
ملخص إرشادات مجموعة

البنك الدولي
بشأن االمتثال للنزاهة

البنك الدولي

في إطار جهود مجموعة البنك الدولي املستمرة لتحسني نظامها املعني 
بفرض العقوبات، أصبح النظام احلالي لعقوبة احلرمان مع اإلعفاء املشروط 

ميثل العقوبة املبدئية أو »األساسية« من قبل مجموعة البنك الدولي 
بشأن احلاالت التي بُوشر التحقيق فيها مبوجب اإلجراءات املنقحة للعقوبات 

املعمول بها اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2010.

وفي سياق املضّي قُُدما، ميثل وضع )أو حتسني( وتنفيذ برنامج لالمتثال 
للنزاهة مقبول من مجموعة البنك الدولي الشرط الرئيسي إلنهاء احلرمان 

من التعامل )أو عدم احلرمان املشروط(؛ أو اإلنهاء املبكر للحرمان من التعامل 
بشأن بعض حاالت احلرمان القائمة.

في سبتمبر/أيلول 2010، قام مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون 
النزاهة بتعيني مسؤول االمتثال للنزاهة. وباإلضافة إلى رصد ومتابعة 

االمتثال للنزاهة من قبل الشركات اخلاضعة للعقوبة، يبّت هذا املسؤول 
أيضا في استيفاء شرط االمتثال من عدمه و/أو استيفاء الشروط األخرى 

املوضوعة من قبل مجلس العقوبات أو مسؤول التقييم واإليقاف في سياق 
عملية احلرمان.

 للمزيد من املعلومات عن إجراءات العقوبات ، يُرجى زيارة املوقع:
www.worldbank.org/sanctions، وللمزيد من املعلومات عن جهود 

 مجموعة البنك الدولي في مكافحة الفساد، يُرجى زيارة املوقع:
www.worldbank.org/integrity



منع سوء السلوك: منع سوء السلوك بصورة مفصلة وملموسة بوضوح )ممارسات االحتيال   .1
والفساد والتواطؤ واإلكراه( ُمعّبرا عنه بالتفصيل في مدونة قواعد السلوك أو وثيقة مماثلة أو 

رسالة موجهة.

املسؤولية: إنشاء ورعاية ثقافة تنظيمية شاملة للجميع وقائمة على الثقة لتشجيع السلوك   .2
القومي وااللتزام باالمتثال للقانون وترسيخ ثقافة ال تتسامح مع سوء السلوك.

القيادة: مساندة قوية وصريحة وملموسة وفاعلة والتزام من جهاز اإلدارة العليا ومجلس   1-2
إدارة الطرف املعني أو الهيئات املماثلة جتاه برنامج االمتثال للنزاهة لدى الطرف املعني 

)البرنامج( وتطبيقه نصاً وروحاً.

املسؤولية الفردية: التقّيد بالبرنامج إلزامي وواجب على جميع األفراد على كافة   2-2
املستويات لدى الطرف املعني.

وظيفة االمتثال: اإلشراف والرقابة وإدارة البرنامج هي من واجبات واحد أو أكثر من كبار   3-2
املوظفني مع التمتع مبستوى كاٍف من االستقاللية وموارد وصالحيات كافية لفاعلية 

التنفيذ.

البدء في البرنامج وتقييم اخملاطر واملراجعات: عند وضع برنامج مناسب، يتم إجراء )أو حتديث(   .3
تقييم أولي شامل خملاطر احتمال حدوث االحتيال والفساد أو أشكال سوء السلوك األخرى في 

أنشطة وعمليات الطرف املعني، مع مراعاة حجمه، وقطاع النشاط، ومواقع العمليات، والظروف 
األخرى اخلاصة بهذا الطرف؛ ومراجعة وحتديث تقييم اخملاطر بصفة دورية وعند االقتضاء في 

مواجهة األوضاع املتغيرة. ويجب على جهاز اإلدارة العليا تنفيذ نهج نظامي للرصد ومتابعة 
البرنامج واالستعراض الدوري ملدى مالءمة البرنامج وكفايته وفاعليته في املنع واالكتشاف 

والتحقيق واالستجابة بشأن جميع أنواع سوء السلوك. كما يجب عليها مراعاة املستجدات 
ذات الصلة في مجال االمتثال وتطور املعايير الدولية للصناعات. وعند الوقوف على النقائص 

والعيوب، يجب على الطرف املعني اتخاذ خطوات معقولة ملنع حدوث أية نقائص مماثلة أخرى، مبا 
في ذلك إدخال التعديالت الالزمة على البرنامج.

السياسات الداخلية: وضع برنامج عملي وفاعل يوضح بالتفصيل القيم والسياسات   .4
واإلجراءات املستخدمة للمنع واالكتشاف والتحقيق واجلزاءات بشأن كافة أشكال سوء السلوك 

في جميع األنشطة اخلاضعة للسيطرة الفعلية للطرف/الشخص املعني.

العناية الواجبة بشأن املوظفني: فحص حالة املوظفني في الوقت الراهن واملستقبل من   1-4
ذوي صالحيات اتخاذ القرار أو ممن يشغلون مناصب مؤثرة على نتائج أنشطة األعمال للبّت 

فيما إذا كانوا ضالعني من عدمه في سوء سلوك أو ممارسات أخرى تتعارض مع برنامج 
فاعل لالمتثال للنزاهة.

تقييد ترتيبات التعامل مع املوظفني العموميني السابقني: فرض قيود على توظيف أو   2-4
ترتيبات أخرى مجزية مع موظفني عموميني، ومنْ على صلة أو ارتباط بهم من الكيانات 

واألشخاص، بعد استقالتهم أو تقاعدهم، حيثما تكون األنشطة أو فرصة التوظيف 
مرتبطة بشكل مباشر بوظائف شغلوها أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم أو 

الوظائف التي كانوا أو مازالوا قادرين على ممارسة تأثير كبير عليها.

الهدايا والضيافة والرحالت الترفيهية والسفر، والنفقات األخرى: وضع ضوابط   3-4
وإجراءات رقابية بشأن الهدايا، والضيافة واحلفاوة، والرحالت الترفيهية، والسفر أو 

النفقات األخرى لضمان أنها في حدود املعقول وال تؤثر بصورة غير الئقة على نتيجة 
معاملة جتارية أو تؤدي بخالف ذلك إلى ميزة غير مستحقة.

التبرعات السياسية: تقدمي التبرعات فقط إلى األحزاب السياسية واملسؤولني   4-4
واملرشحني احلزبيني طبقا للقوانني املرعية واتخاذ اخلطوات املالئمة لإلفصاح عن جميع 

التبرعات السياسية )ما لم تكن اخلصوصية والسرية مطلوبة قانونا(.

التبرعات لألغراض اخليرية ومنح الرعاية: اتخاذ التدابير املمكنة في حدود صالحيات   5-4
الطرف املعني لضمان عدم استخدام التبرعات اخليرية كحيلة أو ذريعة لسوء السلوك. 
وما لم تكن اخلصوصية والسرية مطلوبة قانونا، فإنه يجب أن يتم اإلفصاح العلني عن 

جميع التبرعات اخليرية ومنح الرعاية.



1 في حالة عدم اإللغاء الكلي للمدفوعات مقابل التسهيالت، يجب على الطرف اخلاضع للحرمان أن يقوم في كل حالة 
بإبالغ مسؤول االمتثال للنزاهة بالظروف واملالبسات احمليطة بتقدمي هذه املدفوعات، مبا في ذلك اقتصارها من عدمه على 

 مبلغ صغير إلى صغار املوظفني مقابل إجراءات روتينية مستحقة لهذا الطرف مع تسجيل هذه املبالغ في
احلسابات بالصورة الصحيحة.

املدفوعات مقابل التسهيالت: يجب أال يقوم الطرف املعني بتقدمي مدفوعات مقابل   6-4
احلصول على تسهيالت.1

حفظ السجالت: يجب حفظ سجالت مالئمة بشأن جميع اجلوانب املشمولة في   7-4
البرنامج، مبا في ذلك أوقات تقدمي املدفوعات املتعلقة باملوضوعات أو البنود الواردة في 4.3 

إلى 4.6 أعاله.

ممارسات االحتيال والتواطؤ واإلكراه: يجب اعتماد تدابير وقائية وأساليب وإجراءات   8-4
معنية الكتشاف ومنع ليس الفساد فحسب بل ممارسات االحتيال والتواطؤ واإلكراه أيضا.

السياسات املعنية بالشركاء في األعمال: يستخدم الطرف املعني قصارى جهده لتشجيع   .5
جميع الشركاء في األعمال الذين تربطُه بهم عالقة عمل كبيرة، أو له تأثير على تلك العالقة، 

على االلتزام بصورة مساوية باملنع واالكتشاف والتحقيق واجلزاءات بشأن سوء السلوك 
)وبالنسبة للشركاء في األعمال في صورة شركات تابعة خاضعة للسيطرة، ومشروعات 

مشتركة، واحتادات غير ذات شخصية اعتبارية أو كيانات مماثلة، فإنه يتم بأقصى قدر ممكن 
إلزامها بتبني نهج مماثل(. ويشمل ذلك الوكالء، واملستشارين، واالستشاريني، واملندوبني، واملوزعني، 

واملقاولني، واملقاولني من الباطن، واملُوردين، والشركاء في مشروعات مشتركة، واألطراف الثالثة 
األخرى.

العناية الواجبة بشأن الشركاء في األعمال: اتباع العناية الواجبة املستندة إلى اخملاطر   1-5
وتوثيقها بالصورة الصحيحة )مبا في ذلك حتديد هوية املالكني املنتفعني أو املنتفعني 

اآلخرين غير املدونني في السجالت( قبل الدخول في عالقة مع شريك جتاري، على أن يتم 
ذلك بصفة مستمرة. واجتناب التعامل مع املقاولني واملوردين وشركاء العمل اآلخرين 

املعلوم عنهم أو )فيما عدا الظروف االستثنائية وحيثما تتوافر إجراءات التخفيف املالئمة( 
الذين يُشتبه في ضلوعهم في سوء السلوك.

إبالغ الشريك عن برنامج االمتثال للنزاهة: جعل برنامج االمتثال للنزاهة لدى الطرف   2-5
املعني معروفا جلميع الشركاء في األعمال وتوضيح أن هذا الطرف يتوقع أن تكون كافة 

األنشطة املُنفذة بالنيابة عنه متقّيدة بهذا البرنامج.

االلتزام املتبادل: طلب االلتزام املتبادل باالمتثال من قبل الشركاء في األعمال. وإذا لم   3-5
يكن لديهم برنامج لالمتثال للنزاهة، فإنه يجب على هذا الطرف تشجيعهم على اعتماد 

برنامج قوي وفاعل فيما يتعلق بأنشطة وأوضاع هؤالء الشركاء.

التوثيق السليم: توثيق كامل لعالقة الطرف املعني مع كل الشركاء في األعمال.  4-5

التعويضات املالئمة: التأكد من أن املدفوعات املقدمة إلى أي شريك جتاري متثل تعويضا   5-5
مناسبا وُمَبرّرا مقابل خدمات مشروعة ُمنجزة أو سلع قدمها ذلك الشريك التجاري وأن 

الدفع مت عبر قنوات حسنة النية.

الرصد واملتابعة/ اإلشراف: متابعة تنفيذ جميع العقود التي يشترك فيها الطرف املعني   6-5
للتأكد بأقصى احلدود املعقولة أن تنفيذها ال يشوبه أي سوء سلوك. ويجب عليه أيضا 
متابعة البرامج وأداء الشركاء في األعمال في إطار مراجعته املنتظمة للعالقة معهم.

الرقابة الداخلية:   .6

الشؤون املالية: إنشاء وصوْن نظام فاعل للرقابة الداخلية يتكون من الرقابة املالية   1-6
والتنظيمية على الشؤون املالية للطرف املعني، واحملاسبة وأساليب حفظ السجالت، 
والعمليات التجارية األخرى. ويجب على هذا الطرف إخضاع أنظمة الرقابة الداخلية، 

وخاصة احملاسبة وأساليب حفظ السجالت، للتدقيق واملراجعة املنتظمة املستقلة داخليا 
وخارجيا للتأكد بشكل موضوعي من تصميمها وتنفيذها وفاعليتها وتسليط الضوء 

على املعامالت اخملالفة للبرنامج.

االلتزامات التعاقدية: يجب أن تتضمن عقود التوظيف والعقود املبرمة مع الشركاء في   2-6
األعمال التزامات تعاقدية صريحة، وجزاءات و/أو عقوبات بشأن سوء السلوك )ويشمل 
ذلك في حالة الشركاء في األعمال خطة للخروج من الترتيب التعاقدي، مثل احلق في 

إنهاء التعاقد في حالة ضلوع الشريك في سوء السلوك(.



يتضمن ملخص إرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن االمتثال للنزاهة املعايير واملبادئ والعناصر املُتعارف عليها من 
قبل العديد من املؤسسات والكيانات كممارسات معنية باحلوكمة الرشيدة ومكافحة االحتيال والفساد، وإننا نشجع 
اآلخرين على النظر في مدى مالءمتها واعتمادها. وليس املقصود من هذه اإلرشادات أن تكون شاملة وجامعة وحصرية 
أو وصفية؛ بل يجب أن يستند اعتماد الطرف املعني لهذه اإلرشادات، أو ألشكال مختلفة منها، إلى الظروف واألوضاع 

اخلاصة به. 

عملية اتخاذ القرارات: وضع عملية معنية باتخاذ القرارات تتالءم فيها عملية ُصنع   3-6
القرار وأقدمية ُمتخذه مع قيمة املعاملة واخملاطر املتصورة بشأن كل نوع من أنواع سوء 

السلوك.

التدريب واالتصال: اتخاذ خطوات عملية معقولة لإلبالغ بصفة دورية عن البرنامج وتوفير وتوثيق   .7
التدريب الفاعل في البرنامج املُكّيف مبا يتناسب مع االحتياجات ذات الصلة، واألوضاع، واألدوار 

واملسؤوليات، على كافة املستويات لدى الطرف املعني )وخاصة العاملني في أنشطة »عالية 
اخملاطر«( ولدى الشركاء في األعمال عند االقتضاء. ويجب أيضا على اإلدارة لدى الطرف املعني 

تقدمي بيانات في تقاريرها السنوية أو اإلفصاح العلني أو نشر املعرفة عن البرنامج.

احلوافز:   .8

املساندة اإليجابية: تعزيز البرنامج في كل منشآت وأعمال الطرف املعني عن طريق   1-8
اعتماد حوافز مناسبة لتشجيع تقدمي مساندة إيجابية للتقيد بالبرنامج على كافة 

املستويات.

اإلجراءات التأديبية: اتخاذ اإلجراءات التأديبية املالئمة )مبا في ذلك إنهاء اخلدمة( بشأن   2-8
جميع األشخاص املتورطني في سوء السلوك أو ارتكاب مخالفات أخرى في البرنامج، 

وذلك على كافة املستويات مبا في ذلك املسؤولني واملديرين.

اإلبالغ:   .9

واجب اإلبالغ: التعميم على جميع املوظفني والعاملني بأن عليهم واجب اإلبالغ الفوري   1-9
عن أية شواغل وهواجس مثيرة للقلق بخصوص البرنامج، سواء كانت متعلقة بتصرفات 

خاصة بهم أو أفعال وتصرفات آخرين.

املشورة: اعتماد إجراءات وآليات فاعلة لتقدمي اإلرشادات واملشورة إلى اإلدارة واملوظفني   2-9
والشركاء في األعمال )عند االقتضاء( بشأن التقّيد بالبرنامج، مبا في ذلك أوقات 

احتياجهم إلى مشورة عاجلة حول مواقف وأوضاع صعبة في بلدان أجنبية.

اإلبالغ عن اخملالفات/ خطوط الهاتف الساخنة: توفير قنوات لإلبالغ )مبا في ذلك قنوات   3-9
سرية( وحماية األشخاص غير الراغبني في مخالفة البرنامج مبوجب تعليمات أو ضغوط 

من رؤسائهم وكذلك حماية األشخاص الراغبني في اإلبالغ عن مخالفات في البرنامج 
حتدث داخل منشآت الطرف املعني. ويجب على هذا الطرف اتخاذ اإلجراءات العقوبية 

املالئمة في ضوء هذا اإلبالغ.

اإلقرار الدوري: يجب أن يقوم األفراد من ذوي صالحيات اتخاذ القرارات أو شاغلو مناصب   4-9
تؤثر على نتائج األعمال اإلقرار كتابيا بصفة دورية )سنويا على األقل( بأنهم قد استعرضوا 

مدونة قواعد السلوك ومتقّيدون بالبرنامج وأبلغوا املوظف اخملتص املسؤول عن قضايا 
االمتثال للنزاهة بأية معلومات في حوزتهم متعلقة مبخالفة محتملة للبرنامج من 

جانب موظفني آخرين أو شركاء في األعمال.

اجلزاءات بسبب سوء السلوك:   .10

إجراءات التحقيق: تنفيذ إجراءات معنية بالتحقيق في سوء السلوك واخملالفات األخرى   1-10
للبرنامج املكتشفة بالصدفة أو املُبّلغ عنها أو املكتشفة من قبل الطرف املعني.

االستجابة: عند رصد سوء السلوك، يجب على الطرف املعني اتخاذ خطوات معقولة   2-10
لالستجابة من خالل إجراءات تصحيحية مالئمة ومنع حدوث أية ممارسات سوء سلوك 

ومخالفات أخرى أو مماثلة في البرنامج.

العمل اجلماعي: يتعني عند االقتضاء – وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة   .11
والكيانات األخرى التي ليس لديها برامج على أسس راسخة، وكذلك الكيانات التجارية الكبيرة 

ذات البرامج الراسخة، واالحتادات التجارية واملنظمات املماثلة العاملة على أساس طوعي – 
السعي لالنخراط مع منظمات األعمال واجملموعات الصناعية واالحتادات املهنية ومنظمات اجملتمع 

املدني لتشجيع ومساعدة كيانات أخرى على وضع برامج تهدف إلى منع سوء السلوك.


