
خدمة 
رفع المظالم

المظالم؟ رفع  ما هي خدمة 

مساعدة الأفراد 
والمجتمعات المحلية 

ي شكاواهم 
ي رسعة البت �ف

�ف
وعات  المتعلقة بم�ش

. يساندها البنك الدولي

م البنك الدولي بالتنمية المستدامة، وقد وضع معاي�ي بيئية  ف يل�ت

ر  ي وتجنب إلحاق ال�ف
ف الأداء الجتماعي والبي�أ واجتماعية تهدف إل تحس�ي

ي يمولها. والغرض من خدمة 
وعات ال�ت ي الم�ش

بالمجتمعات المحلية والبيئة �ف

ي الشكاوى المتصلة 
ي ضمان رسعة البت �ف

رفع المظالم هو المساعدة �ف

وعات وجعل البنك أك�ش استجابة للمجتمعات المحلية المتأثِّرة بهذه  بالم�ش

وعات وتيس�ي اتصالها به. وخدمة رفع المظالم متاحة لكل من يرون  الم�ش

. وع يموله البنك الدولي أنهم تأثروا بم�ش

تُتيح خدمة رفع المظالم بالبنك الدولي وسيلًة سهلة للأفراد والمجتمعات 

وعاً مموًل  ًة إل البنك الدولي إذا رأوا أن م�ش المحلية وذلك بتوجيه شكواهم مبارسش

من قبل البنك الدولي قد أحدث - أو من المحتمل أن يُحدث - آثاراً سلبية عليهم 

ز خدمة رفع المظالم استجابة البنك الدولي ومسؤوليته،  أو عىل مجتمعهم. وتُعزِّ

ي المظالم والستجابة لها، وتحديد المشكلت 
وذلك بضمان رسعة النظر �ف

ووضع الحلول لها من خلل العمل معاً.

المعلومات،  من  للمزيد 
الموقع: هذا  يرجى زيارة 
www.worldbank.org/grs

grievances@worldbank.org



الشكوى المظالم  رفع  خدمة  بها  تعالج  ي 
ال�ت الكيفية 

الشكوى: ن  تتضمَّ أن  يجب 

مي( الشكوى )أو ممثليهم(  م )أسماء ُمقدِّ اسم ُمقدِّ
وتحديد ما إذا كان مطلوبًا توخي ال�ية.

وع موضوع الشكوى. تحديد الم�ش

ر الذي يعتقد مقدمو الشكوى أنه حدث  وصف ال�ف
وع. أو قد يحدث بسبب الم�ش

إخطار مقدم الشكوى بتسلُّم الشكوى _
ي الشكوى _

تحديد ما إذا كان سيتم النظر �ف

إخطار مقدم الشكوى بحالة الشكوى خلل 10 أيام عمل _
ورة _ طلب معلومات إضافية، إذا اقتضت ال�ف

حان عىل مقدم الشكوى  _ ي المق�ت
طار الزم�ف الحل والإ

خلل 30 يوًما
وع  _ ي حالة موافقة مقدم الشكوى، يقوم فريق الم�ش

�ف
وع بالتنفيذ وتقوم خدمة رفع  ذة للم�ش والهيئة الُمنفِّ

المظالم بالمتابعة
إغلق ملف الشكوى عند تنفيذ الحل بالكامل _

ح الحل المق�ت

مراجعة القضايا

خدمة رفع 
المظالم تتلقى 

الشكوى

إذا: الشكاوى  تقبل  المظالم  رفع  خدمة 

وع قائم يسانده البنك الدولي  _ كانت متصلَة بم�ش
نشاء والتعم�ي أو المؤسسة الدولية  )البنك الدولي للإ

للتنمية(، و

، أو ممثلون عنهم، و  _ مها شخص أو مجتمع محىلي قدَّ

تتعلق بالتعرض لأذى فعىلي أو محتمل من جراء  _
. وع يسانده البنك الدولي م�ش

شكوى؟ تقديم  ي 
يُمِكن�ف كيف 

م الشكوى.  ية أو بلغة ُمقدِّ ف نجل�ي تقبل خدمة رفع المظالم الشكاوى باللغة الإ
ويمكن لمقدم الشكوى استخدام النموذج المتاح عىل موقع خدمة رفع 

.www.worldbank.org/grs المظالم

ويمكن إرسال الشكاوى إل خدمة رفع المظالم عن طريق:

يمكن الطلع عىل تعليمات تقديم الشكاوى المتعلقة بالتوريدات عىل موقع 
خدمة رفع المظالم.

grievances@worldbank.org  : ي
و�ن لك�ت يد الإ ال�ب

البنك الدولي  رسالة إىل:   
خدمة رفع المظالم   
MSN MC 10-1018   

1818 H St. NW • Washington, DC 20433, USA   

ما سبب اللجوء إىل خدمة رفع المظالم؟

رين من الأفراد  ِّ
ي أرستها خدمة رفع المظالم الُمت�ف

تساعد الآلية ال�ت
ذة  والمجتمعات المحلية عىل التعاون مع البنك الدولي والهيئة الُمنفِّ

وع عىل معالجة المشاكل عند وقوعها من أجل رسعة البت  للم�ش
ي الشكاوى.

�ف

وع  إىل أي حد تختلف خدمة رفع المظالم عن فريق م�ش
؟ البنك الدوىلي

تُعد خدمة رفع المظالم جزًءا من إدارة البنك الدولي ولكنها منفصلة 
وعات ودعم  وظيفياً ومستقلة عن فرق البنك المسؤولة عن إعداد الم�ش

تنفيذها.

ما عالقة خدمة رفع المظالم بآليات التظلُّم عىل مستوى 
وع؟ الم�ش

وع هي الأداة الأساسية لتقديم  ل تزال آليات التظلُّم عىل مستوى الم�ش
وع ومعالجتها. وتسعى خدمة رفع المظالم إل  شكاوى متصلة بالم�ش

وع  ر حلها عىل مستوى الم�ش ي يتعذَّ
ي تسوية المشكلت ال�ت

المساعدة �ف
وع. أو حيثما ل توجد آلية تظلُّم عىل مستوى الم�ش

ما هي الصلة بهيئة التفتيش؟

ف خدمة رفع المظالم وهيئة التفتيش. فخدمة  ل توجد صلة تتابعية ب�ي
رفع المظالم آلية إضافية يمكن للأفراد والمجتمعات المحلية استخدامها. 

ي أي وقت 
والستعانة بهذه الخدمة ل يُقيِّد الوصول إل هيئة التفتيش �ف

من الأوقات.

طرحها يتكرر  أسئلة 


