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المعلومات الواردة في ھذه  سیاسة الشفافیة ھذه عبارة عن مسودة وھي مقّدمة للعلم فقط. كما أنإن 
الوثیقة قابلة للتغییر وال ترتّب أي مسؤولیة على الوكالة األفریقیة الستیعاب المخاطر. وسیتم نشر 

 .ARCالنسخة النھائیة من سیاسة الشفافیة فور اعتمادھا من قبل مجلس إدارة وكالة 
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 سیاسة الشفافیة

 

 الخلفیة والغرض .1
 

 .تجاه الشفافیة والكشف عن المستندات ARC النھج الذي تعتمده وكالةتحدد السیاسة   .1.1

ومجلس إدارة ، مؤتمر األطراف، أي  ARCعلى جمیع أجھزة وكالة التي تنص علیھا تدابیرالمبادئ السیاسة ونطاقھا و تسري  .1.2
 واألمانة العامة للوكالة (األمانة).الوكالة (المجلس) 

 وبرنامج األغذیة العالمي االتحاد األفریقي المعمول بھا في اعدقوالبعین االعتبار  ARC ستأخذ وكالة ،عند تطبیق السیاسة  .1.3
 .والفساد وسیاسة الخصوصیة التدلیسسیاسة مكافحة  مثل

على  ARCلوكالة  ةوھي متاحة بجمیع اللغات الرسمیة األربع ]xx/xx/2018[ دارة على ھذه السیاسة فيالوافق مجلس ا  .1.4
 .لكترونيالا اموقعھ

 المبادئ التوجیھیة .2

 إلى المعلوماتالوصول العام   .2.1

وسیاساتھا وقراراتھا وإطارھا القانوني  الوكالة إلى بیئة یتم فیھا تقدیم أھداف ، تشیر الشفافیة ARCفي مفھوم وكالة .2.1.1
الوصول إلیھا وفي للجمھور بطریقة شاملة یسھل  ARC باألجھزة االداریة لوكالةوالمؤسسي وشروط المساءلة الخاصة 

 .الوقت المناسب

تسترشد السیاسة باالنفتاح وأعلى مستوى ممكن من الشفافیة مع االفتراض األساسي بأن المعلومات المتعلقة باألنشطة  .2.1.2
ً استكون متاحة للجمھور، ما لم تخضع الستثناء محدد، تم وكالةالتشغیلیة والمؤسسیة لل ألفریقي مع سیاسات االتحاد ا شیا

ً 1األغذیة العالميوبرنامج   .، وكذلك المبادئ المقبولة دولیا

 منشوراتھاالتنظیمي و الوكالة ، بما في ذلك موقعلى الجمھور من خالل وسائل مختلفةبنشر المعلومات إ ARC م وكالةتقو .2.1.3
من المعلومات الفئات الست التالیة  ARC قد حددت وكالةو .ھاوالبیانات الشفویة لكبار موظفی ھاممثلیالصحفیة و ھابیاناتو

 لكي تكون متاحة للجمھور:

)i( ؛المعلومات المؤسسیة 
)ii( ؛2تھاواستراتیجیاالوكالة ت عن سیاسات معلوما 

                                                           
ً حال  ARCتعمل وكالة 1 ً وف یا ، یقدم برنامج وبموجب ھذا االتفاق. مع برنامج األغذیة العالمي التابع لألمم المتحدة داریةالالخدمات ا التفاق بشأن قا

مساھمات الجھات المانحة  ضمن، مقابل تكلفة الدعم غیر المباشرة المحسوبة  ARCداري والتقني والموارد البشریة إلى وكالةالالدعم ااألغذیة العالمي 
 .2019أغسطس آب/  31داریة الحالي حتى الالخدمات ا مفعول اتفاقسوف یسري . و ARCلوكالة

، واستراتیجیات المشاركة القطریة واالستراتیجیات المماثلة غیر السریة  ARCلوكالةطار االستراتیجي التشیر االستراتیجیات في ھذا السیاق إلى ا 2
 .من ھذه السیاسة 2.2فقرة ألحكام ال الوكالة د تخضع بعض استراتیجیات. وقبطبیعتھا



)iii( ؛المعلومات التشغیلیة 
)iv( ؛معلومات عن التقییم 
)v( ؛ المعلومات المالیة غیر السریة 
)vi( ة وكالةالمعلومات المتعلقة بإدار ARC 

 
 

 عام إلى المعلوماتوصول الللاالستثناءات  .2.2

 ثمة، في بعض الحاالت .تحقیق توازن بین الكشف عن المعلومات والتزامھا باحترام السریةإلى  ARC وكالةف ھدت .2.2.1
وموظفیھا والدول األعضاء فیھا وشركائھا  الوكالة اعتبارات قانونیة وتشغیلیة وعملیة ضروریة للحفاظ على مصلحة

 :ه سریة وغیر متاحة للجمھورعتبر األنواع الستة من المعلومات الموضحة أدناتُ و .المختلفین

 ARC وكالة، والمراسالت بین موظفي ومشاریع الوثائق، ، بما في ذلك المذكراتالمكتبیةداخلیة الوثائق (أ) ال 
وأعضاء  ،دارةالوأعضاء مجلس االوكالة ومستشاریھا، موظفي عن ضافة إلى المعلومات الشخصیة البا والمستشارین،

 ؛سجالت الشخصیة والمعلومات الطبیة، بما في ذلك الاألفرادخصوصیة أن تنتھك  ألطراف التي من شأنھامؤتمر ا
التي یمكن، المعلومات ، أو وكالةااللتزامات التعاقدیة أو االلتزامات القانونیة األخرى لل بموجبسریة المعلومات (ب) ال

ض أمن القانون المعمول بھ، أو تعرّ  ، أو تنتھكللمخاطر القانونیة ARC ض وكالةإذا تم الكشف عنھا، أن تزید من تعر
 ؛للخطر أعضاء المجلس، أو أعضاء مؤتمر األطرافأو ، ھامستشاریو الوكالة يموظف
 ؛جراءات التأدیبیةالابلتحقیقات أو وا التدقیقالمعلومات المشمولة بامتیاز قانوني أو المتصلة بتقاریر (ج) 
 المعلومات المالیة؛(د) 
، والبیانات األولیة المستخدمة الستخالص ة، وتطویر البرمجی Africa RiskViewلبرمجیةالملكیة الفكریة (ه) 

 النموذج؛ والبیانات األولیة المستخدمة لمعایرة النموذج من المتعلقة بالھشاشةبیانات ال
 .إحدى الدول األعضاءمن  بشكل سري یتم الحصول علیھاالمعلومات التي (و) 

 

إصدارھا للجمھور  یجوزمعلومات التي بشأن الالنھائي  قرار، فإن الوانین واللوائح المعمول بھاا القضمن الحدود التي تفرضھ .2.3
ً قرر أیضتي تال ARCیقع ضمن اختصاص وكالة  وثائق ، وأي ةو/ أو ورقی ةإلكترونی وسواء بصیغةسیتم نشرھا،  وثائقأي  ا

 .طلب فقط ندعیتم توفیرھا 

 

 التدابیر .3

معلومات  باالضافة إلى 2.1.3بنشر المعلومات التي تغطیھا الفقرة  ARC وكالة، تلتزم الشفافیةمن أجل دعم وتعزیز مبدأ   .3.1
 في الوقت المناسب. ھاوعملیات ھاوسیاساتالوكالة دور ب تتعلقدقیقة 

 
). كما ARC )www.africanriskcapacity.orgلوكالة  لكترونيالموقع االإن األداة الرئیسیة لنشر ھذه المعلومات ھي  .3.2

 التواصل، ووسائل عالمیةالرات المطبوعة والوثائق اإلى نشر المعلومات للجمھور بوسائل أخرى مثل المنشو الوكالةسعى ت
 مل.، وحلقات العاالجتماعي، والنشرات الصحفیة، والمؤتمرات، واالجتماعات

 
وجمیع الوثائق الرئیسیة األخرى قانونیة الوثائق ال وفیربت ARCتلتزم وكالة ، یز إمكانیة الوصول إلى المعلوماتمن أجل تعز  .3.3

 .والفرنسیة والبرتغالیة والعربیة)نجلیزیة ال(ا ةمتاحة باللغات الرسمیة األربع

 

 المسؤولیات .4

األمانة شراف على ھذه السیاسة وتنفیذھا یقعان تحت مسؤولیة ال، فإن االشفافیةیھ اختصاص اعتماد سیاسة دارة لدالمجلس احیث إن 
الوكالة حسب االقتضاء لضمان تنفیذ أھداف السیاسة على جمیع مستویات بین جمیع أقسام المسؤولیات  وتتوزع .ARCالعامة لوكالة 

 .وتقییم الجودة السیاسة تخضع لعملیة مستمرة من المراجعة الداخلیةكما أن ھذه  .الوكالة

 

http://www.africanriskcapacity.org/

