مراجعة سياسة المعلومات العامة :عرض للتشاور
العام  21يناير  6 -مارس 2019

مراجعة سياسة المعلومات العامة
•

تم تحديث سياسة المعلومات العامة في عام  2014وتخضع للمراجعة
كل  5سنوات إلى جانب السياسة البيئية واالجتماعية ،وآلية شكاوى
المشاريع.

•

استندت المراجعة إلى:

•

•
•

عملية تقييم مقارن وتحليل فجوة لمؤسسة تمويل دولية
آراء العامة حول سياسة المعلومات العامة الحالية ،بما في ذلك
اجتماع منظمات المجتمع المدني في االجتماع السنوي في
األردن ،مايو )أيار( 2018

•

مشاورات داخلية مكثفة

تم اآلن إصدار سياسة المعلومات العامة المنقحة )على التوازي مع
السياسة البيئية واالجتماعية وآلية شكاوى المشاريع( للتشاور العام.

• من المقرر صدور موافقة مجلس اإلدارة في أبريل )نيسان( 2019
• من المخطط الدخول حيز النفاذ في يناير )كانون الثاني( 2020
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ملخص التغييرات الرئيسية 1
مجال التغيير :عنوان السياسة
التغيير :من )سياسة المعلومات العامة( إلى )سياسة الوصول إلى المعلومات(
السبب :وصف أفضل للھدف الرئيسي لتوفير الوصول إلى المعلومات .يتوافق مع نھج المؤسسات المالية
الدولية األخرى.

مجال التغيير :ھيكل منقح
التغيير :تحل )توجيھات وسياسة الوصول إلى المعلومات( محل )سياسة المعلومات العامة( الحالية ،والتي
تمزج بين كل من السياسة واألحكام اإلجرائية.
السبب :تتوافق مع أحدث نھج المؤسسات المالية الدولية باعتماد سياسة معتمدة من المجلس مع مبادئ عالية
المستوى واستثناءات لإلفصاح ،وتوجيه )يوافق عليه الرئيس( يتضمن قائمة المعلومات المفصح عنھا بشكل
روتيني وترتيبات التنفيذ المفصلة.
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ملخص التغييرات الرئيسية 2
مجال التغيير :المعلومات التي يتم اإلفصاح عنھا بشكل روتيني :اإلفصاح المتعلق بالمشروع
التغيير:
 اإلفصاح االستباقي لوثائق مجلس اإلدارة لمشاريع القطاع الحكومي تقديم وثائق ملخص المشروع للمشاريع المعتمدة بموجب تفويض إلدارة البنك تقديم تحديثات وثائق ملخص المشروع باستخدام تقييمات المشاريع الموسعة التي تم إعدادھا في مرحلةالنضج التشغيلي المبكر للمشاريع
 نشر إصدارات قابلة لإلفصاح لتقييمات المشاريع الموسعة لمشاريع القطاع العام )ستصبح سارية في نھايةالنصف األول من عام (2021
 -بما في ذلك المعلومات اإلضافية في وثائق ملخصات المشاريع

السبب :طلب المساھمين ،وآراء أصحاب المصلحة الخارجيين )منظمات المجتمع المدني ،المبادرة الدولية
لشفافية المعونة( ومزيد من التوافق مع المؤسسات المالية الدولية األخرى في ھذه المجاالت
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ملخص التغييرات الرئيسية 3
مجال التغيير :المعلومات التي يتم الكشف عنھا بشكل روتيني :المعلومات البيئية واالجتماعية والحوكمة
والخزانة
التغيير :تعزيز اإلفصاح عن المعلومات البيئية واالجتماعية والحوكمة ومعلومات الخزانة
السبب :للمساعدة في معالجة متطلبات إعداد التقارير حول القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة
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ملخص التغييرات اإلضافية 1
مجال التغيير :المعلومات التي يتم اإلفصاح عنھا بشكل روتيني :معلومات مجلس المحافظين
التغيير :اإلفصاح عن قرارات وسجالت مجلس المحافظين ألعمال االجتماعات السنوية لمجموعة البنك،
باستثناء المعلومات المتعلقة بالجلسات المغلقة
السبب :التوافق مع المؤسسات المالية الدولية األخرى ،التي تفصح عن المعلومات المتعلقة بمجلس المحافظين
مجال التغيير :الحوكمة والتنفيذ  -طلبات المعلومات والطعون
التغيير :تقديم نموذج طلب معلومات عبر اإلنترنت وآلية طعن أكثر قوة من خالل )لجنة طعون المعلومات(
المؤلفة من األمين العام والمستشار العام وأحد كبار أعضاء اإلدارة اآلخرين
السبب :تبسيط طلبات الحصول على المعلومات وتعزيز آلية الطعون لتحسين التوافق مع ممارسات المؤسسات
المالية الدولية األخرى
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ملخص التغييرات اإلضافية 2
مجال التغيير :الحوكمة والتنفيذ  -دورة المراجعة
التغيير :لم يحدث تغيير على دورة مراجعة السياسة كل مدة  5سنوات ،ولكن سيتم إجراء مراجعة سنوية
)داخلية( للتوجيه الخاص بالوصول إلى المعلومات وقت إعداد التقرير السنوي عن تنفيذ السياسات.
السبب :السماح للبنك باإلفصاح عن مزيد من المعلومات بمرور الوقت وعند االقتضاء )على سبيل المثال
عندما يتم تمكين ذلك بواسطة أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتحليالت البيانات األخرى(.

مجال التغيير :الحوكمة والتنفيذ  -األطر الزمنية لمشاورات االستراتيجية القطرية والقطاعية
التغيير :تخفيض الفترة الزمنية للتشاور العام لالستراتيجيات القطرية والقطاعية من  45يو ًما إلى  30يو ًما.
السبب :اتباع تيسير وتبسيط الوثائق بفضل االنتشار الواسع لالتصاالت الرقمية
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ملخص التغييرات اإلضافية 3
مجال التغيير :الحوكمة والتنفيذ  -استثناءات االفصاح
التغيير :تم تحديث اللغة وتبسيطھا لتعكس األنواع المختلفة من المعلومات )التي كانت في السابق خليطًا من
الوثائق والمعلومات(
السبب :لضمان شمول االستثناءات ،بما في ذلك المعلومات الشخصية ،ومواءمة النھج مع المؤسسات المالية
الدولية األخرى
مجال التغيير :الحوكمة والتنفيذ  -التجاوزات واإلفصاح المؤجل
التغيير :تقديم تجاوز سلبي )عدم اإلفصاح عن المعلومات القابلة للكشف عنھا( والوضوح حول الجھة التي تتخذ
القرار ،بما في ذلك التجاوز اإليجابي )اإلفصاح عن المعلومات غير القابلة لإلفصاح( واإلفصاح المؤجل
السبب :مواءمة ممارسات الحوكمة والتنفيذ مع أحدث االتجاھات بين مؤسسات التمويل الدولية

توضيحات أخرى :حذف مراجع غير ملزمة وغير دقيقة )على سبيل المثال اتفاقية آرھوس للجنة األمم المتحدة
االقتصادية ألوروبا والمعايير الدولية بشأن الشفافية(
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مراجعة سياسة المعلومات العامة :الخطوات التالية
والجدول الزمني
الربع الرابع من عام
 - 2017النصف
األول من عام 2018
النصف الثاني من عام
 – 2018الربع األول
من عام 2019

عملية التقييم المقارن ،وتحليل الفجوات المفصل لمؤسسة تمويل دولية ،والتشاور العام حول السياسة
الحالية ،بما في ذلك اجتماع لمنظمات المجتمع المدني في المؤتمر السنوي في  2018في األردن
إجراء مشاورات داخلية مكثفة مع اإلدارات ذات الصلة لوضع مقترح على مستوى البنك بشأن اإلفصاح
عن المعلومات والتوصيات الداخلية األولية

التشاور العام حول مشروع السياسة والتوجيه في يناير )كانون الثانون( -مارس )آذار( 2019
الربع األول – الربع
الثاني من عام 2019

تقديم تقرير حول التشاور العام والمسودة النھائية للسياسة والتوجيه إلى مجلس اإلدارة في أبريل 2019
وسيتم اإلفصاح عنه في مايو )أيار( 2019

الربع الثالث – الربع
الرابع من عام 2019

الربع األول من عام
2020

تضمين السياسة والتوجيه :التحضير للتنفيذ

دخول السياسة والتوجيه حيز النفاذ اعتبارا من  1يناير )كانون الثاني( 2020
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شكرا لكم
ً
ھل لديكم أية أسئلة؟

مراجعة سياسة المعلومات العامة :عرض
للتشاور العام  21يناير  6 -مارس 2019

