التحقيقات عن السنوي ”التقرير 32

الردع والوقاية ألغراض االتصاالت
الوقاية، الردع نطاق تعميم زيادة إلى احلاجة من انطالقا

مع لالتصاالت، الدولي منهجا حاسما البنك اعتمد
املطلوب التوازن إحداث في والعناية التحلي باحلرص

مبدأ على املنهج هذا ويرتكز القانونية. للضمانات مراعاةً
املناسب الوقت في يقوم سوف البنك أن مؤداه جوهري

النهائية النتائج متثل التي واإلحصائيات العقوبات بنشر
يتسم بأسلوب وذلك والفساد االحتيال بشأن للتحقيقات

وفق باملقاضاة االلتزام إلى احلاجة ِزنُه ا وتُوَ والعدالة، باالتساق
التحقيقات بشأن التفريط أو التهاون دون القانونية األصول

املعلومات هذه ويعتبر نشر والعمليات القانونية. اجلارية
ملكافحة االحتيال اجلهد املبذول من يتجزأ ال جزءا وتوزيعها

والفساد.

املعلومات تقدمي قد مت كان ما إذا الختبار غايات أربع وهناك
املستهدفني الرئيسيني املتلقني جمهور لتمكني الكافية
تكون أن يجب إذ سلوكياتهم. لتغيير املؤدية األسباب من

كافية: املعلومات

من  النوع هذا أن من احملتملني األخطاء مرتكبي لتحذير ■

متاما للمؤسسة وأن البنك معروف املشروع غير النشاط
اكتشافه؛ حالة ويتخذ الالزم في املوقف يتابع سوف

املعنيني  احلكوميني أو املسؤولني الشركات مديري توعية ■

نظمهم؛ لتحسني محددة إجراءات اتخاذ من ومتكينهم

بشأن األمناط  موظفي البنك وشركائه تنبيه وتثقيف ■

عنها؛ باإلبالغ يقوموا أن يجب التي للسلوكيات احملتملة

واملواطنون،  احمللية، (اتمعات احملتملني الضحايا تنبيه ■

وتوعيتهم واملوظفون) األعمال، ورجال املدني، واتمع
حماية على ومساعدتهم ااطر هذه بخصوص

أنفسهم.

والوقاية ألغراض الردع االتصاالت تعزيز

سياسة اتصاالت  بتنفيذ أول 2005 سنة في الدولي البنك قام
باالحتيال املرتبطة والعقوبات التحقيقات بشأن رسمية
هذه التنفيذيني على املديرين وافق مجلس وقد والفساد.

وقد .2004 يوليو/متوز في عنها الصريح واإلعالن السياسة
يتعلق فيما الشفافية حتسني إمكانية هذه السياسة أتاحت

التمكني إلى بدء، ذي بادئ أدت، إذ للتحقيقات، النهائية بالنتائج
 32 ،2004 املالية السنة النزاهة في تقرير عن أول نشر من

التي أسفرت احلاالت عن تفصيال صحفية أكثر بيانات وإصدار
قيام إلى أدت هذه السياسة أيضا عقوبات. كما فرض عن
بدوام كامل متفرغ املؤسسية بتوظيف خبير النزاهة إدارة

لزيادة العام الغرض وال يتمثل االتصاالت. مجال في ومتمرس
بل لتغيير الوعي فحسب، زيادة في هذا اال في البنك اتصاالت

والفساد حدوث االحتيال من احلد مبعنى أيضا ـ السلوكيات
اإلطار (انظر جتاه حدوثه املتهاونة أو حلدوثه املؤدية والسلوكيات

الثاني).

عن املؤسسية النزاهة األول إلدارة أن التقرير بالذكر واجلدير
االنترنت شبكة على البنك موقع على نشر قد التحقيقات

الرسمية صحفي باللغات بيان وصدر ،2005 فبراير/شباط في
صحفي ثم جرى مؤمتر مت عقد كما الدولي. البنك في الست
اجلمهور من متنوعة موعات إحاطة عروض تقدمي فيما بعد

من ومجموعات الدولي، البنك موظفي ذلك في مبا املتلقي
طبع أعيد وقد األوروبية. وبعض احلكومات واألعمال، الشركات

بنقابة القانوني املستمر التعليم برنامج من جانب التقرير هذا
عليه األضواء أخرى كما سلطت منظمات األمريكيني، احملامني

محتوياته. وعلى

الدولي البنك قام السابقتني، املاليتني السنتني مدي وعلى
اخلاصة باملنع اإلجراءات من عدد حول صحفية بيانات بإصدار

ذات احمللية اللغات إلى البيانات هذه ترجمة واحلرمان. ومتت
اللغات الرسمية إلى منها العديد ترجمة متت كما العالقة،

ترجمة أعمال من تقدمي املزيد إلى البنك ويهدف الست.
بهدف مستقبال، والعقوبات بالتحقيقات اخلاصة املعلومات

في االجنليزية اللغة يتحدثون الذين ال املتلقني إلى الوصول
التي باإلجراءات أخرى صحفية بيانات ونوهت األعضاء. البلدان

بشأن اإلحاالت املعنية األعضاء البلدان حكومات اتخذتها
عالوة البنك الدولي، من احلكومات تلك تلقتها التي اجلنائية

االئتمانية في ااطر بتخفيض معنية استكمال دراسة على
هذه كانت اجلديدة، االتصاالت سياسة ومتشيا مع كمبوديا.

املناسب الوقت في ة مَ دَ ومقَ تفصيال أكثر الصحفية اإلعالنات
النزاهة على موقع إدارة في املاضي يوجد كان مقارنة مبا

املؤسسية على االنترنت.



لسياسة حيويا عنصرا الفعالة الداخلية االتصاالت متثل
ضلوع إزاء البنك جانب من مطلقا التسامح أو التهاون عدم

سوء إلى ردع باإلضافة والفساد، االحتيال أعمال في املوظفني
املؤسسية النزاهة إدارة وتقوم اجلنسي, التحرش مثل السلوك
الذي اإلرشادي التوجيهي البرنامج في منتظمة عروض بتقدمي

فضال اجلدد، واالستشاريني للموظفني الدولي البنك ينظمه
املناطق إدارات اجتماعات في املقدمة العروض من العديد عن
ذلك، وباإلضافة إلى املكاتب القطرية. واجتماعات اجلغرافية

املوظف يقوم أن خاللها ميكن من التي الطرق اإلدارة بنشر قامت
يقوم ونتيجة لذلك، محتملة. وفساد احتيال عن أعمال باإلبالغ
املزاعم التي نصف من أكثر بتقدمي البنك واستشاريوه موظفو

موظف حتى وال يتقدم لم أنه بالذكر واجلدير اإلدارة. تتلقاها
من ثأرية أو انتقامية ألعمال بالتعرض خاصة بشكوى واحد

املزاعم. كما بشأن املؤسسية مباشرة إدارة النزاهة إبالغ جراء
واملطويات من النشرات بتوزيع عدة آالف أيضا اإلدارة قامت

االتصال شبكة وتُستخدم الدولي. البنك في دورها تصف التي
بخصوص لإلحاطة اتصاالت إجراء في أيضا البنك في الداخلية
قبل من السلوك لسوء اخلطيرة احلاالت بشأن املتخذة اإلجراءات

عن قاموا باإلبالغ الذين أو الضحايا إحاطة من أجل موظفني،
مثل على إتيان يقدمون أولئك الذين قد السلوك ولتثبيط سوء

املؤسسية النزاهة تعقد إدارة الشائنة. وأخيرا، السلوكيات هذه
املديرين لس التابعة املراجعة جلنة مع سنوي ربع اجتماعا

لها. املمنوح اإلشرافي للتفويض التنفيذيني طبقا

التوعية وإدارة املعرفة

بذل جهود إلى حتسني االتصاالت، في باإلضافة البنك، استمر
عن الردع وتعزيز املؤسسية النزاهة بأنشطة التوعية لترسيخ
حلقات العمل، والندوات، وعقد تقدمي العروض الشارحة، طريق

والتعليم األكثر التدريب من وغيره التدريب االعتيادي وتوفير
واشنطن في العمليات شبكة في العاملني تعمقا للموظفني

أنشطة النزاهة التوعية في تقترن ما واملكاتب القطرية. وكثيرا
بنظام الدولي املعنية البنك أعمال بعروض توضيحية حول

بعيد. حد إلى النطاق واسعة أعمال وهي العامة، اإلدارة

من إدارة شارك موظفون ،2006/2005 املالية السنة وفي
الدولية املعنية املؤمترات العديد من في املؤسسية النزاهة

املعرفة إشاعة في وأسهموا والفساد بقضايا االحتيال
اإلطار الثالث). (انظر الشاملة بالشبكات اخلاصة والتقنيات

مدى في زيادة كبيرة بإحداث اإلدارة ذلك، قامت إلى وباإلضافة
التجارية، وخبراء واحتادات األعمال األعضاء، البلدان توعيتها

واملنظمات. الفساد، مكافحة

”تشريح بعنوان أحدهما كان أساسيني عرضني اإلدارة قدمت وقد
السنوي التقرير ونتائج القومية“ للحدود العابر للفساد بنيوي

وصف عن عبارة البنيوي“ ”التشريح و .2004 املالية للسنة
البنك وجهود الدولي والفساد االحتيال وآليات رموز للكشف عن

مت وقد بفاعليه. العقوبة وإنزال رتكب مُ خطأ أي في للتحقيق
املالية السنة بشأن ”التشريح البنيوي“ في معلومات عرض

البنك  داخل اجلمهور من متنوعة أمام مجموعة 2006/2005
خارجي وجمهور التنفيذيني، مجلس املديرين ذلك مبا في الدولي،

فليتشر وكلية التنمية الدولية البريطانية وزارة يتراوح بني
بجامعة توفتس. للقانون والدبلوماسية

عروض املؤسسية النزاهة إدارة موظفو قدم ذلك، على ومزيدا
تعاونهم أثناء توعية ومحاضرات القطرية للمكاتب إحاطة
واشتملت األعضاء، البلدان في معهم املتعاملني بعض مع

عقود في والفساد النقاب عن االحتيال كشف على املوضوعات
باإلضافة الواجبة، وأدوات التحلي بالعناية التوريد واملشتريات،

التي واألنشطة املؤسسية النزاهة إلدارة املمنوح التفويض إلى
تقوم بها.

النزاهة  إدارة ساهمت 2006/2005 أيضا، املالية السنة وفي
الدولية، التدريب وبرامج الندوات من العديد في املؤسسية

ومكافحة العامة اإلدارة بنظام املعني البرنامج األساسي مثل
املعنيني بالعمل االقتصاديني اخلبراء يستهدف الذي الفساد،

نظام بقضايا املهتمة األطراف من وغيرهم البنك في القطري
اإلدارة العامة.
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واالستقصاءات التحقيقات ملمارسات شبكات شاملة إنشاء
نوعية خبرات وهي ـ الفساد محاربة مجال في الدولي البنك خبرات من أصبحت إشاعة االستفادة

عمل في متزايدة بصورة مهما جزءا ـ والعقوبات والرقابية، اإلجرائية الضوابط بشأن محددة
وشجعت بل العقوبات، جلنة وأمانة املؤسسية النزاهة إدارة وساهمت إمنائية. كمؤسسة البنك
مجال في املمارسات أفضل وتنفيذ املعلومات تبادل لتسهيل شبكات تطوير ونشاط، بكل همة

النزاهة إدارة حتتل الغاية، هذه إلى املشتركة. ووصوال التحديات حول واملناقشات التحقيقات، إجراء
الذي الدوليني، مؤمتر احملققني عقد بتنظيم القائمة السكرتارية في كعضو مكانها املؤسسية

للشرطة الدولية املنظمة قامت وقد .2006/2005 املالية السنة خالل في مرات انعقد ثالث
بينما ،2004 سبتمبر/أيلول في بفرنسا ليون في عقد الذي باستضافة املؤمتر ”االنتربول“ اجلنائية

يونيه/حزيران في العاصمة واشنطن في املنعقد املؤمتر األمريكية للبلدان التنمية بنك استضاف
في املتحدة باململكة لندن في املنعقد املؤمتر والتعمير لإلنشاء األوروبي البنك واستضاف ،2005

.2006 يونيه/حزيران

منتدى نزاهة بنوك اجتماعات في الديناميكية احملركة مبثابة القوة املؤسسية النزاهة إدارة وكانت
هذا ويتيح واملداوالت. لعقد املناقشات رسمية غير صغيرة وهو مجموعة األطراف، املتعددة التنمية

واملرشدين، ني املُبَلِغِ حماية مثل املهمة للقضايا العملية للمناقشات قيمة ساحة املنتدى توفر
املنع فرض وإمكانيات نطاقا، األوسع مبفهومها السلوك سوء وتعاريف العقوبات، فرض وإجراءات
والبيانات قواعد املعلومات استخدام في اآلخرين املعنية، وإشراك اجلهات جانب كل من واحلرمان
 2005 األول في ديسمبر/كانون املنعقد النزاهة منتدى قام وقد املعلومات. تبادل حتسني أجل من

فبراير/شباط شهر في الدولية املالية للمؤسسات املشترك فريق العمل الطريق إلنشاء بتمهيد
التقرير). هذا من السادس الفصل (انظر 2006

املتحدة لألمم احلادي عشر املؤمتر في الدولي البنك بتمثيل املؤسسية النزاهة إدارة قامت كذلك
في  متثيل البنك جانب إلى 2005 إبريل/نيسان في املنعقد اجلنائية والعدالة مبنع اجلرمية املعني

الدولية اموعة اجتماعات وهي املؤمتر انعقاد وقت مع املتداخلة االجتماعات اجلانبية من العديد
وتعتبر .(IGEC) بالفساد االنتربول املعنية خبراء ومجموعة ،(IGAC) الفساد مكافحة لتنسيق

منهما مرتني كل جتتمع التي اموعتني، هاتني أعمال في نشطا مساهما املؤسسية إدارة النزاهة
عامة. بصفة سنويا

الشركات من مجموعات مع مناقشات إجراء على املؤسسية النزاهة إدارة عكفت لذلك، وباإلضافة
حلقة ذلك في مبا والفعاليات، املناسبات من وساهمت اإلدارة في عدد وأوروبا. املتحدة الواليات في

السنة  (FIDIC) في االستشاريني للمهندسني الدولي باالحتاد واألعمال الشركات نزاهة حول عمل
السنتني  في (ASCE) املدنيني للمهندسني للجمعية األمريكية السنوي واملؤمتر ،2005 املالية

الواليات األمريكيني في نقابة احملامني التي نظمتها الفعاليات على عالوة 2005 و 2006، املاليتني
في والتنمية التعاون ملنظمة التابعة الفساد مبكافحة املعنية ومجموعة العمل وأوروبا، املتحدة
الدولية الشفافية منظمة مثل للربح الهادفة غير املنظمات مع واجتماعات االقتصادي، امليدان

 Transparent Agents and Contracting) “الشفافة ”تريس واملقاوالت التوكيالت ومؤسسة (TI)
املاليتني 2005 و 2006. السنتني طوال (Entities

ث
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لث
را

طا
اإل



التحديات ثامنا:

وجهيعد  في املاثلة العوائق أكبر من الفساد واحدا
لأللفية اجلديدة. ولذا اإلمنائية األهداف حتقيق

والفساد في االحتيال ضد حرب ضروس شن فإن
رفعا وجوهره األمر حقيقة يعد في التنمية ألغراض اإلقراض

التصدي ولكن تخفيض أعداد الفقراء. هدفها حرب لراية
أمرا حيويا ليس ميولها البنك مشروعات أية في للفساد

فحسب، الفقر من احلد في املتمثلة البنك لرسالة بالنسبة
في عيون صورته تكون أن البنك أراد إذا أيضا ضروري هو أمر بل
للبلدان املشورة بإسداء وهو يقوم باملصداقية ناظريه مفعمة
اإلدارة العامة نظام تعزيز إلى الرامية جهودها حول الشريكة

مبفهومه الواسع.

قامت سواء ـ الفساد شرايينها في يسري التي فاألنشطة
تؤدي ما غالبا حكوميون ـ مسؤولون قام بها أو شركات بها
إلى السمعة والطيبة السيرة احلسنة الشركات إلى إجبار

هلك سعيد" فقد "اجنُ سعدٌ غرار على بنفسها ناجية الفرار
هي في مسيس مشروعات عن بعيدا بنفسها فتنأى وا أسفاه
الشركات احمللية حتجم إذ واقتدار. خبرة من ما لديها إلى احلاجة

الفساد ألن بعطاءات ملشروعات التنمية التقدم عن والدولية
يقتصر وال ربح ـ أي حتقيق والفشل في باخليبة مسعاها يكلل
فيها بل املتضخمة املبالغ التكاليف على اإلحجام هذا سبب

قانونية مخاطر من ينطوي عليه إقبالها قد ما إلى أيضا يرجع
الطيبة سمعتها تلويث مخاطر عن ناهيك متزايدة، حقيقية

والشنار. العار بوصمات

تطبيق مجرد إلى فحسب تهدف ال الدولي حتقيقات البنك إن
من فيض الكتساب هي إمنا عقابية، وفرض جزاءات قواعد مرعية

للفساد النوعية ولتغيير السلوكيات. فاألمناط واملعرفة العلم
في آخرين ولدى بالبنك، التحقيقات إدارة لدى احملفوظة بوثائقها

بشأن والتوجيه اإلرشاد تقدم سوف العامة، التوريدات مجاالت
املستقبل. في التنمية أموال السبل حلماية أفضل

بالبنك النزاهة املؤسسية إدارة جتريها التي وتشكل التحقيقات
من اتخاذ الحقا يتبعها الفساد، وما مزاعم بشأن الدولي

عنصرا التحقيق، نتائج في ضوء قبل املؤسسة من إجراءات
االئتمانية، بالتزاماته الدولي البنك لوفاء وجوهريا: أساسيا

يتعلق فيما احلسنة السمعة تتهدد التي للمخاطر والتصدي
في فساد أي وردع اإلمنائية، املساعدات استخدام أوجه بفعالية

زيادة فعالية أال وهي أهمية أكثر غاية بلوغ ثم البنك، مشروعات
التنمية.

وصفهما سبق والتفاعلي اللذين وباستخدام املنهجني الوقائي
الشريكة البلدان الدولي مع البنك سوف يعمل التقرير، هذا في

املعلومات هذه تعزيز على الواسع برحابه التنمية ومجتمع
من الكفاءة املزيد حتقيق نحو قدما للمضي وتسخيرها

العامة. نظم اإلدارة املالية وحتسني لنظم املساءلة والشفافية

إدارة النزاهة املؤسسية تتعاون املستقبل، استشراف إطار وفي
في لتحقيق التقدم التنمية وشركاء البنك مع الزمالء في

امليادين التالية:

تنسيق  ذلك في مبا مشتركة، ومعايير نظم خلق نحو التحرك ■

بني فيما أوال ذلك يتم أن على والفساد، تعاريف االحتيال
مثل الوكاالت اآلخرين املانحني ثم والهيئات الدولية الوكاالت

الثنائية؛

مثل  واالستباقية البرامج الوقائية من املزيد تنفيذ ■

الطوعي اإلفصاح وبرنامج للتنفيذ املفصل االستعراض
بأثر رجعي ـ  للتحقيقات باإلضافة ـ والفساد االحتيال حملاربة

نطاقاً؛ األوسع التنمية ومجتمع البنك في

تكاملها وتشجيع  وزيادة نظم االمتثال حتسني نحو التحرك ■

في فعالة نظم من وجود التأكد الشركات واملقترضني على
إذا الذاتي لإلبالغ املعايير العالية ونظم لتطبيق حوزتهم

املعايير؛ فشلت

ذلك  في مبا املنظمات، جميع داخل األخالقيات بيئة حتسني ■

عن تامة بصراحة التحدث على والقدرة الكلمة حرية تعزيز
في مشروعات متولها داخليا أو املرء حدوثه ملس إذا الفساد

املنظمات؛

االحتيال  أعمال ضد وصرامة قوة أكثر قوانني تطبيق ■ 

ذوي وعواقبها للمجرمني تبعاتها حتميل مع ـ والفساد
وتطبيقها؛ في إنفاذها النجاح زيادة ـ وتعزيز البيضاء الياقات

الدولي  التعاون طريق الفساد الكبير عن استشراء من احلد ■

العامة. اإلدارة وحتسني نظم
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البلدان لها تقف أن يجب مشكلة مجرد ليس الفساد

البلدان على كاهل تقع بل باملرصاد. النامية وحدها

معاملة كل أن أسفاه جسيمة. فوا مسؤولية املتقدمة

طرفني األمر واقع في تضم الفساد كينونتها يسري في

هم من الرشوة مقدمي مرارا وتكرارا أن ونعلم األقل، على

تفعل أن تنشأ احلاجة وعليه املتقدمة. منسوبي البلدان

عيونَ شرطتها لتُبقى والكثير الكثير املتقدمة البلدان

البلدان حتتاج هذه كما خافرة. حارسةً وقوتها ساهرة

نقل النقود املسروقة إلى ملنع الكثير تفعل أن أيضا

أمام اخلاصة الشركات ولوضع األجنبية، بالبنوك حسابات

الفساد بتصدير ومساءلتها إن هي قامت مسؤوليتها

الناشئة االقتصادات إلى

وولفويتز  بول

العمل أوان آن العامة والتنمية: اإلدارة نظام سن   حُ

11 إبريل/نيسان، 2006. جاكرتا،

“

”
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للمراجعة وعملها اإلدارة هذه تصميم خضعت طريقة وقد
قبل من خارجية ثالثة تقارير إعداد مت إذ منذ إنشائها. اخلارجية

املتحدة األمم عام سكرتير نائب ثورنبرغ ديك هو مرموق خبير
التقارير اآلليات هذه وتناولت سابقا. األمريكي العام واملدعي
أحدها وتناول االحتيال والفساد، ملشكالت للتصدي الالزمة

التقرير األخير باألسس اهتم ثم العقابي، واحلرمان املنع عمليات
املعنية بالنزاهة اإلستراتيجية وخطة العمل والتوجهات

لتحسني النوعية، طرق التقرير السابق عن وبحث املؤسسية.
واجلدير التحقيقات. عملية في والكفاءة والعدالة، والفعالية،
الوظيفي واألداء املالءمة ملدى اخلارجي التقييم هذا أن بالذكر

املديرين مجلس أخذه قد اإلداري واملوارد واإلطار للهياكل
السنوات خطة على التنفيذيني بعني االعتبار لدى موافقته

اإلدارة وخطة ثورنبرغ (تقارير املؤسسية. للنزاهة احلالية الثالث
على شبكة االنترنت). الدولي على موقع البنك متاحة

مجموعة رئيس أمام مباشرة مسؤولة املؤسسية وإدارة النزاهة
التسلسل حسب عالقة مسؤولية لها أن كما الدولي. البنك
التنفيذيني. املديرين لس التابعة املراجعة جلنة أمام القيادي

األول املرفق

تاريخية بيانات

مجموعة قبل من املكلف الذراع هي املؤسسية إدارة النزاهة
في والفساد مزاعم االحتيال في حتقيقات بإجراء الدولي البنك
املزاعم وكذا الدولي، البنك ميولها والعمليات التي املشروعات
وتضطلع املوظفني. من أي جانب من السلوك بسوء املتعلقة
البنك لسياسات على حتسني االمتثال باملساعدة أيضا اإلدارة
املوظفني تدريب خالل الفساد من دون حدوث واحليلولة الدولي

وتقدم والفساد وردعها. االحتيال أعمال عن النقاب كشف على
أعداد تخفيض لرسالة مباشرة مساهمة األنشطة هذه

حتسني على واملساعدة الدولي، البنك عاتق على امللقاة الفقراء
أموال استخدام من التأكد طريق عن التنموي العمل نتائج

لها. األغراض اصصة في التنمية

الدولي البنك في احلالية التحقيقات إجراء وظيفة بدأت وقد
الداخلية املراجعة إدارة في صغيرة وحدة إلى مت إسنادها عندما

جديدة إدارة إنشاء مت ،2001 العام وفي ،1997 العام في
السنوات املؤسسية. واتسمت النزاهة إدارة هي مستقلة
السريع، وتوظيف عناصر بالنمو اإلدارة هذه عمر من األولى
ووضع املطلوبة؛ اجلديدة واخلبرات املهارات لتوفير اخلارج من
ضوء في وتعديلها وحتويرها سياسات وإجراءات تشغيلية

جديدة مبادرات واتخاذ الالحقة؛ التجربة مقتضيات متليه ما
جانب إلى بعض النجاحات الرئيسية املبكرة، أدت إلى حتقيق

والتمتع واملتاعب احملتومة؛ الصعوبات بعض زيادة مواجهة
أصحاب املصلحة املباشرة؛ كبار يقدمها القوية التي باملساندة

الوعي وزاد أطراف أخرى. حتمسا من األقل أو الفاتر واالستقبال
النقاب كشف على القدرة الوقت بأن هذا مدى على واإلدراك

البنك ميولها املشروعات التي في والفساد االحتيال عن حاالت
صلب أعمال في موجودة تكون أن البد حدوثها ومنع وردعها

يتسق مبا الطويل، املدى على مختلفة مستويات املؤسسة على
األخرى. املالية املؤسسات لدى االئتمانية املوجودة الضوابط مع

أقره الذي ساربانيز-أوكسلي لقانون الدولي التأثير أدى وقد
أقوى آليات تعزيز احلاجة إلى توفير إلى األمريكي الكونغرس

للرقابة.
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املرفق الثاني

33 واالختصاصات الصالحيات

بالتنمية للنهوض رسالتها أداء مواصلة درب على سائرةً
 34 الدولي البنك مجموعة تسعى الفقراء، أعداد وتخفيض

عهدتها التي في واألموال أموالها أن لضمان حثيثا سعيا
وتلتزم لها. اصصة إال في األغراض تستخدم لن مؤمتن كوكيل

االحتيال حملاربة احلكومات مع بالتعاون الدولي البنك مجموعة
أن موظفيها من بالتأكد اموعة أيضا كما تلتزم والفساد.

خلو على عالوة الفاضلة، باألخالقيات تتسم بيئة في يعملون
واإلجراءات االنتقامية واملضايقات، التمييز، من البيئة هذه

اموعة قامت وقد اموعة. موارد وسوء استخدام والثأرية،
هذه بلوغ رئيسيا في دورا لتلعب املؤسسية النزاهة إدارة بإنشاء

واألهداف. الغايات

السلطات املمنوحة

إجراء مسؤولية بإسناد الدولي البنك مجموعة قامت
عمليات في والفساد لالحتيال أعمال أية التحقيقات في
قد اموعة أن كما النزاهة املؤسسية. إلى إدارة اموعة

في التحقيق مسؤولية أيضا إدارة النزاهة املؤسسية حملت
كال وفي موظف. جانب أي املقترف من السلوك سوء مزاعم

اإلدارة إلى نتائج من إليه ما تخلص برفع اإلدارة تقوم املوقفني،
واملساعدة العون يد مبد ذلك، إلى باإلضافة اإلدارة، وتقوم العليا.

اموعة، أموال إلى حماية الوقائية الرامية اجلهود لدعم
وردع االستخدام، في أية إساءة عهدتها، ضد في التي واألموال

عمليات اموعة. في االحتيال والفساد

االستقاللية

يخلو من مناخ في املؤسسية النزاهة أنشطة إدارة تنفيذ يجب
تصور هذا التأثير مجرد من حتى يخلو أو تأثير غير سليم، أي
أنشطتها، الستقاللية وضماناً السبب، ولهذا السليم. غير

البنك مجموعة رئيس املؤسسية تتبع النزاهة إدارة مديرة فإن
مباشرة. الدولي

األنشطة

للسماح فعالة بخطوط اتصال املؤسسية النزاهة إدارة حتتفظ
أية بتقدمي العام واجلمهور الدولي البنك مجموعة ملوظفي

مزاعم موظفني أو السلوك من جانب سوء مزاعم حول
مجموعة البنك مشروعات والفساد في باالحتيال متعلقة

تقدمي املزاعم إمكانية املؤسسية إدارة النزاهة وتضمن الدولي.
القائم سرية على على أساس احلفاظ مجهولة أو مصادر من
املزاعم منع بهدف بإجراء حتقيقات اإلدارة أيضا باإلبالغ. وتقوم

نتيجة الشركات أو األشخاص بسمعة ضرر إحلاق أي من الكاذبة
خاطئة. اتهامات توجيه

إدارة فإن واالستقصاءات، التحقيقات أعمال تنفيذها وفي
املستفادة والدروس اخلبرات، النزاهة املؤسسية تستخدم

إعداد في إليها، توصلت التي النتائج من واملستخلصة
ملنع الالزمة التدابير التخاذ العليا اإلدارة إلى ورفعها توصيات

وتشارك الدولي. البنك مجموعة أموال استخدام إساءة
اموعة بهدف موظفي تدريب في املؤسسية النزاهة إدارة

وفي اموعة والفساد في االحتيال حاالت حدوث منع
إدارة تبذل لذلك، وباإلضافة وردعها. متولها املشروعات التي

حاالت لتحديد ووقائية استباقية جهودا املؤسسية النزاهة
مجموعة في كانت سواء واستئصالها والفساد االحتيال

إخطارها، فور اإلدارة، وتقوم متولها. التي املشروعات أو البنك
والتوصية واحلرمان املنع بإجراءات اخلاصة اإلخطارات بإعداد

على للحصول مستقبال املؤهلة غير الشركات عن باإلعالن
في ممارسات االحتيال ضلوعها بسبب ميولها البنك عقود أية

الفساد. أو

مجموعة موظفي حقوق املؤسسية وحتترم إدارة النزاهة
مسؤوليتها بأسلوب مهني تنفيذ طريق البنك الدولي عن

في املرعية القواعد واالتساق مع واحليدة بالعدالة يتسم
باتخاذ خطوات أيضا اإلدارة وتقوم البنك الدولي. مجموعة
فيها التقدم للموظفني ميكن التي البيئة تعزيز شأنها من

أية إجراءات من دون اخلشية سوء السلوك حاالت عن باإلبالغ
موظفو يلتزم املوظفني، زمالئهم باقي ومثل وانتقامية. ثأرية

اإلداري النظام وقواعد التوظيف، مببادئ املؤسسية إدارة النزاهة
مجموعة في العالقة من السياسات ذات ذلك للموظفني، وغير

الدولي. البنك

الداخلية إجراءاتها اتخاذ عن مسؤولة املؤسسية النزاهة وإدارة
بشأن خارجيا املقبولة املمارسات مع اتساقها ضمان مع

الشركات مع تعاملها وفي الدولية. املنظمات في التحقيقات
إدارة النزاهة تتصرف البنك، مجموعة في العاملني غير واألفراد

نفسه الوقت في مع احلفاظ مهني عادل بأسلوب املؤسسية
وصيانة الدولي البنك مجموعة أصول بحماية التزامها على

سمعتها.

الوصول سياسة

التحقيقات، إجراء لدى املؤسسية، النزاهة إدارة منسوبو يتمتع
ووثائق سجالت كافة إلى وغير املقيد غير احملدود بحق الوصول

التالية: الشروط مراعاة مع ومنشآتها الدولي البنك مجموعة

من  وغيرها الكمبيوتر ملفات محتويات إلى ■ الوصول
أمن بشأن املفصلة طبقا للسياسة السجالت اإللكترونية

املعلومات.

يوليو/متوز، 2003. 10 ،29756 للمجلس رقم تقرير ملخص، العمل: وخطة التوجهات املؤسسية، إدارة النزاهة 33 انظر
منازعات  لتسوية الدولي االستثمار، واملركز لضمان الدولية والوكالة الدولية، التمويل للتنمية، ومؤسسة الدولية واملؤسسة والتعمير، لإلنشاء الدولي البنك الدولي من البنك مجموعة تتكون 34

االستثمار.
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للقاعدة 2.01  طبقا املوظفني شؤون سجالت إلى الوصول ■
اخلاصة املعلومات (سرية للموظفني اإلداري النظام من

باملوظفني).

للقاعدة 2.02  طبقا لألفراد الطبية إلى السجالت الوصول ■
والسجالت (سرية املعلومات للموظفني اإلداري النظام من

إدارة منسوبي متاحة الطالع السجالت هذه وتكون الطبية).
أو املوظف من صريحة موافقة مبوجب النزاهة املؤسسية

الشأن. صاحب الشخص

املوظفني،  اخلالفات بني تسوية نظام سجالت إلى الوصول ■
ومكتب املظالم) (أمني / املستشار احملقق سجالت مثل

بإنشاء هذه املكاتب. للقواعد اخلاصة وفقا يتم الوساطة،
متاحة تكون السجالت ال املكاتب، هذه لبعض وبالنسبة

املوافقة املؤسسية بدون النزاهة إدارة منسوبي الطالع
الشأن. صاحب من املوظف الصريحة

البنك الدولي  مجموعة حوزة في التي السجالت إلى الوصول ■
جهة خارجية سوف مع السرية بشأن التي تغطيها اتفاقية
في هذه ورد ما مع يتفق بأسلوب اإلدارة ملنسوبي متاحا يكون

االتفاقية.

إلى بالوصول املؤسسية النزاهة إدارة موظفو كما يتمتع
أية للحصول على اموعة والتحدث معهم في املوظفني

8.01 من  للقاعدة طبقا بالتحقيقات عالقة معلومات ذات
للموظفني. اإلداري النظام

الشراكات

القانونية اإلدارة وثيقا مع تعاونا املؤسسية النزاهة إدارة تتعاون
البنك املرتبطة بالوضع القانوني موعة القضايا بشأن

مبا لها، املمنوحة واحلصانة االمتيازات أو وموظفيها الدولي
املعنية بالسلطات واالتصال واحلرمان املنع إجراءات ذلك في

النزاهة إدارة تقوم لذلك، الوطنية. وباإلضافة بتطبيق القوانني
تقييم وإدارة الداخلية املراجعة إدارة مع بالتنسيق املؤسسية

هذه اإلدارات عمل في والفعالية الكفاءة العمليات لضمان
مكتب مع املؤسسية النزاهة إدارة تتعاون الثالث. وأخيرا،

التدريب وتقدمي لتصميم الدولي البنك ومعهد األخالقيات
البنك مجموعة موظفي وتوعية بتعليم املعني املناسب

والبلدان املتعاملة معها. الدولي
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الثالث املرفق

السنتني في إجراؤها التي مت التحقيقات أنواع
2005 و 2006  املاليتني

اخلارجية  التحقيقات
البنك) مشروعات في والفساد (االحتيال

االجتماعية املزايا برنامج استخدام إساءة
مزاعم بشأن بإجراء حتقيقات املؤسسية النزاهة قامت إدارة

املزايا من برنامج مستفيدين وإقصاء تضمني في التالعب حول
البلد في البطالة تأثير تخفيف إلى يهدف الذي االجتماعية

املقترض.

البرنامج هذا تنفيذ لترتيبات الالمركزية الطبيعة ضوء وفي
الدولي استعراض البنك اقتصر املستفيدين، من والعدد الكبير

ولكن البرنامج، في صغيرة فرعية مجموعة على بالضرورة
وفحص شخصية مقابالت إجراء على اشتمل االستعراض

وجدت وقد العالقة. ذات احلكومية واملعلومات املشروع بيانات
زاد شهور أربعة غضون في أدلة على أنه املؤسسية النزاهة إدارة
بسبب الثلث مبقدار منطقة واحدة بالبرنامج في امللتحقني عدد

واكتشف واالستحقاق. األهلية مرتبطة مبعايير غير مسائل
بعض إشراك املواقف بعض في مت أنه قد أيضا التحقيق

وفي االنضمام للبرنامج، عملية في املدني اتمع منظمات
بإقصاء املدني اتمع منظمات هددت احلاالت محدود من عدد

أو أنشطتها، في املشاركة رفضوا إذا من البرنامج مستفيدين
اإلدارية. اجلهة مزاياهم إلى من جزء رفض املستفيدون إعطاء إذا

خالل تقوم، املقترض البلد حلكومة التابعة الهياكل وكانت
مزاعم بشأن إجراءات واتخاذ معلومات بجمع املشروع، هذا عمر

البرنامج. استخدام إساءة

سعت البنك الدولي، إليها خلص التي إلى النتائج واستنادا
الشفافية من أكبر قدر حتقيق إلى املقترض البلد حكومة

التي القائمة مراجعة طريق عن برنامج املزايا االجتماعية بشأن
شفافية أكثر إجراءات وتبني املؤهلني؛ املستفيدين جميع تضم
ووضعية املستفيدين بتسجيل خاصة داخلية وضوابط رقابية

بتحديد يتعلق فيما صرامة أكثر ضوابط وتنفيذ املسجلني؛
املستفيدين. استحقاق

إنشاء مشروع في والتهديد واإلكراه والتخويف العطاءات في التواطؤ
البنك من بتمويل طرق

 14 مببلغ توريدات تقدر طرق، أن مشروع لبناء البنك، بشأن وجد
اعترتها البنك قد إنشاءها ميول لطريقني أمريكي مليون دوالر

واإلكراه والتهديد ممارسة التخويف ذلك في مبا فاسدة، ممارسات
العطاءات. مقدمي من املنافسني ضد

الفائز مسبقا حتديد مت أنه قد الذي أجراه البنك التحقيق ووجد
وحتريضها مساعدتها متت محلية وهي شركة العطاءات، في

اللجنة جانب من في مخطط تآمري والعدوان البغي على
عن اآلخرين املسؤولني بعض ورمبا العطاءات احمللية لتقييم

استخدمت وقد العالقة. ذات املنطقة إلى املنتسبني املشروع
األعمال ضد متعددة تهديد وسائل مسبقا فوزها احملدد الشركة
باالعتداء تهديدات أو املنافسة املستقبلية للشركات واملصالح

تقدمي باإلضافة إلى املنافسة، الشركات موظفي ضد بالضرب
الترسية، عملية في "غير فائزة" لشركات ترضية مدفوعات

بعطاءات تقدموا قد األخرى العطاءات مقدمي أن والتأكد من
ممثلو املواقف، قام أحد وفي فيها. ومبالغ متضخمة تكلفة ذات

منافسة شركة من موظفني باحتجاز احمللية الشركة هذه
وذلك أقل، بتكلفة عطاء في تقدمي رغبتهم بسبب كرهائن

إدراك املوعد عدم على الطريقة بهذه املنافسة الشركة إلجبار
العطاءات. لتقدمي احملدد النهائي

كانت أعلى الفائز العطاء أسعار أن في التواطؤ هذا ومتثل تأثير
عملية في عليها كان ميكن احلصول التي األسعار من بكثير
فقد لذلك، ونتيجة الشريفة. املنافسة على أساس ترسية

الناس ثقة تقويض على عالوة املشروع لهذا اإلمنائي التأثير انهار
البنك. لدى التوريدات نظام في

واإلكراه، التواطؤ طريق عن فازت التي العروض إلغاء مت وقد هذا
العطاءات. وأدت عملية من تقدمي جديدة جلولة موعد وحتديد

بصورة ملموسة انخفاضا أسعار أكثر إلى الترسية النهائية
يتمكن مجموعة املتواطئني. ولم خططت لها التي األسعار من

البلد في كان مسؤولون حكوميون ما إذا معرفة من البنك
سياق في أم ال قانونية غير وهبات عموالت تلقوا قد املقترض

التآمري. اطط هذا

البلد حكومة إلى االستقصاء هذا بإحالة البنك قام وقد
بها. اخلاصة التحقيقات إلجراء املقترض

مشروع في قانونية غير وهبات عموالت ودفع العطاءات في التواطؤ
البنك طرق بتمويل من بناء

لعقود رجعي بأثر لنتائج استعراض استجابتها معرض في
النزاهة إدارة قامت البنك، من بتمويل طرق بناء مبشروع خاصة

لفتها  كُ بلغت 22 عقدا بشأن حتقيق بإجراء املؤسسية
مؤشرات  اإلدارة أمريكي، ووجدت دوالر مليون 4.8 اإلجمالية

عقد كل في مقدمي العطاءات جانب جميع من التواطؤ على
نفس في العقود هذه جميع على احلصول وقد مت مت فحصه.

املقترض. في البلد اإلقليم) مستوى دون (أي مستوى املنطقة

بهذا اخلاصة التوريد عمليات أن اكتشاف إلى وأدت التحقيقات
احلصول تأمني قد جرى العامة لألشغال الرئيسي املشروع
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احملسوبية ودفع عن طريق منحرف ومعوج بأسلوب عليها
سلفا واحملددون بالترسية فالفائزون قانونية. غير كبيرة عموالت

لديهم مبا يتمتعون لكنهم األساسية املؤهالت إلى يفتقرون
داخل اجلهاز احلكوميني، مسؤولني مع شخصية عالقات من

جناحهم. العطاءات لضمان تقييم جلنة أعضاء مع تآمروا وقد
إلى قانونية بتقدمي عطايا وعموالت غير منهم كثير واعترف

تقييم جلنة أعضاء ذلك في املنطقة، مبا مستوى على مسؤولني
آخرين. حكوميني وموظفني املشروع ومديري العطاءات،

مسبقا في الفائزين لتحديد امللحوظة األساليب أحد متثل وقد
الرسمية اخلطابات أوراق على اخلاسرين املنافسني من حصولهم

يستطيع حتى وعناوينهم مبعلوماتهم ممهورة لشركاتهم
جميع تقدمي فبركة في سلفا استخدام تلك األوراق املقرر الفائز

العطاءات الصورية هذه أعيدت وقد "املنافسة". العطاءات
ثم تقدميها ومن عليها للتوقيع الشركات تلك املزيفة إلى

تقييم العطاءات جلنة قبل من نهاية املطاف في ومراجعتها
بني الوطيس حامية تنافس لعملية كاذبة مظاهر الختالق

خطاباتها باستخدام أوراق السماح العطاءات. وبعد مقدمي
سلفا احملدد الفائز من املتواطئة الشركات حصلت الرسمية،
يأتي سوف وتأكيدات بأنه العقد قيمة مئوية من نسبة على

املستقبل. عليها في عقود ترسية الدور في عليها

لم بأنهم البنك بإبالغ العطاءات من مقدمي الكثير وقام
اخلاصة بالتحايل العمليات هذه مثل في املشاركة في يرغبوا
فعل بضرورة شعروا ولكنهم التوريدات، نظام على وااللتفاف
التوريدات عمليات عن إقصائهم بعيدا لتجنب احتماالت ذلك
وباإلضافة التآمري. عن هذا التعاون امتنعوا إذا املستقبل في
التواطؤ في نظام أن العطاءات مقدمي بعض ادعى إلى ذلك،

أمر سائد هو عموالت ملسؤولني حكوميني ودفع تقدمي العطاءات
وال بل املقترض، البلد قطاع الطرق في في بها وعادة معمول

ميولها البنك إمنا يغطي العقود التي على األمر هذا يقتصر
نطاقه عقودا أخرى.

وهبات كعموالت املدفوع أن املبلغ الدولي البنك حتقيق وقرر
املائة  في 10 و 25 بني قد تراوح احلكوميني احملليني للمسؤولني
اإلقليم. أو لوضعية املنطقة تبعا العالقة ذات العقود قيمة من

أكبر مبالغ دفع في والفساد االحتيال ممارسات عواقب ومتثلت
املنجز العمل مستوى وكان الطرق، هذه ألشغال الالزم من كثيرا

لم وبهذه الطريقة تقدير. أقل على احلاالت بعض في سيئا
لألغراض القيمة الكاملة املشروع على من املستفيدون يحصل
واملباشر. الصريح االحتيال بسبب املشروع في املتوخاة اإلمنائية

املقترض البلد حكومة إلى التحقيق هذا نتائج البنك أحال وقد
بها. اخلاصة التحقيقات إلجراء

العطاءات في املشاركة إلى العزوف عن يدفع الشركات الفساد
البنك ميولها بعقود اخلاصة واملناقصات

املؤسسية النزاهة إدارة قامت والقطاعات، البلدان من عدد في
ومتس شركات البنك ميولها مبشروعات حتقيقات خاصة بإجراء
لالشتراك حكوميون مسؤولون بها اتصل استشارية خدمات

واضح الشركات بشكل لهذه قيل وقد ممارسات فساد. في
الرشوة سبيل على معينة مبالغ دفع من مناص ال بأنه وصريح
العقد على الفرصة لترسية إتاحة من أجل املسؤولني لبعض

قامت املؤسسية، النزاهة إدارة حتقيقات وأثناء الرشوة. مقدم
عمليات ترسية بوصف الشركات هذه من مجموعة صغيرة
العطاءات تقييم جلنة جانب من االستشارية اخلدمات عقود

العمليات وتشتمل هذه مسبقا. فوزهم مت ترتيب فائزين على
اللجان الفنية من قبل املهارة تقدير درجات في التالعب على

إجبار طريق عن و/أو العطاءات بتقييم القائمة الفاسدة
محليني شركاء أو وكالء إشراك على االستشارية الشركات

الفاسدة. حصولها على هذه الترتيبات لتسهيل معها

اخلدمات شركات أن أيضا املؤسسية النزاهة إدارة وعلمت
الرئيسي مقرها يقع التي الشركات وخاصة االستشارية،
براثن في بصورة متزايدة تقع وثراء، األكثر غنىً البلدان في

من ما بلد في بالعقود للفوز رشوة دفع على إجبارها ورطة
تواجه بفعلها ذلك وأنها السوق، في بقائها احلفاظ على أجل

اجلديدة الصارمة القوانني النتهاكها عقوبات مخاطر تلقي
بدأت الضغوط، لهذه ونظرا األم. في بلدانها الرشوة ملكافحة

االهتمام فقدان االستشارية في اخلدمات شركات بعض
البنك ميولها عقود مناقصات وعطاءات بشأن أية في بالدخول

معينة. بلدان في

وقدرات مبؤهالت متمتعة شركات تنسحب سوف لذلك، ونتيجة
القطاعات، أو من بعض البلدان السوق في بعض من عالية

ال تهتم التي قدرة ومهارة األقل الشركات ظهرانيها وراء تاركة
لكونها ومترح حتى تسرح العمل وإتقان باجلودة والدقة أمنلة قيد
وعطاءات مناقصات في الدخول على القادرة الوحيدة الشركات

البيئة هذه وفي مثل الدولي. البنك ميولها معينة عقود بشأن
أصول مناقصات والتفريط في وطأة التهاون تئن من التي

املسؤولني من فاسدة بحفنة املطاف ينتهي وعطاءات العقود،
على الواسع الثراء حققوا وقد املفسدين األعمال ورجال

من املستفيدون أنهم يُفترض الذين واملساكني الفقراء حساب
البنك. ميولها التي املشروعات

من متنوعة مجموعة في واسع نطاق على الفساد استشراء
املقترضة البلدان أحد في املشروعات

بلد في املشروعات من للعديد البنك أجراه أدى استعراض
العقود التي من الكثير عن النقاب كشف مقترض إلى

الفساد. و/أو االحتيال مبمارسات تأثرها على مؤشرات أظهرت
إلى فريقا املؤسسية إدارة النزاهة أرسلت لذلك، واستجابة

العقود. من العديد بشأن شاملة حتقيقات إلجراء البلد املعني
مزاعم من احملققون تلقى بعدها، وما البعثة هذه خالل وفي
حول العطاءات، مقدمي بعض ذلك في مبا املصادر، من عدد

االحتيال مبمارسات باملثل البلد نفس في أخرى مشروعات تأثر
ذلك أخرى إلى بعثة املؤسسية النزاهة إدارة فأرسلت والفساد.
التحقيقات واستكمال اإلضافية املزاعم هذه في للنظر البلد

البعثة أعضاء تلقى في ذلك البلد، وجودهم وأثناء السابقة.
إبان بشأنه حتقيق إجراء مبشروع آخر سبق ترتبط مزاعم الثانية

التحقيق قيد املشروعات أن وجتدر اإلشارة إلى األولى. البعثة
من مجموعة جانب من تنفيذها يجري زال ما أو تنفيذها قد مت
كفاية إثبات من املؤسسية النزاهة إدارة وقد متكنت الوزارات.

كثير في متكنت كما املزاعم، من العظمى الغالبية األدلة بشأن
قد مت العقود في الواردة األعمال أن تنفيذ إثبات من من احلاالت

املستوى املطلوب. دون مبعايير
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املؤسسية النزاهة إدارة إليها خلصت التي النتائج وأوضحت
كانت املقترض البلد ذلك في الفساد و/أو االحتيال أن ممارسات

إحلاق أضرار أدت إلى وأنها على األرجح واسع على نطاق منتشرة
مشروعات خالل من حتقيقها املتوخى اإلمنائية باألهداف بالغة

بتعليق تنفيذ البنك قام النتائج، لهذه البنك. واستجابة
مبمارسات االحتيال والفساد. تأثرت التي اجلارية املشروعات

ااطر لتخفيف عمل خطط على والبنك املقترض واتفق البلد
التنفيذ. لرفع تعليق شرطا تنفيذها النجاح في يعد التي

مبوجب العالجية السبل بعض البنك مارس ذلك، على وعالوة
التي املبالغ العالقة إلعالن ذات بالقروض اخلاصة االتفاقيات

مقدار من بإلغائها القيام أو التوريدات في تالعب بشأنها حدث
لهذا اآلخرين املانحني أيضا بإحاطة البنك قام كما القروض.

النزاهة إدارة تطلب سوف وأخيرا، التحقيقات. نتائج بشأن البلد
الشركات واألفراد كبير من عدد عقوبات على املؤسسية فرض

الفساد. و/أو مخططات االحتيال النشطة في املشاركة بسبب

الصحي القطاع في العامة التوريدات أداء
،2005-2004 الفترة مدي على املؤسسية، إدارة النزاهة قامت

في للبت مقترض إلى بلدٍ بعثات التحقيق من عدد بإرسال
احتيال وفساد في حول اإلدارة عديدة تلقتها مزاعم صحة

إدارة قررت من التحقيقات، األولى املرحلة وفي صحي. مشروع
ومقابالت واملستندات بالوثائق أدلة طريق عن املؤسسية النزاهة

نطاق واسع مت على قد العطاءات أنه مقدمي مع شخصية
العطاءات مقدمي جانب من مزورة خبرة شهادات استخدام

البنك ميولها عقود بشأن عطاءات للتأهل لتقدمي سعيا منهم
احتادا هناك أن األرجح على ورُؤي الصحي. املشروع إطار في

من مقدمي عدد صغير أوساط في لشركات (كارتل) يعمل
العطاءات.

النزاهة إدارة التحقيقات، متكنت الثانية من املرحلة وفي
وأكد تشغيله. وطريقة الكارتل هذا وجود إثبات من املؤسسية

كانوا البلد املقترض في بعض املسؤولني أن أيضا احملققون
على عموالت احلصول مقابل الكارتل هذا في دعم ضالعني

عن التحقيقات كشفت وعالوة على ذلك، رؤسائه. من وهبات
هذا بتشغيل تأثرت التي التوريدات عمليات من مجموعة أن

الذي من املستوى نطاقا أوسع األرجح على كانت الكارتل
األولى. التحقيقات اعتقدته

تعاونا املقترض والبلد البنك تعاون النتائج، لهذه واستجابة
إلى تنفيذها يؤدي أن على مفصلة، عمل خطة لوضع وثيقا
بالقطاع يتعلق فيما بصورة ملموسة التوريدات مناخ تعزيز

املستقبل في تشخيصيا العمل عمال خطة وتتضمن الصحي.
في وجدت، األخرى، إن املشكالت حتديد للمساعدة على

العمل خطة ولتعديل البالد، في الصحية األخرى املشروعات
املؤسسية النزاهة إدارة تطلب وسوف مستجدات. أية ضوء في

األشد مشاركة في واألفراد على الشركات عقوبات فرض

في استخدام الشهادات املتورطني وعلى الكارتل هذا تشغيل
املزورة.

مشروع تعليمي في والتواطؤ العطاءات التالعب في
بإحدى موظف على القبض بإلقاء املقترض حكومة البلد قامت

البنك ميوله تعليمي مشروع تنفيذ عن مسؤوال كان الوكاالت
أساس وعلى مالية. تهمة ارتكاب أخطاء إليه ووجهت الدولي،
من الحقا واملعلومات املقدمة املسؤول هذا على إلقاء القبض
حلقة للتالعب بترتيب قام قد الوكالة مسؤول أن املقاول حول
في العقود بعدد من اخلاصة بالعطاءات يتعلق فيما والتواطؤ

حتقيق بإجراء املؤسسية إدارة النزاهة قامت التعليمي، املشروع
وحتليل التحقيق على جتميع وانطوى العالقة. ذات بشأن العقود
إلى بالعطاءات إضافةً اخلاصة الوثائق واملستندات من كبير عدد

املقترض. من الشهود في البلد مقابالت مع عدد إجراء

بترتيب حلقة قام قد الوكالة مسؤول أن ووجدت التحقيقات
شركته على العقود كبير من ترسية عدد لتوجيه التواطؤ

هذا وقام شخصيا. لديه معروفني أناس وشركات اخلاصة
مسؤولني بالتأثير على التواطؤ، تنفيذ في إطار املسؤول،

العقود. هذه دورا في ترسية لعبوا محليني

محبوكا كان التواطؤ أن والقرائن املستندية وتوضح األدلة
من العطاءات املقدمة وثائق احتوت (أ) املثال، سبيل فعلى بقوة:
كما األخطاء املطبعية املشتركة نفس على مختلفة شركات

(مما أوراق الشركات مناذج متاما من متماثلة نسخا استخدمت
مركزية نقطة في العطاءات إعداد األرجح مت على قد أنه يوضح

املعتادة املستويات عن األسعار مستوى ارتفاع (ب) واحدة)؛
ترسية على وجود أدلة (ج) معقولة؛ بال مبررات العطاءات في

العقود بترسية تفوز الشركات أن أي الدور، حسب العقود
الترسية. على احلصول في الدور عليها التي الشركة حسب
في وتشارك الترسية في تخسر التي الشركات لدى (فاحلافز

احملدد على تعويض من الفائز احلصول غالبا هو مخطط للتواطؤ
في يفز لم من على القادم العقد بترسية الوعد و/أو سلفا

احلالية). واملناقصات العطاءات عملية

لديهم األدلة مدعومة بشهادة الشهود الذين هذه جاءت وقد
إلى ذلك، وباإلضافة التآمري. اطط بهذا مباشرة معرفة

املتواطئة الشركات إحدى أن املؤسسية النزاهة إدارة وجدت
أجل السابقة من خبراتها تثبت مزورة قدمت شهادات قد

كانت وقد العطاءات. تقدمي عملية في "التأهل" للمشاركة
يصدر مما استلزم أن احملددة القيمة من بأقل العقود هذه جميع

كان وعندما العقود. ترسية قبل ممانعة" عدم "وثيقة البنك
إلى سبيله في البنك كان الطبع، إلى طريقه في التقرير هذا

النتائج التي عنه أسفرت ملا بشأن كيفية االستجابة قرار اتخاذ
املوضوع. هذا بشأن املؤسسية إدارة النزاهة استخلصتها
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الفساد وردع ااطر تخفيف تدابير تعزيز على التحقيقات تساعد

موظفني) جانب من السلوك (سوء الداخلية التحقيقات

متثيل بدل أموال على للحصول مزورة ادعاءات
مصروفات بشأن مزورة مطالبات تقدمي املديرين على أحد اعتاد
مدى  على مبستندات أمريكي دوالر 7500 إجماال بلغت متثيل

لتناول وجبات والضيافة التمثيل مصروفات بني فباجلمع عامني.
املدير قام خارجيني، ومتعاملني املوظفني مع متكررة غذاء

في اإليصاالت صحيحة مبعلومات غير متعمدا عامدا باإلدالء
ذلك. يفعل بأال املقدمة بعد تذكيره عدة مرات واملستندات

التمثيل مصروفات بني الفرق يفهم أنه لم املوظف وزعم
أحدها مكان مستبدال يدونها قد وأنه الضيافة ومصروفات
عن النفس مرتبط وترويح بترفيه األمر يتعلق عندما باآلخر
كان اإليصاالت على املكتوب الوحيد الوصف إال أن بالعمل.
فإن الطريقة، وبهذه "متثيل أعمال". أو أعمال" إما "تطوير

وألي من مع في ذكر فشلت قد املدير قدمها اإليصاالت التي
يخالف مما بالعمل، املرتبطة املصروفات هذه غرض نشأت

البنك. املرعية في اإلرشادات

باملتطلبات علم كان على أن املدير األدلة أوحت أية حال، وعلى
نفقات، استرداد تقدمي مطالبات بكيفية اخلاصة اإلجرائية

بأداء اخلاصة من املصروفات الفئتني هاتني بني الفرق ويعرف
مرتبطة اعتماد مصروفات املدير هذا من لب طُ عندما العمل. بل

اعتماد املصروفات للغير عند قام باملكتب، ملرؤوسيه بالعمل
جتاهل مت ذلك، من النقيض وعلى بحذافيرها. القواعد بتطبيق

هذا جانب من املطالبات تقدمي عند املصروفات نوعية في الفرق
تأييد إلى البنك إرشادات تطبيق في التمييز أدى وقد املدير.

اإلجرائية بني فئتي والبروتوكوالت الفرق يفهم املدير حقيقة أن
بالعمل. املرتبطة املصروفات

املؤسسية، النزاهة إدارة إليها توصلت التي النتائج إلى واستنادا
املدير تصرفات أن البشرية املوارد خلدمات الرئيس نائب وجد
من الرغم وعلى البنك. وسياسات لقواعد مخالفة جاءت
يقتضي هذا املدير منصب أن املصروفات، إال على املوافقة

البنك وخاصة بسياسات االلتزام مسؤولية حتمل في التشدد
فقد طلب ثم ومن والضيافة. التمثيل يتعلق مبصروفات فيما

العمل منعه من البنك، ومت إلى املصروفات برد أن يقوم املدير من
البنك الدولي. وظيفة مبجموعة أية في مستقبال

العمل لفريق كرئيس صالحياته استخدام وإساءة املصالح تضارب
الفرق متييز في حضري إمنائي عمل مبشروع فريق فشل رئيس

ومصاحله املهنية جتاه البنك مسؤولياته بني الرفيع واخليط
أوال املؤسسية إدارة النزاهة وقد استجابت الشخصية. املالية

ما ال تتناسب مع عيشة يعيش املوظف هذا أن حول ملزاعم
رئيس أن التقارير زعمت دولية، حيث مبنظمة يتقاضاه موظف

في نفس أيضا ويقيم فاخر بيت من أكثر ميتلك العمل فريق
إلى التحقيق وخلص بعطاء. متقدمة استشارية شركة عنوان

قامت  مجانا حيث في شقة 7 سنوات ملدة عاش املوظف أن
أمريكياً)،  ً دوالرا 31,849) اإليجار بدفع االستشارية الشركة
بالكامل الشركة برحلة دفعت تكاليفها القيام قد قبل وأنه

في الفخمة الليموزين على خدمات اعتاد وأنه االستشارية،
مسكن عائلته. املطار من وإلى من االنتقال

عمل على احلصول االستشارية إلى الشركة هذه سعت وقد
أربعة بترسية األقل على وفازت البنك ميولها مبشروعات مرتبط

من وإدارتها خاضعة لتسييرها عقود منها ثالثة كانت عقود،
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فإن التحقيق. وبهذه الطريقة، فريق العمل موضع رئيس قبل
أقام عندما املالئم باملظهر الظهور في تهاون قد املوظف هذا

طلبت وعندما االستشارية. للشركات السكنى في امع
أو اإليجار دفع املطاف نهاية في منه االستشارية الشركة

عدم خطابات أحد بسحب هو قام وإخالء العني، بالطرد هددته
العقود. بشأن أحد البنك من قبل املمانعة

صاحبة االستشارية الشركة بأن العمل فريق وجادل رئيس
اإلشرافي بالعقد اخلاصة العطاءات عملية األعلى في املرتبة
للتشييد الالزمة ملراقبة مشروعات الفنية القدرة إلى تفتقر

ولهذا،  بالسيارة. 9 ساعات جغرافيا بينهما واليتني في والبناء
دفعه الذي منه، هو حتامال وليس مشروعا، فإن هناك سببا
حيث من شركة أعلى ثاني اختيار إلى العمل فريق كرئيس

املرتبة.

فريق العمل رئيس أن إلى أشارت االستشارية الشركة أن إال
بدفع يقوم أن إما طالبته باالنتقام والثأر لنفسه ألنها قام قد

على باإلشراف الشركة هذه وقد قامت الشقة. بإخالء أو اإليجار
لوجستية، مشكالت أية بدون مختلفة واليات في أخرى مواقع

فإن رئيس اإليجار، بدفع مؤخرا الشركة ملطالبة نظرا ولكنه
املمانعة. عدم صمم على سحب خطاب قد العمل فريق

وجود على الرغم من املؤسسية أنه النزاهة إدارة وجدت وقد
املصالح أن إال االستشارية، الشركة تأهل إلبطال مشروع سبب

تضارب ظهور أدت إلى العمل فريق الشخصية لرئيس املالية
فاإلقامة الدولي. للبنك املهنية املسؤوليات مع املصالح في

لها أتاح قد االستشارية الشركة رعاية حتت ذلك املسكن في
ترسية تأمني في فشلها بأن معقولة بصورة الزعم فرصة
نقص على أساس وليس انتقامي لعمل كان نتيجة العقد
خلصت النتائج التي واالستحقاق. واستنادا إلى اجلدارة في

املوارد خلدمات الرئيس نائب النزاهة املؤسسية، قام إليها إدارة
العمل مستقبال من ومنعه املوظف هذا خدمة بإنهاء البشرية

الدولي. البنك أية وظيفة مبجموعة في

اجلنسي التحرش
(GH) الذي  من مرتبة املوظفني كبار بأحد احلالة ارتبطت هذه

ذلك حترشا  شهور وشكل 6 ملدة منط من السلوك دأب على
املوظف بسلوك هذا قام متعددة، مناسبات ففي جنسيا.

إلى طريق تكرار دعوتها عن مرؤوسيه مع واحدة من غير الئق
املوظفة بطريقة بلمس وقيامه العمل، مكان خارج مقابلته

وقيامه بإبداء تعليقات املتكرر؛ التدليك خالل من بها مرحب غير
املوظفة من وانتقامه ذات طابع جنسي، وإمياءات بها مرحب غير

لدعواته ورغباته. لم تستجب عندما

ببعض إكراه دون برغبتها قد قامت املرؤوسة أن وعلى الرغم من
العمل، عالقة بداية في العمل مكان خارج االجتماعية املقابالت

ألخذ وليس التطور الوظيفي على كان منصبا توقعها أن إال
تصرفات أصبحت وعندما جنسية. عالقة إلقامة كذريعة ذلك

بها اهتمامه بدأ صريحة ومكشوفة، مرؤوسته جتاه املشرف
بيئة نشأت وبالتالي حياتها، صفو ويعكر ويخيفها يضايقها

قالت وعندما العدائية. ومفعمة باملشاعر مواتية غير عمل
طلب في وامتنعت التصرفات، بهذه ترحب ال أنها املرؤوسة

منها، العودة وتاريخ اإلجازة قضاء بيان مكان عن إجازة شخصية

لهذا أن ومبا واستيائه. الكبير صفو املوظف إلى تكدير أدى ذلك
فقد انتقم على مرؤوسته، سلطات إشرافية املوظف الكبير

ملدة املطلوبة اإلجازة على خمسة أيام من املوافقة رفض عندما
العمل. يرتبط مبصلحة مشروع أي سبب أيام دون 10

إدارة النزاهة النتائج التي خلصت إليها واستنادا إلى
بإنهاء البشرية املوارد خلدمات الرئيس قام نائب املؤسسية،

منعه مع اجلنسي التحرش ارتكاب أساس على املوظف خدمة
مستقبال. الدولي البنك مجموعة في العمل من

السفر نفقات بشأن االحتيال
مشروع،  كمدير وظيفة املستوى(GG) في من موظف مبرتبة قام

اتباعه طريق عن العليا اإلدارة بخداع وعن قصد، رغبته مبلء
 2002 الثاني يناير/كانون من املالي االحتيال من مستمرا منطا
إيصاالت  بتقدمي قيامه خالل من 2005 الثاني يناير/كانون إلى

دوالرا  30,330 إجماالً بلغت مبصروفات مزورة وبيانات فنادق
بالتالعب املوظف قام ذلك، على وعالوة حق. وجه دون أمريكيا
بالبنك اخلاصة التليفوني االتصال بطاقات استخدام وإساءة

دولية، شخصية مكاملات إجراء في مكتبه تليفون واستخدام
املكاملات وغرض مدة بشأن بتحريف احلقائق ذلك بعد قام ثم

شخصية. إجازة في سفر لتفاصيل شرحه عند

ضمن أيام ثالثة يوم إلى مستمر بإضافة منط طريق وعن
أو التغيير طريق عن وذلك السفر نفقات باسترداد املطالبة

املصروفات، بيانات أو الفنادق إيصاالت في التزوير أو الفترة زيادة
بكسب مشروع، مدير بوظيفة يعمل الذي املوظف، هذا قام

عن من الدوالرات تدريجيا وبلغت عشرات اآلالف تراكمت مبالغ
وتكاليف نفقات باسترداد اخلاصة مطالباته االحتيال في طريق

السفر.

عن تكاليف استقصاء لدى هذا األمر في أصال التحقيق بدأ وقد
الهاتف شبكة باستخدام املواقع من أحد الشخصية املكاملات
كان بأنه لرئاسته املوظف ادعى عندما الدولي، بالبنك اخلاصة
املوظف أقوال التناقض في وأدى آخر. بلد تدريبية في دورة في

السفر طول جميع نفقات إلى حتقيق بشأن مكان تواجده بشأن
املؤسسية النزاهة إدارة ووجدت للمشروع. كمدير عمله فترة

استخدام بشأن ليس بوضوح متكرر منط تشير إلى ثبوتية أدلة
بالسفر أيضا بل فحسب الدولي بالبنك الهاتف اخلاصة شبكة

فواتير وإيصاالت اعتاد املوظف تقدمي حيث مهام أو بعثات في
تزويرها. بعد مبصروفات وبيانات فنادق

نتائج، من املؤسسية النزاهة إدارة إليه خلصت ما إلى واستنادا
هذا خدمة بإنهاء البشرية املوارد خلدمات الرئيس نائب قام

مبجموعة وظيفة أي في مستقبال املوظف ومنعه من العمل
مستحقات  من أمريكي دوالر 30,300 برد وأمر الدولي، البنك

عن عليها املوظف حصول البنك حيث مت إلى اخلدمة نهاية
املشروع. غير الكسب طريق

اجلنسي والتحرش السلطة استخدام إساءة
الوظيفي املستوى من املوظفني كبار بأحد احلالة هذه ارتبطت

من  مجموعة جتاه السلوك من على منط دأب الذي (GG)
سلطاته وقيامه شكل إساءة الستخدام األمر الذي النساء،

املواقف، من متتابعة سلسلة ففي اجلنسي. بارتكاب التحرش
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إما تضم التي اموعة، هذه في امرأة كل على املوظف عرض
نساء أو منه مرتبة أقل وظائف في حديثا تعيينهن مت موظفات
عن معه جسماني باتصال تقوم أن البنك، في للعمل ساعيات

بالتدليك. خاص عرض طريق

املتقدمات ادعته الذي السلوك بارتكاب املتهم املوظف وأقر
يشكل لم السلوك بأن هذا اعترض محاججا ولكنه بالشكوى

مشاعر بها بيئة عمل يخلق ولم إساءة الستخدام السلطة
هذا عن فورا توقف بأنه وأفاد ضد املشتكيات، وأعمال عدائية

أنه وكشف التحقيق لطلبه. تستجنب لم عندما السلوك
املالئم السلوك غير تأثير إال أن املوظف نوايا عن بصرف النظر

باخلجل الشعور تراوح بني قد الضحايا متعددة من مجموعة مع
وخاصة اخلوف والتهديد، مبشاعر عمل محاطة بيئة إلى أدى مما

املباشر. إشرافه حتت تعمل كانت الضحايا بالنسبة لواحدة من
جانبهن من بطبيعته ر إلى منصبه نظُ فقد لذلك، وباإلضافة

رفضت أن أنه بعد حقيقة وأخيرا، واخلوف. الرهبة أنه يثير على
هذا عن يكف لم التوالي، على مساعيه منهن واحدة كل

مما أخرى واحدة جتاه السلوك من مماثل في منط بدأ بل السلوك
املؤسسة. سمعة على كبيرا خطرا شكل

إدارة النزاهة توصلت إليها النتائج التي واستنادا إلى
بإنهاء البشرية املوارد خلدمات الرئيس قام نائب املؤسسية،

والتحرش سلطاته استخدام إلساءته املذكور املوظف خدمة
مجموعة في مستقبال أية وظيفة شغل من اجلنسي ومنعه

الدولي. البنك

املصالح وإساءة استخدام املنصب تضارب
البنك حتمل برحالت قاموا قد مديرين بأن ثالثة مزاعم أفادت

الغرض احلقيقي كان بينما رسمي نشاط أنها تكلفتها على
أخرى. وأمور شخصية رياضية حضور مناسبات هو منها

ومجامالت قبلوا هدايا قد الثالثة املديرين أن املزاعم وأضافت

املديرون الثالثة وكان متعاملني مع البنك موردين من ترفيهية
في البنك. معهم والتعامل االتصال نقاط ميثلون

النزاهة إدارة الذي أجرته األولي التحقيق نتائج وأشارت
املديرين الثالثة، من اثنني بشأن األدلة كفاية إلى املؤسسية

بشكل حاسم. تؤيدها مستندية أدلة أية هناك لم تكن وإن
بالشروط االثنني على االستقالة خيار عرض جرى وتبعا لذلك،

مبجموعة  وظيفة أية في تعيينهما إعادة منع (أ) التالية: األربعة
بدون  احلصول عليها املبالغ التي مت برد القيام (ب) الدولي، البنك

ومباني  منشآت إلى دخولهما (ج) تقييد البنك، إلى حق وجه
(اخليار 1)، االستئناف حق عن التنازل (د) الدولي، البنك  مجموعة

السلوك سوء وموسعة بشأن حتقيقات شاملة خوض وعدم
النظام  8.01 من القاعدة مبوجب ممتلكات الغير على والتعدي

تقدمي ”اخليارات“ كفاءته منهج أثبت وقد للموظفني. اإلداري
إثبات حالة ألنه في بسرعة احلاالت لتسوية وفعاليته كأداة
القواعد مبوجب إجباريا اخلدمة إنهاء سيتعني األدلة كفاية

البنك. في املرعية

الشروط على فورا ووافقا االستقالة املديرين من اختار اثنان وقد
أعاله. املذكورة األربعة

باملدير املتعلقة املزاعم بشأن التحقيق من املزيد وأدى إجراء
بشأن لالحتيال أو معززة أدلة مؤيدة وجود أية عدم إلى الثالث

من تذكر ال مجامالت و/أو هدايا قبل أنه تبني ولكن السفر،
النزاهة إدارة البنك. وخلصت عمل مع عالقة على موردين

ترق لم أن هذه التصرفات أنه على الرغم من إلى املؤسسية
مبوجب تأديبية إجراءات اتخاذ يستدعي خطير مستوى أي إلى

تصرفاته قد  أن إال للموظفني، اإلداري النظام 8.01 من القاعدة
يستوجب املصالح، مما في والتضارب اللياقة عدم مظاهر خلقت

بتقدمي املؤسسية النزاهة إدارة وقامت تصحيحي. اتخاذ إجراء
بإعطاء عنه تقضي املدير املسؤول إلى الصدد، هذا توصية،في
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املرفق الرابع

2005 و 2006 السنتني املاليتني في املطبقة العقوبات

للحرمان اخلاضعني واألفراد بالشركات قائمة أ.

واحلرمان املنع أساس البلد                 فترة عدم األهلية العنوان االسم 

ACRES 
(a)(i)1.25 االستشاريني يوليو/متوز 2007   إرشادات 22 يوليو/متوز 2004  22 كندا   ONTARIO  INTERNATIONAL 

LIMITED (*)

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا     PT. TIGA SERANGKAI

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG  PT. TITIAN ILMU

(a)(i) and (ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا     PT ASTRA DAIHATSU

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2019  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا     PT PRIBUMI MEKAR

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG  PT TRIGENDA KARYA

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2005  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا     

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2019  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BAN DUNG   

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا     PT. EDUMEDIA

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG  PT. GANECA EXACT

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   JAKARTA  PT. GRASINDO

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2019  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG  

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2019  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG  PT. MAPAN

(a)(ii)1.15  التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006   8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   JAKARTA   

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004   إندونيسيا   JAKARTA  PT. MIZAN

JAWA 
TENGAH

UJUNG 
PANDANG

SULAWESI   UD BULUKUMBA 
SELATAN  JAYA MOTOR

YAYASAN PENERBIT 
IKIP MALANG

JAWA 
TIMUR

 PT. INDAH JAYA 
ADIPRATAMA

PT. MITRA 
GAMA WIDYA
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(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2019  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG  PT. MULTI ADIWIYATA

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   JAKARTA  PT. PABELAN

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   JAKARTA   

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   SEMARANG  PT. SURYA ANGKASA

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2019  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG  PT. PRIBUMI MEKAR

التوريدات 1.15 إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2019  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG   

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2007  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا     MR. PAK MARSUS

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2019  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG  MR. ROZALI USMAN

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا      

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2019  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG  MR. WIMPY IBRAHIM

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2005  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   PARE PARE  MRS. H. DJUMSURI

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   JAKARTA  

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2007  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا     

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2019  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG  

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   PARE PARE   

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   PARE PARE  MR. H. NASRUM ALI

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2019  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG   

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2005  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   PARE PARE  MR. HARIS ARSYAD

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   PARE PARE   

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG  

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   JAKARTA   

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004   إندونيسيا   BANDUNG  MR. MUSLIM FAISAL

PT. ASTRA 
INTERNATIONAL 
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MS. IBU ACE/ 
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PT. PENERBIT 
ERLANGGA

PT. REMAJA 
ROSDA KARY
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PANDANG

UJUNG   MR. SONNY 
PANDANG  SYARIFUDDIN

PT. BALAI PUSTAKA, 
JALA

MR. H. DJUNADAE 
ATIRAH

MR. H. SYAEFULLAH 
SIRIN

MR. IRWAN 
AMIRUDDIN

 MR. KETUT 
SUARDHANA

MR. MAYHUDDIN 
AL MUDRA
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(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات 8 سبتمبر/أيلول 2006 8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   JAKARTA  MR. P.M. WINARNO

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2005  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   PARE PARE  

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2005  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   PARE PARE  

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   PARE PARE  CV WIRA KARYA

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2019  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG  IKIP MALANG

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2007  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا     MR. ARFAN DJAFAR

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   PARE PARE  MR. BURHAN ALI

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2007  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا       

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   JAKARTA  MR. FRANS PARERA

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   JAKARTA   

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2005  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا     MR. H. ACHMAD

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2019  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   CV. GRAFINDO

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   SURABAYA  CV. KENDANG SARI

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   PARE PARE  CV ALVIN PERDANA

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   JAKARTA  CV CEMPAKA PUTIH

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   PARE PARE  CV DIAN

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2019  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   CV MULTI TRUST

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   PARE PARE  CV TIARA KARYA

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   JAKARTA  CV. ANEKA ILMU

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   BANDUNG  CV. BUMI AKSARA

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 8 سبتمبر/أيلول 2006  8 سبتمبر/أيلول 2004  إندونيسيا   JAWA BARAT  CV. DJATNIKA

(a)(i)&(ii)1.25 إرشاداتاالستشاريني األول 2009 أكتوبر/تشرين 25 األول 2004  أكتوبر/تشرين 25 إندونيسيا   JAKARTA    

UJUNG   MR. DENDY 
PANDANG  WARDHANA PUTRA

MR. GUNAWAN 
HUTAURUK

PT INSAN MANDIRI 
KONSULTAN

 CV TRESNAMUDA 
TEHNIK

 CV TIGA
PERMATU BIRU

 CV. SELANGKAH
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UJUNG 
PANDANG
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SELATAN
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(a)(i)1.25 االستشاريني إرشادات دائم حرمان األول 2004 أكتوبر/تشرين 25 فاصو  بوركينا  SEYDOU IDANI

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات األول 2005  أكتوبر/تشرين 25 األول 2004  أكتوبر/تشرين 25 الشرقية  تيمور  

(a)(i)1.25 االستشاريني إرشادات دائم حرمان األول 2004 أكتوبر/تشرين 25 فاصو  بوركينا  

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات األول 2007 أكتوبر/تشرين 25 األول 2004  أكتوبر/تشرين 25 الشرقية  تيمور  DILI  

(a)(ii)1.25 االستشاريني إرشادات األول 2008 أكتوبر/تشرين 25 األول 2004  أكتوبر/تشرين 25 املتحدة  اململكة KENT  

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات األول 2005 أكتوبر/تشرين 25 األول 2004  أكتوبر/تشرين 25 الشرقية  تيمور  DILI  CV UAI MORI

(a)(ii)1.25 االستشاريني إرشادات األول 2009 أكتوبر/تشرين 25 األول 2004  أكتوبر/تشرين 25 إندونيسيا   JAKARTA  

(a)(ii)1.15  التوريدات إرشادات األول 2005  أكتوبر/تشرين 25 األول 2004  أكتوبر/تشرين 25 الشرقية  تيمور  DILI  MR. BRAM CHAI

(a)(ii)1.25 االستشاريني إرشادات األول 2008 أكتوبر/تشرين 25 األول 2004  أكتوبر/تشرين 25 اململكة املتحدة  KENT  MR. BRUNO GOMES

(a)(ii)1.25 االستشاريني إرشادات األول 2009 أكتوبر/تشرين 25 األول 2004  أكتوبر/تشرين 25 إندونيسيا   JAKARTA  MR. DARWIS DARLIS

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات األول 2005 أكتوبر/تشرين 25 األول 2004  أكتوبر/تشرين 25 الشرقية  تيمور  DILI  

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات األول 2005 أكتوبر/تشرين 25 األول 2004  أكتوبر/تشرين 25 الشرقية  تيمور  DILI  MR. MANUEL LEONG

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات األول 2007 أكتوبر/تشرين 25 األول 2004  أكتوبر/تشرين 25 الشرقية  تيمور  DILI  MR. ROB FOSTER

 (a)(ii)1.25 االستشاريني إرشادات األول 2009 أكتوبر/تشرين 25 األول 2004  أكتوبر/تشرين 25 إندونيسيا   JAKARTA  MR. SUBANDRIYO

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات األول 2005 أكتوبر/تشرين 25 األول 2004   أكتوبر/تشرين 25 الشرقية  تيمور  DILI  PT AMAZONAS

(a)(ii)1.15  التوريدات إرشادات الثاني 2007   5 نوفمبر/تشرين الثاني 2004  5 نوفمبر/تشرين الصني 

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات الثاني 2007 ٥ نوفمبر/تشرين الثاني 2004  5 نوفمبر/تشرين كمبوديا   PHNOMPENH  

(a)(ii)1.25 إرشادات االستشاريني الثاني 2009 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2004  5 نوفمبر/تشرين فرنسا   RUNGIS  MR. JEREMY PURCE

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات الثاني 2007 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2004  5 نوفمبر/تشرين الصني 

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات الثاني 2007 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2004  5 نوفمبر/تشرين الصني  MR. LIN YAOMING**

(a)(ii)1.25 االستشاريني إرشادات الثاني 2007 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2004  5 نوفمبر/تشرين كمبوديا   PHNOMPENH  MR. SOK POLEN

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات الثاني 2007 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2004  5 نوفمبر/تشرين كمبوديا   PHNOMPENH  MR. WU JINBO**
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(a)(ii)1.25 االستشاريني إرشادات الثاني 2007 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2004  5 نوفمبر/تشرين كمبوديا   PHNOMPENH  SPLJ GROUP

 (a)(ii)1.15 االستشاريني إرشادات 5 نوفمبر/تشرين الثاني2005 الثاني 2004  5 نوفمبر/تشرين فرنسا   RUNGIS  

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات 3 مارس/آذار 2006 3 مارس/آذار 2005   ألبانيا   MAMMURRAS  MR. DALIP KUQI

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات 3 مارس/آذار 2006 3 مارس/آذار 2005   ألبانيا   TIRANA  

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات 3 مارس/آذار 2006 3 مارس/آذار 2005   ألبانيا   TIRANA  MR. ILLIRJIAN LOKA

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 3 مارس/آذار 2010  3 مارس/آذار 2005   ألبانيا   TIRANA  MR. PJETER PACANI

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 3 مارس/آذار 2007  3 مارس/آذار 2005   ألبانيا   DURRES  MR. SHPETIM VARAKU

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 3 مارس/آذار 2010  3 مارس/آذار 2005   ألبانيا   PACANI SH.P.K.

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات 3 مارس/آذار 2006 3 مارس/آذار 2005   ألبانيا   PROJECT 2000 SH.P.K.

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 3 مارس/آذار 2006 3 مارس/آذار 2005   ألبانيا   VARAKU SH.P.K.

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات 3 مارس/آذار 2006 3 مارس/آذار 2005   ألبانيا   DURRES  ADRIATIK 1

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات 3 مارس/آذار 2007 3 مارس/آذار 2005   ألبانيا   TIRANA  INA SH.P.K.

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات 3 مارس/آذار 2006 3 مارس/آذار 2005   ألبانيا   MAMMURRAS  MAN DI 1 SH.P.K.

25 إبريل/نيسان 2008  25 إبريل/نيسان 2005   إندونيسيا   MR. TRIKO EKO WARSO

25 إبريل/نيسان 2008   25 إبريل/نيسان 2005   إندونيسيا   BANDUNG  

(a)(ii)1.25 االستشاريني إرشادات 25 إبريل/نيسان 2006 25 إبريل/نيسان 2005   إندونيسيا   BANDUNG  

(a)(i)1.25 االستشاريني إرشادات 25 إبريل/نيسان 2006 25 إبريل/نيسان 2005   إندونيسيا   BANDUNG  MR. ADE IMAM BUDIMAN

25 إبريل/نيسان 2008   25 إبريل/نيسان 2005   إندونيسيا   BANDUNG  MR. HARY KUSTIAWAN

25 إبريل/نيسان 2008   25 إبريل/نيسان 2005   إندونيسيا   BANDUNG  MR. LUTHFI DJATNIKA

(a)(ii)1.25 االستشاريني إرشادات 2006 25 إبريل/نيسان 25 إبريل/نيسان 2005   إندونيسيا   BANDUNG  

(a)(ii)1.15 إرشادات التوريدات يوليو/متوز 2006 19 يوليو/متوز 2005   19 ليتوانيا   PANAVEZYS  

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات يوليو/متوز 2006 19 يوليو/متوز 2005   19 ليتوانيا   PANEVEZYS  MR. ARNAS CINGA

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات يوليو/متوز 2006 19 يوليو/متوز 2005   19 ليتوانيا   PANEVEZYS  

  THALES ENGINEERING 
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 MR. FERDINAND
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 MR. MOHAMMAD
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 PT PLANOSIP
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 STATYBOS TRESTAS 

(PST)
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(a)(i) and (ii)1.25
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(a)(i) and (ii)1.25

إرشاداتاالستشاريني
(a)(i) and (ii)1.25
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أو  شركة أية ليشمل ميتد ال األثر هذا ولكن لسيطرة هذه الشركة، أو غير مباشر مباشر بشكل خاضعة شركة أية ليشمل ميتد أثرها Acres International Limited الشركة احملرومة على السارية األهلية عدم عقوبة *
شركاتها إلى ميتد ال احملرومة الشركة هذه على األهلية الساري عدم أثر كان، فإن أي شك ولتفادي إلى ذلك، وباإلضافة .Acres International Limited شركة على سيطرة غير مباشر أو بشكل مباشر له أو لها فرد أي

.Synexus Global Inc وشركة ،Acres Management Consulting وشركة Acres International Corporation شركة ذلك الشقيقة، مبا في
للعقوبة. املبكر الرفع سلفا بشأن احملددة بالشروط احملروم احملرومة/الفرد الشركة وفاء بشرط أعاله، إليه املشار التاريخ قبل العقوبة هذه رفع يجوز **

أية  ليشمل ميتد ال هذا األثر ولكن الشركة، هذه لسيطرة مباشر غير أو مباشر بشكل خاضعة أية شركة ليشمل أثرها احملرومة Thales Engineering and Consulting S.A ميتد الشركة األهلية السارية على عقوبة عدم ***
.Thales Engineering and Consulting S.A شركة على سيطرة غير مباشر أو مباشر بشكل أو له لها فرد أي أو شركة

(a)(i) & (ii)1.25 االستشاريني إرشادات سارية  األهلية تظل األول 2004 أكتوبر/تشرين بتاريخ 25 توبيخ  

(a) (i) & (ii) التوريدات 1.15 إرشادات سارية  األهلية تظل بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2004 توبيخ  PT Kanisius, of Jakarta, Indonesia

(a)(i) & (ii)1.15 التوريدات إرشادات سارية  األهلية تظل بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2004 توبيخ  Mr. I. Puja Raharja, of Jakarta, Indonesia

(a)(i) & (ii)1.15 التوريدات إرشادات سارية  األهلية تظل بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2004 توبيخ  Mr. F.X. Supri Harsono, of Jakarta, Indonesia

(a)(i) & (ii)1.15 التوريدات إرشادات سارية  األهلية تظل 2004 بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول توبيخ  Mr. E. Surono, of Jakarta, Indonesia

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات سارية  األهلية تظل بتاريخ 3 مارس/آذار 2005 توبيخ  Mr. Ardian Mustafaraj, of Durres, Albania

واحلرمان أساس املنع البلد              فترة عدم األهلية العنوان السم

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات يوليو/متوز 2009  19 يوليو/متوز 2005   19 الروسي  االحتاد MOSCOW  VLADIMIR VINOKUROV

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات يوليو/متوز 2008  19 يوليو/متوز 2005   19 الروسي  االحتاد ZAO LANCK

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات يوليو/متوز 2008  19 يوليو/متوز 2005   19 ليتوانيا   PAN EVEZYS  L. SAKALAUSKAS

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات يوليو/متوز 2008  19 يوليو/متوز 2005   19 ليتوانيا   GARGZDAI  

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات يوليو/متوز 2008  19 يوليو/متوز 2005   19 ليتوانيا   GARGZDAI  JONAS DUMASIUS

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات يوليو/متوز 2008  19 يوليو/متوز 2005   19 ليتوانيا   GARGZDAI  

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات يوليو/متوز 2008  19 يوليو/متوز 2005   19 ليتوانيا   PAN EVEZYS  

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات يوليو/متوز 2008  19 يوليو/متوز 2005   19 ليتوانيا   GARGZDAI  AB HIDROSTATYBA

(a)(ii)1.15 التوريدات إرشادات 3 مارس/آذار 2011 3 مارس/آذار 2006  املتحدة  الواليات
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امللية  السنة املالية السنة املالية السنة املالية السنة املالية السنة السنة املالية السنة املالية  املالية  السنة  
2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999   

166  224  244  318  361  175  47  – ترحيلها  مت حاالت

190  235  203  214  413  369  240  76 حاالت جديدة 

148  293  223  288  456  178  112  29 إقفالها  مت حاالت

208  166  224  244  318  361  175  47 السنة  في نهاية اإلجمالي

امللية  السنة املالية السنة املالية السنة املالية السنة املالية السنة السنة املالية السنة املالية  املالية  السنة  
2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999   

77  94  71  112  109  52  19  – ترحيلها  مت حاالت

102  117  151  125  137  176  160  91 حاالت جديدة 

93  134  118  160  134  119  127  72 إقفالها  مت حاالت

86  77  94  77  112  109  52  19 السنة  في نهاية اإلجمالي

امللية  السنة املالية السنة املالية السنة املالية السنة السنة املالية السنة املالية  املالية  السنة املالية  السنة  
2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999   

243  318  321  430  470  227  66  – ترحيلها  مت حاالت

292  352  354  339  550  545  400  167 حاالت جديدة 

241  427  341  448  590  297  239  101 إقفالها  مت حاالت

294  243  318  321  430  470  227  66 السنة  في نهاية اإلجمالي

اخلامس املرفق

2006-1999 السنوات املالية ـ وأوضاعها أعداد احلاالت اجتاهات

للتحقيقات التي خضعت للحاالت اإلجمالي العدد

للتحقيقات خضعت التي الداخلية احلاالت عدد

للتحقيقات خضعت التي اخلارجية احلاالت عدد



السادس املرفق

االستشاريني. أو املقاولني، أو املوردين، أو واملناقصات، مقدمي العطاءات ضد املزاعم املثارة مع التعامل إجراءات البنك. ميولها عقود في والفساد االحتيال عن تشغيلية مذكرة الثاني 1998، 35 يناير/كانون
األنشطة. هذه مثل مبمارسة املتهمني املقترضني موظفي البنك أو على عقوبات فرض في اللجنة تشارك ال 36

العقوبات  جلنة
تاريخية بيانات

ونتائجها العقوبات جلنة إنشاء

مبوجب الدولي البنك مجموعة في العقوبات عملية تنفيذ مت
عام  يناير/كانون الثاني في شهر التشغيلية35 الصادرة املذكرة
في نوفمبر/تشرين جلنة العقوبات بإنشاء الرئيس وقام ،1998
مستقلة  إدارية استعراضات بإجراء 1998 لتقوم عام الثاني

املشروعات في والفساد االحتيال مبمارسات املتعلقة للمزاعم
في املصطلحات هذه لتعاريف (طبقا البنك ميولها التي

باالستشاريني املعنية املعنية بالتوريدات واإلرشادات اإلرشادات
بشأن الرئيس إلى البنك)، ورفع توصيات قبل من املوضوعة

في األفراد الشركات أو على فرضها ميكن التي العقوبات
األنشطة هذه ممارسة في ضلوعهم أو ضلوعها ثبوت حالة

36 الفاسدة.

املالية السنة معظم اللجنة طوال هذه عضوية وتكونت
األول  والنائب (رئيسا)، العمليات لشؤون املنتدب من املدير 2006

آخرين واثنني العام، البنك الدولي واملستشار القانوني لرئيس
بشؤون الكبيرة خلبراتهما اختيارهما مت العليا القيادات من
البنك، عمل مناطق إحدى لشؤون الرئيس (نائب العمليات

في السابق منصب الذي شغل األساسية للبنية الرئيس ونائب
مارس/آذار في أنه إال البشرية). املوارد خلدمات الرئيس نائب

البنك  في اللجنة أعضاء بعض عمل النتهاء ونتيجة 2006
العقوبات (الذي مجلس إلى إنشاء االنتقال خطة مع ومتشيا
،(2004 يوليو/متوز في املديرين التنفيذيني مجلس عليه وافق
املدير برئاسة اجلديدة أعضاء اللجنة بتعيني البنك رئيس قام

في (املؤقتة) اللجنة العمليات. واستمرت هذه لشؤون املنتدب
فرض تنص على التي القائمة العقوبات إجراءات في ظل العمل

ألجل أو محددة األهلية (فترات عدم من فترات عقوبات تشمل
أية في املشاركة مستقبال من للحرمان تؤدي التي مسمى) غير
واشتراط توبيخ، خطابات وإصدار البنك، بتمويلها يقوم توريدات

تدريبية وبرامج بتنفيذ برامج أمره املنظور في الطرف يقوم أن
املفروضة نشر العقوبات لعماله وموظفيه. ويتم النزاهة عن

شبكة االنترنت. على الدولي موقع البنك على

مؤسسة قامت السادس)، الفصل (انظر آنفا ذكرنا وكما
في االستثمار لضمان الدولية والوكالة الدولية التمويل

إلى  تهدف كبيرة جهود 2006/2005 ببذل املالية السنة
مجموعة في العقوبات عملية إصالح نظام وتدعيم تعزيز

اموعة على مستوى الستحداث منهج منسق الدولي، البنك
املهمة إحدى السمات وتتمثل واحلرمان. واملنع بشأن العقوبات

باحلرمان عليه احملكوم أو الكيان الشخص أن املنهج في لهذا
لضمان الدولية أو الوكالة مع البنك إما أعمال مزاولة من

من حرمانه يتم مؤسسة التمويل الدولية سوف أو االستثمار
استمرت مؤسسة وقد املؤسسات. هذه جميع مع عمل أي
والوكالة البنك في الدولي في التعاون مع الزمالء التمويل
عملية مفعول سريان لتحقيق االستثمار لضمان الدولية

في التنفيذ حيز وإدخالها إصالحها التي مت العقوبات واحلرمان
.2006 املالية السنة

ومواردها العقوبات جلنة موظفو

وحدة قامت ،2006 املالية السنة من األول النصف في
للجنة كأمانة بالعمل القانونية لإلدارة التابعة التوريدات
مشورة وتقدمي تقوم باستعراض احلاالت حيث العقوبات،

من تتكون الفترة، خالل هذه الوحدة، وكانت بشأنها. قانونية
املهنيني املوظفني من واثنني املستشارين القانونيني، كبير

مارس/آذار ومنذ قانوني. ومساعد ،GG الوظيفي املستوى من
تلقي بالنيابة مع بسكرتير السكرتير شغل وظيفة مت ،2006

مسؤول لتعيني انتظارا القانونية، اإلدارة من احلاجة عند املشورة
اجلديد. العقوبات مجلس مع للعمل التقييم

إدارة شؤون احلاالت

حالة، كل املرعية، باستعراض إجراءاتها مبوجب تقوم اللجنة،
وعقد جلسات حولها املزاعم، التي تدور األطراف وإخطار

اللجنة وترفع املُستجوَب، الشخص حلضورها يُدعى استماع
من نتائج. إليه تخلص ما ضوء في الرئيس توصيات إلى
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(2006-1999 املالية (السنوات العقوبات عملية

السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة  
املالية   املالية   املالية  املالية املالية املالية املالية   املالية

اإلجمالي 2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999 بالعقوبات اإلجراءات املتعلقة

66 1  2  23 15  7 4 6  8 تلقيها  مت التي عدد احلاالت
56  2 6 8 5 8 9 11  7 اللجنة (أ) عدد جلسات
58  2  31 61  8 4 2  8  5 استماع جلسات في عدد احلاالت املنظورة

املطبقة  عدد العقوبات
احلرمان  عدد حاالت

189 4  54  55 14 3  15  37 7 شركات
148 9 45 71 8 1 4 8  2 أفراد 

337 13 99 126  22 4 19 45 9 احلرمان حاالت إجمالي

التوبيخ  عدد خطابات
10  0  1  4 2 (ب)  —  2  1  — شركات 
8 0  5  3  —  —  —  —  — أفراد
18  0  6  7  2  —  2  1  — التوبيخ خطابات إجمالي

355 13 105  133 24  4 21 46 9 العقوبات املطبقة إجمالي عدد

أكثر من مرة. بالنظر تناولتها اللجنة التي احلاالت بعض هناك أن كما حالة. من أكثر في جلسة واحدة كافية للنظر كانت أخرى مواقف وفي احلالة؛ نفس للنظر في جلسة من أكثر عقد املواقف بعض في مت (أ)
أنه النزاهة املؤسسية إدارة من قبل الصادر ،“2004 السنة املالية البنك، ميولها مشروعات في والفساد واالحتيال موظفني جانب من السلوك بسوء املعنية والعقوبات التحقيقات عن السنوي ”التقرير في طريق اخلطأ عن جاء (ب)

ليصبح خطابني اثنني. العدد تصحيح ومت بتصحيح اخلطأ الطريق اإلدارة في هذا قامت ولكن شركة. إلى واحد توبيخ خطاب توجيه مت قد



املرفق السابع

املوضوعية  تعزيز تؤدي إلى أن الوظيفي الترتيبات اخلاصة بالتسلسل شأن هذه (الس). ومن التنفيذيني املديرين مجلس نيابة عن جلنة املراجعة بالتصرف حتت إشراف ويقوم مباشرة، العام الرئيس املراجع 37 يتبع
الدولي. البنك تزاولها مجموعة التي األنشطة كافة فعليا الداخلية ليشمل املراجعة تفويض وميتد واملراجعة. التدقيق نتائج املالئمة في بالصورة النظر وإمعان

طلبهم. على بناء املؤسسية النزاهة إدارة فرق احملققني في إلى املساندة بتقدمي املراجعة الداخلية إدارة وتقوم النزاهة املؤسسية. إلى إدارة تقريبا حالة 20 الداخلية املراجعة إدارة أحالت املالية 2005، السنة في 38

الداخلية الرقابة عن املسؤولة الدولي البنك مجموعة وحدات
واإلشراف على العمليات

الوظيفة الوحدة

ميولها مشروعات في والفساد االحتيال مزاعم في التحقيق املؤسسية النزاهة إدارة
قبل موظفني السلوك من البنك ومزاعم سوء

اإلرهاب متويل محاربة األموال غسل مكافحة بشأن تقوم العمل مبؤسسة مخاطر  إدارة
ملوظفي  الالزمة واألدوات والتدريب واملساندة املشورة بتقدمي الدولية التمويل

الداخلية الضوابط ومراقبة وتنفيذ وتطوير املؤسسة؛

أن يزعمون أناس تتلقاها من التي في االدعاءات بالتحقيق تقوم التفتيش هيئة
الدولي البنك انتهاكات جراء من بهم حلقت أضرارا قد

بهم اخلاصة واإلجراءات للسياسات

الداخلية  الضوابط نزاهة لتقييم واملراجعة التدقيق عمليات أداء 38 37 الداخلية املراجعة إدارة
املرتبطة تلك مبا في ذلك العمل أنشطة في بالعمليات اخلاصة

املشروع بدورة

وجوانب املالية باإلدارة اخلاصة اإلجراءات واستكمال االستعراض القروض إدارة
القروض. اتفاقيات في الصرف

عدمه، من بنجاح للتنفيذ القابلة والبرامج املشروعات تقييم العمليات إدارة تقييم
املعني. للبلد الشاملة التنمية في النهائي اإلسهام ومدى

اإلقراض عمليات وتنفيذ إلعداد واملساندة املشورة تقدمي القطرية واخلدمات العمليات سياسة
اإلشراف ذلك في مبا احلوافظ وإدارة به املرتبطة غير والعمليات

التي املالية اإلدارة وإرشادات ووظائف الدولي على توريدات البنك
اإلقراض. وشروط عالقات حتكم

مبا املشروعات احلقيقي لنوعية حوافظ الوقت في تقييمات إجراء اجلودة ضمان مجموعة
والتقييم املالية الرصد واإلدارة ذلك اإلشراف، في

التحوطية للسياسات االمتثال لتحسني السعي النوعية وضمان االمتثال  وحدة
االستئمانية للصناديق
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�لذها� لإل����
�لهاتف
خطا�
بريد �لكتر�ني
خط �ملساعد�
�خلط �لساخن

�ستال� �لشكو�

  هل سو� �لسلو� مبنى على مز�عم؟

نعم �لبد� في �جر�� حتقيق ��ليال �حالة �لى 
�إل���� �� �ملو��� �لبشرية �� 

نظا� تسوية �خلالفا� 
بني �ملوظفني

املرفق الثامن

قبل موظفني من السلوك سوء مزاعم عملية التحقيق:

1 املرحلة
وتقييمها احلالة تلقي

«



حتديد �ملز�عم/�لقضايا
حتديد �لوثائق ��ملستند��

�ضع خطة للتحقيق

تقرير �ملعايير
حتديد �لشهو�

حتديد خطو�� �لتحقيق

�جر�� حتقيق ��لي

�عد�� تقرير عن نتائج �لتحقيق �أل�لي

�ملز�عم ال 
�سا� لها

ال حاجة �لى 
�الستطر�� في 

�لتحقيق

�حالة �لى �إل���� �� 
�ملو��� �لبشرية �� نظا� 
تسوية �خلالفا� تعتبر 

�كثر مال�مة

كفاية �أل�لة 
تستدعي �جر�� 

حتقيق

�لبد� في �لتحقيقا�

�خطا� �ملديرين 
��ملشتكي ��ملتهم 

بالنتائج

2 املرحلة
أولي حتقيق

«
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�خطا� �ملشكو في حقه �مقابلته 
��حلصو� منه على �� كتابي

مقابلة �لشهو�
�حلصو� على 

��لة مستندية
�الستفا�� من 

�خلبر�� في �ملوضو�
�ملتابعة مع شهو� �لر� على 

�ملز�عم �/�� �لوثائق حسب �ملال�مة

تقييم �أل�لة

بد� �لتحقيقا� �حتديث خطة �لتحقيق

كافة �ملز�عم ال �سا� لها 
�/�� عد� كفاية �أل�لة

�قو� �حد �ملز�عم على �ألقل 
في فئة ثبو� كفاية �أل�لة

مسو�� �لتقرير 
�لنهائي للتحقيقا�

�عد�� تقرير نهائي 
عن �لتحقيقا�

�خطا� �ملديرين �مقد� 
�لشكو� ��ملشكو 

في حقه بالنتائج

تز�يد �ملشكو في حقه 
مبسو�� �لتقرير الستعر�ضها 

��لتعليق عليها

تضمني تعليقا� �ملشكو 
في حقه في �لتقرير

تقدمي �لتقرير �لنهائي �لى 
نائب �لرئيس خلدما� �ملو��� 
�لبشرية التخا� قر�� بشأ� 

سو� �لسلو� �عقا� 
تأ�يبي �� لز� �ألمر

نائب �لرئيس خلدما� �ملو��� 
�لبشرية يخطر �ملشكو في 

حقه ��ملديرين �مقد� 
�لشكو� بالنتيجة

�عد�� �لتقرير في 
صو�ته �لنهائية

متابعة ���� �لتفنيد 
من قبل �ملشكو في 
حقه حسب �ملال�مة

تقدمي مسو�� منقحة 
للمشكو في حقه 

حسب �ملال�مة

3 املرحلة
التحقيق

«



املرفق التاسع

موظفني جانب سلوك أو سوء وفساد احتيال عن مزاعم ميكن اإلبالغ كيف

بنا؟ االتصال ميكن كيف
البنك الدولي متولها مجموعة بعمليات أو الدولي البنك مبجموعة متعلقة املزاعم تكون يجب أن

مباشر اتصال
202-458-7677 هاتف: 
202-522-7140 فاكس: 

investigations_hotline@worldbank.org الكتروني:   بريد   
والفساد“) االحتيال اإلبالغ عن ميكن ”كيف على (اضغط www.worldbank.org/integrity االنترنت:   موقع  

يوميا) ساعة 24 البنك والفساد (خدمة خارج عن االحتيال لإلبالغ الساخن على اخلط مجانا االتصال ميكن
متوفرة) الترجمة (خدمات هاتف: 1-800-831-0463

الهاتف: 704-556-7046 رقم باستخدام (collect calls) املكاملات البنك تكلفة االتصال ويتحمل ميكنك
(collect calls) رقم  بشبكة T&TA أو الهاتف عامل ااني عن طريق الرقم على اتصل القطرية: ملوظفي املكاتب

البريدية: للمراسالت

للحصول بك االتصال نعرف كيفية ودعنا اإلمكان. بقدر معلومات محددة تقدم أن نرجو اسمك، عن دون اإلفصاح عند االتصال
املعلومات. من مزيد على

PMB 3767
13950 Ballantyne Corporate Place 

Charlotte, North Carolina 28277 
USA
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عليك عرض أن سبق هل

تريليون دوالر أمريكي أكثر من دفع يتم

ســــــــنة!! كل

الرشوة سبيل على

رشوة؟ أحد

من الفقر خاليا عاملا تخيل




