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بالموافقةتوصية   
، وعملياته أنشطته ف: والفساد التدليس منع بشأن المعدلة الصندوق سياسةعلى للموافقة المجلس التنفيذي مدعو 

 .كما ترد ف: الملحق

 وعملياته أنشطته في والفساد التدليس منع بشأن المعدلة الصندوق سياسة
 المقدمة -أوال 

ثار السلبية الت: يخلفها الفساد والرشوة على تحقيق األهداف اإلنمائية، ترف أهداف التنمية المستدامة باآلتع -1
بموجب اتفاقية إنشاء و ومن بين هذه األهداف "الحد بصورة مستدامة من الفساد والرشوة بجميع أشكالها". 

قصر استخدام أية مبالغ مقدمة ضمان ب الكفيلة "الترتيباتتخاذ الالصندوق، يتحمل الصندوق واجبا قانونيا 
العتبارات االقتصاد والكفاءة المراعاة الواجبة مع إيالء  يقدم لها ذلك التمويلالت: للتمويل على األغراض 

وااللتزام بأعلى معايير المساءلة والنزاهة ف:  ملتزم أيضا بالترويجاالجتماعية". كذلك فإن الصندوق  العدالةو 
من  منه عليها الدول األعضاءتوال يتسامح على اإلطالق مع حرف أو هدر الموارد الت: تأ ،استخدام تمويله

 خالل التدليس أو الفساد.

يس والفساد ف: األنشطة التنفيذي سياسة عدم التسامح على اإلطالق مع التدل ، تبنى المجلس2005ف: عام  -2
بتعميم هذه  الصندوق بعدئذ قام ،(EB 2005/85/R.5/Rev.1والعمليات الت: يمولها أو/و يديرها الصندوق )

طاره القانون:، وكذلك األمر  السياسة ف: إطاره القانون:. ومنذ ذلك الحين، تطور نموذج عمل الصندوق وا 
اد والتخفيف منهما ف: الكيانات األخرى التابعة لألمم بالنسبة ألفضل الممارسات ف: منع التدليس والفس

ولعكس هذا السياق المتغير، البد من تعديل بعض عناصر سياسة عام المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. 
 االلتزاماألعضاء فيه على  والدول. والهدف من هذا التعديل المقترح هو إعادة تأكيد الصندوق 2005

المستمر بمنع التدليس والفساد والتخفيف منهما ف: العمليات واألنشطة الت: يمولها و/أو يديرها وضمان 
 جميع الضوابط الحمائية واإلجراءات المالئمة لتحقيق هذا الغرض.ل امتالكه

 استعراض لتعديل السياسة المقترح -ثانيا 
 :2005ترح لسياسة عام تعد التعديالت التالية المكونات األساسية للتعديل المق -3

دراج  ،القصرية(و  ،التواطئيةو ، والفاسدة ،التدليسية)الممارسة  المحظورةتحديث تعاريف الممارسات  (1) وا 
بهدف تعزيز إطار الصندوق  المحظورةقة كعنصر جديد ف: فئة الممارسات المعو  ممارسات ال

األخرى التابعة لألمم وخلق اتساق أفضل مع أفضل الممارسات ف: الكيانات  ،لمحاربة الفساد
 المتحدة والمؤسسات المالية الدولية؛

تعزيز متطلبات الحرص الواجب على المقترضين ومتلق: المنح فيما يتعلق بالشركاء ف: نهاية  (2)
سيطلب من المقترضين ومتلق: المنح إدراج أحكام ف: وثائق  وعلى وجه الخصوص، المطاف.

لمتقدمون بالعروض والمتعاقدون باإلفصاح عن المعلومات التوريد والعقود تؤكد على وجوب أن يقوم ا
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 (2يقاف المؤقت؛ )صلة، والعقوبات اإلدارية و/أو اإل( اإلدانات الجنائية ذات ال1ذات الصلة: )
والرسوم المدفوعة أو الت:  الوكالء المنخرطين بعملية التوريد أو المنفذين للعقد، بما ف: ذلك العموالت

 فعل: أو محتمل ف: المصالح فيما يتعلق بعملية التوريد أو تنفيذ العقد؛( أي تضارب 3ستدفع؛ )

السماح للصندوق باالعتراف بصورة أحادية بحالة الحرمان العام الت: تفرضها مؤسسة مالية دولية  (3)
المتبادل  اإلنفاذ يةأخرى، إذا كانت حالة الحرمان هذه تف: بمتطلبات االعتراف المتبادل بموجب اتفاق

. وباإلضافة إلى ذلك، وقبل اختيار متقدم بعرض أو الدخول ف: عقد، يتوجب على 1نالحرما لقرارات
المقترضين ومتلق: المنح أن يضمنوا كون المتقدم بالعطاء المتعاقد المحتمل غير محروم من قبل أية 

 ؛لقرارات الحرمان المتبادل اإلنفاذمؤسسة مالية دولية أخرى موقعة على اتفاقية 

استالم اإلدعاءات بالممارسات المحظورة مسؤوليات المقترضين ومتلق: المنح فيما يتعلق بتعزيز  (4)
واإلجراءات المتخذة استجابة لمثل هذه اإلدعاءات. وعلى وجه الخصوص، سيتم تشجيع الحكومات 

جراءات لحماية المبلغين عن المخالفات ،على إيجاد قنوات سرية لإلبالغ  إجراء وكذلك يتوقع منهم .وا 
 تحقيقاتهم ف: الفساد أو التدليس المحتمل ف: مشروعات الصندوق؛

الطلب من المقترضين ومتلق: المنح إدراج أحكام ف: وثائق التوريد وعقودها تعلم شركاء التنفيذ  (5)
 بسلطة الصندوق بإجراء تحقيقات وفرض جزاءات على الممارسات المحظورة؛

ذات الصلة بإجراءات التحقيق أو فرض  األدلةو  الصندوق قد يقوم بتشاطر المعلومات أنتوضيح  (6)
أو اإلجراءات التأديبية الجارية أو المستكملة مع المنظمات األخرى متعددة األطراف أو  اتالجزاء

 السلطات المحلية على أساس سري.

 التعديل المقترح للشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية -ثالثا 
من الضروري تعديل الشروط العامة لتمويل  2005التعديل المقترح إدخاله على سياسة عام  سيجعلكذلك  -4

عرض النسخة المعدلة من الشروط العامة الت: تعكس التغييرات وست  التنمية الزراعية )الشروط العامة(. 
 عليها. بصورة منفصلة على المجلس التنفيذي للنظر فيها والمصادقة 2005على سياسة عام  المقترحة

 إجراءات المتابعة -رابعا 
وأية وثائق سياساتية أو قانونية أخرى قد  ،سيتم تعديل المبادئ التوجيهية لتوريد المشروعات ف: الصندوق -5

صادق المجلس التنفيذي على سياسة الصندوق المعدلة بشأن بالتغييرات المقترحة تبعا لذلك ف: حال  تتأثر
 .عملياتهمنع التدليس والفساد ف: أنشطته و 

الصندوق المعدلة بشأن منع التدليس والفساد ف: أنشطته ولتيسير تنفيذ التعديل المقترح على سياسة  -6
 للتدريب ولالنتشار االستراتيج:. ، يتم اآلن إعداد خطة للتنفيذ تتضمن خطةوعملياته

                                           
اتفاقية اإلنفاذ المتبادل لقرارات الحرمان ه: اتفاقية وقعها كل من مصرف التنمية األفريق: ومصرف التنمية األسيوي والبنك  1

 .2010األوروب: لإلنشاء والتعمير، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية والبنك الدول: ف: أبريل/نيسان 
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األخرى والمؤسسات كذلك سيتم تعزيز الجهود الرامية إلى إبرام مذكرات تفاهم مع كيانات األمم المتحدة  -7
 .األدلةالمالية الدولية والسلطات المحلية بغية تيسير وتنظيم التبادل السري للمعلومات و 

 المجلس التنفيذي قرار -خامسا 
المجلس التنفيذي مدعو للمصادقة على سياسة الصندوق المعد لة بشأن منع التدليس والفساد ف: أنشطته  -8

 وعملياته.
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 وعملياته أنشطته في والفساد التدليس منع بشأن المعدلة الصندوق سياسة

المقدمة -أوال   
الجوهرية يدرك الصندوق بأن منع التدليس والفساد والتخفيف منهما ف: أنشطته وعملياته ه: من المكونات  -1

ر الموارد من خالل دال يتسامح الصندوق إطالقا مع تحويل أو هو وواجباته القانونية.  لمهمته اإلنمائية
 أدناه. 6معرفة ف: الفقرة الالممارسات 

جراءات يطبقها الصندوق لمنع ال الهدف من هذه السياسة هو إيجاد مبادئ عامة ومسؤوليات -2 ممارسات وا 
 .ومعالجتها وعملياتهالمحظورة ف: أنشطته 

تحل محل سياسة الصندوق بشأن منع تلغ: و وسيسري مفعول هذه السياسة بتاريخ إصدارها. وسوف  -3
 2005نوفمبر/تشرين الثان:  24 التدليس والفساد ف: أنشطته وعملياته المؤرخة ف:

(EB 2005/85/R.5/Rev.1.) 

السياسة -ثانيا   
مبادئ عامة –ألف   

ال يتسامح الصندوق إطالقا مع الممارسات المحظورة ف: أنشطته وعملياته. ويتوجب على جميع األفراد  -4
أدناه اتخاذ اإلجراءات المالئمة لمنع وتخفيف ومحاربة األنشطة المحظورة  7والكيانات المدرجة ف: الفقرة 

 .يديرهو/أو عند المشاركة ف: عملية أو نشاط يموله الصندوق 

يسعى الصندوق جاهدا لضمان حماية جميع األفراد والكيانات الت: تساعد على منع أو اإلبالغ عن  -5
األفراد والكيانات  كما أنه سيحم: ،نتقاميةإإجراءات  ةاإلدعاءات بالممارسات المحظورة، بحسن نية، ضد أي

 الت: تكون عرضة إلدعاءات غير عادلة وكيدية.

الممارسات المحظورة –باء   
الممارسات التالية ممارسات محظورة عند تطبيقها فيما يتعلق بأي نشاط أو عملية يمولها و/أو يديرها تعد  -6

 :الصندوق

بطريقة مباشرة أو غير  ،عرض أي ش:ء ذا قيمة أو إعطاؤه أو أخذه أو طلبهه: "الممارسة الفاسدة"  (أ )
 للتأثير على نحو غير سليم على أعمال طرف آخر؛ ،مباشرة

ة يستخدم بعلم أو بالمباال سوء تفسيرأي " ه: أي عمل أو شطب، بما ف: ذلك دليسيةالت"الممارسة  (ب )
طرف آخر بهدف الحصول على فائدة مالية أو أية فائدة أخرى أو  ،تضليل، أو لمحاولة تضليلل

 ما؛ اإليفاء بالتزاملتجنب 

مالئم، بما ف: أي ترتيب بين طرفين أو أكثر مصمم لتحقيق غرض غير ه: "الممارسة التواطئية"  (ج )
 مة على أعمال طرف آخر؛ورة غير مالئذلك التأثير بص
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أو التهديد بإلحاق ضرر أو أذى، بصورة مباشرة  ،إلحاق الضرر أو األذىه: "الممارسة القصرية"  (د )
أو غير مباشرة، بأي طرف أو ممتلكات أي طرف بهدف التأثير بصورة غير مالئمة على أعمال 

 هذا الطرف أو غيره؛

قةسة ار "المم (ه ) عم د أو التزوير، أو تغيير أو إخفاء األدلة الت: قد تكون ت( التدمير الم1ه:: ) "المعو 
جوهرية ف: تحقيق ما يجريه الصندوق، أو تقديم بيانات كاذبة للمحققين بهدف عرقلة تحقيق يجريه 

ن و تخويف أي طرف من أجل منع هذا الطرف مأ( تهديد أو مضايقة 2؛ )بصورة جوهريةالصندوق 
يجريه الصندوق أو منعه من متابعة مثل هذا  يالكشف بمعرفته بأمور ذات صلة بالتحقيق الذ

ممارسة حقوقه  إعاقة الصندوق بصورة جوهرية عن( التفويض بعمل يقصد به 3التحقيق؛ و/أو )
 التعاقدية ف: المراجعة، والتحري والوصول إلى المعلومات.

النطاق -جيم   
و/أو يديرها الصندوق واألشخاص والكيانات  اهذه السياسة على جميع العمليات واألنشطة الت: يموله تطبق -7

 التالية:

من غير الموظفين  كالعاملينموظف: الصندوق وغيرهم من األشخاص العاملين لدى الصندوق  (أ )
 (؛"من غير الموظفين والعاملينموظف: الصندوق ")

تجاريا مع الصندوق أو أي من وكالئها أو العاملين لديها  األشخاص والكيانات الت: تمتلك عقد (ب )
 ن"(؛ي)"البائع

 والكيانات العامة الت: تتلقى تمويال من الصندوق أو تمويال يديره الصندوق أو أي من وكالئها أ (ج )
من الصندوق أو يدير  موظفيها )"المتلقين الحكوميين"( والكيانات الخاصة الت: تتلقى تمويالا 

شار إليهم المالمتلقين غير الحكومين"( )"ي من وكالئها أو العاملين لديها )أل وألها  الصندوق تمويالا 
 ؛"كمتلقين"( جمعاا 

األفراد والكيانات من غير الذين تم ذكرهم أعاله، الذين يتلقون أو يتقدمون بطلب للتلق:، أو  (د )
ارات ذات صلة ، أو الذين يتخذون قرارات أو يؤثرون على قر مسؤولين عن إيداع أو تحويلال

 ،على االقتصار دون همفي نباستخدام حصائل تمويل الصندوق أو التمويل الذي يديره الصندوق، بم
والمزودين من  ،والمزودين، والمتعاقدين من الباطن ،والمتعاقدين ،وموفري الخدمات ،شركاء التنفيذ

 المشار إليهمين لديهم. )وأي من وكالئهم أو العامل ،والمتقدمين بالعروض، والمستشارين ،الباطن
 جمعا باسم "األطراف الثالثة"(.

المسؤوليات –دال   
 مسؤوليات الصندوق (1)

ويحارب الممارسات المحظورة ف: عملياته وأنشطته. وقد يتضمن مثل  ،ويخفف ،يسعى الصندوق ألن يمنع -8
 يل:: هذا العمل تبن: واإلبقاء على ما
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طار قانون: مصمم لضمان التواصل بشأن هذه السياسة مع جميع موظف: الصندوق،  قنوات إتصال (أ ) وا 
وثائق وعقود التوريد ذات ف:  وانعكاسها ،والمتلقين واألطراف الثالثة ،والبائعين ،والعاملين من غير الموظفين

 الصلة باألنشطة والعمليات الت: يمولها و/أو يديرها الصندوق.

 ،من قبل موظف: الصندوق مة لدعم االمتثال لهذه السياسةمعمليات اإلشرافية المصالضوابط االئتمانية وال (ب )
 واألطراف الثالثة؛ ،والمتلقين ،والبائعينوالعاملين من غير الموظفين فيه، 

والجزاءات  ،والتحقيقات ،وحماية المبلغين عن الخروقات ،اإلجراءات ذات الصلة بتلق: شكاوى سرية (ج )
 ؛ومعالجتهاالمصممة لضمان اإلبالغ المالئم عن الممارسات المحظورة، واإلجراءات التأديبية، 

عن األشخاص والكيانات الت: وجد أنها تنخرط ف:  إبالغ الصندوقإمكانية اإلجراءات المصممة لضمان  (د )
أن تتعرض لمثل هذه اإلجراءات من قبل  يحتملالت: األخرى ممارسات محظورة للمنظمات متعددة األطراف 

 وللسلطات المحلية ف: الحاالت الت: يتم فيها خرق القوانين المحلية. ،نفس األشخاص والكيانات

 واألطراف الثالثة ،والعاملين من غير الموظفين، والبائعين ،مسؤوليات موظفي الصندوق (2)

والعاملين من  ،، يتوجب على موظف: الصندوقالمشاركة ف: عملية أو نشاط يموله أو/و يديره الصندوق عند -9
 :والبائعين واألطراف الثالثة ،غير الموظفين

 االمتناع عن االنخراط ف: الممارسات المحظورة؛ (أ )

المشاركة ف: إيالء الحرص الواجب ف: التحقق واإلفصاح، كما هو مطلوب، عن المعلومات ذات  (ب )
، والعقوبات ذات الصلة باألحكام الجزائية الصلة بهم أو بأي من موظفيهم الرئيسيين الت: تتعلق

 أو عقد اإلدارية و/أو التعليق المؤقت، والمعلومات ذات الصلة بالوكالء المنخرطين ف: عملية
للتوريد، بما ف: ذلك العموالت والرسوم المدفوعة والت: ستدفع، والمعلومات ذات الصلة بأي تضارب 

 ية التوريد أو تنفيذ عقد ما؛لمصالح فيما يتعلق بعملف: امحتمل أو فعل: 

يرد مما قد  إبالغ الصندوق فورا عن أية إدعاءات أو غيرها من المؤشرات على ممارسات محظورة (ج )
 ، بسبب انخراطهم ف: عملية أو نشاط يموله و/أو يديره الصندوق؛علمهم إلى

العاملين لديهم التعاون بشكل كامل مع أي تحقيق يجريه الصندوق، بما ف: ذلك من خالل إتاحة  (د )
أو سجالت،  ،أو وثائق ،أو مبان   ،وتوفير فرص الوصول الكامل ألي حسابات ،إلجراء المقابالت

رونية( ذات الصلة بالعملية أو النشاط الذي يموله و/أو يديره الصندوق تسجالت االلكال)بما ف: ذلك 
والسجالت خاضعة للمراجعة  ،والوثائق ،والمبان: ،ذي الصلة، ومن خالل جعل مثل هذه الحسابات

 أو لتحقيقات مراجع: الحسابات و/أو المحققين الذين يعينهم الصندوق؛

بجميع المعلومات المستلمة نتيجة لمشاركتهم ف: تحقيقات  تتعلقفيما  التامةسرية الاإلبقاء على  (ه )
 الصندوق أو عملية فرض جزاءات.

لصندوق، يتوجب على جميع البائعين واألطراف الثالثة وعند المشاركة ف: عملية أو نشاط يموله و/أو يديره ا -11
أن تبق: على جميع الحسابات والوثائق والسجالت ذات الصلة بهذه العملية أو النشاط لفترة كافية من 

 الزمن، كما تنص عليه وثائق أو عقود التوريد ذات الصلة
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 مسؤوليات المتلقين (3)

المتلقين اتخاذ اإلجراءات  على ، يتوجبالصندوق هو/أو يدير  المشاركة ف: عملية أو نشاط يموله عند -11
 :يل: وعلى وجه الخصوص يتوجب عليهم ما .ومحاربة الممارسات المحظورة ،وتخفيف ،المالئمة لمنع

بهدف ضمان استخدام حصائل أي المالئمة الممارسات القانونية واإلدارية والتدابير المؤسسية  تبن: (أ )
 الصندوق حصرا للغايات الت: توفر ألجلها؛تمويل من الصندوق أو تمويل يديره 

الحرص الواجب  باعمع طرف ثالث، ات تعاقدية عمليات االختيار و/أو قبل الدخول ف: عالقة خالل (ب )
التحقق من للتأكد من المتقدم بالعرض المختار أو المتعاقد المحتمل، بما ف: ذلك من خالل  المالئم
يكون المتقدم بالعطاء المختار أو المتعاقد المحتمل ممنوع بصورة علنية من التعامل مع أي  أن ال

ف: و  ؛2عقوبات الحرمانل اإلنفاذ المتبادلعلى اتفاقية  مؤسسة مالية دولية تكون من األطراف الموقعة
وجب اتفاقية اإلنفاذ المتبادل بمهذا االستبعاد يلب: متطلبات  حال كان األمر كذلك، فيما لو كان

 .لعقوبات الحرمان المتبادل اإلنفاذ

اإلجراءات المالئمة إلعالم األطراف الثالثة والمستفيدين )المعرفين على أنهم "األشخاص الذين  اتخاذ (ج )
السياسة الحالية والبريد اإللكترون: اآلمن بومنحه"(  الصندوق يقصد خدمتهم من خالل قروض

 بالممارسات المحظورة؛ ةلعقوالسري للصندوق لتلق: الشكاوى المت

 :الت: ف: وثائق وعقود التوريد مع األطراف الثالثة حكامأإدراج  (د )

أي أثناء عملية التوريد أو  ،من األطراف الثالثة اإلفصاح عن أية معلومات ذات صلة تتطلب (1)
باألحكام  ذات الصلةتتعلق بأنفسهم أو بأي من العاملين الرئيسيين لديهم،  ،هايوقت يل
والعقوبات اإلدارية و/أو التعليق المؤقت، والمعلومات ذات الصلة بالوكالء  الجزائية،

الرسوم المدفوعة أو الت: العموالت و المنخرطين بعملية التوريد أو تنفيذ العقد، بما ف: ذلك 
يتعلق ف: المصالح تم دفعها، والمعلومات ذات الصلة بأي تضارب محتمل أو فعل: يس

 التوريد أو تنفيذ العقد؛ بعملية

إبالغ الصندوق فوراا بأية ادعاءات أو مؤشرات أخرى لحدوث  ةطلب من األطراف الثالثال (2)
ف: عملية أو نشاط يموله و/أو  همبسبب انخراط يرد إلى علمهمممارسات محظورة مما قد 

 الصندوق؛ يديره

ا من المؤشرات على تحري االدعاءات وغيرهف: سلطة الصندوق ب إعالم األطراف الثالثة (3)
حدوث ممارسات محظورة، وفرض الجزاءات على األطراف الثالثة الرتكاب مثل هذه 

 الممارسات فيما يتعلق بعملية أو نشاط يموله و/أو يديره الصندوق؛

أن تتعاون بصورة كاملة مع أي تحقيق يجريه الصندوق، بما ف:  الطلب من األطراف الثالثة (4)
ألي وجميع الحسابات،  توفير الوصول الكاملو  ،مقابالتالإلجراء  العاملين لديها إتاحةذلك 

                                           
االعتراف المتبادل بعقوبات الحرمان ه: اتفاقية وقعها كل من مصرف التنمية األفريق: ومصرف التنمية األسيوي والبنك  2

 2010األوروب: لإلنشاء والتعمير، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية والبنك الدول: ف: أبريل/نيسان 
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عملية أو الوالسجالت )بما ف: ذلك السجالت االلكترونية( ذات الصلة ب ،والوثائق ،والمبان:
 ،والسجالت ،والمبان: ،النشاط الذي يموله و/أو يديره الصندوق، وجعل مثل هذه الحسابات

تحقيق من قبل المراجعين أو/و المحققين الذي يعينهم للمراجعة أو/و ال والوثائق خاضعة
 الصندوق؛

الطلب من األطراف الثالثة اإلبقاء على جميع الحسابات، والوثائق والسجالت ذات الصلة  (5)
بعملية أو نشاط يموله و/أو يديره الصندوق لفترة كافية من الزمن، كما يتم االتفاق عليه مع 

 الصندوق؛

الذي  بالحرمانسياسة الصندوق بشأن االعتراف من طرف واحد إعالم األطراف الثالثة ب (6)
يلب: متطلبات  الحرمانتفرضه المؤسسات المالية الدولية األخرى، إذا كان مثل هذا 

 المتبادل؛ الحرماناالعتراف المتبادل كما هو وارد بموجب اتفاقية 

 اإلنهاءالمبكر للعقد أو تعليقه من قبل المتلق: ف: حال كان مثل هذا  لإلنهاء توفير ما يلزم (7)
 ؛الصندوق أو يعترف به أو التعليق مطلوب كنتيجة لجزاء أو لتعليق مؤقت يفرضه

هذه الممارسات المحظورة الت: على إعالم الصندوق على الفور بأية ادعاءات أو أية إشارات أخرى  (ه )
 ؛إلى علمهم تردقد 

العاملين إلجراء  إتاحةبما ف: ذلك من خالل  ،ة كاملة مع أي تحقيق يجريه الصندوقبصور  التعاون (و )
والسجالت  ،والوثائق ،والمبان: ،ومن خالل توفير وصول كامل إلى أي وجميع الحسابات ،مقابالت

)بما ف: ذلك السجالت االلكترونية( ذات الصلة بعملية أو نشاط يموله و/أو يديره الصندوق، وجعل 
والسجالت خاضعة للمراجعة و/أو التحقيق من قبل  ،والوثائق ،والمبان: ،ذه الحساباتمثل ه

 يعينهم الصندوق؛الذين محققين المراجعين و/أو ال

والسجالت ذات الصلة بعملية أو نشاط يموله و/أو يديره  ،والوثائق ،اإلبقاء على جميع الحسابات (ز )
 التمويل ذات الصلة؛الصندوق لفترة من الزمن، كما تنص عليه اتفاقية 

فيما يتعلق بأي وجميع المعلومات المستلمة نتيجة للمشاركة ف: عملية  التامةعلى السرية  اإلبقاء (ح )
 التحقيق أو فرض الجزاءات الت: يجريها الصندوق.

 :المتلقين على ينبغ: ما وجد الصندوق أن الممارسات المحظورة قد وقعت،أينو  -12

 ؛المالئمة بالتنسيق مع الصندوقاتخاذ اإلجراءات التصحيحية  ( أ)

، بما ف: ذلك من خالل أو يعترف به التفعيل الكامل ألي تعليق مؤقت أو جزاء يفرضه الصندوق ( ب)
 العالقة التعاقدية. إنهاءمعهم أو تعليق أو  عدم اختيار المتقدمين بالعروض، وعدم الدخول ف: عقد

ن إعالم يوق، يتوجب على المتلقين الحكوميوقبيل تنفيذ أي عملية أو نشاط يموله و/أو يديره الصند -13
فساد تتعلق  وأالصندوق بالتدابير الت: يتخذونها لتلق: واتخاذ اإلجراءات استجابة إلدعاءات بوقوع تدليس 

بعملية أو نشاط يموله و/أو يديره الصندوق، بما ف: ذلك من خالل تعيين سلطة محلية كفؤة ومستقلة تكون 
 .والتحقيق فيها ض مثل هذه االدعاءاتمسؤولة عن استالم واستعرا
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عملية أو نشاط يموله و/أو يديره الصندوق، يتوجب على المتلقين الحكوميين بالتشاور وعند المشاركة ف:  -14
مع الصندوق، اتخاذ اإلجراءات المالئمة ف: الوقت المحدد للشروع بالتحقيقات المحلية ف: االدعاءات أو/و 

عالم  غيرها من المؤشرات بوقوع تدليس أو فساد يتعلق بعملية أو نشاط يموله و/أو يديره الصندوق، وا 
الصندوق باإلجراءات المتخذة ف: هذه التحقيقات على فترات، كما يتم االتفاق عليه بين المتلق: والصندوق، 
على أساس كل حالة على حدة. وعند استكمال مثل هذه التحقيقات، تشاطر االستنتاجات والنتائج الخاصة 

المتلقين الحكوميين أن يعملوا مع على الداعمة مع الصندوق. وينبغ:  األدلةعلى الفور، بما ف: ذلك  بها
استجابة لممارسة مزعومة أو  تخاذهالتنسيق ألية إجراءات بخالف التحقيقات، مما قد يرغبون ف: لالصندوق 

 مشار إليها بخالف ذلك.

ة المبلغين عن المخالفات، بما يتماشى مع القوانين المتلقون الحكوميون على وضع إجراءات لحماييشجع  -15
يجاد قنوات إبالغ سرية بهدف  ،واألحكام الخاصة بهم إلدعاءات التدليس  بصورة مالئمة ستالم والتطرقاالوا 

 ط يموله و/أو يديره الصندوق.اأو نش ةوالفساد ذات الصلة بعملي

عمليةال – هاء  
 اإلبالغ (1)

على موقع  متاحدعاءات بالممارسات المحظورة معين سري وآمن لتلق: االلكترون: هنالك عنوان للبريد اال -16
 الصندوق على شبكة اإلنترنت.

ورة، يمكن استخدام هذا البريد ما يمثل ممارسة محظ إلغاءوف: حال عدم اليقين فيما لو كان فعل ما أو  -17
 لكترون: المعين السري واآلمن سعيا للحصول على التوجيه.اإل

. ويعن: ذلك أن الصندوق ال يفصح ف: العادة تامةيعامل الصندوق جميع االدعاءات المبلغ عنها بسرية  -18
العملية التأديبية بدون جزاءات أو العن هوية الطرف المبلغ ألي شخص خارج عملية التحقيق أو فرض 

 قة الطرف المبلغ.مواف

بلغ الصندوق،  د أو كيان ساعد على منع أوويسعى الصندوق جاهدا لتوفير الحماية من االنتقام ألي فر  -19
وموظفو الصندوق والعاملون لديه من  بحسن نية، بإدعاءات أو بأية إشارات أخرى بوقوع ممارسات محظورة.

 .الخروقاتغير الموظفين محميون من االنتقام بموجب إجراءات الصندوق لحماية المبلغين عن 

 التحقيقات (2)

ستعراض والتحقيق االوقوع ممارسات محظورة، يجوز للصندوق أن يقرر  سبب لالعتقاد بإمكانية وجود عند -21
 يجريها أو يخطط لها المتلق:. اتتحقيقللف: المسألة، بغض النظر عن أية إجراءات 

قد انخرط ف:  :معنال شخص أو الكيانالفيما لو كان  روالغرض من التحقيق الذي يجريه الصندوق هو تقري -21
 حظورة تتعلق بعملية أو نشاط يموله و/أو يديره الصندوق.ممارسة أو أكثر من ممارسة م

 :وأما االستعرضات والتحقيقات الت: يجريها الصندوق فه:، من بين جملة أمور أخرى -22

، مما يعن: أن الصندوق ال يفصح ألي أحد خارج عملية التحقيق أو فرض تامبشكل  ةسري (أ )
أو معلومات تتعلق باالستعراض أو التحقيق، بما ف:  عن أي دليل ،الجزاءات، أو العملية التأديبية
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بموجب اإلطار القانون:  به كن مثل هذا اإلفصاح مسموحيما لم  ،ذلك نتائج االستعراض أو التحقيق
 للصندوق؛

مستقل، مما يعن: بأنه ما من سلطة يسمح لها بالتدخل ف: االستعراض أو التحقيق الجاري أو  (ب )
 التأثير عليه أو إيقافه؛التدخل ف: نتائجه، أو 

مما يعن: أن االستعراضات والتحقيقات الت: يجريها الصندوق  ،إداري، أي غير جزائ: بطبيعته (ج )
جراء  ته، ال القوانين المحلية.اتحكمها قواعد الصندوق وا 

ستعراضات والتحقيقات ف: الممارسات المحظورة االوأما المكتب ضمن الصندوق الموكل إليه إجراء  -23
( د)9أخرى، فهو مكتب المراجعة واإلشراف. وبدون اإلخالل بالفقرات  ةطريق ةأو المشار إليها بأي المزعومة

أو معلومات حصل  ةلأد(، يجوز لهذا المكتب أن يوافق أال يفصح ألي أحد خارج المكتب عن أية و)11و
جديدة، ما  معلومات أو أدلة توليدوالمعلومات حصرا ألغراض ضمان  األدلةعليها شريطة استخدام مثل هذه 
 أو المعلومات. األدلةلم يوافق على ذلك موفر هذه 

الجزاءات واإلجراءات ذات الصلة –واو   
 التعليق المؤقت (1)

عملية االستعراض والتحقيق الت: يجريها الصندوق، أو بانتظار نتائج عملية فرض الجزاءات، يجوز  خالل -24
متلقين المدفوعاته للعاملين من غير موظف: الصندوق، و للصندوق أن يقرر ف: أي وقت يختار، أن يعلق 

مشاركة ف: العمليات أو لوالبائعين أو األطراف الثالثة، أو يعلق بصورة مؤقتة أهليتهم ل ،غير الحكوميين
( ستة أشهر، تخضع لتمديد محتمل لمدة 6يمولها و/أو يديرها الصندوق لفترة مبدئية مدتها )الت: األنشطة 

 ثانية إضافية.( ستة أشهر 6)

يجوز أن يتم توقيف موظف: الصندوق بصورة مؤقتة عن ممارسة مهامهم بما يتفق مع إطار الموارد البشرية  -25
 القابل للتطبيق.

 الجزاءات (2)

واألطراف الثالثة قد  ،والبائعين ،أو المتلقين الحكوميين ،أحد العاملين من غير الموظفين لديهر أن قر تإذا ما  -26
 ظورة، يجوز للصندوق أن يفرض جزاءات إدارية على هؤالء األفراد أو الكيانات.انخرط ف: ممارسات مح

المعروضة على مكتب المراجعة واإلشراف، بما ف:  األدلةالنتائج و  (1) :وتفرض هذه الجزاءات على أساس -27
للنتائج الت: ( أي دليل أو جدل يقدمه الشخص الخاضع للتحقيقات استجابة 2التخفيف أو التبرئة؛ ) أدلةذلك 

 يعرضها مكتب المراجعة واإلشراف.

 الجزاءات التالية أو توليفة منها: من يجوز للصندوق أن يطبق أي -28

إلى أجل غير مسمى إما  ،غير مؤهلإعالن أن الشخص أو الكيان  أنه االستبعاد، والذي يفسر على (أ )
( االستفادة ماليا 2صندوق؛ )( يمنح أي من العقود الت: يمولها ال1ة محدودة من الوقت ألن: )ر أو لفت

االنخراط معه كمتعاقد من  منعأو بأي شكل آخر من العقود الت: يمولها الصندوق، بما ف: ذلك 
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( المشاركة بأي شكل آخر ف: إعداد أو تنفيذ أي عملية أو نشاط يموله و/أو يديره 3الباطن؛ )
 الصندوق.

 ينته: باالمتثال للشروط المنصوص انحرممع اإلطالق المشروط، والذي يحدد على أنه  الحرمان (ب )
 ف: القرار الجزائ:؛ عليها

المشروط، والذي يعرف على أنه يطلب من الفرد أو الكيان المعن: االمتثال لبعض  الحرمان عدم (ج )
مع الفهم  حرمانهم، كشرط لعدم اإلجراءات العالجية أو الوقائية أو غيرها من العالجات المعينة

االمتثال لمثل هذه اإلجراءات ضمن فترة محدودة من الزمن، سيؤدي إلى بالسائد بأن اإلخفاق 
 ؛األوتوماتيك: بموجب الشروط المنصوص عليها ف: القرار الجزائ: الحرمان

والذي يعر ف على أنه تسديد دفعة لطرف ثالث أو للصندوق )فيما يتعلق بموارد  التعويض، (د )
ل من األموابالصندوق( بمل ل أو الفوائد االقتصادية المتحصل عليها نتيجة غ يعادل المبلغ المحو 

 لالنخراط ف: ممارسة محظورة؛

رسم: على األعمال الت: قام بها شخص أو كيان يتم  مخطاب توبيخ، والذي يعر ف بأنه خطاب لو  (ه )
الجزاءات األكثر من فيه إعالم ذلك الشخص أو الكيان بأن أي خرق مستقبل: قد يؤدي إلى المزيد 

 صرامة.

ن لم  تابعجزاء ما على أي  قأن يوس ع تطبي لصندوقويجوز ل -29 يرتبط بالطرف الذي وقع عليه الجزاء حتى وا 
: . وأما التابع فيعرف على أنه أي شخص أو كيانالمحظورةيكن منخرطا بصورة مباشرة ف: إجراء الممارسة 

( تحت ملكية أو 2) ء؛يقع بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت سيطرة الطرف الذي وقع عليه الجزا (1)
يعمل كموظف أو مستخدم أو كوكيل للطرف الذي  (3؛)لطرف الذي وقع عليه الجزاءمع اة كسيطرة مشتر 

بما ف: ذلك مالك: الطرف الذي وقع عليه الجزاء و/أو أولئك الذين يمارسون سيطرة على وقع عليه الجزاء، 
 الطرف الذي وقع عليه الجزاء.

يمولها و/أو يديرها الصندوق، يجوز للصندوق أن يعتبر األشخاص  ألغراض العمليات واألنشطة الت: -31
( هذه 1من طرفه عندما تكون: ) محرومينمؤسسة مالية دولية أخرى  قبل من حرمانهموالكيانات الذين تم 

جميع  الحرمان لب:( وأن ي2؛ )المتبادل الحرمانالمؤسسة المالية الدولية من األطراف الموقعة على اتفاقية 
 3.الحرمان المتبادلبموجب اتفاقية  المتبادل الحرمانات متطلب

 اإلجراءات التأديبية (3)

يجوز للصندوق أن يطبق اإلجراءات  ،إذا ما وجد الصندوق أن أحد موظفيه قد انخرط ف: ممارسة محظورة -31
بما يتفق مع إطار الموارد  ،خر من أشكال التعويضآأو أي شكل  المادي التأديبية وأن يطلب التعويض

 .لبشرية القابل للتطبيقا

                                           
الحرمان الت: تفرضها الكيانات غير الموقعة على اتفاقية الرحمان  يجوز للصندوق ف: المستقبل أن يقرر أيضا االعتراف بسجالت 3

 المتبادل.
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اإلحاالت وتقاسم المعلومات –زاي   
ذات الصلة بعملية جارية أو  األدلةيجوز للصندوق ف: أي وقت من األوقات أن يحيل المعلومات أو  -32

للسلطات المحلية لبلد من بلدانه األعضاء.  ،أو اإلجراءات التأديبية مستكملة للتحقيق، أو فرض الجزاءات
لصندوق بعين االعتبار مصالح الصندوق والدولة ا يأخذاإلحالة مالئمة،  هذه وف: التقرير فيما لو كانت مثل

خرين، مثل الشهود المنخرطين آالعضو المتضررة، واألفراد والكيانات الخاضعين للتحقيق أو أي أشخاص 
 ف: هذه القضية.

ذا ما حص -33 ل الصندوق على معلومات أو دالئل قد تشير إلى تصرف خاطئ يتعلق بالعمليات و/أو وا 
الت: حصل عليها لهذه  األدلةاألنشطة لمنظمة أخرى متعددة األطراف، يجوز للصندوق أن يتيح المعلومات و 

 عمليات التحقيق وفرض العقوبات والتأديب الخاصة بها. المنظمة ألغراض

السري للمعلومات واألدلة مع السلطات المحلية والمنظمات متعددة األطراف،  بادلالتوبهدف تيسير وتنظيم  -34
 ينبغ: للصندوق أن يسعى لعقد اتفاقيات تضع القواعد الناظمة للتبادل السري للمعلومات واألدلة.

االستجابات التشغيلية للممارسة المحظورة –حاء   
 رفض منح عقد (1)

إذا قرر أن هنالك طرف ثالث، إلى طرف ثالث  ما على عقد يجوز للصندوق أن يرفض منح عدم اعتراضه -35
قدين معه من الباطن، أو موفري اأو وكالئه أو مستشاريه الفرعيين أو المتع معهأو أي من العاملين 

 الخدمات أو/و موظفيهم، منخرطين ف: ممارسة محظورة عند تنافسهم على العقد المذكور.

 قاتإعالن سوء توريد و/أو عدم أهلية النف (2)

ية أي من النفقات المتعلقة لأن يعلن سوء توريد و/أو عدم أه ،وقت من األوقاتأي ف:  ،يجوز للصندوق -36
أو ممثل عن المتلق: قد انخرط ف: ممارسة محظورة  ثالثالطرف أن البعملية التوريد أو العقد، إذا ما قرر 

المالئم ف: الوقت المناسب، بما إلجراء اوأن المتلق: لم يتخذ  ،ترتبط بعملية التوريد أو العقد عند إصداره
 يرض: الصندوق، للتطرق لمثل هذه الممارسات عندما حدثت.

 تعليق أو إلغاء قرض أو منحة (3)

على النحو الذي يرتضيه إذا ما قرر الصندوق أن المتلق: لم يتخذ اإلجراء المالئم ف: الوقت المناسب،  -37
يجوز للصندوق أن يعلق أو يلغ: جزئيا أو كليا  ، للتطرق للممارسات المحظورة عندما وقعت،الصندوق

 القرض أو المنحة المتأثرة بمثل هذه الممارسات.


