
 مراجعة وظائف ھیئة التفتیش
 
 

) ھي آلیة مساءلة مستقلة لألشخاص والمجتمعات الذین یعتقدون أنھم تأثروا سلبًا أو من IPNھیئة التفتیش التابعة للبنك الدولي (
لضمان  1993في عام ھیئة التفتیش المحتمل أن یتأثروا سلبًا بمشروع ممول من البنك الدولي. أنشأ مجلس المدیرین التنفیذیین 

 .صالحوصول الناس إلى ھیئة مستقلة للتعبیر عن مخاوفھم والسعي للحصول على اإل
 
 

متوافقة مع سیاسات  معینة ا في ھذا المجال، وكان لھا دور فعال في جعل مشاریعترائدً  ت ھیئة التفتیشعاًما، كان 25على مدار 
البنك الدولي واألھم من ذلك، في توفیر أسس للعمل لمساعدة األشخاص في المجتمعات المتضررة الذین قد یكونون قد تضرروا 

 .الدولي من البنك ةالممول مشاریعال ھذهبسبب 
 
 

التفتیش لفحص ما إذا ھیئة لوظائف ، باشر مجلس المدیرین التنفیذیین بالبنك الدولي في مراجعة مجموعة 2017في أغسطس 
تتطلب أي تحدیثات لمواصلة العمل بفعالیة بموجب اإلطار العمل البیئي واالجتماعي الجدید. تكان   

 
 

) االعتراف رسمیاً بالدور 1(التالیة:  ، وافق مجلس المدیرین التنفیذیین على تدابیر2018في نھایة تشرین األول / أكتوبر 
بشأن استخدام الصنادیق االستئمانیة التي ینفذھا  البنك الدولي الحصول على إیضاحات من إدارة) 2التفتیش؛ (ھیئة االستشاري ل

في في التنسیق مع آلیات المساءلة للممولین المشتركین التفتیش ھیئة ل) إضفاء الطابع الرسمي على الممارسة الحالیة 3؛ (البنك
الخاصة  التفتیشھیئة  ) تحدیث إجراءات4ممكنة ؛ (الفعالة الة الشكاوى بأكثر الطرق لمعالج الدولي من البنك ةالممول المشاریع

 .مجلس البنك الدولي اقبل أن ینظر فیھالتحقیق ریر التحقیق مع طالبي اتقبالكشف عن 
 
 

) تمدید المھلة الزمنیة ألھلیة 1( التالیة: المحددة زمنیا بشأن مجاالت ةعلى مواصلة المداولمجلس المدیرین التنفیذیین وافق 
) 3( تھبشكل مستقل عن إدارالبنك الدولي  ئیةإلجرااالخطط تنفیذیة لتأكد من المتاحة لخیارات البحث في ال) 2( ؛طلبات التفتیش

 .إمكانیة إنشاء وظیفة تسویة المنازعات في البنك منفصلة عن إدارة البنك
 
 

وافق مجلس المدیرین التنفیذیین أیًضا على إجراء مشاورات شاملة وفي الوقت المناسب مع أصحاب المصلحة، وخاصة 
المقترضین، فیما یتعلق بالقضایا الثالث أعاله، حیث كانت ھناك حاجة لمزید من المداوالت والمناقشات. وبالتالي، یتم طلب 

 وظائف ھیئة التفتیشتحسین للتأثیر الذي ستحدثھ التغییرات في المجاالت الثالثة التعلیق من أصحاب المصلحة لتقییم القیمة وا
 .آلیة المساءلة المستقلة في البنك الدولي انھا باعتبار ھاعملو

 
یجوز نشر جمیع  .2019 أیّار / مایو 31في موعد أقصاه  یرحب بأصحاب المصلحة واألطراف المھتمة لتقدیم المالحظات

 .التعلیقات، ما لم یطلب المستجیبون خالف ذلك
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wP6iMWsmZ0y1bieW2PWcNvTDrha6H3lNij1VjMq0AR5URDEyQzdaVVFWUFhGT1hMVjlERUNJSklBVS4u

