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البیانات الشخصیة، دائرة معالجة المظالم
إشعار الخصوصیة والموافقة  

یتعامل البنك الدولي، من خالل دائرة معالجة المظالم، مع البیانات الشخصیة التي یقدمھا إلیھ أصحاب الشكاوى و/أو ممثلوھم  
وتتضمن البیانات الشخصیة األسماء، والمعلومات الالزمة لالتصال، والمستندات أو المعلومات المتعلقة بالمسائل المثارة في   المفوضون . 

الشكوى. ویجوز لدائرة معالجة المظالم أن تطلب معلومات شخصیة إضافیة من أصحاب الشكاوى أو من ممثلیھم المفوضین إذا رأت أن  
ھذه المعلومات ضروریة لمعالجة الشكوى. یرجى عدم تقدیم البیانات الشخصیة غیر المطلوبة إذا لم تكن ذات صلة بالشكوى التي تنظر  فیھا 

الدائرة (على سبیل المثال، الجنسیة، محل اإلقامة، نسخ من العقود) . 

وتخزن دائرة معالجة المظالم البیانات الشخصیة ألصحاب الشكاوى وشكاواھم ومراسالتھم المتعلقة بالمسائل التي أثیرت في الشكاوى 
في فینظا إدارة الحاالت مع فرض قیود على الوصول اآلمن إلیھا. وعادة ما یتم االحتفاظ بالبیانات الشخصیة لمدة 6 سنوات بعد نھایة 

السنةي تسلمت فیھا دائرة معالجة المظالم الشكاوى،  وفقاً لجدول البنك الدولي الساري المتعلق باالحتفاظ بالسجالت والتخلص منھا. 
ویجوز أن تحتفظ الدائرة بھذه السجالت لمدة أطول إذا  كانت ھناك حاجة عملیة مشروعة لذلك (على سبیل المثال، متطلبات التدقیق أو 
ألغراض اإلبالغ). ویخضع جدول البنك الدولي المتعلق  باالحتفاظ بالسجالت والتخلص منھا للتغییر دون إشعار مسبق. وتستخدم دائرة 
معالجة المظالم بیانات مجھولة المصدر مستقاة من  الشكاوى التي تتلقاھا من أجل التقییمات التحلیلیة، وألغراض التعلّم، ومتطلبات رفع 

وقد یشمل ذلك تحلیل االتجاھات المالحظة  في الشكاوى، وتحدید المسائل المتكررة، وإعداد تقاریر شھریة عن الوضع،  التقاریر . 
وغیرھا من أدوات التعلّ م  .

ُ مل جمیع البیانات الشخصیة والشكاوى التي تتلقاھا الدائرة بطریقة سریة، ما لم یوافق صاحب الشكوى على الكشف عن معلوماتھ   وستعا
شخصي ألطراف ثالثة (مثل الكیان الذي تم تقدیم الشكوى بشأنھ أو الكیان الحكومي  المناظرة(. وإذا كانت طبیعة الشكوى محددة إلى حد 

یتعذر معھ حلھا دون اإلفصاح عن ھویة صاحب الشكوى أو معلومات شخصیة عنھ  
، ستسعى الدائرة للحصول على موافقة أصحاب الشكوى بحیث یتمكن البنك الدولي من   على النحو الذي تحدده دائرة معالجة المظالم(
إطالع األطراف الثالثة ذات الصلة، بما فیھا الجھة الحكومیة المناظرة المعنیة، على معلوماتھم الشخصیة وشكواھم، من أجل المتابعة  

واتخاذ ما یلزم فیما یتعلق بالمسائل المثارة في الشكوى. وقد تتطلب متابعة الجھة المناظرة  إجراء اتصاالت إضافیة مع مقاولي المشاریع  
أو أطراف ثالثة أخرى فیما یتعلق بالمسائل المثارة في الشكوى ح سب االقتضاء . وفي بعض الحاالت، قد تعرض دائرة معالجة المظالم  

على أصحاب الشكوى خیار تعیین ممثل مفوض لتیسیر االتصال بالنیابة عنھم 




