ინფორმაციის საჯაროობის პოლიტიკის (PIP)
მიმოხილვა:
მიმოხილვა
პრეზენტაცია საჯარო განხილვებისთვის
21 იანვარი – 6 მარტი,
მარტი 2019

ინფორმაციის საჯაროობის პოლიტიკის
(PIP) მიმოხილვა
•

ინფორმაციის საჯაროობის პოლიტიკა ბოლოს 2014 წელს
განახლდა. დოკუმენტის გადახედვა ხდება 5 წელიწადში
ერთხელ გარემოსდაცვით და სოციალურ პოლიტიკასა
(ESP) და პროექტის გასაჩივრების მექანიზმთან (PCM)
ერთად.

•

მიმოხილვა დაეფუძნა:
•
•

•
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საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების (IFI)
სტანდარტებთან შედარებას და ხარვეზების კვლევას
საჯარო უკუკავშირს ამჟამინდელ PIP-სთან
დაკავშირებით, მათ შორის, 2018 წლის მაისში
იორდანიაში წლიური შეხვედრის ფარგლებში
ჩატარებულ CSO შეხვედრის შედეგებს
ინტენსიურ შიდა კონსულტაციებს

•

განახლებული PIP უკვე გამოქვეყნდა (ESP-ისა და PCM-თან
ერთად) საჯარო კონსულტაციებისთვის

•

საბჭოს დასტურის მიღება დაგეგმილია 2019 წლის
აპრილში

•

ძალაში შესვლა დაგეგმილია 2020 წლის იანვარში
2

ძირითადი ცვლილებების მოკლე შეჯამება I
სფერო:
სფერო: პოლიტიკის დოკუმენტის სახელწოდება
ცვლილება:
ცვლილება: ინფორმაციის საჯაროობის პოლიტიკის ნაცვლად

ინფორმაციაზე წვდომის პოლიტიკა
განმარტება:
განმარტება: უკეთ აღწერს მთავარ მიზანს - ინფორმაციაზე წვდომის
უზრუნველყოფას; შეესაბამება სხვა IFI-ების მიდგომას

სფერო:
სფერო: განახლებული სტრუქტურა
ცვლილება:
ცვლილება: ინფორმაციაზე წვდომის პოლიტიკა და დირექტივა ჩაანაცვლებენ
ამჟამინდელ PIP-ის, რომელიც მოიცავს პოლიტიკასაც და პროცედურულ
დებულებებსაც
განმარტება:
განმარტება: შეესაბამება IFI-ების უახლეს მიდგომას საბჭოს მიერ დამტკიცებული
პოლიტიკის მიღებით, მაღალი დონის პრინციპებით და გამოქვეყნების
გამონაკლისებით; დირექტივა კი (დამტკიცებული პრეზიდენტის მიერ) რეგულარულად გამოქვეყნებული ინფორმაციითა და განხორციელების
დეტალური გეგმით
1 February, 2019
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ძირითადი ცვლილებების მოკლე შეჯამება II
სფერო:
სფერო: რეგულარულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია:
ინფორმაცია: პროექტთან
დაკავშირებული ინფორმაციის გამჟღავნება
ცვლილება:
ცვლილება:
- სახელმწიფო სექტორის საბჭოს დოკუმენტების პროაქტიური
გაზიარება
- პროექტის მოკლე ანოტაციის დოკუმენტების (PSD) წარდგენა ბანკის
მენეჯმენტის დელეგაციის მიერ დამტკიცებული პროექტებისათვის
- PSD განახლებების შემოტანა პროექტების ადრეულ სამოქმედო ეტაპზე
მომზადებული პროექტის გავრცობილი შეფასების გამოყენებით
- სახელმწიფო სექტორის პროექტებისთვის პროექტის განვრცობილი
შეფასების გასამჟღავნებელი ვერსიების გამოქვეყნება (H1 2021- ის
ბოლოსთვის შევა ძალაში)
- PSD-ებში დამატებითი ინფორმაციის ჩართვა
განმარტება:
განმარტება: აქციონერთა მოთხოვნა, გარე დაინტერესებულ მხარეთა
(CSO-ები, IATI) მოსაზრებები და ამ სფეროში სხვა IFI- ების მიდგომებთან
დაახლოება.

1 February, 2019
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ძირითადი ცვლილებების მოკლე შეჯამება
III
სფერო:
სფერო: რეგულარულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია:
ინფორმაცია: ESG და სახაზინო
ინფორმაცია
ცვლილება:
ცვლილება: გარემოს დაცვის, სოციალური და მმართველობის (ESG) და
სახაზინო ინფორმაციის მეტად გამოქვეყნება
განმარტება:
განმარტება: საკითხებთან დაკავშირებული ანგარიშგების მოთხოვნების
შესრულების მხარდაჭერა

1 February, 2019
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ძირითადი ცვლილებების მოკლე შეჯამება I
სფერო:
სფერო: რეგულარულად გამჟღავნებული ინფორმაცია:
ინფორმაცია: მმართველთა საბჭოს
ინფორმაცია
ცვლილება:
ცვლილება: მმართველთა საბჭოს (BoG) ყოველწლიური შეხვედრებისას
მმართველთა საბჭოს რეზოლუციებისა და შეხვედრების ჩანაწერების გამჟღავნება,
გარდა დახურული სხდომების შესახებ ინფორმაციისა
განმარტება:
განმარტება: სხვა IFI-ებთან მიახლოება, რომლებიც აქვეყნებენ BoG-სთან
დაკავშირებულ ინფორმაციას
სფერო:
სფერო: მმართველობა და განხორციელება –ინფორმაციის მოთხოვნა და
საჩივრები
ცვლილება:
ცვლილება: ინფორმაციის მოთხოვნის ელექტრონული ფორმის და საჩირების
უფრო აქტიური მექანიზმის წარდგენა ინფორმაციული საჩივრების პანელის
საშუალებით, რომელიც შედგება გენერალური მდივნის, მთავარი იურისტისა და
მენეჯმენტის კიდევ ერთი უფროსი წევრისაგან
განმარტება:
განმარტება: ინფორმაციის მოთხოვნის პროცესის გაუმჯობესება და გასაჩივრების
მექანიზმის გაძლიერება სხვა IFI-ების გამოცდილებასთან დაახლოების მიზნით
1 February, 2019
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დამატებითი ცვლილებების მოკლე
შეჯამება II
სფერო:
სფერო: მართვა და განხორციელება – განხილვის ციკლი
ცვლილება:
ცვლილება: პოლიტიკის 5 წლიანი განხილვის ციკლი არ შეცვლილა,
მაგრამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის დირექტივის (შიდა) წლიური
მიმოხილვა მოხდება პოლიტიკის განხორციელების წლიური ანგარიშის
მომზადების დროს
განმარტება:
განმარტება: შესაძლებლობას აძლევს ბანკს გააზიაროს მეტი ინფორმაცია
გარკვეული დროის განმავლობაში და როცა ეს რელევანტურია
(მაგალითად, როცა და რა ფორმითაც იძლევა ამის შესაძლებლობას
ონლაინ პლატფორმები და მონაცემთა ანალიზი.)
სფერო:
სფერო: მართვა და განხორციელება – კონსულაციების ვადები CS &SS
ცვლილება:
ცვლილება: ქვეყნისა და სექტორის სტრატეგიების საჯარო
კონსულტაციის ვადები შემცირდა 45 დღედან 30 დღემდე.
განმარტება:
განმარტება: დოკუმენტების და მათი გაზიარების შემდგომი გამარტივება
და ციფრული კომუნიკაციის ფართო ხელმისაწვდომობის აღიარება
1 February, 2019
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დამატებითი ცვლილებების მოკლე
შეჯამება III
სფერო:
სფერო: მმართველობა და განხორციელება – გამონაკლისები გამოქვეყნებისას
ცვლილება:
ცვლილება: მოხდა ტექსტის ენობრივი განახლება სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის ასახვის
მიზნით (აქამდე იყო დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ნარევი)
განმარტება:
განმარტება: მეტად კომპლექსური გამონაკლისის უზრუნველყოფა, მათ შორის, პირად
ინფორმაციასთან დაკავშირებით და სხვა IFI-ების მიდგომებთან დაახლოება

სფერო:
სფერო: მმართველობა და განხორციელება - უგულებელყოფა და გადავადებული
გამჟღავნებები
ცვლილება:
ცვლილება: ნეგატიური უგულებელყოფის გამოყენება (გასამჟღავნებელი ინფორმაციის
გაუმჟღავნებლობა) და სიცხადე იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ განსაზღვრავს ამას, მათ
შორის, პოზიტიური უგულებელყოფა (არაგასამჟღავნებელი ინფორმაციის გამჟღავნება) და
გადავადებული გამჟღავნება
განმარტება:
განმარტება: მმართველობისა და განხორციელების პრაქტიკის სხვა IFI-ების ტენდენციებთან
დაახლოება
დაზუსტება:
დაზუსტება: არასავალდებულო და არაზუსტი მითითებების წაშლა (მაგ. UNECE ორჰუსის
კონვენცია და გამჭვირვალობის საერთაშორისო სტანდარტები)
1 February, 2019
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PIP-ის მიმოხილვა: შემდგომი
ნაბიჯები და ვადები
Q4 2017H1 2018
H2 2018Q1 2019

Q1 - Q2
2019

Q3 – Q4
2019

Q1 2020

1 February, 2019

IFI სტანდარტებთან შედარება,
შედარება, ხარვეზების დეტალური ანალიზი,
ანალიზი, საჯარო
კონსულტაციები ამჟამინდელ პოლიტიკასთან დაკავშირებით,
დაკავშირებით, მათ შორის,
შორის, CSO
შეხვედრის 2018 წლის წლიური შეხვედრის ფარგლებში,
ფარგლებში, იორდანიაში
ვრცელი შიდა კონსულტაციები შესაბამის დეპარტამენტებთან ბანკის
წინადადების შესამუშავებლად ინფორმაციის გამჟღავნებასა და თავდაპირველ
შიდა დადასტურებაზე

საჯარო კონსულტაციები პოლიტიკის დოკუმენტის და დირექტივის
შესახებ 2019 წლის იანვარიანვარ-მარტში
საჯარო კონსულტაციის ანგარიშისა და საბოლოო პოლიტიკისა და დირექტივის
საბჭოსთვის წარდგენა მოხდება 2019 წლის აპრილში და გამოქვეყნდება 2019
წლის მაისში

პოლიტიკისა და დირექტივის დანერგვა:
დანერგვა:
განხორციელების მომზადება

პოლიტიკა და დირექტივა ძალაში შევა 2020 წლის 1 იანვარს
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დიდი მადლობა
გაქვთ კითხვები?

ინფორმაციის საჯაროობის პოლიტიკის (PIP)
მიმოხილვა:
მიმოხილვა
პრეზენტაცია საჯარო განხილვებისთვის
21 იანვარი – 6 მარტი 2019

