
 المعلومات عن باإلفصاح المعنیة النزاهة لشؤون الرئیس نائب مكتب سیاسة
 

یحدد هذا البیان سیاسة مكتب نائب الـرئیس لشـؤون النزاهـة بمجموعـة البنـك الـدولي المعنیـة باإلفصـاح عـن المعلومـات 
النزاهـة لالتصـاالت  التي في حوزته للجمهور العام. وتحل هـذه السیاسـة محـل "إسـتراتیجیة مكتـب نائـب الـرئیس لشـؤون

ـــك الـــدولي"  ـــال والفســـاد فـــي المشـــروعات التـــي یمولهـــا البن ـــات والعقوبـــات الخاصـــة باالحتی ـــة المرتبطـــة بالتحقیق الخارجی
  .2011، وتدخل حیز النفاذ اعتبارًا من شهر فبرایر/شباط 2004یونیو/حزیران  3الصادرة بتاریخ 

 
 المقدمة أوًال.

 
الجدیدة المعنیة بإتاحة الحصول على المعلومات، یقر مكتب نائب الـرئیس  1يتماشیًا مع سیاسة البنك الدول  .1

لشؤون النزاهة باألهمیة الجوهریة للشفافیة والمساءلة في عملیة التنمیة وفي تحقیق رسالة مجموعة البنك الدولي الرامیة 
وٕازكـاء الـوعي لـدى الجمهـور بالـدور  فالشفافیة أمُر أساسُي لبناء الحوار العـام وصـون اسـتدامته إلى تخفیف حدة الفقر؛

اإلنمــائي للبنــك ورســالته، كمــا أنهــا أیضــا عامــُل حیــوُي بــالغ األهمیــة لتعزیــز أســس الحكــم الرشــید والمســاءلة والفاعلیــة 
اإلنمائیة؛ فاالنفتـاح ُیعلـي مـن شـأن المشـاركة مـع األطـراف المعنیـة، ممـا یـؤدي بـدوره إلـى تحسـین تصـمیم المشـروعات 

نفیــذها، وتـدعیم نتــائج التنمیــة، كمـا ُیســّهل رصـد الجمهــور للعملیــات التـي تســاندها مجموعـة البنــك الــدولي والسیاسـات وت
مما ال یساعد فحسب فـي الكشـف عـن المخالفـات والسـلوكیات الفاسـدة المحتملـة،  ومتابعتها في أثناء إعدادها وتنفیذها،

  ووأدها قبل استفحالها.بل المبادأة أیضا في وقت مبكر بتحدید المشكالت ومعالجتها 
 
 
یقر مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة أیضًا بأن وجود سیاسة سلیمة وعملیة بشأن اإلفصاح عن المعلومات  .2

هــو أمــر جــوهري كــي یــتمكن مــن االضــطالع بــدوره فــي منــع مخــاطر االحتیــال والفســاد ورصــدها فــي العملیــات التــي 
 2جهود الحكم الرشید (الحوكمـة) ومكافحـة الفسـاد فـي البلـدان األعضـاء تساندها مجموعة البنك الدولي، ومساندة تفعیل

  بالبنك من أجل تحقیق نتائج أفضل.
 

" البنـــك الـــدولي لإلنشـــاء والتعمیـــر والمؤسســـة الدولیـــة للتنمیـــة؛ وتعنـــي ألغـــراض بیـــان السیاســـة هـــذا، تعنـــي عبـــارة "البنـــك الـــدولي" أو "البنـــك 1 
 "مجموعـــة البنـــك الـــدولي" البنــــك الـــدولي لإلنشـــاء والتعمیـــر، والمؤسســــة الدولیـــة للتنمیـــة، ومؤسســـة التمویــــل الدولیـــة، والوكالـــة الدولیـــة لضــــمان

"القـــروض" اعتمـــادات ومـــنح المؤسســـة الدولیـــة للتنمیـــة، والمـــنح  االســـتثمار، والمركـــز الـــدولي لتســـویة منازعـــات االســـتثمار؛ ویمكـــن أن تتضـــمن
 المقدمة من صافي دخل مجموعة البنك الدولي والموازنـة اإلداریـة والصـنادیق االسـتئمانیة؛ ویشـمل مصـطلح "المقترضـون أو البلـدان المقترضـة"

أي نــوع كــان (مثــل الوثــائق الورقیــة واإلكترونیــة والمصــورة الجهــات المتلقیــة والضــامنة لالعتمــادات والمــنح؛ وتعنــي "المعلومــات": الوثــائق مــن 
والفیلمیـــة والتســـجیالت المســـموعة وشـــرائط الفیـــدیو) التـــي تعـــدها أو تحصـــل علیهـــا مجموعـــة البنـــك الـــدولي فـــي ســـیاق أعمالـــه الرســـمیة؛ ویعنـــي 

یم معلومـات إلـى مجموعـة البنـك الـدولي. وتسـتخدم "الطرف الثالث أو الغیر" أي فرد أو مجموعة مـن األفـراد أو منظمـة أو كیـان آخـر یقـوم بتقـد
مكـن أن عبارات "ُیفصح"، "یتیح الوصول إلى" و"یتیح للجمهور العام" (وما شابهها) تبادلیًا للداللة علـى المعنـى نفسـه فـي بیـان السیاسـة هـذا. وی

 یتم تنقیح هذه السیاسة من وقت آلخر.
 العضو" أو البلد المتعامل مع البنك" تبادلیًا للداللة على المعنى نفسه.ألغراض هذه السیاسة، ُتستخدم عبارتا "البلد  2 

i 
 

                                                 



وفي الوقت نفسه، یعتمد نجـاح مكتـب نائـب الـرئیس لشـؤون النزاهـة فـي االضـطالع بوالیتـه الفریـدة، والمتمثلـة  .3
یـــات مجموعــة البنـــك الـــدولي وجهـــاز موظفیهـــا، فــي التحقیـــق بفاعلیـــة فـــي ادعـــاءات االحتیــال والفســـاد فیمـــا یتصـــل بعمل

اعتمـــادًا كبیـــرًا علـــى قدرتـــه علـــى صـــون نزاهـــة عملیـــات التحقیـــق وفـــرض العقوبـــات علـــى نحـــو موثـــوق، والحفـــاظ علـــى 
وبناًء علیه، تقع على عاتقه مسؤولیة حمایـة سـّریة معلومـات محـددة،  المعلومات والمصادر المحمیة التي یعتمد علیها.

وتسـعى هـذه السیاسـة إلـى تحقیـق تـوازن مناسـب بـین الحاجـة لتحقیـق  یات التحقیق وفرض العقوبـات.وصون نزاهة عمل
الحد األقصـى مـن القـدرة علـى حصـول الجمهـور علـى المعلومـات التـي فـي حـوزة مكتـب نائـب الـرئیس والتزامـه بـاحترام 

مایـة نزاهـة التحقیقـات التـي یجریهـا سّریة وخصوصیة كافة األطراف المعنیة داخل مجموعة البنـك الـدولي وخارجهـا، وح
 ونظام فرض العقوبات. 

 
وُیقّر مكتب نائب الرئیس أیضا بأهمیة ترجمة المعلومـات التـي ُیعـّدها. وعلیـه، تـتم ترجمـة وثـائق مكتـب نائـب  .4

  الرئیس إلى اللغات المحلیة ذات الصلة وفقًا إلطار الترجمة الخاص بالبنك الدولي.
 
ب. .5 إ ئألذسئخي لائخ د هـذه السیاسـة إلـى المبـادئ التـي ترتكـز علیهـا سیاسـة البنـك الـدولي المعنیـة بإتاحـة تسـتن ئك

الحصـــول علـــى المعلومـــات، وقـــد جـــرى تعـــدیلها بحیـــث تعكـــس التفـــویض الفریـــد لمكتـــب نائـــب الـــرئیس لشـــؤون النزاهـــة 
ـــق وفـــرض العقوبـــات، واح ـــى صـــون نزاهـــة عملیـــات التحقی ـــه عل ـــه اللـــذین یعتمـــدان علـــى قدرت ـــرام ســـّریة وأســـلوب عمل ت

  وخصوصیة المعلومات المحمیة التي في حوزته:
 

)i( .إتاحة الحصول على المعلومات إلى أقصى حد ممكن  
 

)ii( .حمایة عملیة المداوالت ونزاهة التحقیقات التي یجریها مكتب نائب الرئیس  
 

)iii( ت وضع إجراءات واضحة بشأن إتاحة المعلومات، بما في ذلـك تطبیـق عملیـة متسـقة لتنقـیح المعلومـا
  المحمیة.

 
)iv( .إقرار حق طالبي المعلومات في اللجوء إلى إجراءات االستئناف 

 
 فـي حـین ینقسُم بیان السیاسة هذا إلى ثالثة أجزاء. بعـد هـذه المقدمـة، یبـّین القسـم الثـاني السیاسـة األساسـیة، .6

 یوضح الجزء الثالث جوانب تنفیذ هذه السیاسة.
 
 

 السیاسة  ثانیًا.
  

 ي یفصح عنها مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهةالمعلومات الت ألف.
 



شغئج عمهغئ. .7 لج ائألغ ز ب ئكةى َي ه م ئكمرئ أه ز كس ا ئكذئي ا مئئ قة ل ة  لئ تمشـیًا مـع مبـادئ سیاسـة البنـك  لعكه
الــدولي المعنیــة بإتاحــة الحصــول علــى المعلومــات، یســمح مكتــب نائــب الــرئیس لشــؤون النزاهــة بــاطالع الجمهــور علــى 

وتحقیقـًا لهـذه الغایـة ورهنـًا  زته فیما یتعلق بنتـائج تحقیقاتـه، والمعلومـات المتعلقـة بعملـه الوقـائي.المعلومات التي في حو 
باإلجراءات الخاصة بإتاحة المعلومـات، والتـي تشـمل تطبیـق عملیـة لتنقـیح المعلومـات المحمیـة علـى النحـو المبـین فـي 

مـن مبـادئ السیاسـة، عـن األنـواع التالیـة مـن المعلومـات  القسم الثالث أدناه، یفصح مكتب نائـب الـرئیس، باعتبـاره مبـدأً 
 ("معلومات مكتب نائب الرئیس التي ُیسمح باإلفصاح عنها "): 

 
)i( :ب لمقحغغ ب ئك ة ئكمهئئيغغ تــورد تقــاریر التحقیقــات النهائیــة النتــائج والتوصــیات فــي نهایــة  ةقغغئذيذ ئكةحقيقغغئ

لتــي یمكــن أن یتبعهــا اتخــاذ إجــراءات التحقیقــات الخارجیــة التــي یضــطلع بهــا مكتــب نائــب الــرئیس، وا
ویقــوم المكتــب بتنقــیح تقــاریر التحقیقــات النهائیــة وفقــًا لقواعــد التنقــیح المبینــة أدنــاه وعملیــة  العقوبــات.

وال یـــتم اإلفصـــاح عـــن تقـــاریر التحقیقـــات النهائیـــة  مـــن هـــذه السیاســـة. 2التنقـــیح الـــواردة فـــي الملحـــق 
یــــة المعنیــــة بمجموعــــة البنــــك الــــدولي والبلــــد العضــــو المعنــــي إطــــالع الوحــــدة التنفیذ بعــــدالمنقحــــة إال 

والمـــدیرین التنفیـــذیین علیهـــا، وٕاذا كـــان ســـیلیها اتخـــاذ إجـــراءات عقوبـــات، فیكـــون ذلـــك بعـــد إتمـــام هـــذه 
  3اإلجراءات.

 
)ii(  :ب شغغغك لف ة ئكةمفيغغغد ئك ب إلزةعذئصغغغئ لمقحغغغ یجـــري مكتـــب نائـــب الـــرئیس استعراضـــات تنفیـــذ ئكةقغغغئذيذ ئك

ق للمخاطر المتعلقة بالنزاهة في المشروعات التي تمولها مجموعة البنـك الـدولي، مفصلة واسعة النطا
ویتم تنقیح هذه التقـاریر وفقـًا لعملیـة التنقـیح المبینـة أدنـاه،  وللتدابیر التي تستهدف منع هذه المخاطر.

النهائیـة  ویتم اإلفصاح عن تقاریر التحقیقـات من هذه السیاسة. 2وقواعد التنقیح المدرجة في الملحق 
أن تطلــع علیهــا الوحــدة التنفیذیــة المعنیــة بمجموعــة البنــك الــدولي والبلــد العضــو المعنــي  بعــدالمنقحــة 

  والجهات المانحة والجهات المشاركة في التمویل، حسب االقتضاء، والمدیرون التنفیذیون.
 

)iii( :ب هغ م ئكمرئ أه ز كسغ ا ئكغذئي ا مئئ قة ل ریـرًا سـنویًا یصـف یعـد مكتـب نائـب الـرئیس تق ئكةقذيذ ئكزمهى ك
فیه النتائج العامة لجهوده في مجال التحقیق وفرض العقوبات والوقایة والحد من المخاطر خالل هـذه 

ویقوم المكتب بتوزیع تقریره السنوي على المدیرین التنفیذیین بالبنك الدولي، ومناقشته مع لجنـة  السنة.
  المراجعة، ثم نشره على الجمهور.

 

عند إتمام إجراءات العقوبـات، یـتم الكشـف للجمهـور عـن العقوبـة الفعلیـة (إن وجـدت) مـع اسـم الجهـة التـي تمـت معاقبتهـا، علـى موقـع البنـك  3 
ســـیتم أیضـــًا الكشـــف للجمهـــور عـــن القـــرار األساســـي لمجلـــس .  باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، ww.worldbank.org/debarrعلـــى شـــبكة اإلنترنـــت 

ت العقوبــات الــذي یوضــح الحقــائق واألســس القانونیــة التــي تســتند إلیهــا العقوبــة، جنبــًا إلــى جنــب مــع قــرارات مســؤول التقیــیم واإلیقــاف فــي الحــاال
، والـذي 2010أكتوبر/تشـرین األول  28لتنفیـذیین فـي التي لم تتم إحالتها إلى مجلـس العقوبـات، وذلـك علـى النحـو الـذي أقـره مجلـس المـدیرین ا

 .2011یبدأ العمل به اعتبارًا من السنة التقویمیة 

                                                 



)iv( لئ لعكه لجغئك ئكةقئذيذ هئك ب غغى  هغ م ئكمرئ أه ز كس ا ئكذئي ا مئئ قة ل ذ جههخ  شئخذب غى ؤضئ ة ئآلخذو ئك
لئ غى دكق:  بˇ ا  ئكهفئي

 
لحئهذ ئكةذقير: .أ ة  یجري مكتب نائب الرئیس استعراضـات ودراسـات تحلیلیـة للمخـاطر  ئزةعذئصئ

النظامیــة علــى النزاهـــة فــي قطاعــات وبلـــدان بعینهــا، بهـــدف إبــراز طبیعــة هـــذه المخــاطر ومـــدى 
  شارها.انت

 
ن: .ب لضاهعئةغغغ لزغغغةفئخب غغغغى  ز ئك م ئكغغغخذه لي یقـــوم مكتـــب نائـــب الـــرئیس دوریـــًا بتضـــمین الـــدروس  ةصغغغ

المستفادة من تحقیقاته في تقاریره، وذلك بغـرض تثقیـف وزیـادة وعـي األطـراف المعنیـة داخـل مجموعـة 
لمنـــع هـــذه  البنـــك الـــدولي وخارجهـــا بشـــأن المخـــاطر التـــي تـــم تحدیـــدها علـــى النزاهـــة والتـــدابیر المتخـــذة

 المخاطر والتخفیف من حدتها. 
 
ب: .ج ة ئكهفئئيغغ یعــد مكتــب نائــب الــرئیس إرشــادات وأدوات وأدلــة واســتبیانات وغیــر ذلــك مـــن  ئآلخهئ

المــواد العملیــة األخــرى بغــرض مســاعدة مختلــف األطــراف المعنیــة علــى تحســین تحدیــد المخــاطر 
دلیـل زیـادة الـوعي مثلـة هـذه األدوات: ومن أ المتعلقة بالنزاهة ومنع حدوثها والتخفیف من حدتها.

 بالممارسات االحتیالیة ونشرة العالمات التحذیریة األكثر شیوعًا في عملیات التوریدات.
 
ة: .د ؟ ئكقغغخذئ ا هامغغئ ینخــرط مكتـب نائــب الـرئیس فــي الجهـود الرامیــة إلـى زیــادة الــوعي  لغهئخ ئكةغغخذي

ن فـي وحـدات العملیـات داخـل مجموعـة والتدریب وبناء القدرات التي تستهدف تعزیز قـدرة العـاملی
ــدان األعضــاء بالبنــك، والمقــاولین، ومنظمــات المجتمــع المــدني،  البنــك الــدولي، والنظــراء فــي البل
وغیرهـــا مـــن األطـــراف المعنیـــة داخـــل مجموعـــة البنـــك وخارجهـــا، علـــى تحســـین رصـــد المخـــاطر 

 لتخفیف من حدتها. المتعلقة بالنزاهة في أنشطة التنمیة واإلبالغ عنها ومنع حدوثها وا
 

)v( :ة زئ تماشیًا مع سیاسة البنك الدولي المعنیة بإتاحة الحصـول علـى المعلومـات، یفصـح مكتـب  آهذئف ئكزيئ
  نائب الرئیس عن أوراق السیاسات التي یعدها من حین إلى آخر للنقاش مع المدیرین التنفیذیین.

 
ا .8 قة ل ة ئكةى يجذيهئ  ب ئكةحقيقئ ه ة همرئ لخئهإل ب ئك لكي ب ع لئي ب: ح هغ م ئكمرئ أه ز كسغ ا ئكغذئي فـي إطـار سـعیه  مئئغ

الحثیث من أجل تحقیق النزاهة وٕاتاحة الحصول على المعلومات إلى أقصى حد ممكن فیمـا یتعلـق بنتـائج التحقیقـات التـي 
یجریهــا وأدواتــه الوقائیــة، یجــب أن یكفــل مكتــب نائــب الــرئیس تمتعــه بالقــدرة علــى حمایــة ســّریة عملیــات التحقیــق وٕاجــراءات 

لمــداوالت علــى نحــو موثــوق فیــه، بمــا فــي ذلــك المعلومــات ذات الصــلة بهــذه العملیــات، التــي تفضــي إلــى هــذه القــرارات ا
وتكتسي حمایة هذه العملیات والمعلومـات المتصـلة بهـا أهمیـة بالغـة حتـى یـتمكن مكتـب نائـب  والنتائج واالتفاقات والنواتج.

مخول له في مجال التحقیق، وحمایـة نزاهـة التحقیقـات، وغیـر ذلـك مـن الرئیس لشؤون النزاهة من االضطالع بالتفویض ال



التـي یتبعهـا  4تدابیر العنایـة الواجبـة التـي تسـتهدف الكشـف عـن جمیـع أشـكال سـوء السـلوك المبینـة فـي إجـراءات العقوبـات
معلومــات مكتــب نائــب اإلجــراءات الخاصــة باإلفصــاح عــن وترمــي  البنــك الــدولي، والتحقیــق فیهــا وٕانــزال العقوبــات الواجبــة.

أدنـاه، إلـى  13-10، الواردة في الفقرات الرئیس لشؤون النزاهة، والتي تشمل تنفیذ عملیة متسقة لتنقیح المعلومات المحمیة
ضـمان حسـن توقیـت اإلفصـاح عــن معلومـات مكتـب نائـب الــرئیس التـي ُیسـمح باإلفصـاح عنهــا، والعمـل فـي الوقـت نفســه 

لتـي یمكــن فـي حالــة اإلفصـاح عنهــا أن یترتـب علیهــا إلحـاق ضــرر بـأطراف أو مصــالح علـى صــون المعلومـات المحمیــة ا
 معینة، أو تؤدي في حالة عدم اإلفصاح عنها إلى تقویض أو إعاقة سالمة عملیة التحقیقات أو فرض العقوبات. 

 
 

 جوانب تنفیذ السیاسة ثالثًا. 
 
 الحصول على المعلومات . لفأ
 
شغغغئج ئإلزغغغةائفى: .9 مـــع السیاســـة المعنیـــة باإلفصـــاح عـــن المعلومـــات، وفـــور االنتهـــاء مـــن عملیـــة  تماشـــیاً  ئألغ

المراجعة والتنقیح الوارد وصفها أدناه، سیقوم مكتب نائـب الـرئیس لشـؤون النزاهـة بالكشـف عـن جمیـع فئـات المعلومـات 
ي على شبكة اإلنترنت ـ ) من هذه السیاسة، على موقعه الخارجi-v( 7التي ُیسمح باإلفصاح عنها، والمبینة في الفقرة 

www.worldbank.org/integrity  ـ وذلــك بمجــرد إعـــداد الوثــائق فــي صــیغتها النهائیـــة وفقــًا للعملیــة ذات الصـــلة
  (شاملة عملیة التنقیح حسب االقتضاء).

 
م ئك .10 ل ب  لي لح ة ئك لئ لعكه ب كةمقيج ئك لةزق ب  لكي شغئج عمهغئ:ةضايف ع لهج ائألغ زغ ل فـي ضـوء الطـابع  هتئئف ئك

الممیـز للتفــویض المخــول لمكتــب نائــب الــرئیس ووظائفــه، یجـب أن تكفــل إجراءاتــه الخاصــة باإلفصــاح عــن المعلومــات 
قدرتــه علــى صــون ســّریة المعلومــات المحمیــة ومصــادره التــي قــد یــؤدي الكشــف عنهــا إلــى تقــویض ســالمة تحقیقاتــه أو 

وتحقیقــًا لهــذه الغایــة وبنــاء علــى خبــرة  أو الغیـر للخطــر. ن مــوظفین آخــرین بمجموعــة البنــك الــدوليتعـریض أمنــه أو أمــ
مكتـب نائــب الــرئیس فیمـا یتعلــق باإلفصــاح عـن المعلومــات علــى مـدى الســنوات العدیــدة الماضـیة، تــنص هــذه السیاســة 

ي حالـة اإلفصـاح عنهـا أن یترتـب على تطبیق عملیـة متسـقة مـن أجـل ضـمان تنقـیح المعلومـات المحمیـة التـي یمكـن فـ
علیهــا إلحــاق ضــرر بــأطراف أو مصــالح معینــة، مــن الوثــائق والمعلومــات التــي یكشــف عنهــا مكتــب نائــب الــرئیس فــي 

ومن شأن هذه العملیة تمكین مكتب نائب الرئیس من تنقیح الوثائق والمعلومات التـي یكشـف عنهـا مـن  نهایة المطاف.
 تي تندرج في إطار فئة أو أكثر من الفئات التالیة من المعلومات "المحمیة": المعلومات السریة والحساسة ال

 
)i(  من سیاسة البنك الدولي المعنیة  17-8المعلومات التي تقع في فئة "االستثناءات" المبینة في الفقرات

  من هذه السیاسة. 1بإتاحة الحصول على المعلومات، والمكررة في الملحق 
 

  .2010مایو/أیار  12)، بتاریخ AC2010-0047المرحلة الثالثة (إصالح نظام العقوبات:  4 
                                                 

http://www.worldbank.org/integrity
http://www.worldbank.org/integrity


)ii(  سبب في حالة الكشف عنها في أضرار على السمعة أو أضـرار تجاریـة، أو قـد المعلومات التي قد تت
تشـكل مسـؤولیة قانونیـة ال داعـي لهـا، أو مخـاطر علـى سـمعة و/أو حصـانات مجموعـة البنـك الــدولي 

 أو جهاز موظفیه.
 
)iii(   المعلومـــات التـــي ُیعتبـــر الكشـــف عنهـــا مقیـــدًا بموجـــب سیاســـات مؤسســـة التمویـــل الدولیـــة أو الوكالـــة

  دولیة لضمان االستثمار.ال
 

ـ عمهغغغئ: .11 ب فاغغغك ئكقسغغ ة ئكمهئئيغغ ب ةقغغئذيذ ئكةحقيقغغغئ لذئجعغغغ تحــدد تقــاریر التحقیقـــات النهائیــة النتـــائج  ةمقغغيج ه
والتوصــیات فــي نهایــة التحقیقــات الخارجیــة التــي یجریهــا مكتــب نائــب الــرئیس لشــؤون النزاهــة، والتــي قــد یتبعهــا اتخــاذ 

یغتها النهائیة، یقـوم مكتـب نائـب الـرئیس بتنقـیح المعلومـات السـریة والحساسـة ومتى صدرت في ص إجراءات العقوبات.
وتتطلـب عملیـة التنقـیح اتبـاع  مـن هـذه السیاسـة. 2الواردة في تقاریر التحقیقات النهائیة وفقًا لقواعد التنقیح في الملحـق 

كثـر مـن فئـات المعلومـات المحمیـة منهجیة مرنة لحـذف المعلومـات السـریة أو الحساسـة التـي تنـدرج فـي إطـار فئـة أو أ
ویتـولى موظفـو مكتـب  أعاله، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المعنى العام للوثیقة ذات الصـلة. 10المبینة في الفقرة 

نائــب الــرئیس المســؤولون عــن إعــداد تقریــر التحقیقــات النهائیــة المعنــي مســؤولیة تنقــیح التقریــر قبــل نشــره، وذلــك وفقــًا 
وفور إتمام عملیة التنقـیح، یـتم  خلیة لمكتب نائب الرئیس الخاصة بإعداد تقاریر اإلحالة وعملیة التنقیح.لإلرشادات الدا

ثــم  رفــع تقریــر التحقیقــات النهائیــة المــنقح إلــى اإلدارة القانونیــة المعنیــة بمجموعــة البنــك الــدولي لمراجعتــه وٕاجــازة نشــره.
نفیذیـة المعنیـة بمجموعـة البنـك الـدولي والبلـد العضـو المعنـي والجهـات ُتعرض تقاریر التحقیقات النهائیة على الوحدة الت

 المانحة والجهات المشاركة في التمویل، حسب االقتضاء، والمدیرین التنفیذیین، على النحو التالي: 
 
)i( :لعمغى لخيذ ئكةمفيدى ئك ذ ؤكو ئك ُیحـاط المـدیر التنفیـذي الممثـل للبلـد العضـو المعنـي علمـًا  ةقخيل ؤخضئ

ام مجموعة البنك الدولي إرسال تقریر التحقیقات النهائیة المنقح إلى البلد العضو، وُترسل نسـخة باعتز 
  منه إلیه.

 
)ii( :لغمقج ة ئكمهغئئى ئك ب ئكاكخ ئكعصه كةقذيغذ ئكةحقيقغئ یـتم إرسـال تقریـر التحقیقـات النهـائي المـنقح  لذئجع

مدیــدها لمــدة معقولــة بنــاًء علــى یومــًا یجــوز ت 30إلــى البلــد العضــو المعنــي للتعلیــق علیــه خــالل فتــرة 
وتخطــــر مجموعــــة البنــــك الــــدولي، مــــن خــــالل إرســــال تقریــــر  طلــــب مكتــــوب مــــن هــــذا البلــــد العضــــو.

 التحقیقات النهائیة المنقح، البلد العضو المعني بما یلي: 
 



أن جهـــاز إدارة مجموعـــة البنـــك الـــدولي یعتـــزم، بعـــد قیـــام البلـــد العضـــو بمراجعـــة تقریـــر التحقیقـــات   .أ
یة، رفع التقریر المنقح إلى مجلس المدیرین التنفیذیین والجهات المانحـة والجهـات المشـاركة النهائ

  5في التمویل، حسب االقتضاء؛
 

سیتم الكشف عن تقریر التحقیقات النهائیة المنقح للجمهـور العـام إمـا بعـد تعمیمـه علـى المـدیرین  .ب
 ات، وذلك فور إتمام هذه اإلجراءات؛ التنفیذیین، أو إذا كان سیتم بعد ذلك اتخاذ إجراءات عقوب

 
یجــوز للبلــد العضــو تقــدیم تعلیقاتــه علــى النســخة المنقحــة مــن تقریــر التحقیقــات النهائیــة ومطالبــة   .ج

مجموعة البنك الدولي بإطالع أي أو كافة األطراف التي تلقت نسخة مـن هـذا التقریـر علـى هـذه 
ات المانحـة والجهـات المشـاركة فـي التمویـل، التعلیقات (بما في ذلـك المـدیرون التنفیـذیون، والجهـ

 حسب االقتضاء، و/أو الجمهور العام أحیانًا). 
 
)iii(  ة ب هئكجهغئ لئمحغ ة ئك م هئىضغإلظ ئكجهغئ م ئكةمفيغديي لغخيذي لغمقج عكغو ئك ب ئك ة ئكمهئئي ةهريظ ةقذيذ ئكةحقيقئ

ن: لهيغك عكيغ ب غغى ئكة لسئذق لنهائیـة المـنقح یرسـل جهـاز إدارة مجموعـة البنـك الـدولي تقریـر التحقیقـات ا ئك
مرفقًا به أیة تعلیقات مقدمة مـن البلـد العضـو، وذلـك بعـد مراجعـة البلـد العضـو المعنـي لـه، إلـى الجهـات 

حســب االقتضــاء، كمــا یــتم تعمیمــه علــى المــدیرین التنفیــذیین  6المانحــة والجهــات المشــاركة فــي التمویــل،
 للعلم. 

 
ب: .12 لمقح ب ئك ة ئكمهئئي م ةقئذيذ ئكةحقيقئ شئج ع تم اإلفصاح عن تقـاریر التحقیقـات النهائیـة المنقحـة التـي ی ئألغ

 ال تتبعــه اتخــاذ إجــراءات عقوبـــات، وذلــك بعــد مراجعــة البلـــد العضــو المعنــي لهــا وتعمیمهـــا علــى المــدیرین التنفیـــذیین.
ذ إجـراءات ولضمان سالمة إجراءات العقوبات، ال یتم اإلفصاح عن تقاریر التحقیقات النهائیة المنقحة التي یتبعها اتخا

  عقوبات إال بعد إتمام هذه اإلجراءات.
 

ة ئكةمفيغد: .13 ب إلزةعذئصغئ لمقحغ م ئكةقغئذيذ ئك شئج عغ ب ئألغ لكي یجـري مكتـب نائـب الـرئیس استعراضـات تنفیـذ  ع
واســـعة النطـــاق للمخـــاطر المتصـــلة بالنزاهـــة فـــي المشـــروعات التـــي تســـاندها مجموعـــة البنـــك الـــدولي، كمـــا یقـــوم بتقیـــیم 

وفي ختام هذه االستعراضات، یعـد مكتـب نائـب الـرئیس تقریـر اسـتعراض  تستهدف منع هذه المخاطر.اإلجراءات التي 
التنفیذ المفصل (الذي یتم إطالع جهاز إدارة الوحدة المعنیة بمجموعة البنك الدولي علیه إلبـداء الـرأي فیـه قبـل وضـعه 

ات التنفیــذ المفصــلة إلجــراءات التنقــیح ومتــى صــدرت فــي صــیغتها النهائیــة، تخضــع استعراضــ فــي صــیغته النهائیــة).
ویـــتم  أعـــاله). 12 – 11والمراجعـــة نفســـها التـــي تخضـــع لهـــا تقـــاریر التحقیقـــات النهائیـــة (الـــوارد وصـــفها فـــي الفقـــرتین 

ســریة (نظـرًا مــثًال ألن القــوانین الوطنیـة تشــترط اإلحالــة إلــى إذا لــم تسـتطع الجهــة المانحــة أو الجهـة المشــاركة فــي التمویــل االلتـزام باتفاقیــة ال 5 
ولي هیئات أو سلطات معینـة)، فإنـه لـن یـتم حینئـذ إتاحـة التقریـر لهـذه الجهـة المانحـة أو المشـاركة فـي التمویـل إلـى أن تقـوم مجموعـة البنـك الـد

 بنشر التقریر على الجمهور العام.
 أعاله. 5م رهنًا بالشروط المحددة في الحاشیة رق 6 

                                                 



اإلفصاح عن التقریر المنقح من استعراض التنفیذ المفصل بعد مراجعة البلد العضو المعني له وتعمیمه على المـدیرین 
  7التنفیذیین.

 
ا:  .14 ب عمخ ئكضكغ لةئح ة ئك لئ لعكه إذا لـم یـتم نشـر المعلومـات المسـموح باإلفصـاح عنهـا بموجـب هـذه السیاسـة ئك

علــى الموقــع الخـــارجي لمكتــب نائــب الـــرئیس علــى شـــبكة اإلنترنــت، یمكــن التقـــدم بطلبــات للحصــول علیهـــا إلــى كبیـــر 
ولتمكــین مكتــب نائــب  ونیــة أو البریــد أو الفــاكس.مــوظفي اإلعــالم بمكتــب نائــب الــرئیس كتابــًة أو عبــر الوســائل االلكتر 

الــرئیس مــن تلبیــة هــذه الطلبــات فــي الوقــت المناســب، یجــب أن توضــح هــذه الطلبــات، بقــدر معقــول مــن دقــة التحدیــد، 
المعلومـات المطلوبـة، بمـا فـي ذلـك التفاصـیل ذات الصـلة بالوثـائق المطلـوب الحصـول علیهـا (مـثًال، التـاریخ والعنــوان، 

یتبع مكتب نائب الرئیس، في إطار تلبیة هذه الطلبات، األطر الزمنیة ومعاییر المعقولیة والرسوم المحددة في وس إلخ).
وفـي سـیاق تحقیــق ذلـك، سـیقوم مكتــب نائـب الــرئیس،  سیاسـة البنـك الــدولي المعنیـة بإتاحـة الحصــول علـى المعلومــات.

یه طلبات الحصول على المعلومات، وسـیتیح المعلومـات أیام عمل من تاریخ تلقي الطلب، بإرسال رد یفید تلق 5خالل 
یومــًا بالنسـبة للطلبـات التـي ال تســتلزم مراجعـة أو تشـاورًا مـع وحــدات أخـرى بمجموعـة البنــك  20المطلوبـة فـي غضـون 

ت ویحــتفظ المكتـب أیضـًا بحقـه فـي رفـض تلبیـة الطلبــا الـدولي، أو األطـراف الخارجیـة المعنیـة، أو المـدیرین التنفیـذیین.
غیـر المعقولــة أو غیــر المعــززة بســند (مــثًال الطلبــات المتعــددة أو العامــة غیــر المحــددة أو الطلبــات الخاصــة بالحصــول 

 على معلومات أو بیانات ال تتوفر فعلیًا في سجالته). 
 

ة: .15 لئ یتم نشر معظم المعلومات المتوفرة لدى مكتب نائب الرئیس المسـموح باإلفصـاح عنهـا علـى  ذزهل ئكخخ
ووفقــًا لسیاســة  )، وهــي متاحــة للتنزیــل مجانــًا.www.worldbank.org/integrityه الخــارجي علــى اإلنترنــت (موقعــ

البنك الدولي المعنیة بإتاحة الحصول على المعلومات، یجوز لمكتب نائب الـرئیس، بالنسـبة ألي طلـب للحصـول علـى 
یــتم نشــرها، أن یتقاضــى رســومًا معقولــة مقابــل تقــدیم نســخ رقمیــة أو ورقیــة، وخاصــة فیمــا یتعلــق بالطلبــات معلومــات ال 

  المعقدة أو التي یتطلب تجهیزها وقتا طویًال.
 
  التصنیف .اءب
 

من سیاسة البنك الدولي المعنیـة بإتاحـة الحصـول علـى المعلومـات، یـتم تصـنیف وثـائق  28تماشیًا مع الفقرة  .16
"وثیقـة للتـداول العـام"، أو "لالسـتخدام  ئب الرئیس لشؤون النزاهة ضمن إحدى درجات التصنیف األربـع التالیـة:مكتب نا

 الرسمي فقط"، أو "سّریة"، أو "سّریة للغایة". 
 

ب: .17 هغغ م ئكمرئ أه ز كسغغ ا ئكغغذئي ا مئئغغ قةغغ ل هئ  ة ئكةغغى يعغغخ لعكهلغغئ ، إدارة 11-10طبقــا لمنشــور الــدلیل اإلداري  ئك
كتب نائـب الـرئیس لشـؤون النزاهـة الوحـدات الُمنشـئة للوثـائق المعـدة فـي سـیاق العمـل الرسـمي لمكتـب السجالت، ُیلزُم م

التي یعدها مكتب نائب الرئیس متاحـة  نائب الرئیس بقید هذه الوثائق في نظام إدارة سجالته. وتعتبر بعض المعلومات

لهـا نظرًا ألن استعراضات التنفیذ المفصلة ال یتبعها في العادة اتخاذ إجراءات عقوبات، یتم اإلفصاح عنها بعد مراجعـة البلـد العضـو المعنـي  7 
 وتعمیمها على المدیرین التنفیذیین.

                                                 

http://www.worldbank.org/integrity


ــًا لهــذه السیاســة، ویــتم تصــنیفها علــى أنهــا "عامــة ــة للتــداول العــام" قبــل اإلفصــاح عنهــا. للجمهــور العــام وفق أمــا  وقابل
من هذه السیاسـة، والوثـائق  10المعلومات المندرجة في إطار فئة أو أكثر من فئات المعلومات المحمیة بموجب الفقرة 

أو المحتویة علـى مثـل هـذه المعلومـات، فُتعتبـر مقیـدة ویـتم تصـنیفها علـى أنهـا: "لالسـتخدام الرسـمي فقـط"، أو "سـّریة"، 
وُتعامـل مسـودات  .سیاسة التصنیف والرقابة علـى المعلومـاتأ من -21-6"سّریة للغایة"، طبقا لمنشور الدلیل اإلداري 

 الوثائق على أنها وثائق مداوالت، ومن ثم فُتعتبر مقیدة.
 

ب: .18 هغغ م ئكمرئ أه ز كسغغ ا ئكغغذئي ا مئئغغ قةغغ ل هغغئ  ة ئكةغغى يةكقئ لعكهلغغئ یطلــب مكتــب نائــب الــرئیس لشــؤون النزاهــة  ئك
یضًا من البلـدان األعضـاء أو األطـراف األخـرى وضـع تصـنیفات مالئمـة للمعلومـات التـي یـتم تقـدیمها إلیـه. وٕاذا تلقـى أ

مكتــب نائــب الــرئیس معلومــات ســریة مــن بلــد عضــو أو جهــة أخــرى، فإنــه یتأكــد مــن أن هــذه المعلومــات (أ) مصــنفة 
اسـتخدام مسـتویات تصـنیف المعلومـات المعمـول بهـا فـي بالصـورة المالئمـة طبقـًا لتوقعـات الجهـة المقدمـة للمعلومـات، ب

البنك، (ب) قیدها وتسجیلها في نظام إدارة سجالت مكتب نائب الـرئیس؛ وال یكشـف المكتـب عـن مثـل هـذه المعلومـات 
بـــدون موافقـــة كتابیـــة مـــن ذاك البلـــد العضـــو أو الطـــرف الثالـــث المعنـــي. وٕاذا لـــم یقـــم البلـــد العضـــو أو الطـــرف الثالـــث 

المعلومات بدرجة من درجات التصنیف ونمى إلى علـم مكتـب نائـب الـرئیس لشـؤون النزاهـة أنـه لـم تـتم إتاحـة  بتصنیف
هــذه المعلومــات للجمهــور العــام مــن جانــب البلــد العضــو أو الطــرف الثالــث، فإنــه یعتبــر، حســب مقتضــى الحــال، أنهــا 

-21-6م بتصنیفها طبقـا لمنشـور الـدلیل اإلداري ویقو  8معلومات قابلة للتداول أو معلومات مقدمة إلیه بوصفها سریة؛
 أ، سیاسة التصنیف والرقابة على المعلومات.

 
 رفع السریة .یمج
 

فــي ضــوء خصوصــیة التفــویض المخــول لمكتــب نائــب الــرئیس والحساســیة التــي تتســم بهــا المعلومــات الناشــئة  .19
هــذه السیاســة ُتعتبــر غیــر مؤهلــة لرفــع  عــن عملــه، فــإن معلومــات مكتــب نائــب الــرئیس لشــؤون النزاهــة المقیــدة بموجــب

  السّریة عنها وال یتم الكشف عنها الحقًا.
 
  لجنة اإلفصاح عن معلومات مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة: .الد
 

ب:  .20 هغ م ئكمرئ أه ز كسغ ا ئكغذئي ا مئئغ لقةغ ة  لعكهلغئ م  شئج ع ب ئألغ مـن أجـل تسـهیل تنفیـذ سیاسـة اإلفصـاح عـن كجم
ویــرأس هــذه  أ مكتــب نائــب الــرئیس لشــؤون النزاهــة لجنــة اإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة بــه.المعلومــات الخاصــة بــه، أنشــ

اللجنــة المـــدیر المنتـــدب بمجموعـــة البنـــك الــدولي الـــذي یشـــرف علـــى تنفیـــذ إســتراتیجیة الحوكمـــة ومكافحـــة الفســـاد، وتضـــم فـــي 

ب الـرئیس لشـؤون النزاهـة علـى أنهـا سـریة، ونمـى إلـى إذا لم یقم البلد العضو أو الطـرف الثالـث بتصـنیف المعلومـات المقدمـة إلـى مكتـب نائـ 8 
علــم مكتــب نائــب الــرئیس أن البلــد العضــو أو الطــرف الثالــث لــم یقــم بإتاحــة هــذه المعلومــات للجمهــور العــام، فــإن هــذه المعلومــات تعتبــر عندئــذ 

ــة للتــداول بموجــب الفقــرة  أ،  -21-6س طبقــًا لمنشــور الــدلیل اإلداري مــن بیــان السیاســة هــذا، ویــتم تصــنیفها داخــل مكتــب نائــب الــرئی 16قابل
مــن بیــان السیاســة هــذا. وٕاذا كــان مكتــب نائــب الــرئیس یــرى أن  19-17، كمــا هــو موضــح بــالفقرات سیاســة التصــنیف والرقابــة علــى المعلومــات

تصـــنیفها وفقـــا لـــذلك وتقییـــد المعلومـــات المقدمـــة إلیـــه مـــن جانـــب البلـــد العضـــو أو الطـــرف الثالـــث تعتبـــر (صـــراحة أو ضـــمنیًا) ســـریة، فإنـــه یـــتم 
 اإلفصاح عنها.

                                                 



ؤون شـبكة سیاسـة العملیـات والخـدمات القطریـة، عضویتها كًال من: المستشار القانوني العام للبنـك الـدولي، ونائـب الـرئیس لشـ
ونائـــب الـــرئیس للشـــؤون الخارجیـــة، ونائـــب الـــرئیس الـــذي تتبعـــه وحـــدة العملیـــات المعنیـــة بمجموعـــة البنـــك، وكـــذلك المستشـــار 

عینـه القانوني العـام لمؤسسـة التمویـل الدولیـة أو الوكالـة الدولیـة لضـمان االسـتثمار حسـب االقتضـاء، وخبیـر مـن خـارج البنـك ی
جهـــاز اإلدارة مــــن وقــــت آلخــــر لمــــدة ال یتجــــاوز كــــل منهــــا عـــامین یكــــون متمتعــــًا بمعرفــــة وخبــــرة واســــعة فــــي مهــــام التحقیــــق 

وتقـوم هـذه  والمقاضاة، وتشمل مهمتهـا بوجـه خـاص معالجـة المعلومـات التـي فـي حـوزة هیئـات التحقیـق والتحـري ذات الصـلة.
ة على القضایا المعقدة، وتلقي طلبات االسـتئناف والبـت فیهـا بموجـب بیـان هـذه اللجنة بتقدیم المشورة بشأن تطبیق هذه السیاس

وتتمتــع اللجنــة بصــالحیة تفســیر هــذه  وتحدیــد الرســوم التــي یــتم تقاضــیها مقابــل الخــدمات ومعــاییر هــذه الخــدمات. 9السیاســة،
ســابقة بــرفض إتاحــة الحصــول علــى السیاســة بمــا یتماشــى مــع المبــادئ التوجیهیــة الخاصــة بهــا، وٕاقــرار أو نقــض أیــة قــرارات 

 10المعلومات، باستثناء القرارات التي ُیصدرها مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك الدولي.

 
 طلبات االستئناف هاء.

 
ب:  .21 ـ ئكمهئئيغ ة ئإلزغةئمئ ب ككمطغذ غغى ضكاغئ هغ م ئكمرئ أه ز كسغ ا ئكغذئي ا مئئغ قةغ ل ة  لئ لعكه م  شئج ع ب ئألغ كجم

كتــب نائــب الــرئیس لشـؤون النزاهــة طلبــه، تقــدیم طلــب اســتئناف وتظلــم إلعــادة یجـوز لطالــب المعلومــات، الــذي رفــض م
رة الوجاهـة، علـى نحـو مـرٍض للجنـة، تفیـد النظر في الـرفض، وذلـك إذا اسـتطاع التقـدم بحجـة مسـتوفیة األسـباب وظـاه

بأن مكتب نائب الرئیس لم یتقید بهذه السیاسة من خالل قیامه، دون وجه حـق أو بشـكل غیـر معقـول، بتقییـد الوصـول 
التـي اتخـذها  وستتمتع اللجنة بصالحیة إقرار أو نقـض القـرارات ذات العالقـة إلى المعلومات المسموح باإلفصاح عنها.

ویقتصــر اإلجــراء التعویضــي الوحیــد  لــرئیس، علمــا بــأن قراراتهــا فــي هــذه المواقــف ســتكون باتــة ونهائیــة.مكتــب نائــب ا
المتاح لطالب المعلومات، الذي تكون له الغلبـة فـي مسـألة االسـتئناف المرفـوع أمـام هـذه اللجنـة، فقـط علـى تمكینـه مـن 

 اإلفصــاح لسیاسـةى االدعــاء بوجـود انتهاكــات الحصـول علـى المعلومــات المطلوبـة. كمــا تقتصـر طلبــات االسـتئناف علـ

وعـدم الكشـف عـن وثیقـة أو معلومـات تنـدرج ضـمن فئـة  ،النزاهـة لشـؤون الـرئیس نائب مكتب یتبعها التي المعلومات عن
أعــاله؛ ولــن یســمح  7أو أكثــر مــن فئــات معلومــات مكتــب نائــب الــرئیس المســموح باإلفصــاح عنهــا والمبینــة فــي الفقــرة 

ت بالتشكیك في، أو تجاوز، القرارات المتخذة في إطار عملیة استعراض أو تنقیح المعلومـات المسـموح لطالب المعلوما
 باإلفصاح عنها. 

 
ـ: .22 ا ئإلزةئمئ یجـب تقـدیم جمیـع طلبـات االسـتئناف كتابـة إلـى أمانـة لجنـة اإلفصـاح عـن معلومـات  ةقخيل ضك

مـن صـدور قـرار الـرفض. أمـا طلبـات االسـتئناف التـي یومـا تقویمیـًا  60مكتب نائب الـرئیس لشـؤون النزاهـة فـي خـالل 
تـرد بعـد انقضـاء مهلـة السـتین یومـًا المحـددة لتقـدیم عریضـة االسـتئناف إلـى لجنـة اإلفصـاح فتعتبـر طلبـات بعـد الموعـد 

كــذلك یمكــن تقــدیم طلبــات االســتئناف إلكترونیــًا مــن خــالل موقــع مكتــب نائــب المحــدد، وال یــتم بحثهــا وال النظــر فیهــا. 

 من بیان السیاسة هذا لالطالع على األحكام الخاصة بإجراءات طلبات االستئناف. 23-21انظر الفقرات  9 
) بمهامهــا باعتبارهــا لجنــة قائمــة بــذاتها ألغــراض البــت فــي طلبــات االســتئناف المقدمــة بشــأن سیاســة اإلفصــاح DCIتقــوم لجنــة اإلفصــاح ( 10 
لمسـتقلة لــدى مكتــب نائــب الــرئیس لشــؤون النزاهــة.  وال تخضــع قــرارات اللجنــة الختصــاص الجنــة المعنیــة بالوصــول إلــى المعلومــات أو مجلــس ا

 االستئناف التابعین للبنك اللذین تم إنشاؤهما بموجب سیاسة إتاحة الحصول على المعلومات.

                                                 



كمــا یمكـن أیضـا تقــدیم طلبـات االسـتئناف فــي  .http://www.worldbank.org/integrityاإلنترنـت:  رئیس علـىالـ
 ,The World Bankخطـاب مـوجز وٕارسـاله بالبریـد إلـى مكتـب نائـب الـرئیس لشـؤون النزاهـة علـى العنـوان التـالي: 

1818 H Street, NW, Washington, DC, 20433:ویجب أن تتضمن جمیع طلبات االستئناف ما یلي .  
 

)i( الرقم األصلي للحالة المعنیة، الذي یتم تقدیمه في رد مكتب نائب الرئیس على طالب المعلومات؛  

)ii(  وصف المعلومات المطلوبة أصال؛ 

)iii( مكتــب نائــب الــرئیس قــد  بیــان تفســیري یحــدد الحقــائق واألســس المعــززة لــدعاوى طالــب المعلومــات بــأن
خالف هذه السیاسة بقیامه دون وجـه حـق، أو بصـورة غیـر مالئمـة، بتقییـد الحصـول علـى المعلومـات 
المطلوبــة التــي، فــي رأي الطالــب، تنــدرج ضــمن فئــة أو أكثــر مــن فئــات معلومــات نائــب الــرئیس التــي 

 ُیسمح باإلفصاح عنها، الواردة في الفقرة السابعة من هذه السیاسة. 
 
 

یتم إخطار طـالبي المعلومـات إذا تـم رفـض االسـتئناف: (أ) لعـدم تقـدیم طلـب االسـتئناف  :اإلخطار بالقرار المتخذ .23
علــى نحــٍو  خــالل المهلــة الزمنیــة المحــددة؛ (ب) عــدم تقــدیم معلومــات كافیــة مــن شــأنها تأییــد وتعزیــز طلــب االســتئناف

نـة اإلفصـاح صـالحیة النظـر فیهـا. وبعـد أن تتوصـل لجنـة معقول؛ (ج) أن طلب االسـتئناف یخـص مسـألة ال تملـك لج
اإلفصاح إلى قرار بخصوص طلب االستئناف، یتم إخطار طالب المعلومات بـالقرار المتخـذ. وفـي حالـة تمسـك اللجنـة 
بالقرار األولي برفض إتاحة المعلومات المطلوبة، سوف یتضمن اإلخطار حیثیات القـرار وأسـبابه. أمـا فـي حالـة نقـض 

نــة قـــرار رفـــض إتاحـــة المعلومـــات المطلوبــة، فإنـــه یـــتم إخطـــار طالـــب المعلومــات بـــالقرار المتخـــذ وٕاجـــراءات إتاحـــة اللج
 .المعلومات التي یطلبها

  

http://www.worldbank.org/integrity


 1الملحق 
 

 استثناءات سیاسة البنك الدولي المعنیة بإتاحة الحصول على المعلومات

 لشؤون النزاهة المعنیة باإلفصاح عن المعلومات) من سیاسة مكتب نائب الرئیس i( 10(المشار إلیها في الفقرة 
 
 

) من سیاسـة مكتـب نائـب الـرئیس لشـؤون النزاهـة المعنیـة باإلفصـاح عـن المعلومـات، یـتم، قبـل i( 10تماشیًا مع الفقرة 
أي إفصاح عـن المعلومـات، تنقـیح الفئـات التالیـة مـن المعلومـات المحمیـة مـن معلومـات مكتـب نائـب الـرئیس المسـموح 

 فصاح عنها. باإل
 
ب. 1 [8] • شغغي ة ئكسخ لعكهلغغئ تــنص مبــادئ تعیــین المــوظفین التــي اعتمــدها البنــك الــدولي علــى أن یضــع  ئك

البنك إجراءات وقایة مالئمة الحترام الخصوصیة الشخصیة للموظفین وحمایة سّریة معلوماتهم الشخصیة ویحافظ 
مات التالیة، إال في الحدود المسموح بها صراحًة فـي على تطبیقها. وتبعًا لذلك، ال یتیح البنك الوصول إلى المعلو 

 2نظام الموظفین.
 

)i(  المعلومــات الشخصـــیة، بمـــا فــي ذلـــك الســـجالت الشخصـــیة للمــوظفین، والمعلومـــات الطبیـــة، والمكاتبـــات
واالتصــاالت الشخصــیة (ومنهــا رســائل البریــد االلكترونــي) لألفــراد التــالیین وأســرهم: المــدیرون التنفیــذیون 

 م وكبار مستشاریهم؛ ورئیس البنك؛ وكبار المسؤولین اآلخرین؛ وموظفو البنك.ومناوبوه
 
)ii( .المعلومات المتعلقة بإجراءات تعیین الموظفین واختیارهم 
 
)iii( .المعلومات المتعلقة بمداوالت وٕاجراءات آلیات تسویة الخالفات الداخلیة في البنك 
 
)iv( لوظیفي وتعارض المصالح الشخصیة.المعلومات المتعلقة بالتحقیقات في مزاعم سوء السلوك ا  
 

م:  [9] • م ئكةمفيديي لخيذي ا ئك قئة ل م  ة اي قئةائ ل ة هئك لذئزإل  ال یتیُح البنك الوصول إلى:ئك
 

)i( .المراسالت والمكاتبات داخل مكاتب المدیرین التنفیذیین وفیما بینها 
 
)ii( ــدا ن األعضــاء التــي المراســالت بــین أي مكتــب مــن مكاتــب المــدیرین التنفیــذیین والبلــد العضــو أو البل

 یمثلها. 
 

ــة، تــم اســتخدام تــرقیم فقــرات سی 1  اســة البنــك المعنیــة بإتاحــة الحصــول علــى المعلومــات الخاصــة باالســتثناءات ذات ولتیســیر البحــث واإلحال
 من سیاسة مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة. 1الصلة، والتي جرى إدراجها كما هي في الملحق 

 ة  المنوط بها موظفو البنك.، التي تناقش الواجبات العام2یشیر "نظام الموظفین" إلى القواعد المحددة في دلیل جهاز الموظفین، القسم  2 

i 
 

                                                 



)iii( .المراسالت بین مكاتب المدیرین التنفیذیین وأیة أطراف أخرى 
 
ب: [10] • زكقي ل ب ئآلخإلف ئك ال یسمح البنك باالطالع على مداوالت لجنة األخـالق المسـلكیة الخاصـة  كجم

 عن هذه المعلومات). بموظفي مجلس المدیرین التنفیذیین (إال إذا اتخذ المدیرون التنفیذیون قرارًا باإلفصاح
 
ال یسمح البنك بالوصول إلى المعلومات الخاضـعة المتیـاز  : امتیاز العالقة بین المحامي وموكله ]11[ •

العالقــة بــین المحــامي وموكلــه، بمــا فــي ذلــك، مــن بــین أمــور أخــرى، المراســالت الصــادرة عــن و/أو الــواردة إلــى 
 داخلي للبنك، والمستشارین القانونیین اآلخرین. المستشار القانوني العام، والمستشار القانوني ال

 
ب:  [12] • ل م هئكزإل ل  ال یتیُح البنك الوصول إلى:ئآل
 

)i(  المعلومات التـي یـؤدي اإلفصـاح عنهـا إلـى تعـریض سـالمة وأمـن مـوظفي البنـك وعـائالتهم والمقـاولین
 واألفراد اآلخرین وأصول البنك للخطر.

 
)ii( وجســتیة والنقــل المتعلقــة بشــحن أصــول ووثــائق البنــك وشــحن المعلومــات الخاصــة بترتیبــات الشــؤون الل

 .األمتعة الشخصیة لموظفیه
 
)iii(  المعلومات التـي مـن المحتمـل أن اإلفصـاح عنهـا سـوف ُیعـّرض البیئـة للخطـر وكـذلك حیـاة أو صـحة

 أو سالمة أي شخص.
 

ب  ]13[ • لةعكقغغغ ة ئآلخغغغذو ئك لعكهلغغغئ ب هئك زغغغةقك ل شغغغئج  ب ؤغ لغغغ ا آمط لهجغغغ لَقيِغغغخب ا ة ئك لعكهلغغغئ اغغغئكةحذى ئك
؟: شغئ ال یسـمح البنـك بالوصـول إلـى المعلومـات التـي یخضـع تـداولها لقیـود مفروضـة بموجــب « هئكةحقيغف هئإلزةق

ومكتـــب نائـــب  IP،(4وهیئـــة التفتـــیش IEG،(3 )أنظمـــة إفصـــاح مســـتقلة تخـــص: (أ) مجموعـــة التقیـــیم المســـتقلة (
وال یسـمح البنـك أیضـا  6بفـرض العقوبـات. ونظام مجموعة البنـك الـدولي المعنـي INT،(5الرئیس لشؤون النزاهة (

بالوصول إلى أیة معلومات من شأنها اإلخـالل بسـیر ُمجریـات أیـة تحقیقـات واستقصـاءات ال یـتم إجراؤهـا بموجـب 
 أنظمة اإلفصاح المستقلة هذه.

 

  انظر بیان سیاسة اإلفصاح لمجموعة التقییم المستقلة. 3 
(القـرار) بشـأن إنشـاء هیئـة التفتـیش واإلیضـاحات الالحقـة  1993فـي سـبتمبر/ أیلـول  IDA 93-6، ورقـم IBRD 93-10انظـر القـرار رقـم  4 

؛ وٕایضـاح مـن مجلـس المـدیرین التنفیـذیین 1996معینـة خاصـة بهیئـة التفتـیش إیضـاح جوانـب  للقرار (أي اسـتعراض قـرار إنشـاء هیئـة التفتـیش:
 على شبكة  اإلنترنت. هیئة التفتیش)، والمعلومات متاحة على موقع 1999لالستعراض الثاني لهیئة التفتیش 

یاق مـا أو فیمـا یـرتبط بالتحقیقـات یتضمن ذلك المعلومات التي یجمعها أو یحصل علیها أو یعدها مكتب نائب الرئیس لشـؤون النزاهـة فـي سـ 5 
ضـافة والتحریات واالستقصاءات ومراجعة الحسابات أو أیة أنواع أخرى من المراجعات التي یجریهـا المكتـب، والبـرامج واألدوات أو النـواتج، باإل

 إلى أیة معلومات أخرى یجمعها أو یتلقاها أو یعدها المكتب على أساس السریة والكتمان.
 لمعلومات التي یخضع اإلفصاح عنها للقیود المفروضة في النظام األساسي لمجلس العقوبات واإلجراءات الخاصة بالعقوبات.یشمل ذلك ا 6 

                                                 



ـ ئآلخغذو: ]14[ • ؟ آه ئآلضغذئ م ئآلعصغئ م ئكاكغخئ لغ ب  ب ئكزذِي شف ب ا ل لقخ ة ئك لئ لعكه  البنـك ملـزم قانونـا« ئك
بحمایـــة المعلومـــات التـــي یتلقاهـــا علـــى أســـاس كتمانهـــا وصـــون ســـّریتها.وبالتالي، ال یســـمح البنـــك بالوصـــول إلـــى 
المعلومات المقدمة إلیـه مـن أحـد البلـدان األعضـاء أو طـرف آخـر فـي إطـار الفهـم الصـریح بـأن لهـا طـابع السـریة 

بلـد العضـو أو الطــرف اآلخـر صـاحب تلــك وال یجـوز اإلفصـاح عنهــا بـدون الموافقـة الصــریحة المسـبقة مـن ذلــك ال
  7المعلومات.

 
ب: ]15[ • أززي ل ب هئك زئئك ئألخئذي ل ال یتیح البنك إمكانیة الحصول على المعلومات المتعلقـة بالمسـائل « ئك

اإلداریــة والمؤسســیة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبیل المثــال ال الحصــر، المصــروفات والنفقــات المؤسســیة، والتوریــدات، 
 8یة، واألنشطة األخرى.واألمالك العقار 

 
ة: [16] • لغخئهإل ة ئك لئ یحتـاج البنـك، شـأنه فـي ذلـك شـأن أیـة مؤسسـة أو مجموعـة أخـرى، إلـى حیـز  لعكه

مــن الخصوصــیة لتــدارس األمــور وٕاجــراء المنــاظرات والمــداوالت بمنــأى عــن المراقبــة والتــدقیق مــن جانــب الجمهــور 
مــن ثــم فإنــه فــي حاجــة إلــى تــوفر مجــال متســع لبنــاء ذلــك العــام. فالبنــك یعمــل عمومــا علــى أســاس توافــق اآلراء، و 

التوافق في اآلراء. وفي سیاق هذه العملیة، یسعى البنك إلى طلب المساهمات والتعلیقات من العدید من األطـراف 
صــاحبة المصــلحة المباشــرة ویأخــذها بعــین االعتبــار؛ فیمــا یتعــین علیــه صــون ســالمة مداوالتــه عــن طریــق تســهیل 

ادل الحــر والصــریح لألفكـــار. وبنــاء علیــه، بینمــا یتــیُح البنـــك للجمهــور العــام معلومــات عــن القـــرارات وحمایــة التبــ
 والنتائج واالتفاقیات المنبثقة عن مداوالته، فإنه ال یسمح بالوصول إلى المعلومات التالیة:

 
)i( شــــاملة رســــائل البریــــد) مــــذكرات، اإللكترونــــي، والمالحظــــات والمــــدونات، والخطابــــات، وال المعلومــــات

ومســودات التقــاریر، أو الوثــائق األخــرى) التــي یــتم إعــدادها أو تبادلهــا فــي ســیاق مداوالتــه مــع البلــدان 
  9األعضاء أو الكیانات األخرى التي یتعاون معها البنك.

عنــدما یقــوم أحــد البلــدان األعضــاء أو طــرف ثالــث بتقــدیم معلومــات مالیــة أو تجاریــة أو معلومــات محمیــة بحقــوق الملكیــة أو غیــر ذلــك مــن  7 
مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة على أساس الفهـم بأنـه لـن یـتم اإلفصـاح عنهـا، فـإن مكتـب نائـب الـرئیس لشـؤون  المعلومات غیر العامة إلى

ویتضـــمن ذلـــك المعلومـــات والبیانـــات والتقـــاریر والدراســـات التحلیلیـــة (بمـــا فـــي ذلـــك  النزاهـــة یتعامـــل مـــع هـــذه المعلومـــات علـــى هـــذا األســـاس.
ز المالیـة، ومعلومـات األداء)، والمـداوالت، وأي نـاتج لعمـل آخـر ناشـئ عـن أو اسـتجابة لمعلومـات سـریة المعلومات الخاصة بالحیازات، والمراك

وال تــتم إتاحــة الوثــائق التــي تعــدها وحــدات مجموعــة البنــك الــدولي فــي إطــار الخــدمات  تــم الحصــول علیهــا مــن أي بلــد عضــو أو طــرف ثالــث.
نونیــة ذات العالقــة) للجمهــور إال بعــد أن تمــنح ســلطات البلــد المعنــي (أو أي طــرف آخــر) مقابــل تقاضــي الرســوم (بمــا فــي ذلــك االتفاقیــات القا

(هـــ) مــن سیاســة إتاحــة الحصــول علــى المعلومــات]. أمــا المــواد التــي  20موافقــة صــریحة وواضــحة علــى اإلفصــاح والكشــف عنهــا [انظــر الفقــرة 
ملكیتهـــا الفكریـــة، فیجـــوز إتاحتهـــا ألغـــراض استعراضـــها، غیـــر أن یحوزهـــا مكتـــب نائـــب الـــرئیس لشـــؤون النزاهـــة والتـــي ألطـــراف أخـــرى حـــق 

 استنساخها أو توزیعها یمكن أن یكون محدودًا احترامًا لحقوق صاحب الملكیة الفكریة المعني.
جنــة تمویــل تتضــمن المســائل اإلداریــة والمؤسســیة معاشــات التقاعــد وخطــط امتیــازات التقاعــد األخــرى لمجموعــة البنــك الــدولي التــي تنظمهــا ل 8 

 المعاشات التقاعدیة ولجنة إدارة مزایا المعاشات التقاعدیة.
یشــمل ذلــك اختبــارات اإلجهــاد وتحمــل الضــغوط الخاصــة بالقطــاع المــالي، والمــذكرات الصــادرة بعــد التقییمــات المشــتركة بــین البنــك الــدولي  9 

)، والتقریــر الصــادر بعــد تقیــیم البنــك الــدولي للقــدرة علــى FSAPلي (وصــندوق النقــد الــدولي للقطــاع المــالي فــي إطــار برنــامج تقیــیم القطــاع المــا
ت إدارة الـــدین الحكـــومي، وتقـــاریر المشـــورة الفنیـــة األخـــرى التـــي تطلبهـــا البلـــدان األعضـــاء مـــن وحـــدة خـــدمات الخزانـــة بالبنـــك الـــدولي، والمـــداوال

                                                 



 
)ii( شــــاملة رســــائل البریــــد) اإللكترونــــي، والمالحظــــات والمــــدونات، والخطابــــات، والمــــذكرات،  المعلومــــات

ر، أو الوثــائق األخــرى) التــي یــتم إعــدادها أو تبادلهــا فــي ســیاق المــداوالت الداخلیــة ومســودات التقــاری
 الخاصة بالبنك، بما في ذلك الوثائق التالیة الخاصة بمداوالت مجلس المدیرین التنفیذیین:

 
النصوص الحْرفیة الجتماعات مجلـس المـدیرین التنفیـذیین، واجتماعـات لجـان المجلـس والمـذكرات   .أ

 ها الرئیس المرفقة بوثائق المجلس.التي یكتب
 

 بیانات المدیرین التنفیذیین وموظفیهم المعدة في سیاق اجتماعات المجلس أو اجتماعات لجانه. .ب
 

التقاریر المرفوعة إلى المجلس من لجانه (تقاریر لجان المجلس) إذا كان من المتوقع أن یناقش   .ج
 10المجلس تلك األوراق الحقا.

 
ت والمــــذكرات الناشــــئة فــــي مكاتــــب المــــدیرین التنفیــــذیین بخصــــوص مــــداوالت المراســــالت والمكاتبــــا .د

  المجلس أو لجانه.
 

مذكرات متفرقة أو مالحظات ومـدونات غیـر رسـمیة موزعـة علـى المجلـس بكامـل هیئتـه أو علـى  .ه
 11أیة لجنة من لجان المجلس.

 
)iii( ملیــات اتخــاذ القــرارات اإلحصــاءات أو الدراســات التحلیلیــة الُمعــدة لغــرض واحــد هــو تحقیــق اســتنارة ع

الداخلیــــة فــــي المجلــــس (مثــــل دراســــات تحلیــــل الجــــدارة االئتمانیــــة لبلــــد مــــا، والتصــــنیفات االئتمانیــــة، 
والمخـــاطر، وتقـــاریر االستعراضـــات المتعلقـــة بتقیـــیم المؤسســـات والسیاســـات القطریـــة للمقترضـــین مـــن 

فات تقیــیم المؤسســـات والسیاســـات البنــك الـــدولي لإلنشــاء والتعمیـــر والمؤسســة الدولیـــة للتنمیــة، وتصـــنی
 القطریة للمقترضین من البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر). 

ل المؤسسـة الدولیـة للتنمیـة، والمـداوالت مـع الجهـات المانحـة فیمـا الخاصة بتجدید موارد المؤسسة الدولیة للتنمیة، والمخصصات القطریة مـن قبـ
لـى یتعلـق بالصـنادیق االسـتئمانیة. وٕاذا لـم یقـم البلـد العضـو أو الطـرف الثالـث بتصـنیف المعلومـات المقدمـة إلـى البنـك علـى أنهـا سـریة، ونمـى إ

ت للجمهــور العــام، فــإن هــذه المعلومــات تعتبــر عندئــذ قابلــة للتــداول علــم البنــك أن البلــد العضــو أو الطــرف الثالــث لــم یقــم بإتاحــة هــذه المعلومــا
أ، سیاســة  -21-6مــن بیـان السیاســة هــذا، ویــتم تصـنیفها مــن الوحــدة المتلقیـة لهــا داخــل البنــك طبقـا لمنشــور الــدلیل اإلداري  16بموجـب الفقــرة 

من سیاسـة إتاحـة الحصـول علـى المعلومـات. وٕاذا كـان البنـك  30(د) والفقرة  20التصنیف والرقابة على المعلومات، كما هو موضح في الفقرة 
یــرى أن المعلومــات المقدمــة إلیــه مــن جانــب البلــد العضــو أو الطــرف الثالــث تعتبــر (صــراحًة أو ضــمنیًا) ســریة، فإنــه یــتم تصــنیفها وفقــا لــذلك، 

 من بیان السیاسة هذا. 8وتقیید اإلفصاح عنها بموجب الفقرة 
ن من المتوقع انعقـاد اجتمـاع الحـق لمجلـس المـدیرین التنفیـذیین (لمناقشـة تلـك التقـاریر)، فـإن البنـك یقـوم بإتاحـة التقـاریر مع ذلك، إذا لم یك 10 

 الواردة إلى المجلس من لجانه، مع حذف المعلومات الخاصة بالمداوالت (موجز تقاریر لجان المجلس).
ــائق التــي تشــمل مــذكرات ال 11  ــائق اإلعالمیــة الفنیــة، والعــروض التقدیمیــة بنظــام بــاور بوینــت هــذه مجموعــة متباینــة مــن الوث معلومــات، والوث

تخدم المكملة لوثائق المجلس، والعروض التقدیمیـة المقدمـة إلـى لجـان المجلـس، والوثـائق اإلداریـة (مثـل وثـائق الـدعوة لالجتماعـات) التـي ال ُتسـ
 رض وحید فقط هو اإلعالم واإلحاطة أو ألغراض إداریة.باعتبارها أساسًا للتشاور أو اتخاذ القرارات بل تستخدم لغ

                                                                                                                                                 



 
)iv( التـــي یعـــدها مكتـــب نائـــب الـــرئیس للمراجعـــة الداخلیـــة للحســـابات، باســـتثناء  تقـــاریر التـــدقیق والمراجعـــة

 تقاریر الحسابات الختامیة السنویة وتقاریر األنشطة ربع السنویة.
 

لئ ]17[ • ة ئك لئ لعكه ب:ئك  ال یسمح البنُك بالكشف عن المعلومات المالیة التالیة:« كي
 

)i(  تقـــدیرات أحجـــام االقتـــراض فـــي المســـتقبل مــــن جانـــب البنـــك الـــدولي لإلنشـــاء والتعمیـــر، ومســــاهمات
الجهــات المانحــة للمؤسســة الدولیــة للتنمیــة، والتوقعــات المالیــة وتقییمــات االئتمــان، والبیانــات الخاصــة 

االقتـــراض وٕادارة النقدیـــة الناتجـــة عـــن أو المعـــدة بشـــأن  12التحوطیـــة ومعـــامالتباالســـتثمار والتغطیـــة 
 عملیات الخزانة بالنسبة لمؤسسات مجموعة البنك الدولي واألطراف األخرى.

 
)ii(  الوثــائق والتحلــیالت والمراســـالت أو المعلومــات األخــرى المســـتخدمة أو التــي یــتم وضـــعها بغیــة تنفیـــذ

 موازنة، أو تلك التي تساند إعداد التقاریر المالیة الداخلیة والخارجیة.المعامالت المالیة ومعامالت ال
 
)iii(  التفاصیل عن المعامالت الخاصة بكـل مـن القـروض والصـنادیق االسـتئمانیة، والمعلومـات عـن مبـالغ

مسـتحقة مــن المقترضــین ولــم یــتم تســدیدها، أو اإلجــراءات المتخــذة قبــل تصــنیف أیــة قــروض ُمحاســبیًا 
 13غیر عاملة. بوصفها قروضاً 

 
)iv(  المعلومات المصرفیة أو الفواتیر الخاصة بمؤسسات مجموعة البنك الدولي أو البلدان المتعاملـة معهـا

أو الجهــــات المانحــــة لهــــا أو المتلقیــــة للمســــاعدات أو القــــائمین بتقــــدیم الخــــدمات لهــــا، بمــــا فــــي ذلــــك 
 االستشاریون.

 یتضمن ذلك الحیازات والمراكز المالیة والمعلومات الخاصة باألداء لمؤسسات مجموعة البنك الدولي واألطراف األخرى. 12 
ومــع ذلـك، یقــوم البنــك روتینیــا  .علــى سـبیل المثــال، ال یفصــح البنـك عــن القیمــة النقدیـة للمــدفوعات المقدمــة لالستشـاریین وال عــن أســمائهم 13 

ـــات  ـــل: اتفاقی ـــة، واالعتمـــادات، والصـــنادیق االســـتئمانیة، مث ـــائق القـــروض الفردی ـــات الشـــهریة للقـــروض واالعتمـــادات، ووث باإلفصـــاح عـــن البیان
اإلداریــة، واتفاقیـات المــنح أو التمویـل، والقــروض، واعتمـادات التنمیــة، ومـنح التنمیــة، واتفاقیـات المشــروعات؛ واتفاقیـات الضــمانات؛ واالتفاقیـات 

بشــأن  الصــنادیق االســتئمانیة. وباإلضــافة إلــى ذلــك، یتــیح البنــك للجمهــور العــام القــوائم المالیــة الســنویة المراجعــة محاســبیًا الخاصــة بالمقترضــین
شــور سیاســة العملیــات/ (انظــر من 2010یولیو/تمــوز  1عملیــات اإلقــراض االســتثماري التــي ُوجهــت بخصوصــها الــدعوة للتفــاوض فــي أو قبــل 

 ، اإلدارة المالیة).10-02إجراءات البنك الدولي رقم 

                                                 



 2الملحق 

 قواعد التنقیح
 
 

ون النزاهة نسخة منقحة من تقاریر التحقیقات النهائیة أو استعراضات التنفیذ المفصلة قبل یعد مكتب نائب الرئیس لشؤ 
ویقـــوم المكتـــب بتنقـــیح وتحریـــر معلومـــات التقـــاریر الصـــادرة عنـــه التـــي تنـــدرج ضـــمن فئـــة أو أكثـــر مـــن فئـــات  نشـــرها.

  فصاح هذه، ویشمل ذلك:من سیاسة اإل 10معلومات مكتب نائب الرئیس لشؤون النزاهة المحمیة بموجب الفقرة 
 
)i(  بمــــا فــــي ذلــــك المــــداوالت الداخلیــــة، والتوصــــیات واألمــــور المتصــــلة بالضــــوابط) معلومــــات المــــداوالت

 الداخلیة لمجموعة البنك الدولي)؛ 
 

)ii( توقع أن تكشف عن هویة مصدر سري قـدم معلومـات علـى  -ألسباب وجیهة -المعلومات التي یمكن
 ي برنامج اإلفصاح الطوعي)؛ أساس سري (بما في ذلك المشاركون ف

 
)iii( توقـــع أن یفضـــي  -ألســـباب وجیهـــة -المعلومـــات التـــي تكشـــف عـــن أســـالیب التحقیـــق إذا كـــان یمكـــن

اإلفصـــاح عنهـــا إلـــى التحایـــل علـــى القـــانون أو إجـــراءات مجموعـــة البنـــك الـــدولي مـــن قبـــل األطـــراف 
 موضوع التحقیق؛ 

 
)iv( إلفصـاح عنهـا إلـى تعـریض حیـاة أو صـحة توقع أن یـؤدي ا -ألسباب وجیهة -المعلومات التي یمكن

 أو سالمة أي شخص للخطر؛
 

)v(  األسرار التجاریة والمعلومات التجاریة أو المالیة غیر الخاضعة لإلفصاح عنها، أو السریة؛ 
 

)vi(  المعلومات الضروریة لحمایة أنشطة التحقیق التي تضطلع بها حكومة أحد البلدان األعضاء بالبنك؛ 
 

)vii( بیانــات مــوظفي مجموعــة البنــك الــدولي غیــر الخاضــعة لإلفصــاح عنهــا بموجــب المعلومــات المتعلقــة ب
 قواعد نظام موظفي مجموعة البنك الدولي؛ 

 
)viii( المعلومات التي ُتعتبر معفاة من اإلفصاح عنها أو موضوع إجراءات عقوبات جاریة؛  

 
)ix(  المعلومات التي یمكن أن یؤدي اإلفصاح عنها إلى مخاطر قانونیة كبیرة؛ 

 
)x( ات المقیــدة مــن اإلفصــاح عنهــا بموجــب سیاســة البنــك الــدولي المعنیــة بإتاحــة الحصــول علــى المعلومــ

المعلومــات، أو سیاســة اإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة بكــل مــن مؤسســة التمویــل الدولیــة والوكالــة 
 الدولیة لضمان االستثمار. 



 
 
 


	(i) الرقم الأصلي للحالة المعنية، الذي يتم تقديمه في رد مكتب نائب الرئيس على طالب المعلومات؛
	(ii) وصف المعلومات المطلوبة أصلا؛
	(iii) بيان تفسيري يحدد الحقائق والأسس المعززة لدعاوى طالب المعلومات بأن مكتب نائب الرئيس قد خالف هذه السياسة بقيامه دون وجه حق، أو بصورة غير ملائمة، بتقييد الحصول على المعلومات المطلوبة التي، في رأي الطالب، تندرج ضمن فئة أو أكثر من فئات معلومات نائب ا...
	23. الإخطار بالقرار المتخذ: يتم إخطار طالبي المعلومات إذا تم رفض الاستئناف: (أ) لعدم تقديم طلب الاستئناف خلال المهلة الزمنية المحددة؛ (ب) عدم تقديم معلومات كافية من شأنها تأييد وتعزيز طلب الاستئناف على نحوٍ معقول؛ (ج) أن طلب الاستئناف يخص مسألة لا تمل...

