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ABBREVİATURA 
 
AİB    ‐  Asiya İnkişaf Bankı   
AİF    ‐  Asiya İnkişaf Fondu 
AfİB    ‐  Afrika İnkişaf Bankı  
NK    ‐  Nəzarət Komitəsi  
ÖSP    ‐  ölkə strategiyası və proqramı    
ÖSPT       ölkə strategiyası və proqramının təshihi 
İEK    ‐  İnkişafın Effektivliyi Komitəsi  
AYİB    ‐  Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 
ASB    ‐  Avropa Səhmdar Bankı 
Aİ    ‐  Avropa İttifaqı 
BYİB    ‐  Beynəlxalq Yenidənqurma and İnkişaf Bankı 
İİB    ‐  İnter‐Amerika İnkişaf Bankı   
BMK    ‐  Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası  
BVF    ‐  Beynəlxalq Valyuta Fondu   
ÇİB    ‐  çoxtərəfli inkişaf bankı   
ÇİTA    ‐  Çoxtərəfli İnvestisiya Təminatı Agentliyi 
QHT    ‐  qeyri‐hökümət təşkilatı 
XƏO    ‐  Xarici Əlaqələr Ofisi    
AMK    ‐  Açıqlama üzrə Məsləhət Komitəsi  
LİS    ‐  layihə üzrə informasiya sənədi  
RƏSP    ‐  regional əməkdaşlıq strategiyası və proqramı 
RƏSPT   ‐  regional əməkdaşlıq strategiyası və proqramının təshihi 
PHT    ‐  Prezidentin hesabat və tövsiyəsi 
XLF    ‐  Xüsusi Layihə Fasilitatoru 
BMTİP   ‐  Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı 
 
 





 

 

TƏRİFLƏR 
 
 “təsir olunan insanlar” Asiya İnkişaf Bankının (AİB) yardım göstərdiyi layihə və ya proqramın 
müsbət və ya mənfi təsirində ola bilən insanlar, deməkdir. 
 
“qiymət” (i) dövlət sektor  layihələri və ya proqramları   üçün qiymətləndirmə missiyası   və ya 
qiymətləndirmə missiyası təxirə salınıbsa, bu təxirə salınmanı təsdiq edən dəyərləndirmə üzrə 
menecment görüşü; (ii) özəl sektorun layihələri üçün o missiya ki, layihə Özəl Sektorun Kredit 
Komitəsi tərəfindən dəyərləndiriləndən sonra işə başlayır. 
 
“təsir olunan insanlar üçün açıq”  müvafiq forma, qayda və dildə asan əldə edilə bilən və təsir 
olunan insanlar üçün anlaşılan, deməkdir. 
 
“Direktorlar Şurası”, başqa tərif verilmədikdə AİB‐in Direktorlar Şurasına istinad edir. 
 
“tamamlama”, sənədin tamamlanması onun hazırlanmasına məsuliyyət daşıyan AİB şöbəsinin 
tələblərinə cavab verən mərhələyə çatdırılması, deməkdir. 
 
“məxfi biznes  informasiyası” AİB müştəriləri, məsləhətçiləri, konsultantları və başqa ona  aid 
olan  tərəflərlə  bağladığı  məxfilik  və  ya  açıqlanmama  sazişində  göstərilən  informasiya 
deməkdir.  
 
“yekün  hesabat”  (i)  formal  olaraq AİB‐ə  təqdim  olunmuş  yekün  hesabat;  (ii) AİB‐in  yardım 
göstərdiyi  layihə və ya proqram hazırlanmasında  istifadə oluna biləcək AİB‐ə görə keyfiyyətli 
hesabat; (iii) dəyişiklik tələb etməyən hesabat, deməkdir. 
 
“tarixi  informasiya”  AİB‐nin  yardım  etdiyi  layihələrə,  proqramlara,  siyasətlərə  və  ümumi 
əməliyyatlara aid, lakin daha “fəal olmayan” məlumat, deməkdir. 
 
“ictimaiyyətə açıq” AİB‐in İnternet səhifəsində əldə edilə bilən, deməkdir.1 
 
“köçürülmə  planı”  vaxtaşırı  düzəliş  verilən  AİB‐in  Məcburi  Köçürülmə  Siyasətinə  və 
Əməliyyatlar Vəsaitinin F2/OP məcburi   köçürülmə bölümünə uyğun olaraq hazırlanmış  tam 
və ya qısa köçürülmə planı, deməkdir. 
 
“köçürülmə  strukturu” Əməliyyatlar Vəsaitinin F2/OP məcburi   köçürülmə bölümünə uyğun 
olaraq istənilən hazırlanmış köçürülmə strukturu, deməkdir. 
 

                                                 
1 Siyasət həmçinin açıqlama və ya yaymanın resipiyent və ya auditoriyadan asılı olaraq digər yollarını da göstərir 
(məsələn, məsləhətləşmə prosesinə dəstək verən  informasiya,  təsir olunan  insanlar və ya digər maraqlı  tərəflər 
tərəfindən öyrənilən informasiya və ya ictimaiyyət üçün informasiya). Onlar ayrıca göstərilir və “ictimaiyyət üçün 
açıq” tərifinə daxil deyil ).  



 

 

“strategiya  və  proqramın  qiymətləndirilməsi”  yoxsulluğun  təhlili;  gender,  idarəetmə,  ətraf 
mühit və özəl sektorun  tematik  təhlilləri;   strategiya və proqramın hazırlanmasında   aparılan 
sektoral qiymətləndirməyə  istinad edir. Bura həmçinin qiymətləndirilmələrin təshihi daxildir. 
 
“strategiya və proqram” və ya “strategiyalar və proqramlar” inkişaf etməkdə  olan hər hansı bir 
üzv  ölkə  və  ya  region  üçün  hazırlanmış  ölkə  strategiyası  və  proqramı,  ölkə  strategiyası  və 
proqramının  təshihi,  regional  əməkdaşlıq  strategiyası  və  proqramı,  regional  əməkdaşlıq 
strategiyası və proqramının təshihi, deməkdir. 
 
“olunduqda”,  qəbul,  tamamlanma,  təsdiq,  müzakirə,  təqdim  olunduqda  və  qəbul, 
tamamlanma,  təsdiq, müzakirə,  təqdim  olunma  tarixindən  sonra  2  həftə  (14  təqvim  günü) 
ərzində, deməkdir. 
  

QEYDLƏR 
 

Bu hesabatda “$” ABŞ dollarına istinad edir. 
 

İctimai əlaqələr siyasətində gələcək zaman AİB‐in müəyyən fəaliyyət və tapşırıqları yerinə yetirmək 
niyyətində, məcburi gələcək zaman isə AİB‐in öhdəliklərə razı olduğunu göstərir.  
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XÜLASƏ 

 
 
Asiya  Inkişaf  Bankı  (AİB)  effektiv  fəaliyyət  göstərməsi  üçün  bir  çox  insan  və  təşkilatlarla 
işləməlidir. Güclü və  faydalı  əməkdaşlıq qurmaq üçün AİB‐in məqsəd və vəzifələri aydın və 
yaxşı anlaşılan olmalı, özü isə geniş tanınmış, peşəkar, nəticə yönümlü və təcrübəli bir təşkilat 
kimi qəbul olunmalıdır..  İnam qazanmaq   və    inkişaf prosesində  iştiraka dəstək vermək üçün 
AİB  bütün maraqlı  tərəflərlə  informasiyanın mübadiləsi  yolu  ilə  açıq  və  hesabatlı  olmasını 
nümayiş  etdirməlidir. AİB həmçinin maraqlı  tərəflərin    informasiya  sifarişlərini yerinə yetirə 
bilməlidir.  
 
Effektiv xarici əlaqələr və informasiyanın açıqlanması, yəni daha açıq və fəal ictimai əlaqələr bu 
əməkdaşlığın qurulmasında əsas elementlərdir. 
 
Ötən  onillikdə  daha  cox  aşkarlığa  və  informasiyanın  əldə  edilməsinə  doğru  aydın  bir 
tendensiya  vardır,  bu  gün  isə  artıq  qəbul  olunub  ki,  informasiyanın  mübadiləsi  inkişafın 
özülünü  təşkil edir.  Şəffaflığa yönəlmiş və qlobal  əlaqələr  inqilabı  ilə  ikiqat gücləndirilmiş bu 
tendensiya  insanların  dövlət,  özəl  və  gəlirsiz  sektorlar  təşkilatları  tərəfindən  təqdim  olunan 
informasiyanın  növü,  əhatəsi  və  ötürülməsi  ilə  bağlı  gözləntilərini  artırır.  AİB  daha  da 
genişlənən  aşkarlıq  erasına  uyğunlaşmalıdır  ki,  üzv  ölkələrdəki  rəqib  təşkilatlarla,  bir  çox 
hökümətlərin və özəl sektorun praktikaları ilə, habelə insanların gözləntiləri ilə ayaqlaşa bilsin.  
 
AİB  ictimai  əlaqələr  siyasəti  ilə  (Siyasət) daha  effektiv  xarici  əlaqələr  qurması  üçün  struktur 
təklif  edir. Bu  siyasət 1994‐cü  ildə qəbul olunmuş  iki  sənədi  əvəz  edir:  İnformasiya Siyasəti və 
Strategiyası,  İnformasiyanın Məxfiliyi  və  Açıqlanması  Strategiyası.  Bu, AİB‐in  ictimaiyyətə  təklif 
etdiyi informasiyanın miqyas və növünü genişləndirir.  
 
Siyasətin  məqsədi  maraqlı  tərəflərin  AİB‐ə  olan  inamını  və  onların  AİB‐lə  əməkdaşlıq 
qabiliyyətini  artırmaqdır.  AİB  əməliyyatlarının  inkişaf  təsirini  daha  da  gücləndirmək  üçün 
Siyasət aşağıdakı məsələlərə yönəlibdir: 
 

• AİB‐in  fəaliyyəti,  siyasəti,  strategiyaları,  vəzifələri  və  nəticələrinin  açıqlanması  və 
anlaşılması; 

• inkişaf məsələlərində yeni və innovativ perspektivlərlə təmin etmək üçün öyrənilmiş 
dərslər və bilgi inkişafı mübadiləsi və yayımı; 

• iştirak inkişafına yönəlmiş AİB‐lə təsir olunan insanlar daxil olmaqla maraqlı tərəflər 
arasında daha geniş ikitərəfli informasiya yayımı; 

• AİB əməliyyatlarının şəffaflığı və hesabatlılığı 
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Beləliklə, AİB işi barəsində ictimaiyyət və maraqlı tərəflərlə bilgi və informasiyanı daha da fəal 
bölüşdürəcəkdir. Məxfilik üçün səbəb olmadıqda AİB informasiyanı açıqlayacaqdır. Siyasət AİB 
tərəfindən  hissəvi  olaraq  açıqlanmamasına  zəmanət  verir;  Siyasətə  görə,  insanlar  AİB‐in 
açıqladığı informasiyanın əldə edilməsində bərabər hüquqa malik olmalıdırlar. 
 
AİB haqqında Bilgi və Anlayışların Təkmilləşdirilməsi 
 
AİB  yoxsulluq,  qlobal  təhlükəsizlik,  ətraf mühitin  davamlılığı  və  iqtisadi  qeyri‐müəyyənlik 
daxil  olmaqla  zamanımızın  həlledici  məsələlərinə  cavab  verdikdə  artan  təzyiqlərlə  üzləşir. 
Asiya və Sakit okean regionunun dinamizmi AİB  işlədiyi ölkələri qlobal nəticələrlə dəyişdirir. 
Bunun  nəticəsi  olaraq,  hökümətlər,  biznes,  vətəndaş  cəmiyyəti  tərəfindən  AİB‐in  qarşısına 
qoyulan ekspert bilgilərinin təmin edilməsinə aidtələblər daim artır.   
 
AİB daha effekttiv olaraq öz intellektual liderliyini artırmalı və region haqqında əsaslı biliklərini 
yaymalıdır.  Üzv  ölkələrin  hökümətləri,  jurnalistlər,  vətəndaş  cəmiyyəti  təşkilatları  və  AİB‐ 
əməkdaşları hesab edir ki, dünyanın ən çox əhalisi olan regionun üzləşdiyi həlledici iqtisadi və 
sosial məsələlərd AİB‐in səsi eşidilməlidir. 
 
Siyasət AİB  əməliyyatları, AİB barədə daha geniş və  fəal olaraq  informasiyanın yayılması və 
AİB  əməliyyatları barəsində  informasiyanın asan  əldə  edilməsi üçün  institusional mexanizmi 
təmin etməklə bu kimi məsələlərə ünvanlanıbdır. 
 
Siyasət  vasitəsilə,  AİB  Asiya  və  Sakit  okean  regionunda  yoxsulluğun  azaldılmasında  rolu 
barəsində  öz  üzvləri,  vətəndaş  cəmiyyəti  təşkilatları,  biznes,  media,  akademik  təşkilatları, 
inkişaf tərəfdaşları və ümumiyyətlə geniş ictimaiyyəti məlumatlandırmağa cəhd edir. 
 
İnkişafa dair Bilgilərin Bölüşdürülməsi və Nəticələr 
 
AİB öz işi barəsində aydın təsəvvür yaratmağın məsuliyyətini daşıyır. Bundan əlavə, indi AİB 
ölkə yardımında və inkişaf etməkdə olan üzv ölkələrə Minilliyin İnkişafı Məqsədlərinə çatmaq 
köməyində nəticəyə  əsaslanan menecment yanaşmasına arxalanır. AİB həm də bu nəticələrin 
hesabatı ilə bağlı ictimaiyyət qarşısında məsuliyyət daşıyır. 
 
Cuzi donor vəsaitlərinə  çoxalan müsabiqələri nəzərə alsaq,  inkişaf proqramlarına  sərf olunan 
vəsaitlərə  ictimaiyyətin  nəzarəti  güclənir.  AİB  məşğul  olduğu  bir  çox  araşdırmalarının 
nəticələrini geniş yaymalıdır.  
 
Siyasət bu problemlərə cavab verir. Təcrübələri öyrənərək, nəticələri təkmilləşdirmək cəhdində, 
Siyasət  AİB‐  uğursuzluqlar,  səhvlər  və  uğurlar  barədə  hesabat  vermək  imkanı  yaradır. 
İnformasiya  mənfi  olduğuna  görə  gizli  saxlanmamalıdır.  Belə  aşkarlıq  siyasətlərə  və 
əməliyyatlara aid konstruktiv dialoqu həvəsləndirəcəkdir. İctimai təşkilat kimi AİB ictimaiyyətə 
hesabat verməlidir. 
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Əlaqələrin Gücləndirilməsi 
 
İnkişafın  effekttivliyinə  əmin  olmaq  üçün  AİB,  yardım  etdiyi  əməliyyatlarda  təsir  olunan 
insanlara geniş  imkanlar  yaratmalı  və  onların  həyatına  təsir  göstərə  bilən  qərarlar  barəsində 
informasiya verməlidir. Qərar vermədə daha geniş  icma səviyyəli  iştiraka  təkan vermək üçün 
AİB,  üzv  ölkələrin  hökümətləri  və  özəl  sektorun  layihə  sponsorları  maraqlı  tərəflərə 
informasiya vermək və onlara rəylərini bildirməkdə imkan yaratmaq prosesini qəbul etməlidir.  
 
Layihələrin  uğuru  çox  vaxt  insan,  icma  və  təşkilatlarda  inamın  yaradılmasından;  layihə 
məqsədlərinin izahından; yerli töhfələrin verilməsindən; layihə ərazilərində yaşayan insanların 
öhdəliklərindən  asılı  olur.  Layihədən  bəhrələnənlərlə  və  təsir  olunan  insanlarla  əlaqələrin 
gücləndirilməsi  üçün  AİB  öz  xarici  əlaqələr  siyasətlərini,  təcrübələrini  və  imkanlarını 
təkmilləşdirməlidir.   
 
Siyasət  insanların  AİB‐in  yardım  etdiyi  fəaliyyətlə  bağlı  informasiyanı  axtarmaq,  almaq, 
ötürmək hüququnu dəstəkləyir. Bu Siyasət vasitəsilə AİB çalışır ki, vaxtında, aydın və münasib 
qaydada  informasiyanı  təqdim  etsin,  və  bu  informasiyanı  təsir  olunan  insanlarla  onların 
layihənin planlaşdırılmasına dəyərli töhfələrindən bəhrələnmək üçün vaxtında bölüşsün. 
 
Səffaflığın Təkmilləşdirilməsi 
 
AİB hesab edir ki,  şəffaflıq yalnız  inkişafın effektivliyini deyil, həm də  ictimaiyyətin  təşkilata 
olan  inamını  artırır.  AİB  şəffaflığın  müsbət  nümunəsi  olmağa  və  şəffaflıq  məsələlərində 
üzvlərinə verdiyi məsləhətlərə uyğun hərəkət etməyə çalışır. 
 
AİB  həmçinin  anlayır  ki,  hüquqi  və  praktiki  səbəblərə  görə  tam  açıqlama  həmişə mümkün 
olmur. Məsələn, AİB ideyaların araşdırılması, informasiyanın mübadiləsi, daxildə və üzvləri ilə 
açıq diskusiyaların aparılmasında əməkdaşlarının informasiyasını və özəl layihə sponsorları və 
müştərilərinin məxfi biznes informasiyasını qorumalıdır. Bununla belə, istisnalar məhduddur. 
 
Siyasətin İcrası 
 
Siyasətə AİB‐in ümumi prinsiplərini həyata keçirmək üçün istifadə edəcəyi strategiya daxildir. 
Strategiya  AİB  xarici  əlaqələrini  daha  da  fəallaşdırmaq  və  AİB  əməliyyatlarına  aid 
informasiyanın  əldə  edilməsini  asanlaşdırmaq  üçün  qəbul  edəcəyi  yanaşmaları  təsvir  edir. 
Strategiya  informasiyanın  yayımı,  mübadiləsi,  maraqlı  tərəflərin  rəyini;  AİB–in 
ünvanlandıracağı ictimaiyyət; tərcümə; Siyasətin icrasına cavabdeh olanların rolunu təsvir edir. 
 
 
 
AİB  konkretləşdirilmiş  xarici  əlaqələr  srategiyasını müəyyənləşdirməklə  xarici  əlaqələrə  dair 
yanaşmalarını  təkmilləşdirəcəkdir.  AİB  üzvləri  üçün  önəmli  məsələlərdə  aydın  mövqelər 
nümayiş  etdirəcək,  bu  mövqeləri  izah  etmək  üçün  informasiya  məhsullarını  daha  da 
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təkmilləşdirərək geniş şəkildə yayacaqdır. Xarici əlaqələrin təşkilat üçün önəmliliyinə aydınlıq 
gətirmək  üçün AİB  təşkilat  işlərinin  və  əməkdaşlarının  iş  qabiliyyətinin  buna  uyğun  olaraq 
dəyişdirilməsini nəzərdə tutur. 
 
Daha  da  çox  şəffaflığa  nail  omaq  üçün  AİB  dövlət  və  özəl  sektorlar  əməliyyatlarına  dair 
ictimaiyyət üçün açıq sənədləşdirməni genişləndirir. Strategiya AİB hazırladığı xüsusi sənədləri 
və digər  informasiyanı  təsvir edir, nəyin  ictimaiyyət üçün açıq olduğunu göstərir, və ehtimal 
olunan açıqlama istisnalarının siyahısını tərtib edir.   
 
İnkişaf demokratiyasını dəstəkləmək üçün AİB  layihə  ilə təsir olunan insanları informasiya ilə 
təmin edəcəkdir. Strategiya AİB‐  əməkdaşları  tərəfindən AİB  işinə dair  şərh, məsləhət,  tənqid 
və başqa rəyləri necə nəzərə alacağını təsvir edir. Strategiya həmçinin AİB cavabını rəy vermiş 
maraqlı tərəflərə necə aydın çatdıracağını da izah edəcəkdir.  
 
İctimai Açıqlama üzrə Məsləhət Komitəsi Siyasətin açıqlama  tələblərinin  təfsir, monitorinq və 
yenidən  baxılmasına  məsuliyyət  daşıyacaqdır.  AİB  Xarici  Əlaqələr  Ofisi  (XƏO)  ictimai 
informasiya fəaliyyətlərinin mərkəzi olacaqdır vəSiyasətin icrası və ardıcıl tətbiqinə məsuliyyət 
daşıyacaqdır.  XƏO  Siyasət  üzrə  treninqkeçirəcəkdir.  XƏO‐dakıyeni  informasiya  və  açıqlama 
bölümü  Siyasətin  açıqlama  tələblərini  yoxlayacaq,  əməliyyat  şöbələrinə  əlaqələr  planlarının 
inkişaf etdirilməsində yardım edəcək,  ictimai  informasiya mərkəzlərinin  şəbəkəsini yaradacaq 
və tərcümə struturunun əsasını qoyacaqdır.  
 
Siyasət  AİB  və  regionun  inkişaf  problemləri  haqqında  bilgi  və  anlayışların 
təkmilləşdirilməsində  ilk  addımdır.  AİB‐in  məqsədi  Asiya  və  Sakit  okean  regionunda 
ictimaiyyətdə öz işi və işinin nəticələri haqqında aydın təsəvvür yaratmaqdır. Biliklərin effektiv 
yayılması vasitəsilə AİB inkişafın daha böyük effekttivliyinə nail ola bilər. 
 
 

 

  
 
 



 

   

Asiya İnkişaf Bankının İctimai Əlaqələr Siyasəti  
İnformasiyanın Açıqlanması və Mübadiləsi 

 
 

I. GİRİŞ 

1.  AİB  zamanımızın    ən  böyük  təşəbbüslərindən  biri  olan  yoxsulluqla  mübarizə  ilə 
məşğuldur.  Təqribən  700 milyon  əhalisi  olan  regionda  yaşamaq  üçün  gündə  1  dollardan  az 
pula,  və  1,9 milyard,  bəşəriyyətin ¼  hissəsi  olan  əhalisi  günə  təqribən  2  dollardan  az  pula 
yaşayır.  
 
2.  AİB yoxsulluğu azaltmaq üçün 2 əsas istiqamətdə işləyir.1  AİB yoxsulluğun azaldılması 
və  iqtisadi  inkişafa  yönəlmiş  xüsusi  layihə  və  proqramlara  dəstək,  və  üzv  ölkələrin 
hökümətlərinə  insanların  həyatını  yaxşılaşdırmaq  üçün  siyasətləri  və  təşkilatlarının 
formalaşdırılmasında ideyalar verir.  
 
3.  Bunun  effekttiv  olması  üçün AİB  bir  çox  təşkilat  və  insanlarla  işləməlidir. Güclü  və 
faydalı  tərəfdaşlıq qurmaq üçün AİB‐in məqsəd və vəzifələri aydın və yaxşı anlaşılan olmalı, 
özü isə geniş tanınmış, peşəkar, nəticə yönümlü və təcrübəli bir təşkilat kimi qəbul olunmalıdır. 
İnam qazanmaq və  inkişaf prosesində  iştiraka dəstək vermək üçün AİB maraqlı  tərəflərlə  fəal 
olaraq  informasiyanı  bölüşdürməli  və  onların  rəylərini  öyrənməklə    aşkarlıq    və məsuliyyət 
nümayiş etdirməlidir.2 AİB maraqlı tərəflərin sifarişlərini cavablandıra bilməlidir.  
 
4.  Effekttiv  xarici  əlaqələr  və  informasiyanın  açıqlanması,  yəni daha  açıq və  fəal  ictimai 
əlaqələr bu    tərəfdaşlığın   qurulmasının özül elementləridir. AİB bunu özünün Uzun Müddətli 
Strateji (2001‐2015)3 və biliklərin idarəetmə strukturlarında tanımışdır .4  
 
5.  Ötən onillikdə, daha  çox aşkarlığavə  informasiyanın  əldə  edilməsinə5 doğru aydın bir 
tendensiya  vardır,  bu  gün  isə  artıq  qəbul  olunub  ki,  informasiyanın  mübadiləsi inkişaf 
prosesində iştirakın özülünü təşkil edir. Şəffaflığa yönəlmiş və qlobal əlagələr inqilabı ilə ikiqat 
gücləndirilmiş bu tendensiya insanların dövlət, özəl və gəlirsiz sektorlar təşkilatları tərəfindən 
təqdim olunan  informasiyanın növü,  əhatəsi və ötürülməsi  ilə bağlı gözləntilərini artırır. AİB  

                                                 
1   AİB. 1999.  Asiya və Sakit Okean Regionunda Yoxsulluqla Mübarizə Strategiyası. Manila. Bax həmçinin AİB. 2004. Asiya 
İnkişaf Bankının Yoxsulluqla Mübarizə Strategiyasının İcmalı. Manila. 

2  “Maraqlı tərəflər” təsir olunan insanlar, qruplar və ya təşkilatlar inkişaf təşəbbüsünün məqsədinə nail olmaq üçün 
vacibdirlər. 

3   AİB.  2000. Asiya İnkişaf Bankının Uzun Müddətli Strateji Strukturu (2001‐2015). Manila. 
4   AİB. 2004. AİB Biliklərinin Menecmenti. Manila. 
5  İnformasiyanın əldə edilməsi hüququnun önəmliliyi 50 ildən çoxdur ki, tanınmışdır. BMT‐nin Baş Assambleyasının 
1946‐cı  ildə qəbul olunmuş qərarına görə, “İnformasiya azadlığı əsas  insan hüququdur və   BMT‐yə aid olan bütün 
hüquqların təməlini təşkil edir”. İnformasiya hüququ bir çox ölkələrin konstitusiya və informasiyaların əldə edilməsi 
qanunlarında əksini tapmış, AİB üzv ölkələrinin bir çoxunun imzaladığı Mülki və Siyasi Hüquqlar üzrə Beynəlxalq 
Sazişin 19‐cu maddəsində təsbit olunmuşdur. (ətraflı məlumat üçün http://www.unhcr.ch/pdf/report.pdf ‐ə bax) 
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Qutu 1. Xarici Əlaqələr nə deməkdir?  
Xarici əlaqələr anlayışına təşkilatı əlaqələrin bütün 
aspektəri, o cümlədən xarici müştərilərlə və 
ictimaiyyətlə əlaqələr daxildir. Bura müxtəlif 
səviyyələrdə qarşılıqlı əlaqələr aiddir—qərar verənlər, 
təsir olunan insanlar, QHT‐lər, məsləhətçilər, alimlər, 
özəl sektor tərəfdaşları, xidmət göstərənlər, media ilə və 
s.—və bir çox səbəblərdən—layihə və proqramları 
başlamaq, planlaşdırmaq və icra etmək; informasiya ilə 
təmin etmək; əmtəə mal və xidmətlərinə dair 
müqavilələrə əməl etmək; əməkdaşlıq şəbəkələri və iş 
razılaşmalarını qurmaq; AİB iş və vəzifələrini izah 
etmək və rəyləri öyrənmək. Təbii ki, AİB‐də hər kəs 
AİB‐in mövqeyi və adının qorunması, gücləndirilməsi 
və saxlanması üçün xarici əlaqələrin qurulmasına 
məsuliyyət daşıyır.   
AİB  və Xarici Auditoriyalar (Saat əqrəbi istiqamətində aşağı sol tərəfdən) 
 İnkişaf təşkilatları, donor ölkə üzrə rəy liderləri, qərar verənlər, rəy 
liderləri, özəlsektor, vətəndaş cəmiyyəti, təsir olunan insanlar 
ictimaiyyət

ADB 

Donor Country 
Decision Makers

Donor Country 
Opinion Leaders

DMC Opinion 
Leaders

Development 
Organizations

Affected People

DMC 
Decision Makers

General
Public 

Civil Society 

Private Sector 

ADB’s Constituents and External Audiences 

daha da genişlənən aşkarlıq erasına uyğunlaşmalıdır ki, üzv ölkələrdəki rəqib təşkilatlarla, bir 
çox hökümətlərin   və özəl  sektorun  təcrübələri  ilə, habelə  insanların gözləntiləri  ilə  ayaqlaşa 
bilsin.6 
 
 
6.  AİB‐in  bu  sahədə  olan  indiki 
siyasəti7  1990‐cı  illərin  ortalarına  aiddir 
və təkmilləşdirilməlidir. 2003‐cü ilin may 
ayında  AİB  prezidenti  Məxfilik  və 
İnformasiyanın  Açıqlanması  Siyasəti 
(Açıqlama  Siyasəti)  və  İnformasiya  Siyasəti 
və  Strategiyasını  (İnformasiya  Siyasəti) 
yenidən  dəyərləndirmək  və  dövlət,  özəl 
və  gəlirsiz  sektorlarda maraqlı  tərəflərlə 
fəal  məsləhətləşmələr  aparmaqla  yeni, 
vahid  siyasət  inkişaf  etdirmək  üçün Baş 
Direktorun  sədrliyi  ilə  idarə  komitəsi 
təyin etmişdir.  
 
7.  Yazılan şərhlərə əlavə olaraq, AİB 
regionda  və  regiondan  kənarda  olan 
maraqlı  tərəflərin görüşlərini   öyrənmək 
üçün  bir  çox  üzv  ölkələrdə  15 
məsləhətləşmə  aparmışdır. 
Videokonfrans və seminarlarda 430 –dan 
çox adam iştirak etmişdir. İştirakçıların ¼ 
hissəsini  ictimai  rəsmilər  təşkil 
etmişdilər.  Dəyərləndirmə  prosesinin 
incəlikləri  və  xarici  fikirlərin  xülasəsinə 
Əlavədəbaxa  bilərsiniz  (sifariş 
olunduqda əldə edilə bilər). 
 
 
8.  Sənəd bu icmalın nəticələrindən bəhs edir və AİB‐in ictimai əlaqələr üzrə yeni siyasətini 
təqdim edir. Bu sənəd mövcud olan siyasətləri əvəz edəcəkdir. 
 
 
 

                                                 
6   Əlaqələr  və  digər  çoxtərəfli  inkişaf  banklarında  informasiyanın  açıqlanması  istiqamətləri  Əlavə  1‐də  əksini 
tapmışdır. 

7  AİB. 1994. Informasiya Siyasəti və Strategiyası  və İnformasiyanın Açıqlanması və Məxfiliyi  Siyasəti. Manila.  
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II. İCTİMAİ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAFIN EFFEKTİVLİYİ 

9.  AİB‐i  daha  da  tanınmış,  anlaşılan  və  hörmətli  olmasına  xidmət  edən  effektiv  xarici 
əlaqələr  (Qutu  1)  bir  çox  ərazilərdə  AİB  inkişafının  effektivliyinə  dəstək  olacaqdır.  AİB‐in 
səhmdarları  əmin  olmalıdırlar  ki,  AİB  inkişafda  effektiv  rol  oynayır  və  onun  rolu  alimlər, 
vətəndaş cəmiyyəti, media və ölkələrindəki daha geniş ictimaiyyətə təsir edə biləcək qurumlar 
tərəfindən qəbul olunmuşdur.  İnkişaf mütəxəssisləri, media və vətəndaş cəmiyyəti  tərəfindən 
daha yaxşı başa düşüldükdə  inkişaf etməkdə olan üzv ölkələrdə AİB üzərində vəkillik etdiyi 
siyasət və praktikalara daha çox dəstək verəcəkdir.  
 
10.  Donor  ölkələrdə  rəsmi  inkişafa yardım büdcələrində  olan  cüzi vəsaitlərə müsabiqələr 
artır,  və  hökümətlər  ikitərəfli  layihələr,  qlobal  çoxtərəfli  təşkilatlar  və  AİB  kimi  regional 
strukturlar  üçün  ayrılmış  ehtiyatların  faydasını  götür‐qoy  etməlidirlər.    Maliyyə  rəsmiləri, 
yardım  nazirlikləri  və  siyasi  liderlər  onların  vergi  ödəyicilərinin  pullarının  yalnız  effektiv 
xərclənməsinə  deyil,  həm  də  ictimaiyyətin  bunu  bir  faydalı  iş  kimi  qəbul  etməsinə  əmin 
olmalıdırlar. 
 
11.  Effektiv xarici  əlaqələrin önəmliliyini müəyyən edən başqa  səbəblər də var. Donor və 
inkişaf  etməkdə  olan  üzv  ölkələrdə  olan  rəy  liderləri  ilə  təşkilatın  tərəfdaşlıq  qurmasında  
təşkilata hörmət və  təşkilat barədə  informasiya böyük  rol oynayır. Başqa mənfəətlərlə yanaşı, 
bu  həm  də  yüksək  səviyyəli AİB  əməkdaşlarını  cəlb  edəcək  və  saxlayacaqdır.  Təsir  olunan 
insanlarla daha faydalı əlaqələr layihə dizaynının və icrasının keyfiyyətini təkmilləşdirəcəkdir.   
 
12.  İnformasiyanın  fəal  açıqlanması  effektiv ünsiyyət və  bir  çox maraqlı  tərəflərlə  faydalı 
əlaqələrin  qurulmasının  ilk  şərtidir.  Vaxtında  münasib,  əldə  edilən  informasiya  olmadan 
layihələrin  işlədiyi  icmalarda  məsləhətləşmələrin  effektivliyi  ciddi  şəkildə  azalacaqdır. 
İnformasiya  layihənin  üstünlük  və  çatışmazlıqlarını  təsir  olunan  insanlar  tərəfindən  düzgün 
təhlil  etməyə  və  dizayn  və  icrası  ilə  bağlı müzakirələrə  daha  faydalı  töhfə  verməyə  imkan 
yaradacaqdır. Bu proses nəhayət daha yaxşı və davamlı layihələrə gətirib çıxaracaqdır.   
 
13.  Şəffaflıq  iqtisadi  inkişafın8,  maliyyə  stabilliyinin  və  effektiv  idarəetmənin  əsas 
elementidir. İnformasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması ilə təmin olunmuş daha çox şəffaflıq 
dövlət və özəl təşkilatlara inteqrasiyanı gücləndirəcəkdir.   
   
14.  Nəhayət,  dövlət  təşkilatları  tərəfindən  informasiyanın  açıqlanması  üçün mənəvi  dəlil 
mövcuddur.  Bir  çox  AİB  üzvləri  hökümət  məlumatlarının  informasiya  qanunları  və  ya 
konstitusiya maddələri vasitəsilə açıq olmalı olmasını hesab edirlər.  İctimai  təşkilat kimi AİB 
ictimaiyyət qarşısında məsuliyyət daşımalıdır.  İnformasiya olmadan  cavabdehliyə nail olmaq 
mümkün deyil.  
 

                                                 
8  78  inkişaf etməkdə olan və keçid dövrü ölkələri arasında  son 20  ildə artımın müxtəlif  səviyyələrinin  izahı üçün 
araşdırmalar  göstərir  ki,  “artımın  proqnozlaşdırılmasında  vacib  olan  fərdi  xüsusiyyət  informasiyanın  əldə 
edilməsidir”. Siegle, Joseph. 2001. Demokratikləşmə və İqtisadi Artım: Hesabatlı Təşkilatların Töhfəsi. 
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Qutu 2. AİB Xarici Əlaqələrin İcmalı:  
Əsas Dərslər  

AİB  xarici  əlaqələrinin  genişlənməsi  və  ictimai 
məzmunun  gücləndirilməsi  üçün  aydın  və  məqsəd 
yönlü xarici əlaqələr strategiyasını inkişaf etdirməlidir. 
Bu strategiya aşağıdakı kimi əsaslanmalıdır: 
 

• Güclü  liderlik  və  əməkdaşlarının  stimulu. Menecment 
bir başa xarici əlaqələrlə məşğul olmaqla  liderliyini 
nümayiş  etdirməli  və  mümkün  olduqda 
əməkdaşlarını  xarici  əlaqələrlə  məşğul  olmağa 
həvəsləndirməlidir.    Güclü  Menecment  liderliyi 
əməkdaşlarının daha fəal xarici əlaqələr fəaliyyətinə 
qatılmasına  yönəlmiş  mədəniyyətin  əsasını  təşkil 
edir.  

 

• AİB  üstünlüklərinin  aydın  olması. AİB  bilməlidir  ki, 
onun  üstünlükləri  hansılardır,  bununla  əlaqədar 
işlərdə  harda  durur,  və  nə  üçün.  Bu  daha  geniş 
ictimaiyyətə informasiyanın çatdırılması üçün onun 
bacarığının əsasını təşkil edir.    

 

• Orijinal  düşüncə.  AİB  təşkilatın  divarlarından 
kənarda  maraq  kəsb  edən  məsələlərlə  bağlı 
araşdırma aparıb mövqeyini müəyyənləşdirməli və 
bu mövqeyini fəal olaraq ictimaiyyətə çatdırmalıdır.  

 

• İnformasiyanın Effektiv yayılma strategiyası. AİB əmin 
olmalıdır  ki,  əməliyyat  təcrübələri  və 
araşdırmalarının  əksəriyyəti  hədəf  qruplarına 
yönəlmiş  münasib  və  əldə  edilə  bilən  nəşrləri 
yaratmaq üçündür.  

 

• Fəal  daxili  əlaqələr. Əməkdaşlar  effektiv  olaraq AİB 
görüşlərini xarici hədəf qruplarına  çatdırmaq üçün 
AİB  görüşləri  ilə  tanış  olmalıdır.  Bu,  AİB‐lə  daha 
aktiv daxili ünsiyyət qurmağı tələb edir. 

III. İCTİMAİ ƏLAQƏLƏRDƏ AİB TƏCRÜBƏSİ 

A. Informasiya Siyasətinin İcrası 

1. Informasiya Siyasətinin Əsas Xüsusiyyətləri 

15.  Informasiya  Siyasəti  AİB‐in  strateji  gündəliyi  və  vəzifələrini  dəstəkləyir.  O mesajların 
ötürülməsini, onların  çatdırılacağı hədəf qruplarını və  çatdırılma metodunu müəyyənləşdirir. 
Bunun əsas dörd mesaji vardır: (i) AİB Asiya və Sakit Okean regionunda bütün üzv ölkələrinin 
marağında  olan  davamlı  iqtisadi  inkişafı 
həvəsləndirir;  (ii)  AİB  mühüm  inkişaf 
rolunu  yerinə  yetirir;  (iii) AİB  iqtisadi  və 
sosial dəyişikliyin katalizatorudur;  və  (iv) 
AİB  regional  və  subregional  əməkdaşlığı 
həvəsləndirir.  AİB  bu  mesajların  hədəf 
qruplarını  və  mesajların  onlara 
çatdırılmasının  müxtəlif  yollarını 
müəyyənləşdirir.  
 
 

2. İcranın 
Qiymətləndirilməsi 

16.  Informasiya Siyasətinin qəbul olunduğu 
onillikdə, AİB vətəndaş cəmiyyəti qrupları, 
inkişaf  təşkilatları,  beynəlxalq  və  yerli 
media  daxil  olmaqla  böyük  miqdarda 
hədəf  qrupları  ilə  əlaqələrini 
genişləndirmiş  və  gücləndirmişdir.  Geniş 
ictimaiyyətə  xəbərlər  və  görüşlərini 
ötürürdü.  İnformasiyanın  yayılmasından 
hədəf  qrupları  ilə  fəal  işləməyə  doğru 
dönüşə başladı. 
 
17.  Aydın  başlanğıc  nöqtəsi  və  ya 
monitorinq  strukturunun  olmamasından, 
Informasiya  Siyasətinin  məqsədlərinə  bu 
günə  olan  nail  olub‐olmama  proqresini 
qiymətləndirmək  çətindir.    Bununla  belə, 
siyasətin  qəbul  olunduğu  onillikdən, AİB 
əməliyyatlarının  müxtəlif  aspektlərinin 
dəyərləndirilməsini aparmışdır və bu AİB‐
in  xarici  əlaqələrində  şərh  olunmuşdur. 
Uzun Müddətli Strateji Struktur (2001‐2015), 
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Daimi  Nüməyəndəliy  Siyasətinin  İcrasında  Tərəqqinin  Dəyərləndirilməsi  (2000)  və  Asiya    İnkişaf  
Bankının Yenidən Qurulması (2001) daha güclü xarici əlaqələrə ehtiyac olduğunu ön plana çəkir. 
AİB  xarici  əlaqələrinin  dəyərləndirmələri  həm  qərargah,  həm  də  sahə  səviyyəsində  xarici 
əlaqələrin  gücləndirilməsini  tövsiyə  edir  (əsas  dərslər  üçün  Qutu  2‐yə  müraciət  edin). 
İnformasiya  Siyasətinin məqsədlərinə  çatmaq  üçün  bu  tövsiyələrdən  yalnız  bir  neçəsinə  əməl 
olunmuşdur.  Bununla  belə  siyasət  qəbul  olunduğu  vaxtdan  AİB  əməliyyatlarının  müxtəlif 
aspektlərinin  dəyərləndirilməsini  aparmış,  və  xarici  əlaqələrlə  bağlı  şərh  vermişdir.  Uzun 
Müddətli  Strateji  Struktur  (2001‐2015),  Daimi  Nümayəndəlik  Siyasətinin  İcrasında  Tərəqqinin 
Dəyərləndirilməsi (2000) və Asiya  İnkişaf  Bankının Yenidən Qurulması (2001) xarici əlaqələrin daha 
da güclü olmasına ehtiyacı vurğulamışdır.  
 
18.  Çıxarılası nəticə odur ki, xarici hədəf qruplarının AİB barədə anlayışlarında müəyyən 
tərəqqinin olmasına baxmayaraq, AİB Asiya və Sakit okean regionunun inkişafında olan roluna 
müvafiq ictimai rəyə hələ də nail ola bilməmişdir. Informasiya Siyasəti elə bir vaxtda yazılmışdır 
ki, AİB inkişafa verdiyi töhfəsini təbii və buna aid izahatı lazımsız hesab etmişdir. Buna görə də 
AİB  xarici  əlaqələrə  az  vəsait  ayırmış  və  buna  lazımı  səviyyədə  diqqət  ayırmamışdır.  Qısa 
olaraq,  Informasiya  Siyasəti,  yazıldığı  zamanın  məhsulu  olmuşdur.  Zaman  dəyişib.  Uzun‐
müddətli  Strateji  Strukturda  (2001‐2015)  ifadə  olunmuş  ümumi  niyyətə  çatmaq  üçün  “xarici 
nüfuzu gücləndirmək” və ya Asiya və Sakit okean regionunda öyrənən təşkilat və inkişafa dair 
biliklərin mənbəyi olması üçün artıq kifayət deyildir. 
B. Açıqlama Siyasətinin İcrası 

1. Açıqlama Siyasətinin Əsas Xüsusiyyətləri  

19.  Açıqlama Siyasəti AİB‐in üzərinə “informasiyanın açıqlanması prezumpsiyası” öhdəliyini 
qoyur. Prezumpsiya müəyyən hüquqi və praktiki məcburiyyətin olmadığı halda tətbiq olunur. 
Açıqlama  Siyasəti  AİB  missiyasının  uğuruna,  ictimai  dəstəyə  müvafiq,  yardım  göstərmək 
istədiklərinə  isə  nümunə  olmaq  üçün  bütün  sahələrdəki  əməliyyatlarının mümkün  olan  ən 
yüksək səviyyədə şəffaflığını və açıqlanmasını təmin etmək məqsədini daşıyır. Açıqlama Siyasəti  
üç təsnifat kateqoriyasına bölünür: “məxfi,” “yalnız rəsmi istifadə üçün,” və “təsnif edilməmiş.”  
 
20.  Açıqlama Siyasəti tələb edir ki, layihə və ya proqram məzmunu ilk dəfə olaraq AİB Biznes 
İmkanları siyahısına salındıqda bütün layihə və proqramlar üçün hazırlansın. Bu, dövlət sektor 
layihə və ya proqram məzmunlarının layihə və ya proqram Direktorlar Şurası tərəfindən təsdiq 
olunandan  sonra müntəzəm  olaraq  təshihini  tələb  edir,  lakin  özəl  sektor  layihə məzmunları 
haqda heç nə deyilmir. Açıqlamanın baş verə biləcəyi şərtlər Prezidentin hesabat və tövsiyələri 
(PHT),  texniki  yardım  hesabatları,  sektor  sənədləri,  imkanların  araşdırılması  və  ətraf mühit 
sənədləri  daxil  olmaqla  müəyyən  sənədlər  üçün  izah  edilir.  Açıqlama  Siyasətinə  istinad 
olunmayan  layihələr və ya sənədlərə aid  texniki  informasiya sifarişi müvafiq departament və 
hökümət  tərəfindən  təsdiqlənməlidir. Nəhayət, Açıqlama  Siyasətində  göstərilir  ki,  informasiya 
sifarişçiləri 22 iş günü ərzində AİB‐dən cavab almalıdırlar. 
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2.İcranın Qiymətləndirilməsi  

21.  Açıqlama  Siyasəti  qəbul  olunan  zamandan,  AİB  xarici  hədəf  qrupları  üçün  daha  çox 
informasiyaların  açıq  olmasına  nail  olumuşdur,  və  bu  proseslə  də, AİB  rolu, məqsədləri  və 
əməliyyatları  barədə  ictimaiyyətin  daha  da  geniş  məlumatlandırılmasına  töhfə  vermişdir. 
Şəffaflığın  faydasının  tanınmasına  baxmayaraq  icra  strategiyasının  olmaması  bunun  tam 
anlaşılmasına mane yaratmışdır.   
 
22.  Bir  çox  xarici maraqlı  tərəflər  hesab  edirlər  ki,  açıqlama  həmişə mümkün  olmur,  və 
məxfiliyin aydın meyarlarına ehtiyac var. Praktikada,  informasiyanın “məxfi” olub olmaması 
AİB və üzv hökümətlərə aiddir. Hesab olunur ki, AİB  çox vaxt kredit  alanın  informasiyasını 
açıqlama prezumpsiyasını nəzərə alaraq məxfi qəbul edir. Xarici respondentlər iddia edirlər ki, 
xüsusi bir  strategiya,  siyasət,  layihəyə  aid açıqlama yalnız müzakirələr bitdikdən və qərarlar 
qəbul olunduqdan sonra verilə bilər. 
 
23.  Başqa sahələr də var ki, onlara aid cari Açıqlama Siyasətində təkmilləşdirmə tələb olunur. 
Açıqlama  Siyasəti  bəzi  sahələrdə  qeyri‐aydın  və  qarışıqdır  və  bir  çox  cari  sənədlərə mətndə 
istinad  olunmamışdır.  Bir  çox  əməkdaşlar  sifarişləri  yerinə  yetirir,  və  AİB  və  üzv  ölkə 
hökümətlərinin  layihə  ərazisində  yaşayan  insanlar,  və  onların  adından  problemləri  qaldıran 
təşkilatlara maraq  kəsb  edən müəyyən  sənədləri  açıqlamaqdan  ötrü  təsdiqlərini  gözləyərkən 
sərf  etdikləri  vaxt  barədə  narahatdırlar.  Bəzi  əməkdaşlarhansı  informasiyanın  açıq  olub‐
olmaması,  hansı  ofislərin  açıqlanma  sifarişlərinə  cavabdeh  olmaları  və  bu  sifarişlərin  necə 
əlaqələndirilmələri  barədə  çətinlik  çəkirlər.  Onların  treninqə  ehtiyacları  var.  Bundan  əlavə 
əməkdaşlardeyirlər  ki,  layihə məzmunlarının məcburi  təshihinə AİB  administrativ  sistemləri 
əngəl törədir və bu məsələ arxa plana çəkilir. 
 
24.  Təcrübə  göstərir  ki,  aşkarlıq  əməliyyatların  keyfiyyətini  artırır.9  Təcrübə  həmçinin 
göstərir ki, layihələr layihənin dizayn və icrası zamanı informasiya qənaətbəxş olmadığından və 
vaxtında  açıqlanmadığından  yerli müştərilərin  şikayətlərinə  səbəb  olur.10 Bir  çox  əməkdaşlar 
hesab  edirlər  ki,  əhəmiyyətli məsləhət  və  inkişaf  prossesində  iştiraka  daha  çox  dəstək  təklif 
edən, islah edilmiş siyasətə ehtiyac var. 
 
25.  Bununla yanaşı, əməkdaşlaranlayır ki, şəffaflıq daxili məsləhətləşmə prosesini müdafiə 
etmək,  üzv  ölkə  hökümətlərinin  inamını  qorumaq  və  güclü  müştəriyə  yönəlmiş  istiqaməti 
saxlamaq  ehtiyacı  ilə  tarazlaşdırılmalıdır. Ümumiyyətlə, məxfilik  daha  çox  həssas  sahələrdə 
hökümətlərə birbaşa məsləhətlər  veriləndə, müzakirələrin daha erkən mərhələlərində münasib 
hesab  olunur. Çətin  iş  vəzifələrinə  istinad  edərək,  əməkdaşlar  həmçinin  xəbərdarlıq  edir  ki, 
yeni qoyulacaq açıqlama tələbləri düşünülməmiş əlavə işə gətirib çıxara bilər.  

                                                 
9  Fowler, Alan. 2001. Ölkə Strategiyası və Proqramının Planlaşdırılmasında İştirakın Gücləndirilməsi. Manila. AİB.  
10 Xüsusi  Layihə  Fasilitatoru  tərəfindən  AİB  ofisinə  keçmiş  Ekspertiza  Funksiyası  altında  təqdim  olunmuş 
şikayətlərdə AİB yardım fəaliyyətləri barədə məlumatın açıqlanmasının qənaətbəxş olmadığı göstərilir.  
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C. Nəticə 

26.  1994‐cü  ilin  Informasiya  Siyasəti  və  Açıqlama  Siyasəti  təshih  edilməlidir.  Şəffaflıq 
öhdəliyini yerinə yetirmək və maraqlı tərəflərin hörmət və inamını qazanmaq üçün AİB güclü 
liderlik, münasib resurslar və xarici əlaqələr barədə təşkilat daxilində fikirlərin dəyişdirilməsinə 
dayanaraq daha aydın və cəmləşdirilmiş yanaşma inkişaf etdirməlidir. Bu cür yanaşma AİB‐in 
işində maraqlı  tərəfin  iştirakını gücləndirmək məqsədilə  informasiyanın vaxtında və müvafiq 
açıqlanmasını dəstəkləyən istehsal mədəniyyətinə cilallanmalıdır. 
 
 

IV. SİYASƏT  

27.  İctimai  əlaqələr  siyasətinin  (Siyasət) məqsədi maraqlı  tərəflərin AİB‐ə olan  inamını və 
AİB‐lə  işləmək  qabiliyyətini  artırmaqdır.  AİB  əməliyyatlarının  inkişaf  təsirini  daha  da 
gücləndirilməsi üçün Siyasət aşağıdakı məsələlərə yönəlibdir: 

 
• AİB    rəhbərliyi,  başqa maraqlı  tərəflər,  və  ümumiyyətlə  ictimaiyyət  arasında 

AİB‐in fəaliyyəti, siyasəti, strategiyaları, vəzifələri və nəticələrinin açıqlanması və 
anlaşılması; 

• inkişaf  məsələlərində  yeni  və  innovativ  perspektivlərlə  təmin  etmək  üçün 
öyrənilmiş dərslər və bilgi inkişafı mübadiləsi; 

• inkişaf  prosesində  iştiraka  yönəlmiş  AİB‐lə  layihə  təsir  olunan  insanlar  daxil 
olmaqla maraqlı tərəflər arasında daha geniş ikitərəfli informasiya yayımı; və 

• AİB əməliyyatlarının şəffaflığı və məsuliyyəti 
 

28.  Beləliklə, AİB  işi, görüşləri və  fikirləri haqqında   bilgi və  informasiyanı  ictimaiyyət və 
maraqlı  tərəflərlə daha da  fəal  bölüşdürəcəkdir. AİB həmçinin  fərdi  informasiya  sifarişlərinə 
cavab  olaraq məlumatı  açıqlayacaqdır. Məxfilik  üçün  ciddi  səbəb  olmadıqda  informasiyanın 
açıqlama prezumpsiyası olacaqdır. 
 
29.  AİB  etiraf  edir  ki,  şəffaflıq  yalnız  inkişafın  effektivliyini  deyil,  həm  də  ictimaiyyətin 
təşkilata  olan  inamını  artırır.  AİB  şəffaflığın  müsbət  nümunəsi  olacağına  və  şəffaflıq 
məsələlərində üzvlərinə verdiyi məsləhətlərə uyğun hərəkət edəcəyinə çalışır. 
 
30.  AİB  inkişaf  etməkdə  olan  üzv  ölkələrdə  dəstək  verdiyi  fəaliyyətlərin  ölkəyə məxsus 
olduğunun önəmliliyini qəbul edir. Buna görə də inkişaf etməkdə  olan üzv ölkələrin görüşləri 
və maraqlarına Siyasətin icrası zamanı hörmətlə yanaşılmalıdır.  
 
31.  AİB  insanların  AİB‐in  yardım  etdiyi  fəaliyyətlər  barədə  informasiya  və  ideyaları 
axtarmaq,  almaq  və  ötürmək  haqqını  dəstəkləyir.  AİB  maraqlı  tərəflərlə  ünsiyyət  qurmaq, 
onları  dinləyə  bilmək  və  onların  rəylərini  öyrənmək  üçün  informasiyanı  vaxtında,  aydın  və 
münasib qaydada  çatdırmalıdır. AİB  layihənin dizaynı və  icrasına onların  töhfə verə bilməsi 
üçün təsir olunan  insanlarla kifayət qədər vaxtında informasiya ilə bölüşməlidir. 
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32.  İşi təkmilləşdirmək üçün keçmiş təcrübələrdən öyrənərək AİB uğursuzluqlar və uğurlar 
haqda hesabat verməlidir. AİB məlumatı yalnız mənfi olduğuna görə  saxlamalı deyildir. AİB 
siyasət və  əməliyyatlar üzrə konstruktiv debat və dialoqu həvəsləndirməlidir.  İctimai  təşkilat 
kimi, AİB ictimaiyyət qarşısında hesabat verməlidir.  
 
33.  AİB  seçərəkdən  məlumatı  açıqlamamalıdır;  Siyasət  üzrə  siyasət,  strategiya  və  icra  
planlarının  şərtlərinə  uyğun  olaraq  AİB‐in  açıq  elan  etdiyi  informasiyanı  əldə  etməkdə 
insanların hüquqları bərabər olmalıdır. 
 
34.  AİB  üzvləri,  vətandaş  cəmiyyəti  təşkilatları,  biznes,  media,  akademik  müəssisələri, 
inkişaf üzrə tərəfdaşlarının və umumiyyətlə ictimaiyyətin yoxsulluğun Asiyada azaldılmasında 
rolu barədə anlayışlarını genişləndərmək üçün çalışmalıdır.  
 
35.  Praktika  və  qanun  baxımından  tam  açıqlama  həmişə mümkün  olmur. Məsələn, AİB 
ideyaları  araşdırılmalı,  informasiyanı  bölüşməli,  daxilində  və  üzvləri  ilə  açıq  müzakirələr 
aparlmalı  və  özəl  sektor  əməliyyatlarına  aid  xüsusi  tələbləri  müzakirə  etməlidir.  AİB 
əməkdaşlarının,  özünün  və  özəl  sektorda  layihə  sponsorlarının  qeyri‐ictimai    /biznes 
informasiyasının  məxfiliyini  qorumalıdır.  Bununla  belə,  istisnalar  məhduddur  və  AİB 
hazırladığı bütün informasiyanı bu informasiya  Siyasətin 126‐cı, 127‐ci, 130‐cu paraqraflarında 
göstərilmiş istisnalara aid edilmədikdə açıqlamalıdır. 
 
36.   Siyasətin başqa müddəaları  ilə məhdudlaşdırılmadıqda Direktorlar  Şurasına catdırılan 
sənədlər  Direktorlar  Şurasına  paylandıqdan  dərhal  sonra  açıqlanmalı,  Direktorlar  Şurasının 
müzakirəsinə təqdim olunan sənədlər isə Direktorlar Şurası tərəfindən təsdiq olunduqda və ya 
müsbət rəy verildikdə açıqlanmalıdır. 
 
37.  AİB Siyasətində göstərilən ümumi prinsipləri aşağıda  təsvir edilən strategiya vasitəsilə 
icra  etməlidir.    Siyasətdə  AİB‐in  fəal  olaraq  ictimaiyyət  üçün  açıqlayacağı  informasiya  və 
həmçinin  informasiyanın  AİB‐in  sifarişi  ilə  ictimaiyyət  üçün  açıqlanacağının  və  ya  AİB‐in 
razılığı olmadan açıqlanmayacağının müəyyən şərtləri göstərilir.  
 
38.  Siyasətin  açıqlama  müddəaları  (başqa  müddəaları  deyil)  və  Direktorlar  Şurası 
tərəfindən hər hansı başqa təsdiq olunmuş siyasət arasında ziddiyət yarandığı halda Siyasətin 
açıqlama müddəalarına üstünlük verilməlidir. 
 

V.  STRATEGİYA 

39.  Siyasətin məqsədlərinə çatmaq üçün bu strategiya  iki xüsusi nəticəni  əldə etmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur:  
 

(i) fəal xarici əlaqələr; və 
(ii) AİB əməliyyatları barədə informasiyadan təkmilləşdirilmiş istifadə imkanları. 

 



 

 

9

40.  Strategiya  iki  ayrı  lakin bir‐birini  tamamlayan hissələrdən  ibarətdir:  xarici  əlaqələr və 
informasiyanın  açıqlanması. Xarici  əlaqələr AİB‐in  tanıdılması  və  əsas müştəriləri  tərəfindən 
anlaşılması  üçün  əsasən  güclü  xarici  əlaqələrin  qurulmasında  cəmləşəcəkdir  –nəticə  (i). 
İnformasiya açıqlanmasının məqsədi, xüsusilə AİB‐lə birbaşa əməliyyat və biznes əlaqələrində 
olan insan və təşkilatlarla tərəfdaşlığın gücləndirilməsi olacaqdır —nəticə (ii).   
 
A. Xarici əlaqələr 

41.  AİB  konkretləşdirilmiş  xarici  əlaqələr  siyasətini  müəyyən  etməklə  xarici  əlaqələrə 
yanaşmalarını prioritetləşdirərəkgücləndirəcəkdir. AİB üzvləri üçün önəmli məsələlərdə aydın 
mövqe ortaya qoyacaq, bu mövqeni izah etmək üçün informasiya məhsullarını təkmilləşdirərək 
daha  geniş  şəkildə  yayacaqdır.  Təşkilat  daxilində  xarici  əlaqələrin  önəmliliyinə  aydınlıq 
gətirmək üçün AİB təşkilat planlarında düzəlişlər edəcək və buna uyğun olaraq əməkdaşlarının  
bacarıqlarını inkişaf etdirəcəkdir.   
 

1. İlkin şərtlər  

42.  Xarici auditoriyaların maraqlarını artırmaq üçün, AİB əmin olmalıdır ki:  
 

(i) orijinal ideyalar və inkişaf məsələlərinə dair aydın mesajlar verir; 
(ii) əməliyyatı  təcrübə  və  araşdırmalarından  irəli  gələn  bu məsələlərin  beynəlxalq 

müzakirələrində fəal iştirak edir; 
(iii) media və digər xarici auditoriyalarla görüşmək üçün müntəzəm olaraq imkanlar 

axtarır; 
(iv) açıq  və  fəal  daxili  ünsiyyət  saxlamaqla  əməkdaşlarAİB‐in  məsələlərlə  bağlı  

görüşləri və mövqeləri barədə məlumatlandırılır; 
(v) sənədləşmə aparır; və 
(vi) əməkdaşlarıAİB‐lə  birbaşa  əməliyyat  və  biznes  əlaqələri  quran  insan  və 

təşkilatlarla güclü əməkdaşlığı davam etdirir. 
 

2. Liderlik və Motivasiya 

43.  AİB  Menecmentinin  hər  bir  üzvünün  xarici  əlaqələrin  gücləndirilməsində  yüksək 
səviyyəli    öhdəliyi  vacibdir.  AİB‐in  xarici  əlaqələr  strategiyasının  müəyyənləşməsində, 
təshihində  və  icrasında  Menecment  əsas  rol  oynayacaqdır.    AİB‐in  əsas  ünsiyyət  quran 
Menecment üzvləri xarici əlaqələr fəaliyyətində fəal iştirak edəcək və AİB‐in əsas auditoriyaları 
ilə donor  və  borc  alan  ölkələrdə  qərar  verənlər  və  rəy  liderləri daxil  olmaqla  güclü  əlaqələr 
quracaqdır.    
 
44.  AİB‐in əməkdaşlarının xarici auditoriyalarla aktiv işləmək həvəsində olmadığını və AİB 
daxilində xarici əlaqələrin yalnız ikinci dərəcəli məsələ deyil, həm də riskli olduğu barədə geniş 
yayılmış  fikri  nəzərə  alaraq,  Menecment  tərəfindən  əməkdaşlarının  xarici  əlaqələrdə  fəal 
iştirakının həvəsləndirilməsi vacibdir. Əməkdaşlarınınişinin ictimaiyyətə izahının indi prioritet 
olmasını  anlamasına  Menecment  əmin  olmalıdır.  Bunun  üçün,  Menecment  əməkdaşlarıilə 
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ünsiyyətini genişləndirəcək, onlarla fikirlərini bölüşəcək və bütün səviyyələrdə onların rəylərini 
öyrənəcəkdir.  
 

3. Hədəf Auditoriyaları 

45.  AİB  geniş miqyaslı  auditoriyalarla  işləyir  və  onlara  təsir  etməyə  çalışır  (Qutu  1).  Bu 
qrupların hər biri AİB üçün önəmlidir və onun  effektivliyinə  töhvə verə bilər. AİB‐in  əsas  iş 
apardığı inkişaf etməkdə olan üzv ölkələr, onun gündəlik əməliyyatlarında əsas partnyorlarıdır. 
AİB‐in uzun müddətli məqsədlərinə çatması üçün bu ölkələrdəki qərar verənlər və rəy liderləri 
ilə    güclü  əlaqələri  vacibdir.  Bu  əlaqələrin  inkişafında  və  saxlanılmasında  daimi 
nümayəndəliklər  xüsusi  rol  oynayacaqdır. Donor  ölkələrdəki  qərar  verənlər  və  rəy  liderləri, 
başqa  inkişaf  təşkilatları  və  vətəndaş  cəmiyyəti  daxil  olmaqla,  digər  auditoriyalarla  etibarlı 
əlaqələrin  qurulması  AİB  əməliyyatları  və  onların  effektivliyinin  artması  üçün  önəmlidir 
(paraqraflar 9‐14).  
 
46.  Resurslar  həmişə  məhdud  oluduğundan  AİB  auditoriyalarını  prioritetləşdirməlidir. 
AİB‐in  inkişaf etməkdə olan üzv ölkələrdəki geniş miqyasda qərar verənlər və rəy  liderləri  ilə 
sıx  biznes  əlaqələrini  nəzərə  alaraq,  bu  strategiya  yeni,  xüsusilə  də  donor  ölkələrdəki 
auditoriyaları  cəlb  etməyi  nəzərdə  tutur.  Auditoriyaların  prioritetləşdirilməsi  aşağıdakı 
meyarlara  əsaslanacaqdır:  
 

(i) Qərar  verənlərə  təsir  səviyyəsi.  AİB  əməliyyatları  müxtəlif  qərar  verənlərin, 
xüsusilə də nazirlərin, parlament üzvlərinin və dövlət  icraçılarının  təsirindədir. 
Hədəf qrupları bu qərar verənlərin fikirləri əsasında seçiləcəklər.  

 
(ii) Dolayısı hədəf qrupları üçün ”kanallar” rolu. AİB barədə informasiya və fikirlər bir 

çox iştirakçılar tərəfindən ifadə olunur, və bundan sonra geniş hədəf qruplarına 
ötürülür. AİB elə əlaqələr quracaq ki, bu əlaqələr onun mesajlarının strategiyada 
bir  başa  deyil,  dolayısıyla  müəyyənləşmiş  hədəf  qruplarına  çatdırılmasında 
yardımçı olsun.   

 
47.  İnkişaf etməkdə  olan üzv ölkələrində hədəf qrupları ilə əlaqələrin gücləndirilməsi təsir 
olunan  insanlar  üçün  təmas  nöqtələri  olan  AİB  əməliyyat  şöbələrinin  məsuliyyəti  olaraq 
qalacaq, və bu  şöbələr xüsusi əməliyyatlara bir başa qatılan vətəndaş cəmiyyəti  təşkilatları  ilə 
əməkdaşlığın qurulmasına cavabdeh olacaqdır. QHT Mərkəzi ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti 
ilə əlaqələrin qurulmasına və davamlılığına cavabdehdir.   
 
48.  AİB üçün geniş ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulması vacib olsa da, bu strategiya donor və 
ya  inkişaf etməkdə olan üzv ölkələrdəki  icimaiyyəti və ya özəl sektoru birbaşa hədəf qrupları 
kimi nəzərdə tutmur.  AİB‐in geniş ictimaiyyətlə əlaqəsi bir başa olmayaraq  qalacaqdır.11  
 

                                                 
11  Qəbul olunub ki, informasiya ictimaiyyətə media və başqa rəy liderləri vasitəsilə çatdırıldıqda rəy liderlərinin fərdi 
görüşləri və anlayışları ilə tənzim olunur. 
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4. Hədəf Auditoriyaları ilə Əlaqələrin Yaradılmasına  Yanaşmalar 

49.  Hədəf  auditoriyaları  ilə  güclü  və  davamlı  əlaqələrin  qurulması  ardıcıl  şəxsi  qarşılıqlı 
əlaqələri  və  yalnız  ictimai  əlaqələr materiallarını  deyil,  həm  də mütəmadi  əsas  informasiya 
mübadiləsini  tələb edəcəkdir. Bu  əlaqələrin qurulması üçün vaxt və xüsusilə də pul gərəkdir, 
çünki AİB‐in gərargahı Manilada yerləşir, bu isə nə beynəlxalq media, nə də araşdırma mərkəzi 
deyildir. Əlaqələr Menecment və rəhbər işçilər tərəfindən missiyalar zamanı və nümayəndəlik 
ofislər vasitəsilə qurulacaq və inkişaf etdiriləcəkdir. 
 
50.  AİB  aparıcı  media  ilə  əlaqələrini  gücləndirəcəkdir.  Qəzet,  jurnal  və  TV  xəbərlər 
proqramlarında  Menecmentin  çıxışları  AİB  araşdırmaları  və  əməliyyatları  barədə  hədəf 
auditoriyalarına təsir etmək üçün KİV‐lərdə informasiya yayacaqdır. AİB müntəzəm olaraq rəy 
liderləri  ilə AİB barədə  informasiya mənbələrinə aid sorğular keçirəcək və buna uyğun olaraq 
hədəf medianı seçəcəkdir.  
 
51.  Xarici əlaqələr Avropa, Yaponiya və Şimali Amerikadakı nümayəndəlik ofislərinin əsas 
funksiyası  olacaqdır.  Bu  ofislər  media  və  rəy  liderləri  ilə  əlaqələri  genişləndirmək  üçün 
fəaliyyət  göstərəcək,  AİB‐in  görüşləri  və  inkişaf  məsələləri  barədə  informasiya  yayacaq  və 
inkişaf üzrə ictimai müzakirə və debatlara qatılacaqdır.   
 
52.  Menecment  və  əməkdaşlarkonfranslar,  seminarlar  və  beynəlxalq  tədbirlərdə  AİB‐in 
mesajları və onun  işi barəsində məlumatları  çatdıracaq.12 Əhəmiyyətli  təsirə nail olmaq üçün  
cəmləşdirilmiş, xarici strategiya tədricən həyata keçiriləcəkdir.  
 

5. Əsas Əlaqələndiricilər  

53.  Xarici yayım üçün vəsaitlərin məhdud olmasını nəzərə alaraq, AİB  tam aydın  şəkildə 
əlaqələndiricilərini və  işləyəcəyi xüsusi hədəf qruplarını müəyyənləşdirməlidir.   Prezident və 
Vitse  Prezident AİB‐in  ən  əsas  olan  əlaqələndiricilərindən    olacaqdır.  Şəxsi  əlaqələr,  yüksək 
səviyyəli  forumlarda  çıxışlar,  müsahibələr  və  məqalələr  vasitəsilə  qabaqçıl mediada  AİB‐in 
hədəf  qrupları  arasında  adının  yüksəldilməsinə  səylərini  yönəldəcəkdir.  Baş  iqtisadçı,  başqa 
şöbə  və  ofis  rəhbərləri,  daimi  nümayəndəliklər  və  nümayəndəlik  ofislərinin  rəhbərliyi  daxil 
olmaqla xarici auditoriyalarla fəal ünsiyyətdə olacaqlar.   
 
54.  Buna  əlavə  olaraq,  AİB‐in  ekspertləri,  özəlliklə  də  xüsusi  bazar  iqtisadiyyatı 
araşdırmaları keçirdikləri halda, şəxsi əlaqələr qurmaqla, konfranslara müraciət etməklə, media 
ilə danışmaqla və öz ekspertiza sahələrində rəy məqalələri yazmaqla şəbəkələr quracaqlar.    
 

                                                 
12 AİB xarici  fəaliyyətini  izləmək və planlaşdırmaq üçün hal‐hazırda  elektron  xarici  tədbirlər qeydiyyat  jurnalının 
üzərində işləyir. 
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B. İnformasiyanın Açıqlanması 

55.  Siyasət AİB‐in hazırladığı və ya hazırlanılması üçün sifariş etdiyi sənədlərinə açıqlama 
tələbləri qoyur. Belə sənədlərin hazırlamaq üçün tələbləri izah etmir. AİB‐in başqa siyasətlərinə 
istinadlar Siyasət vasitəsilə edilir. AİB‐in başqa siyasətinə hər bir  istinad bu siyasətə vaxtaşırı 
düzəlişlər  olunduğu  kimi  verilir.  AİB  tərəfindən  inkişaf  etdirilmiş  və  ya  yenidən  baxılmış 
istənilən  siyasət  və  ya  strategiya  Siyasətin  qüvvəyə mindiyi  tarixdən  sonra  bu  siyasət  və  ya 
strategiya üzrə tələb olunan sənəd və başqa informasiyaya aid açıqlama tələblərini aydın ifadə 
etməlidir. Bu açıqlama tələbləri Siyasətdə göstərilmiş ümümi prinsiplərə uyğun gəlməlidir.  
 

1. Tərcümələr 

56.  AİB‐in  işçi dili  ingilis dilidir.13 Bununla belə, sənədlərin və başqa  informasiyanın digər 
dillərə  tərcüməsi  çox  vaxt  iştirakı  həvəsləndirmək  üçün,  həmçinin  də AİB‐in  yardım  etdiyi 
fəaliyyətin  səhmdarlar  və  başqa maraqlı  tərəflərin  anlaması  və  dəstəkləməsi  üçün  gərəkdir.  
Xarici maraqlı  tərəflərlə məsləhətləşmələr  apararaq,  AİB  onun  əməliyyatlarına  aid  sənədlər 
üçün tərcümə əsasını inkişaf etdirməlidir.  
 
57.  AİB  əməliyyat  ehtiyaclarından  asılı  olaraq  tərcümələri  öz  üzərinə  götürəcək.  Bu 
tərcümələrə  aşağıdakı  informasiya  daxildir:  (i)  biznes,  siyasətlər  və  strateji  fikirlərə 
ünvanlanmış və geniş beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılası məlumat; (ii) ictimai, xüsusən də təsir 
olunan insanlarla məsləhətləşmələr üçün məlumat (paraqraf 74); (iii) xüsusi ölkələr, layihələr və 
proqramlara aid məlumat; və (iv) internetdə yerləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş məlumat. 
 
58.  Tərcümə  kriterilərinə,  aid  olan  auditoriyanın  savadlılıq  səviyyəsi,  bildikləri  dillər, 
tərcüməyə alternativlər, tərcümə üçün tələb olunan vaxt və xərclər daxildir.  
 

2. AİB Əməliyyatlarına dair İnformasiya 

59.  AİB inkişaf fəaliyyətini başlamaq və icra etmək məqsədilə borc  alanlarla və özəl sektor 
layihə sponsorları ilə sıx əməkdaşlıq edir. Bunu edərkən, AİB borc alanları və sponsorları  AİB‐
in yardım göstərdiyi  əməliyyatları barədə  informasiyanın açıqlanması prezumpsiyası  ilə  tanış 
edəcəkdir. Müəyyən edilmiş vaxt müddətinə uyğun olaraq və müvafiq borc alanla və ya özəl 
sektor  sponsoru  ilə məsləhətləşmələrdən  sonra  aşağıdakı  sənədlər  ictimaiyyət  üçün  açıq  və 
açıqlama istisnaları seksiyasına uyğun olmalıdır (paraqraflar 123‐130).  
 
 
 
 
 

                                                 
13 AİB. 1966. Asiya İnkişaf Bankının Əsasına dair Razılaşma. Manila: Maddə 39.1. 
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a. Ölkə və Regional Proqramlar  

i. Strategiya və Proqram Qiymətləndirmələri 

60.  AİB  ölkə  strategiyası  və  proqramı  (ÖSP),  habelə  regional  əməkdaşlıq  strategiyası  və 
proqram  (RƏSP)  sənədlərini  hazırlayarkan  qiymətləndirmə  üzrə  araşdırmalar  aparır.  Bu  cür 
strategiya  və  proqram  qiymətləndirmələrinə  yoxsulluğun  təhlili,  iqtisadi  analizlər,  tematik 
analizlər (gender,  idarəçilik, ətraf mühit və özəl sektor) və sektor qiymətləndirmələri daxildir. 
Qiymətləndirmələr  qeyri‐hökümət  tərəflərlə  məsləhətləşərək  aparılarsa,  ölkə  daxili  maraqlı 
tərəflər  üçün  qaralama  variantında  açıqlana  bilər.  AİB  strategiya  və  proqram 
qiymətləndirmələrini tamamladıqda ictimaiyyət üçün açıqlamalıdır.  

 
ii. Strategiyalar və Proqramlar  

61.  ÖSP  ölkə  ilə  razılıqda  AİB‐in  aralıq  inkişaf  strategiyasını  və  əməliyyat  proqramını 
müəyyən edir. ÖSP‐lərə AİB yardımını gözləyən layihələrin konseptual sənədləri daxildir. ÖSP‐
nin  təshihi  (ÖSPT) ÖSP‐nin davamlı münasibliyini nəzərdə  tutur, onun  icrasını  təsvir edir və 
növbəti 3 il üçün əməliyyat proqramını şərh edir.  
 
62.  Bundan  əlavə,  RƏSP  subregional  səviyyədə  təklif  olunan  AİB  yardımının  məntiqi 
əsaslandırılmasını  verir.  RƏSP  AİB  yardımının  dövlət  vəzifələrini  və  strategiyalarını  necə 
tamamladığını müəyyən edir və təklif olunan regional layihələrin konseptual sənədlərini əhatə 
edir. RƏSP hər il təshih edilir(RƏSPT).  
 
63.  AİB  növbəti  il  üçün  hazırlanması  planlaşdırılan  yeni  strategiyalar  və  proqramların 
siyahısını ictimaiyyət üçün müntəzəm olaraq açıqlamalıdır.  

 
64.  Maraqlı  tərəflərlə  lazımı məsləhətləşmələri  həvəsləndirmək14  və  ölkələrində  və/və  ya 
regionda onlara  ilkin  strategiya və proqramlara  töhfə vermələrinə  imkan yaratmaq üçün AİB 
ölkə  daxilində  maraqlı  tərəflərə  ilkin  strategiya  və  proqramları  məsləhətləşmələrdən  öncə 
onların  şərhlərinə  təqdim  etməlidir.  Bunlar  (i)  ilkin  sənəd  tamamlanandan  sonra;  və  (ii) 
strategiya  və  proqramın  ilkin  versiyası  hazırlanandan  sonra,  lakin menecment  toplantısında 
baxılmasından öncə təqdim olunmalıdır.  
 
65.  Direktorlar  Şurasının  təsdiqindən  sonra  AİB  strategiya  və  proqramları  və  Şuradakı 
strategiya və proqramlar üzrə sədrin hər müzakirəyə aid xülasəsini açıqlamalıdır. Əgər ingilis 
dili müvafiq ölkədə geniş istifadə olunmursa, AİB Direktorlar Şurası tərəfindən dəstəklənəndən 
sonra  istənilən  yeni  ölkə  strategiyası  və  proqramını  (və  ya  onun  təshihi)  90  təqvim  günü 
ərzində geniş anlaşılan dilə tərcümə etməlidir.   

 

                                                 
14 AİB. 2001. Yenidən Təşkilatlanmış AİB üçün Biznes Prosesləri.  Manila: Əlavə 2: 2‐4 and Əlavə 4: 2. 
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b. Siyasətlər, Strategiyalar və Əməliyyat Qaydaları 

66.   AİB  siyasətlərinin,  sektor  və  tematik  strategiyaların  yenidən  baxılması  və  inkişafı 
zamanı səhmdarların və digər maraqlı olan fərd və təşkilatların aktiv iştirakına cəhd edir. AİB 
müntəzəm olaraq, siyasətlərinin və sektoral və tematik strategiyalarının baxılacaq siyahısını 12 
ay  ərzində  açıqlamalıdır. Menecment  tərəfindən  bu  inkişaf  və  ya  baxılmaq  üçün  konsepsiya 
sənədinin müddəaları siyahıya əlavə olunmalıdır. AİB gözlənilən üz‐üzə görüşlər daxil olmaqla 
əlaqələr planlarını bu planlar  tamamlanandan sonra açıqlamalıdır. AİB  ictimaiyyət  tərəfindən  
məsləhət    məqsədilə  istifadə  oluna  biləcək  ən  azı  bir  siyasət  və  strategiya  sənədinın  ilkin 
variantını  hazırlamalıdır.  Digər  siyasət  və  strategiyaların, məsələn,  ictimai  əlaqələr  siyasəti, 
yoxsulluğun  azaldılması  strategiyası  və  hesabat  vermə  mexanizminin  AİB  Menecmenti 
tərəfindən  onların  həmçinin  bu  paraqrafın  tələblərinin  predmeti  ola  bilməsini müəyyən  edə 
bilər.  
 
67.  AİB  bütün  siyasət  və  strategiya  sənədlərini  Direktorlar  Şurası  və  ya  Menecment 
tərəfindən  təsdiq  olunduqdan dərhal  sonra  açıqlamalıdır. Direktorlar  Şurasının  toplantısında 
müzakirə olunan hər bir siyasət və strategiya üzrə AİB  iclas sədrinin xülasəsini siyasət və ya 
strategiya sənədini açıqladığı zaman açıqlamalıdır.    
 
68.  AİB ölkə və  regional proqramlar və  layihələrin  işlənməsinin  siyasət və prosedurlarını 
ictimaiyyət  üçün  açıqlamalıdır.  Bunlara  Əməilyyatlar  Vəsaiti  (Bank  Siyasətləri  və  Əməliyyat 
Prosedurları) və Yenidən Təşkilatlanmış AİB üçün Biznes Prosesləri   daxildir. AİB həmçinin Layihə 
Administrasiyası  Təlimatını,  əməkdaşlarının  əsas  prinsiplərini  və AİB  əməliyyyatları  barədə 
kitabçaları açıqlamalıdır.    
 

c. Layihələr və Proqramlar 

i. Layihə və ya Proqram üzrə İnformasiya Sənədi (LİS) 

69.  AİB  layihənin  qısa  xülasəsini  daxil  edilən  layihə  və  ya  proqram  üzrə  informasiya 
sənədini  ictimaiyyət  üçün  açıqlamalıdır.  LİS‐lərə  dövlət  və  özəl  sektor  layihələri  üçün  daxil 
olmalıdır:  (i)  layihənin  adı;  (ii)  sektor,  tematik və məqsədli  təsnifat;  (iii)  layihənin/proqramın 
nömrəsi;  (iv) yardım  tipi və ya üsulu;  (v) yerləşməsi və  coğrafi  əhatə zonası;  (vi)  təsvir;  (vii) 
gözlənilən  inkişaf  effekti  daxil  olmaqla  işlərin  miqyası  və  məqsədi;  (viii)  xərclər  və 
maliyyələşdirmə  planı  (yalnız  dövlət  sektoru  layihələri  üçün);  (ix) layihənin  icraçısı  və  ya 
sponsoru  (sponsorları);  (x)  social  və  ekoloji  nöqteyi  nəzərdən  kateqoriyanın  verilməsi;  (xi) 
ekoloji  və  sosial məsələlərin  xülasəsi;  (xii)  ölkə mühiti;  (xiii)  aparılmış  və  ya  planlaşdırılmış 
məsləhətləşmələr; (xiv) AİB şöbəsi, bölməsi və ya məsul vəzifəli şəxs; (xv) layihənin konseptual 
sənədinin və ya özəl sektor konseptual icazə sənədinin  təsdiqlənmə tarixi; (xvi) LİS tərtibat və 
onun  son  təshih  tarixi;  (xvii)  artıq  hazırlanmış  və  ya  tərtibata  hazırlanan  texniki  sənədlərin 
siyahısı; və  (xviii)  layihələndirmə vaxtı, hazırlıq dövrü,  reallaşdırma, ekpertiza və Direktorlar 
Şurasında baxılma daxil olmaqla təxmini cədvəl. LİS‐ə hələ tamamlanmadığına görə (viii), (x), 
(xi),  (xiii),  və  (xvii)  müddəalardakı  informasiya  ilkin  LİS‐in  açıqlanma  anına  kimi  daxil 
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olunmaya bilər. Bu informasiya açıqlanan kimi sadalanan müddəalardakı informasiyalar daxil 
ediləcəkdir.   
 

ii. LİS Dövlət Sektoru 

70.  Layihə  və  ya  proqramın  konseptual  sənədinin  təsdiqindən  30  təqvim  günündən  gec 
olmayaraq, AİB dövlət  sektoru LİS  layihə və ya proqram üzrə hazırlıq  işlərinin başlanmasını 
ictimaiyyətə  açıqlamalıdır.  Dövlət  sektorunun  kredit  layihələrinin  hazırlıq  dövründə 
layihələndirmə və nəzarət sxeminin hazırlanması üzrə işlər aparılır ki, bu da layihənin icrasını 
qiymətləndirməyə  əsas  verir.  AİB  layihənin  və  ya  proqramın  ekspertizasınadək  LİS‐ə 
layihələndirmə və nəzarət sxemini daxil etməlidir.   
 
71.  Layihə və ya proqramın hazırlıq prosesində, layihənin və proqramın cari statusunu əks 
etdirmək məqsədilə  AİB  hər  rüb  LİS‐i  təshih  etməlidir.  Layihənin  icrası  dövründə  özünün 
layihə  idarə  sistemlərini  istifadə  etməklə AİB,  dövlət  kreditli  layihələrin  və  texniki  yardımlı 
layihələrin  aparılmasına  nəzarət  edir.  Layihələrin  icrası  prosesində  AİB,  yerinə  yetirilmə 
fəaliyyətləri,  yaranan  problemləri,  qoyulan məqsədlərin  inkişafı  statusunu  əks  etdirmək  və 
kredit vəsaitlərin istifadəsi məqsədilə hər rübdə LİS‐i təshih etməlidir.  
 
72.  AİB  əgər  dövlət  layihələrinin  və  ya  proqramlarının  aparılmasında  iştirakını 
dayandırmağı  qərara  alırsa, müvafiq  LİS‐ə  bu  qərarın  səbəbləri  göstərilməklə müvafiq  ərizə 
daxil  edilməlidir. AİB  6  ay  ərzində dayandırılmış  layihələrin LİS‐lərini  ictimaiyyət üçün  açıq 
saxlamalıdır.  
 

iii. Özəl  Sektorun LİS 

73.   Özəl  sektor  layihəsinə  Direktorlar  Şurası  tərəfindən  baxılmasına  qalan  30  təqvim 
günündən  gec  olmayaraq  layihəyə  Direktorlar  Şurasında  baxılacağı  müəyyən  edilirsə,  AİB 
layihə üzrə  ilkin LİS‐i açıqlamalıdır. Ekoloji baxımdan həssas  layihələr  ətraf mühit  siyasətinə 
uyğun, belə ki,  ətraf mühitin  ilkin öyrənilməsi və ya qısa  ekoloji  ekspertizası  tələb olunursa, 
nəticələri  120  təqvim  günündın  az  olmayaraq   Direktorlar  Şurasında  baxılmasına  qədər AİB 
tərəfindən  özəl  sektor  LİS‐i  açıqlanmalıdır.15  Layihənin  hazırlanması,  yenidən  işlənməsi, 
reallaşdırılması gedişində görülən  işlərin dəyişkən  inkişaf  statusunu  əks etdirmək üçün,  əgər 
belə  olursa, AİB hər  rüb LİS‐i ytəshih  etməlidir.  Əgər AİB  özünün  özəl  sektorun  layihəsinin 
icrasında  iştirakını dayandırmaq haqqında qərar qəbul edərsə, bu halda qərar müvafiq LİS‐də 
əks olunmalıdır.   Dayandırılmış  layihələrdə bu qərar qəbul edilən vaxtdan 6 ay  ərzində AİB, 
LİS barədə ictimaiyyətə açıqlama verməlidir.   
 
 
 
 

                                                 
15  Ətraf mühit qiymətləndirmə hesabatlarının hazırlanması üçün AİB  tələbləri, bax AİB. 2002. Ətraf Mühit Siyasəti. 
Manila. 
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iv. Təsir olunan İnsanlar üçün İnformasiya 

74.  Təsir olunan  insanlar, digər  şəxslər və  təşkilatlarla dialoqa nail olmaq məqsədilə AİB, 
göstərilənlərə hazırlıq mərhələsində olan  işlənilən dövlət və ya özəl  layihə və proqram  (sosial 
və ekoloji məsələlər daxil olmaqla) haqqında təsir olunan insanlara informasiya verməlidir. AİB 
layihələrin  sponsoru  və  maliyyə  dəstəkləri  olanlarla  sıx  əlaqə  saxlamalı  və  onların  lazımı 
məlumatlar aldığını, həmçinin  təklif olunmuş  layihələrdən göstərıcılərin geri alındığına  əmin 
olmalı,  təsir  olunan  insanlarla  əlaqələrin  mütəmadi  aparılmasını  və  kontakt  dayaqlarını 
müəyyən  etməlidir.  Belə  fəaliyyət  növü  layihələrin  hazırlıq  işləri  və  bütün  iş  mərhələləri 
ərzində  aparılmalıdır  ki,  təsir  olunan  insanların  rəyi  lazımı  səviyyədə  nəzərə  alınsın.  AİB 
layihələrin icrasında maraqlı tərəflərin rəyi və şərhlərinin nəzərə alınmasına təminat verməlidir. 
Həmçinin  AİB  layihədə  ciddi  miqyasda  dəyişiklik  olarsa,  təsir  olunan  insanları  istənilən 
informasiya ilə təmin etməlidir.   

 
75.  74‐cü  paraqrafın  tələblərini  həvəsləndirməkdən  ötrü  inkişaf  etməkdə  olan  ölkələrin 
hökümətləri AİB ilə birlikdə əlaqələr təşkil etməklə müəyyən layihə və proqramlar işləyə bilər, 
xüsusən  də  onlar  ictimaiyyətdə  yüksək  maraq  doğurar.  Belə    planlar,  misal  üçün  özünü 
tövsiyələr vasitəsilə  təsir olunan  insanlar arasında dialoqun  təşkilini,  ictimaiyyətin  iqtisadi və 
hüquqi  islahatlar  barədə  informasiyalarına  geniş  yol  açır,  təsir  olunan  insanların 
nümayəndələrini AİB  layihə  və  proqramlarının  işlənib  icrasına  cəlb  edir  və  əhali  kütləsinin, 
vətəndaş təşkilatlarının inkişaf prosesində geniş iştirakını yaradır.16  
 
76.  Özəl  təşkilatlar  və  icraçı  institutlar  öz  iş  mahiyyətinə  görə  çoxşaxəli  və  müxtəlif 
imkanlara malikdir, və bir çox hallarda onlarla ünsiyyətdə AİB çevik mövqe tutur. Mahiyyətcə, 
ekoloji  və  sosioloji  tələblərə  AİB  əsaslı  kapital  yatırımı  özəl  sektora  və  dövlət  sektorunun 
layihələri  üçün  praktiki  olaraq  eynidir.  AİB  siyasətinə  əsasən  özəl  sektorun  sponsorları, 
qiymətləndirmə,  tənzimləmə  etməli, monitorinq  aparmalı  və  sponsorluq  etdikləri  layihələrin 
sosial    və  ekoloji  mühitə  təsirini  xəbər  verməlidirlər.  AİB  tələblərinə  görə  özəl  sektorun 
sponsorları layihələrin ilkin işlənmə mərhələlərində təsir olunan əhali ilə əlaqə yaratmalıdırlar, 
həmçinin  ictimaiyyət  vaxtında  layihələr  haqqında  asan  başa  düşüləsi  formada  müvafiq 
məlumatlar  almalıdır.  Bu  mənada  layihənin  sponsoru  qiymətləndirmə  edənədək  AİB,  təsir 
olunan əhali ilə o hansı formada əlaqə yarada bilməsini məlumatlandırmalıdır.  
 

v. Ətraf Mühitin Vəziyyətinin Qiymətləndirilməsi 

77.  Ətraf Mühit siyasətinin tələblərinə uyğun olaraq, AİB A kateqoriyalı layihələr üçün ətraf 
mühitə  təsirin ümumi  qiymətini  və  ya  ətraf mühit  baxımından həssas  sayılan B  kateqoriyalı 
layihələr üçün ətraf mühitin ilkin tədqiqatını, (i) AİB Direktorlar Şurasında borcun baxılmasına 
qalmış,  (ii)  A  kateqoriyalı  altlayihə  və  ya  ətraf  mühit  üçün  həssas  sayılan  B  kateqoriyalı 

                                                 
16   Əlaqə planlarında vəzifələr, formalar (dil daxil olmaqla), metod və məlumatın bölüşdürülməsi müddəti; maraqlı 
tərəflər; və əsas məsələlər göstərilir. Bura həmçinin cavabların daxil edilməsi aiddir. Bəzi əlaqə planlarına  layihə 
informasiya mərkəzlərinin inkişafı daxildir. Uyğun olduqda, belə mərkəzlərin təsviri və maliyyələşdirmə planları 
layihə təklifinə daxil edilir.   
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altlayihənin  təsdiqinə qədər və ya  (iii) müvafiq hallarda  layihədə  ciddi dəyişiliklərin  təsdiqə 
qədər ən azı 120 təqvim günü ərzində açıqlamalıdır.  Maraqlı tərəflərin sifarişlərinə əsasən, AİB 
ətraf mühitə təsirin tam qiymətini və ətraf mühitin ilkin tədqiqatını təqdim etməlidir.17   
 
78.  Ətraf Mühit  siyasətinin  tələblərinə  əsasən,  borc  alan  və  ya  özəl  sektorun  sponsoru 
layihənin ekoloji məsələləri barədə,  təsir olunan əhaliyə  təsir olunan qruplar və yerli QHT‐lər 
ilə məsləhətləşmələr  prosesində  və  ona  qədər müvafiq  informasiyalar  təqdim  etməlidir.18 A 
kateqoriyalı layihələrə borc alan və ya özəl sektor sponsoru təsir olunan əhali qruplarının belə 
bir  informasiya  almasına  2 halda:  (i)  çöl  işlərinin  ilkin mərhələlərində  ətraf mühitin  təsirinin 
qiymətləndirməsinə;  və  (ii)  ətraf mühitə  təsirin  qiymətləndirilməsi  hesabatı  hazırlananda  və 
qiymət verilənə qədər zəmanət verir.  
 
79.  Kredit‐maliyyə  idarələri  səhmdarların  vəsaitləri  və  ya  kredit  xətləri  ilə  altlayihələr 
tərəfindən investisiya verilən layihə və proqramlarda ekoloji siyasət çərçivəsində ətraf mühitin 
qorunması  sistemi  tələb  olunursa,  belə  layihələr  və  ya  proqramlar  üçün  ətraf  mühitin 
qorunması sistemi təsvir olunmalıdır.  
 

vi. Köçürmələr Planı üzrə Sənədlər 

80.  F2/BP Əməliyyat Vəsaiti Bölməsinə əsasən, məcburi köçürmələrə aid məsələlərdə, borc 
verən və ya özəl sektor sponsoru təsir olunan əhali qruplarına təqdim etməlidir:19 
 

(i) köcürmə planı layihəsi –qiymətlədirmədən öncə; 
(ii) son köçürmə planı hazırlanandan sonra – bu cür köçürmə planı; və  
(iii) işlənib hazırlanmış köçürmə planı  ‐ köçürmə planına düzəliş‐təshih  ediləndən, 

işçi plan  işlənəndən, və ya  layihənin və ya proqramın miqyasında dəyişikliklər 
aparılandan sonra20  

 
81.  80‐cı  paraqrafdakı  sənədlər  üzrə  informasiya  ictimaiyyətə  yerli  dillərdə  broşür  və  ya 
buklet  şəklində  təqdim  edilə  bilər.  Az  savadlı  əhali  üçün  digər  uyğun  ünsiyyət  metodları 
nəzərdə tutulmalıdır.   
 
82.  AİB geniş ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmalıdır: 
 

(i) köçürmə planının layihə və ya sxemi (və ya hər ikisi)—qiymətləndirmədən öncə; 
(ii) köçürmənin son planı — son köçürmə planı alınandan sonra; və 
(iii) işlənib  tamamlanmış  köçürmə  planı  —  işlənib  hazırlanmış  köçürmə  planı 

alınandan sonra. 
 

                                                 
17 Layihənin İdarəetmə Təlimatının 5.04 Seksiyasına uyğun olaraq layihə miqyasında ciddi dəyişikliklər. 
18 Ətraf Mühit siyasəti, paraqraf 63‐ə bax.  
19 F2/BP OM Seksiyasında istinad 3. OM Seksiyasının F2/BP uyğun olaraq təsir olunan insanlar. 
20 Miqyaslı dəyişikliklərlə təsir olunan insanlarla planın yayılmasının məhdudlaşdırılması. 
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vii. Yerli Əhali üçün Planlaşdırılan Sənədlər 

83.  Borc  alan  və  ya  özəl  sektor  sponsoru  təsir  olunan  insanlara,  yəni  yerli  əhali/milli 
azlıqlara aşağıdakı sənədlər təqdim etməlidir: 
 

(i) yerli əhalinin inkişafı planı layihəsi—qiymətləndirmədən öncə; 
(ii) yerli  əhalinin  son  inkişaf  planı  tamamlanandan  sonra—  yerli  əhalinin  inkişafı 

planı;  
(iii) tamamlanmış yerli  əhalinin  inkişafı planı  –  işçi  layihə hazırlanmasının  ardınca 

inkişaf  planına  və  ya  proqramına  edilən  düzəliş  və  ya  həcmlərin  dəyişməsi 
aparılandan sonra21. 

 
84.   83‐cü paraqrafda sadalanan sənədlər üzrə informasiya ictimaiyyətə broşür və ya buklet 
şəklində, yerli dillərdə təqdim edilə bilər. Az savadlı əhali üçün digər uyğun ünsiyyət metodları 
nəzərdə tutulmalıdır.   
 
85.  AİB aşağıdakı sənədləri açıqlamalıdır: 
 

(i) yerli əhalinin inkişafı sxemi və ya planı (və ya hər ikisi)—ekspertizayadək;  
(ii) yerli  əhalinin  son  inkişaf  planı  —  yerli  əhalinin  inkişafı  planının  sonuncu 

versiyası alınandan sonra; və  
(iii) tamamlanmış  yerli  əhalinin  inkişafı  planı  —  yerli  əhalinin  inkişafı  üzrə 

tamamlanmış plan alınandan sonra. 
 

viii. Biznes İmkanlarının Siyahısı 

86.  Təyinatdan  Direktorlar  Şurasının  təsdiqinədək,  AİB  maliyyələşdirməsi  üçün  dövlət 
sektorunun  işlənən hər  layihəsinə, biznes  imkanlarının siyahısını açıqlamalıdır. AİB həmçinin 
icra  agentlikləri  tərəfindən  verilən  alınma  üzrə  bildirişləri  və  müqavilə  üzrə  mükafatları 
açıqlamalıdır. 
 

ix. Yoxsulluğun  Səviyyəsi  və  Sosial  Mühitin  İlkin 
Qiymətləndirilməsi  

87.  Yoxsulluğun  səviyyəsini  və  sosial  mühitin  qiymətləndirilməsi  bütün 
investisiyalaşdırılan  layihə  və  proqramlar  üçün  aparılır  ki,  bu  və  ya  digər  əhali  qruplarına 
layihənin münasib və neqativ təsirlərini təyin etmək olsun. Qiymətləndirmə işləri tamamlanan 
kimi AİB onun nəticələrini açıqlamalıdır.  

x.  Texniki Yardım üzrə Hesabat 

                                                 
21 Miqyaslı dəyişikliklərlə təsir olunan insanlarla planın yayılmasının məhdudlaşdırılması. 
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88.  Texniki yardım üzrə hesabat, maliyyə tövsiyəsi olmaqla layihəyə texniki kömək göstərir. 
Müvafiq orqanlar tərəfindən texniki yardım təsdiqlənəndən (Direktorlar Şurası, Prezident və ya 
Vitse‐Prezident tərəfindən) dərhal sonra AİB bütün texniki yardım hesabatlarını açıqlamalıdır.  
 

xi. Texniki Yardım Layihələrində Nəzərdə Tutulan Sənədlər  

89.  Texniki  yardım  layihəsi  çərçivəsində  müəyyən  hesabatların  hazırlanması  nəzərdə 
tutulub  ki,  bunlar  icranın  təhlili,  fəaliyyət  planı,  iqtisadi  sektorların  təsnifatı  və  digər 
məsləhətçilərin  hesabatlarıdır.  Texniki  yardım  hesabatları  tamamlanandan  sonra  AİB  onları 
açıqlamalıdır.  Faktla  razılaşaq  ki,  ölkələr  tez‐tez AİB‐ə  vacib məsələlərə  görə  texniki  yardım 
məsləhəti  kimi  tövsiyələrin  verilməsinə  müraciət  edirlər,  AİB  texniki  yardım  məsləhəti 
çərçivəsində  hazırlanmış  sonuncu  hesabatların  açıqlanmasına  ölkələrə  imkan  verməlidir.22 
Texniki yardım çərçivəsində hazırlanmış ölkə hesabatları və ya onların bir hissəsi yerli maraqlı 
tərəflərə  təqdim  edilə  bilər,  əgər AİB müəyyənləşdirir  ki,  onlar məsləhətçi  danışıqlar  üçün, 
tərəfdaşlıq əlaqələri üçün və ya layihənin işlənməsinə qiymət üçün lazımdır.   
 

xii. Hesabat və Prezidentin Tövsiyəsi  

90.  Direktorlar  Şurasının  təsdiqinə  təqdim  edilmiş  AİB  proqram  və  layihələri  üçün 
Prezidentin  hesabat  və  tövsiyəsi  (PHT)  həlledici  sənəd  sayılır.  Dövlət  sektoru  layihələrinin 
PHT‐ləri Direktorlar Şurası tərəfindən təsdiq ediləndən dərhal sonra AİB sənədi açıqlamalıdır. 
Özəl  sektor  layihələlərinin  PHT‐lərinin  qısa  variantı  təsdiq  ediləndən  sonra  AİB  tərəfindən 
açıqlanmalıdır; bu versiyaya məxfi  informasiya və AİB  layihə qiyməti və əməliyyat riski daxil 
olmayacaq.  

 
xiii. Layihənin İdarə Olunması haqqında Memorandum 

91.  İdarəetmə  haqqında  memorandumun  informasiyasına  görə,  dövlət  sektorunun  hər 
maliyyə  layihəsi və ya proqramı üçün borc verənə,  icra orqanına və AİB‐ə  layihəyə  rəhbərlik 
etmək ixtiyarı verilir. Layihənin idarəetmə haqqında memorandumunun təsdiqindən sonra AİB 
onu açıqlamalıdır. 
   

xiv. Sosial və  Ətraf Mühit Monitorinqi üzrə Hesabatlar 

92.  Kredit müqaviləsinin  şərtləri  üzrə  layihə  və  ya  proqramın  gedişində  sosial  və  ətraf 
mühit monitorinqi üzrə müəyyən  hesabatların  hazırlanması  tələb  oluna  bilər.  Sosial  və  ətraf 
mühit monitorinqlərin hesabatları AİB‐ə  təqdim  edildikdən dərhal  sonra  açıqlanmalıdır. AİB 
özəl sektorun sponsorlarından sosial və ətraf mühit monitorinq hesabatlarının təsir olunan əhali 
qruplarına təqdim edilməsini tələb etməlidir. Təsir olunan əhali qruplarının diqqətinə verilmiş 
sosial  və  ətraf  mühit  monitorinqlərin  hesabatları  AİB‐ə  təqdim  edildikdə  onun  tərəfindən 
açıqlanmalıdır.  

                                                 
22 Siyasətin  istiqamətlənməsinə  əsasən,  açıqlanma  prezumpsiyası,  belə  sənədlərin  istənilən  redaktəsi  və  ya 
ixtisarlanması 126‐cı və ya 127‐ci paraqraflarda sadalanan istisnalara əsaslanmalıdır.  
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xv. Layihə və Proqramların Miqyasının Dəyişməsi 

93.  AİB  təsdiqə  təqdim  edilən,  əhəmiyyətli  miqyas  dəyişikliyi  olan  layihə  və  proqram 
sənədlərini Direktorlar Şurasında təsdiqindən sonra açıqlamalıdır.   
 

xvi. Tranşların Ayrılması haqqında Hesabatlar  

94.  Direktorlar  Şurasında  və  ya  Menecment  tərəfindən  təsdiq  edildikdən  sonra  dövlət 
sektorunun  kompleks  kreditləşdirmə  əməliyyatlar  proqramı  çərçivəsində  ayrılan  tranşlar 
haqqında hesabatları AİB açıqlamalıdır.  
 

xvii. Layihə, Texniki Yardım və Proqram İcrası Hesabatları 

95.  Layihə,  texniki  yardım  və  proqramın  icrası  haqqında  hesabatlar  Direktorlar  Şurası 
üzvləri arasında yayılandan sonra AİB hesabatları açıqlamalıdır. Özəl sektor  layihələrin  icrası 
haqqında hesabatda inkişafa dairməsələlərin yerinə yetirilməsi haqqında informasiya olmalıdır.  
 

d. Strategiya, Proqram və Layihələrə dair Digər İnformasiya 

i. Əməliyyatların Qiymətləndirilməsi  

96.  Hər ilin dekabrında AİB özünün növbəti ilə planlaşdırdığı işlərin siyahısını ictimaiyyət 
üçün açıqlamalıdır. Həmçinin fəaliyyət növlərinin seçmə kretirisi açıqlanmalıdır.  
 
97.  AİB  müntəzəm  olaraq,  aşağıdakı  hesabatları  hazırlayır:  layihə/proqramın  yerinə 
yetirilməsi  haqqında  audit  hesabatları,  texniki  yardım  layihəsinin  icrası    haqqında  audit 
hesabatları,  təsirin  tədqiqatlarının  qiymətləndirilməsi,  ölkəyə  yardım  proqramına  qiymət, 
sektora  yardım  proqramına  qiymət  və  xüsusi  qiymətləndirmə  işləri.  Bu  hesabatların  hamısı 
Menecment və Direktorlar Şurasına daxil olduqdan sonra AİB tərəfindən açıqlanmalıdır. Əgər 
hesabat  İnkişafın  Effektivliyi Komitəsində  (İEK) müzakirə  olunursa,  onda AİB müzakirədən 
sonra  2  həftə  ərzində  İEK  nəticələrini  açıqlamalıdır.  Həmçinin  AİB,  Menecment  və  ya 
Əməliyyatların Qiymətləndirilməsi departamentinin  cavablarını, belələri olduqda,  ictimaiyyət 
üçün açıqlamalıdır.  
 
98.  AİB  həmçinin  illik  qiymətləndirmə  hesabatları  hazırlayır.  İllik  qiymətləndirmə 
təfsilatında  görülən  qiymətləndirmə  işlərinin    yekünu  və  Əməliyyatların Qiymətləndirilməsi 
Departamentinin nəticələri göstərilir. Kredit  portfeli və texniki yardım üzrə öhdəliklərin yerinə 
yetirilməsi  illik  hesabatda  AİB  investisiya  portfelinin  icrasına  illik  qiymət  verilir.  İllik 
qiymətləndirmə hesabatlar İEK‐də müzakirədən sonra AİB tərəfindən açıqlanmalıdır.   
 

ii. Birgə Maliyyələşdirmə üzrə İnformasiya 

99.  Birgə  maliyyələşdirmə  tələb  olunan  dövlət  sektorunun  layihələrinin  rüblük 
hesabatlarını AİB hər rüb açıqlamalıdır. Texniki yardım haqqında hər müvafiq hesabatda rəsmi 
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ortaq  maliyyələşdirmə  üzrə  informasiya  açıqca  verilməlidir,  məsələn,  texniki  yardım 
verilməsinə olan layihənin əsas şərtləri və ya investisiya layihəsi. Əgər birgə maliyyələşdirilən 
tərəflərin  etirazı  yoxdursa,  ilk  tələb  olanda  AİB,  belə  birgə  maliyyələşdirmə  və  hüquqi 
müqavilələri  təqdim  etməlidir.  Birgə maliyyələşdirən  tərəflərin    etirazı  yoxdursa, AİB  birgə 
maliyyələşdirən tərəflərlə ikitərəfli və ya çoxtərəfli maliyyə müqavilələrini imzaladıqdan sonra, 
AİB onu açıqlamalıdır. Birgə maliyyələşdirmələr üzrə kommersiya müqavilələrinin açıqlanması 
lazım deyil.  
 

iii. Antikorrupsiya İnformasiyası 

100.  AİB fırıldaq və ya korrupsiya ittihamları haqqında ərizələrin vaxtaşırı istintaqını aparır. 
Bu  istintaqın  statistik  nəticələrini  AİB  açıqlamalıdır.  Bundan  əlavə  auditlərın  əhəmiyyətli 
tövsiyə  və  rəyləri  AİB  İllik  Hesabatına  daxil  edilməlidir.  Özünün  antikorrupsiya  siyasətinə 
əsasən  AİB  istintaqın  nəticələrini,  istintaq  subyektlərinin  şəxsiyyətini  və  təqsirkar  tərəflərin 
adını  daxil  etməklə  AİB  daxil  olan  üzv  ölkələrin  hökümətləri,23  ilə  istintaqın  nəticələrini 
araşdıra bilər.   
 

iv. Dövlət  Sektorunun  Layihə  və  Proqramları  üzrə  Hüquqi 
Müqavilələr 

101.  AİB 1 yanvar 1995‐ci ilə qədər imzaladığı dövlət sektorunun kredit müqavilələri, layihə 
müqavilələri  və  onlara  edilən  düzəlişlərə  gəlincə,  açıqlamadan  öncə  AİB  müvafiq  ölkə 
hökümətinin  razılığını  almalıdır.  Əgər  AİB  sorğusuna  30  təqvim  günü  ərzində  açıqlama 
haqqında müvafiq ölkə etiraz etmirsə, onda AİB sorğudan sonra 60 gün ərzində istənilən tələb 
edən tərəfə müqavilənin göstəricilərini təqdim etməlidir.  
 
102.  AİB  tələb  üzrə  1  yanvar  1995‐ci  ildən  Siyasət  qüvvəyə minən  tarixədək  olan  dövlət 
sektorunun  kredit  müqavilələrini  və  layihələrini,  həmçinin  bu  müqavilələrdə  istənilən 
konfidensial  informasiyalardan  istifadədən  sonra, daxil  edilən düzəlişli müqavilələr müvafiq 
ölkələrin təyini və müqavilələrin bağlanması və düzəlişi anından sonra təqdim etməlidir.  
 
103.  Siyasət  qüvvəyə minəndən  sonra,  imzalanmış  dövlət  sektorunun  kredit müqavilələri, 
Asiya  İnkişaf Fondunun  (AİF) qrant müqavilələri və  layihə müqavilələrini AİB açıqlamalıdır. 
AİB  belə müqavilələri məxfi  informasiyaları  çıxardandan  sonra  açıqlamalıdır. Hər  hansı  bir 
düzəliş aparılarsa, AİB onların təsdiqindən sonra iki həftə ərzində düzəlişlər haqqında açıqlama 
təqdim etməlidir.   
 
 

v. Özəl Sektor Layihələri üzrə Hüquqi Müqavilələr 

104.  AİB  özəl  sektorun  AİB  ilə  bağlanmış  layihələr  üzrə  müqavilələri  və  onlara  olan 
düzəlişləri açıqlamamalıdır.  

                                                 
23 AİB. 1998. Antikorrupsiya. Manila. 
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3. Digər Informasiyalar 

a. İşlərin Nəticələri Əsasında Asiya İnkişaf Fondunun Vəsaitlərinin 
Ayrılması  

105.  AİB  tədricilik  siyasəti, AİF  vəsaitlərini  almaq  hüququnu  verir.24  Səlahiyyətli  ölkələrə 
vəsaitlərin  ayrılması  siyasəti,  əldə  olunmuş  nəticələr  əsasında  borcların  idarə  edilməsi 
kriterilərini və prinsiplərini təyin edir.25 AİF vəsaitlərinə daxil olmaq imkanı olan hər ölkə üçün, 
AİB fəaliyyətin nəticələri haqqında illik  işlərin qiymətləndirilməsi hesabatında hər belə ölkəyə 
işlərin  fəaliyyəti  cədvəlində  rəqəmli  qiymət  açıq  təqdim  edilməlidir. Həmçinin  ölkə  siyasəti 
üzrə tövsiyələri və institutların qiyməti açıqlanmalıdır.  
 

b. İqtisadi Göstəricilər və Tədqiqatlar 

106.  AİB özünün İllik Hesabatını, həmçinin Asiya Regionunun İnkişaf  Perspektivini, Asiya İnkişaf 
Perspektivinin  Yeni  Versiyasını  və  iqtisadi  və  sosial  göstəricilər,  analiz  və  proqnozlar  daxil 
olmaqla Əsas Göstəriciləri açıqlamalıdır.   

 
107.  Həmçinin AİB geniş  ictimaiyyətə elektron kitabları kataloqu, konfranslarda məruzələr, 
dövrü nəşriyyat, hesabatlar, tədqiqat işləri və tədqiqatlar, hesabatlar və analizlər daxil olmaqla, 
texniki sənədlər, açıqlamalıdır.  
 

c. İnzibati və Digər İnformasiyalar  

108.  AİB geniş ictimaiyyətə aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:  
 

(i) Asiya İnkişaf Bankının Təsisi haqqında Saziş; 
(ii) AİB nizamnamə normaları;  
(iii) Asiya İnkişaf Bankının İdarəçilər Şurasının Reqlamenti; 
(iv) Asiya İnkişaf Bankının Direktorlar Şurasının Reqlamenti; və  
(v) Asiya İnkişaf Bankının qərargahı haqqında Asiya İnkişaf Bankı və Filipin 

Respublikasının höküməti arasında Saziş. 
 

109.  AİB geniş ictimaiyyətə aşağıdakı informasiyaları təqdim etməlidir:  
 

(i) AİB‐in üzv ölkələri, onların səhmdar kapitalı və səsvermə hüququ; 
(ii) İdarəçilər Şurasının Üzvləri;  
(iii) Direktorlar Şurasının Üzvləri və səsvermə hüququna malik qruplar;  
(iv) Asiya İnkişaf Bankının Komitələri və onların üzvləri;  
(v) AİB Menecmenti və rəhbər işçiləri;  

                                                 
24 ADB. 1998. Bankın DMC Tədricilik Siyasəti. Manila.  
25 ADB. 2004. Asiya İnkişaf Fondunun Vəsaitləri İcra Əsasında Ayrılması Siyasəti. Manila. 
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(vi) AİB təşkilat quruluşu; və 
(vii) Bütün yuxarıda sadalanan qrupların əlaqə informasiyası. 

 
110.  AİB  Direktorlar  Şurasının  təsdiqindən  sonra  geniş  ictimaiyyətə  ölkələrin  təsnifatını 
təqdim etməlidir.  
 
111.  Direktorlar Şurasının təsdiqindən sonra AİB hər maliyyə ilinə büdcə və iş proqramlarını 
təqdim etməlidir.  

 
112.  AİB  özünün  illik  yekün  iclaslarının  müzakirə  qeydlərini,  İdarəçilər  Şurasının  qəbul 
etdiyi qərarlar və  rəhbərlərin  çıxışları daxil  olmaqla,  bu  iclaslardan  sonra  60  təqvim  iş  günü 
ərzində    açıqlamalıdır. Həmçinin AİB  İdarəçilər  Şurasının poçt  ilə  səsvermədən  qəbul  etdiyi 
qərarları ilk tələbdə təqdim etməlidir.   
 
113.  AİB  geniş  ictimaiyyətə  müntəzəm  olaraq  təqdim  etməlidir:  (i)  Direktorlar  Şurasının 
iclaslarının  ilkin  və  sonrakı  3  həftəyə  müzakirə  mövzularının  qrafiki,  (ii)  iclasların 
keçirilməsindən  60  təqvim  günü  gec  olmayaraq  Direktorlar  Şurasının  hər  növbəti  iclasının 
protokolu.  

 
114.  Direktorlar  Şurası  üçün  hazırlanmış,  Direktorlar  Şurası  komitələrinin  hesabatları,  o 
halda ki, əgər komitələr buna müvafiq  tövsiyələr verir və Direktorlar Şurası  isə verilən qərarı 
dəstəkləyirsə, AİB hesabatları açıqlamalıdır. 

 
d. Maliyyə İnformasiyası 

115.  İdarəçilər Şurasının illik iclasına qədər AİB geniş ictimaiyyətə Asiya İnkişaf Fondunun, 
Xüsusi Texniki Yardım Fonudunun, Yaponiya Xüsusi Fondunun, və digər təsis fondlarının adi 
səhm kapitalı haqqında yoxlanılmış maliyyə hesabatını açıqlamalıdır.  
 
116.  116.  Direktorlar Şurasının təsdiqlədiyi aşağıdakı sənədlər açıqlanmalıdır: 

 
(i) Menecmentin  müzakirə  və  analizi  etdiyi  adi  kapital  resursları  və  Xüsusi 

Fondların vəziyyəti, hər fond daxil olmaqla maliyyə göstəriciləri; 
(ii) rüblük qısa maliyyə hesabatları; 
(iii) inkişaf etməkdə olan üzv ölkələrin borc xidmətləri haqqında illik hesabat; və 
(iv) hər maliyyə ilinə AİB büdcəsi. 

 
117.  Yeni səhmlərin açıq emissiyasına aid olan istənilən AİB açıqlama sənədləri, qanunları və 
ya  qərarları  müvafiq  maliyyə  bazarının  idarəçiləri  tələb  edirlərsə,  onlar  dövlət  orqanında 
qeydiyyata alınmalıdır.  
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e. İşlə Təminetmə haqqında İnformasiya 

118.  AİB  geniş  ictimaiyyətə  təqdim  etməlidir:  (i)  AİB‐in  əsas  ödəmə  strukturunu,  əmək 
haqqının səviyyəsinin təyini üçün istifadə olunan metodologiya və Menecmentin güzəştləri və 
(ii) AİB əməkdaşlarının yerləşdirilməsi, başqa işə keçirilməsi, və onların saxlanılması haqqında 
ümumi  vəzifələri  və  strategiyası. Həmçinin AİB  ən  azı  əməkdaşların  işəgötürülməsi  tarixinə 
nəzərən  iki  həftə  qalmış  vəzifələrin  haqqında  informasiyanı  geniş  ictimaiyyətin  diqqətinə 
çatdırılmalıdır. AİB İnzibati Tribunalının qərarı hər dəfə qəbul ediləndən sonra açıqlanmalıdır.   
 

f. AİB Hesabatları Prinsipi Çərçivəsində Verilən İnformasiyalar26  

i. Məsləhətləşmələr Mərhələsi  

119.  Layihələr  üzrə  Xüsusi  Fasilitator  (LXF)  müvafiq  tərəflərin  razılığı  ilə  aşağıdakı 
informasiya və sənədləri açıqlamalıdır: 
  

(i) reklamasiya  \ məktubu—iddiaçının  razılığı  alınandan  sonra  və  LXF  şikayətin 
qəbul oluna bilməsindən; 

(ii) LXF  reklamasiyanın    qəbul  oluna  bilməsi  barədə  qərarı—LXF  qəbul  oluna 
bilməsindən sonra; 

(iii) Reklamasiyanın  ümumi  təsviri  —  iddiaçı  öz  şikayətinin  açılmasına  razılıq 
vermədiyi halda, LXF reklamasiyanın qəbul oluna bilməsinin təyinindən sonra;  

(iv) LXF  tərəfindən  hazırlanmış  təfsilat  və  qiymətləndirmə  hesabatı  (2003), 
hesabatların  məsləhətləşmələrinin4‐cü  mərhələ  dövrünə  əsasən,  və  və  7‐ci 
mərhələ dövründə və  iddiaçının, hökümətin və ya özəl  sektorun  sponsorunun 
razılığı olan hesabatreklamasiya; 

(v) reklamasiyada  qaldırılmış  problemin  həlli  üçün  məsləhətləşmələrə  qatılmış 
tərəflər  və  LXF  ilə  razılaşdırılmış,  hərəkətlərin  ümumitəsviri—7  mərhələ 
məsləhətləşmələr  dövrünün  əvvəlində  və  iddiaçının,  hökümətin  və  ya  özəl 
sektorun razılığı ilə; 

(vi) yuxarıda göstərilən  iv)  fəaliyyətin  icrası üzrə görülən  işlərin yerinə yetirilməsi 
haqqında  hesabat—məsləhətləşmələr  prosesində  tərəflərin  razılığı  ilə 
hesabatların açılması qrafikinə əsasən; 

(vii) LXF yekün hesabatı—iddiaçının, hökümətin və ya özəl sektorun razılığı və onun 
tərəflərə təqdim edilməsindən 7 təqvim günü ərzində; 

(viii) monitorinq  hesabatları—iddiaçının,  hökümətin  və  ya  özəl  sektorun  razılığı  ilə 
idarə üzvlərinə təqdim edilməsindən sonra; və 

(ix) LXF illik hesabatı—Direktorlar Şurasına təqdim ediləndən sonra.  
 
 
 

ii. Nəzarət Mərhələsi  

                                                 
26 AİB. 2003. İnspeksiya Funksiyasının İcmalı: Yeni AİB Hesabatlılığı Mexanizminin Yaradılması. Manila. 
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120.  Nəzarət  Komitəsi  yoxlamaya  sorğu  alınan  7  təqvim  günü  ərzində  əsas,  lazımı 
informasiyalar  daxil  olmaqla,  mətbuat  üçün  bildiriş  hazırlamalıdır.27  Direktorlar  Şurasının 
qərarını  alandan,  Nəzarət  Komissiyasına  yoxlama  aparmaq  səlahiyyətindən  sonra,  Nəzarət 
Komitəsi sorğunun və qərarın müvafiq oluduğunu müvafiq sayırsa, öz hesabatını açıqlamalıdır, 
əgər  Nəzarət  Komitəsi  yoxlamanın  keçirilməsi  sorğusunu müvafiq  qiymətləndirməsə,  onda 
Nəzarət  Komitəsi  müvafiq  olmayan  hesabatı  Direktorlar  Şurası  üzvlərinə  onun  təqdim 
edilməsindən sonra açıqlamalıdır. Həmçinin Nəzarət Komitəsi Direktorlar Şurasından yoxlama 
aparmağa icazə alandan sonra, 14 təqvim günü ərzində yoxlama apararkən özünün səlahiyyət 
hüdudlarını  açıqlamalıdır.  Direktorlar  Şurasının  qərarından  sonra  7  gün  ərzində  Nəzarət 
Komitəsi Direktorlar  Şurasınını qərarını və özünün yekün hesabatını, hesabatın  layihəsi üzrə 
rəhbərliyin  və  soruşan  tərəflərin  şərhlərini  geniş  ictimaiyyətin  diqqətinə  çatdırmalıdır. 
Direktorlar  Şurasının  üzvləri  tərəfindən  bəyənilib,  və  onlarla  maraqlı  tərəflərin  arasında 
yayılandan  sonra  tövsiyələr  və  çatışmazlıqlara  nəzarət  üzrə  hesabatları  Nəzarət  Komitəsi 
açıqlamalıdır. Nəzarət Komitəsi  illik hesabatı, hər  təqvim  ili qurtarandan  sonra  4  ay  ərzində 
açıqlanmalıdır.  
 

g. Asiya İnkişaf Fondunun Danışıqlarına dair İnformasiya   

121.  Ümümiyyətlə, AİB geniş ictimaiyyətə AİF resurslarının doldurulmasına aid danışıqları, 
həmçinin  aralıq  icmal  haqqında  informasiya  verir.   Donorların  iclaslarında müzakirə  olunan 
qeyri‐maliyyə  sənədləri,  donorlara  belə  sənədlər  təqdim  ediləndən  sonra  AİB  tərəfindən 
açıqlanmalıdır.  Hər  iclasdan  sonra,  iclas  sədrinin  təqdim  etdiyi  yekün  məlumatı  AİB 
açıqlamalıdır. Donorların hesabatı Direktorlar Şurası onu təsdiq etdikdən sonra açıqlanmalıdır. 
 

h. Direktorlar Şurasına Təqdim edilən digər Sənədlər  

122.  Direktorlar Şurasına  informasiya və ya  təsdiq üçün  təqdim edilmiş, və Siyasətdə  təsbit 
olunmamış, lakin Menecment və Şura etiraz etmirsə, AİB o sənədləri açıqlamalıdır.     
 

4. Ehtimal olunan Açıqlamalara İstisnalar  

123.  AİB  açıqlama  prezumpsiyasına  126‐cı,  127‐ci  və  130‐cu  paraqraflarda  istisnalar  ifadə 
olunmuşdur.  Əgər  informasiya  sənəddən  çıxarılmışdır,  o  səbəbdən  ki,  “qaydalardan  istisna 
olunma” təyini altına düşür, və ya Siyasətdə göstərilənlərə əsasən, açıqlanmayıb, AİB çıxarılmış 
informasiya  və/və  ya  sənədə  istinad  edərək,  öz‐özlüyündə  bu  çıxarılmış  informasiya  və  ya 
sənədi “istisna” təyinatı ilə ziddiyyət təşkil etmirsə, açıqlanmalıdır.   
 
124.  Əgər  istisnalar  siyahısına  əsasən,  tələb  olunan  sənəd  açıqlanmaya  malik  deyilsə,  
istənilən  sənəddəki  açıqlanma  mövzusu  olmayan  digər  informasiyalar,  sənədin  başqa 
informasiyalarından səliqəli surətdə ayrılıb tələb olunan tərəflərə təqdim edilməlidir. 
 

                                                 
27 Nəzarət Komitəsi açıqladığı sənədlər http://www.compliance.adb.org İnternet səhifəsində  yerləşdirilib 
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125.  Əgər  AİB  hər  hansı  bir  informasiyanı  veribsə  və  onun  cavabını  hər  hansı  bir  şəxs, 
təşkilat  və  ya  qrup  yenidən  tələb  edirsə,  və  ya  tələb  olunan  tərəfə  belə  informasiyaların 
verilməməsinin  səbəbi  göstərilibsə,  AİB  bu  haqda  informasiyanın  verilməsinə  məcbur 
edilməməlidır.  
 

a. Cari İnformasiya 

126.  Siyasətin  istənilən  başqa  müddəalarına  baxmayaraq  aşağıdakı  informasiyalar 
açıqlanmamalıdır: 

 
1. Daxili  informasiyaların  açıqlanması  nəticəsində,  AİB,  qəbul  etdiyi  qərarları,  iclas 

prosesinin  bütövlüyünü  riskdə  qoyan  Direktorlarla,  Direktorların  Müşavirləri  ilə, 
Menecement üzvləri  ilə, AİB  işçiləri və məsləhətçiləri  ilə obyektiv  fikir mübadiləsi və 
ünsiyyətə maneçilik törədən, daxili sənədlər, memorandumlar və digər analoji sənədlər.  
 

2. AİB  və  onun  iştirakçılarının,  həmçinin  digər  təşkilatlarla  aparılan  və  ya  hazırlanan 
iclaslar  prosesində  alınan  qərarların  informasiyası  hansı  ki, AİB müzakirə  prosesinin 
bütövlüyünə,  qərarlarının  qəbul  edilməsinə  risk  yaradır,  obyektiv  qərarların  qəbul 
edilməsinə, fikir mübadiləsinə, maneçilik törədir, xüsusən inkişaf etməkdə üzv ölkələrin 
siyasət məsələlərində.. 
 

3. Hökümət  və  beynəlxalq  təşkilatlardan  açılması  AİB  tərəflərlə  münasibətlərinə  ciddi 
ziyan vura bilən konfidensial informasiyalar.  
 

4. İşə qəbul şərtləri, məhsuldarlığa qiymət və Direktorlar, onların müavinləri, direktorların 
müşavirləri, Menecmentin üzvləri, AİB işçiləri və məsləhətçilər daxil olmaqla, səhhətləri 
haqqında fərdi qeydlər, Direktorlar Şurası xidməti, reqlamenti, qaydalar və göstəricilər 
nəzərdə  tutulan  informasiya  hissələri  istisna  olmaqla,  həmçinin  daxili  apellyasiya  və 
istintaq protokolları.  
 

5. AİB  qarşıdakı  borclar  haqqında  hesabatları,  maliyyə  proqnozları,  AİB  kassa 
əməliyyatları  üçün  fərdi  investləşdirmə  qərarları  haqqında  göstəricilər  və  kredit 
qiymətləri. 
 

6. Ölkənin kredit qabiliyyətinin analizi və kredit reytinqi. 
 

7. Direktorlar Şurasının iclaslarının yazıları,28 113‐cü paraqrafda göstərilənlərdən başqa və 
65‐ci‐67‐ci paraqraflarda yekün informasiyalar. 
 

8. AİB  iştirakçı  tərəflərə  təqdim  etdiyi  və  açıqlandığı  təqdirdə  göstərilən  sahəyə  onun 
kommersiya və maliyyə maraqlarına ciddi ziyan verə biləcək informasiyalar. 

 
                                                 
28 AİB Direktorlar Şurasının hər rəsmi iclasının yazılı qeydiyyatını aparır. O da AİB arxivində saxlanılır. 
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4. Antikorrupsiya siyasəti çərçivəsində, istintaq altında olan, vəzifədə olmaq hüququndan 

kənarlaşdırılan (qara siyahıya salınan) şəxslərin adları olan informasiyalar.. 
 

5. Açıqlanması  təqdirdə  üzvün  dövlət  təhlükəsizliyinə  və  ya  qorunmasına  əhəmiyyətli 
ziyan verə biləcək informasiyalar. 

 
6. Açıqlanacağı  təqdirdə  qüvvədə  olan  qanunvericiliyin  və  müəllif  hüquqları  haqda 

qanunların pozulmasına yönələ biləcək informasiyalar. 
 

7. İşə qəbul şərtləri, məhsuldarlığa qiymət və Direktorlar, onların müavinləri, Direktorların 
müşavirləri, Menecementin üzvləri və məsləhətçilər daxil olmaqla, səhhətləri haqqında 
fərdi  qeydlər,  Direktorlar  Şurasının  xidməti  reqlamenti,  qaydalar  və  göstərişlər 
informasiya  hissələri  istisna  olmaqla,  həmçinin  daxili  apellyasiya  və  istintaq 
protokolları. 
 

8. Ticarət sirrləri. 
 

9. Açıqlanacağı təqdirdə üzv ölkə hökümətinin öz iqtisadiyyatını idarə etmək qabiliyyətinə 
əhəmiyyətli ziyan vura biləcək maliyyə informasiyaları. 
 

10. Açıqlanacağı təqdirdə ədalətin gedişatına əhəmiyyətli ziyan vura biləcək informasiyalar. 
 
128.  O  informasiya ki, onun nəşri  anından  açıqlanmamışdır və  əgər Siyasətin  çərçivəsində 
yaranmışdır, AİB mülahizəsinin  tələbi  üzrə,  Siyasətin  şərtlərinə  riayət  etmək  və  qaydalarda 
təsbit olunan istisnalar hesaba alınmaqla açıqlanmalıdır.   
 
129.  AİB 126‐cı  (1) və  (2) və 127‐ci paraqraflarda  təsbit olunan  informasiyanı açıqlaya bilər, 
əgər  AİB  hesab  edir  ki,  belə  informasiyanın  açıqlanmasına  ictimai  maraq,  onun 
açıqlanmasından gələn ziyan daha çoxdur və ya üzv ölkə onun açılmasını öz qanunvericiliyinə 
uyğun tələb edir.29 
 
130.  Lakin 129‐cu paraqrafın əksinə AİB 126‐cı paraqrafdakı informasiyanı açıqlamamalıdır, 
çünki (i) AİB informasiyanın məxfiliyini saxlamaq üçün üzərinə öhdəlik götürməklə, göstərilən 
informasiyanı,  təqdim  edən  onun  açıqlamasına  etiraz  etmirsə  açıqlamayacaq,  və  ya  (ii)  belə 
informasiyanın açılışı qüvvədə olan qanunvericiliklə qadağan olunur.  
 
 

                                                 
29  “İctimai maraq” təhlükəsizlik və ciddi ətraf mühitin çirklənməsi riskini aşkar edən informasiya sifarişi ilə şərtlənə 
bilər. 
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VI. İCRA TƏDBİRLƏRİ 

A. Rollar və Öhdəliklər 

131.  Siyasətin məqsədi maraqlı tərəflərin AİB ilə əməkdaşlığını möhkəmləndirməkdir. Onun 
bütün departament və ofisləri Siyasətin  icrasına məsuliyyət daşıyacaqdır. AİB spesifik rolu və 
Menecmentin vəzifələri və onun əməkdaşları aşağıda təsvir edilir.  
 

1. Menecment 

132.  Menecment  özünün  xarici  əlaqələrin  möhkəmlənməsinə  sadiq  olduğunu,  xarici 
auditoriyalarla  və  kütləvi  informasiya  vasitələri  ilə  işinin  aktiv  yolla  aparılmasını, 
əməkdaşlarının xarici əlaqələrdə aktiv iştirakının mükafatlandırılması yolu ilə nümayiş etdirir. 
Menecment, Menecment komitəsinin görüşlər vasitəsilə, AİB xarici əlaqələr üzrə yanaşmalarını 
təyin  edir,  yenidən  baxır  ‐  prioritet  sahələr,  əsas  şərhlər,  sosial  orientasiyalı  proqramlara, 
həmçinin onların icrasına maksimal təsir məqsədilə  başçılıq və nəzarət edir. Menecment açıq və 
effektiv daxili əlaqələri həvəsləndirir, təminat üçün əməkdaşlarının hamısı bütün səviyyələrdə 
Menecmentin nöqteyi‐nəzəri və mövqeyi, vəziyyəti haqqında məlumatlandırılır. 
 
 

2. Departamentlər və Ofislər 

133.  AİB bütün departamentləri və ofisləri  Siyasətin  icrasına məsuliyyət daşıyacaqdır. AİB 
əsas  əlaqələndiriciləri  qismində,  departamentlərin  və  ofislərin  başçıları  xarici  auditoriyalarla 
aktiv əlaqə saxlayacaq və AİB xarici əlaqələrinin möhkəmlənməsi işlərinə rəhbərlik edəcək, AİB 
məsələlərinin  başa  düşülüb  genişlənməsi  və maraqlı  tərəflərin  təşkilata  inamını  artıracaqdır. 
Əməliyyat departamentlərinin  əməkdaşları maraqlı  tərəflərlə  əlaqələrdə  əsas  rolu oynayacaq, 
və  informasiyanın  açılması  tələblərinin  qorunması  təminatlanacaqdır.  Onlar  çalışacaqlar  ki, 
əməkdaşlıq etdikləri dövlət, özəl və gəlirsiz sektordan olan bütün şəxslər Siyasətlə tanış olsun. 
Siyasətə əsasən, ictimaiyyətin AİB informasiyalarının əldə etmək imkanı olacaqdır. 
 

3. Xarici Əlaqələr Ofisi (XƏO) 

134.  AİB  Menecmenti  və  onun  bütün  departament  və  ofisləri,  daimi  nümayəndəliy  və 
nümayəndəlikləri  Siyasətin  icrasına məsul  olduğu vaxtda, XƏO  bütünlüklə  onun  icrasına və 
ardıcıl olaraq tətbiq olunmasına məsuliyyət daşıyacaqdır. Xarici əlaqələr yaxşı əlaqələndirilmiş 
yanaşmanı təmin etmək üçün AİB nümayəndəliklərinin işləri XƏO‐ya inteqrasiya olunacaqdır. 
AİB‐də  ictimaiyyətin  təmsilinin yüksəldilməsi və genişlənən öhdəliklərə  effektiv menecmenti 
təmin  etmək  üçün  XƏO  departament  səviyyəsinədək  qaldıracaq  və  bilavasitə Menecmentin 
idarəsi ilə işləyəcəkdir. Olan resurslar üzrə, maksimal faydanın alınması üçün, departament öz 
rolunu  dəqiq  təyin  edir  və  öz  funksiyalarını  prioritet  təriqilə,  Siyasətdə  qeyd  edilmiş,  yeni 
strateji istiqamətlərə əsasən qurur.    
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135.  Siyasət  təsdiq  olunan  andan  3  ay  ərzində  XƏO  iş  planını  və  xarici  əlaqələr  üzrə 
strategiya  komponentinin  icrasına  qiymət  və  rəhbərlik  etmək  üçün monitorinq  strukturunu 
hazırlayır.  
 

a. Açıqlama 

136.  XƏO  ictimai  informasiya  və  açıqlama  üzrə  yeni  bölmə  (İnfoBölmə)  bütün  AİB 
departamentlərinə  məsləhət  və  siyasətin  izahatını  verəcək  və  informasiyaların  açıqlanma 
tələblərinin  monitorinqini  aparacaq.  Həmçinin  İnfoBölmənin  əməkdaşları  üçün  Siyasət 
informasiyalarının açıqlanması  tələbləri üzrə məcburi  təlimlər keçirəcək, və AİB öz Siyasətinə 
müvafiq  təminatı  üçün  əməkdaşlarının  məlumatlandırma  və  həvəsləndirmə  sistemlərini  
hazırlayacaqdır.  O,  əməliyyat  departamentlərinə  xarici  əlaqələr,  strategiya,  proqram  və 
layihələr üzrə planların hazırlanmasına kömək edəcəkdir. O, bilavasitə açıqlama üzrə məsləhət 
komitəsinin  işinə  kömək  edəcək,  Siyasətin  icrasındakı  irəliləyişlərin monitorinqi  haqqındakı 
hesabatları  ötürəcəkdir  (paraqraf  151  bax).  İnfoBölmə  müntəzəm  olaraq  AİB  buraxdığı 
əməliyyat sənədlərinin siyahısını təzələyəcək və ictimaiyyətə geniş istifadəli sənədlər haqqında 
informasiya verəcəkdir. O, həmçinin Siyasətin tələblərinə uyğun sorğuların izlənməsi sistemini 
aparacaqdır. 
 
137.  XƏO  İnternet  səhifəsi  (web)  –  dizaynerlər  komandası  məlumatın  işıqlandırılmasını 
elektron poçtla  saxlayacaq, bu müvafiq  sənədlərin hazırlanmasından dərhal onlara yanaşmaq 
və  elektron  poçt  vasitəsilə  onları maraqlandıran  hər  hansı  informasiyanın  alınmasına  imkan 
verəcəkdir.  
 
138.  XƏO  AİB  işçiləri  arasında  açıqlama  mədəniyyətinə  imkan  yaradacaq,  və  aktiv 
informasiya mübadiləsinə həvəsləndirməyə cəhd edəcəkdir.  
 

b. Tərcümə 

139.  Siyasətin  təsdiqi  anından  6  ay  ərzində  İnfoBölmə  maraqlı  tərəflərlə  razılaşma  üzrə 
tərcümə  sistemini hazırlayır. Tərcümə  sistemi elə üsulları  təsvir edəcək ki, bununla AİB  işlək 
dili  sayılan  ingilis dilindən  əlavə, digər dillərdə olan  informasiyaları AİB geniş həcmdə yaya 
biləcəkdir.  
 
140.  İnfoBölmə  həmçinin  AİB  çərçivəsində  tərcümə  işlərini  əlaqələndirəcək,  AİB  əsas 
sənədlərinin  mərkəzləşdirilmiş  qeydiyyatını  yaradacaqdır.  AİB  üzvlərinin  istifadə  etdikləri 
tərcüməçilərin‐mütəxəssis dilçilərin əsas baza göstəricilərini dəstəkləyəcəkdir. AİB departament 
və ofislərinin tərcümə xidmətləri haqqında məlumatlandırılmasına köməklik göstərəcəkdir.   
 
 

c. İctimaiyyətlə Əlaqələr Siyasəti üzrə Təlimat 

141.  Xüsusən  ictimaiyyətə  istifadəyə  təqdim  edilən  əməliyyat  informasiyaları və  sənədlərə 
XƏO  ictimaiyyətlə  əlaqələr  üzrə  əməkdaşları  üçün  prosedurun  mərhələli  təsviri,  və  AİB 
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əməkdaşlarının  təlimatlandırılması  üçün  əsasnamə  nəşr  etdirəcək.  AİB  əməkdaşları  və 
Menecmenti üçün  təlimat  açıqdır.  Siyasətin  icrası üzrə  özəl  sektorun  sponsorları və AİB‐dən 
borc alan hökümətləri təlimatlandırmaq üçün ayrı təlimat hazırlanacaqdır. Kütləvi informasiya 
sahəsinə aydınlıq gətirmək və prosedurların gələcək faydası üçün XƏO öz direktivlərini kütləvi 
informasiya  vasitələri  ilə  əlaqələri  təshih  edəcəkdir.  Bütün  bu  əsasnamələr  ictimaiyyət  üçün 
açıqlanacaqdır.  (paraqraf 68).  
 

d. İctimai İnformasiya Mərkəzləri Şəbəkəsi 

142.  Siyasətin  icrasının  birinci  ilində,  XƏO  kitabsaxlamalar  yeri  üzrə  AİB  proqramlarına 
yenidən baxılmasını keçirəcək və AİB ictimai informasiya mərkəzlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə 
strategiyanı  hazırlayır.  Siyasətin  icrasına  başlanan  tarixdən  2  il  ərzində  ictimai  informasiya 
mərkəzlərinin strategiyası və proqramı axıradək işlənib tamamlanacaqdır. 
 
143.  AİB  strategiyası  özlüyündə  informasiya mərkəzlərinin  yaradılması  və  işlərində  digər 
beynəlxalq  təşkilatlarla  tərəfdaş kimi  iştirak  edə  bilər. O, həmçinin yollar  təyin  edərək  onun 
köməkliyi  ilə  QHT‐lər  və  qeyri‐hökümət  araşdırma  təşkilatlarını  AİB  fəaliyyəti  haqqında 
informasiyanın yayılmasında istifadə edə bilər.  
 

4. Nümayəndəliklər və Daimi Nümayəndəliklər 

144.  AİB  formalaşmasında və  ictimai nüfuzunun saxlanmasında nümayəndəliklər və daimi 
nümayəndəliklər birinci dərəcəli rol oynayır, bunun onların məqsədli auditoriyalara yaxınlığı, 
onların  operativ  və  iqtisadi məsələlərdə  təcrübəsi,  və  yenə  də  onların  yerləşdiyi  ölkə  və  ya 
regionun unikal mədəni və kommunikativ xüsusiyyətlərini bilməsi ilə şərtlənir.   
 
145.  Nümayəndəliklərin və daimi nümayəndəliklərin başçıları AİB əsas əlaqələndiriciləridir. 
Onlar AİB  kütləvi  informasiya  vasitələri  ilə,  bu  ölkələr  və  ya  regionlarda  qərar  qəbul  edən 
nüfuzlu  şəxs  və  ya  şəxslərlə  əlaqələrin  genişlənməsinə  və  möhkəmlənməsinə  səlahiyyətli 
olacaqlar. AİB belə  şəxsləri bu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə  təyin edəcək ki, onlar operativ 
işlərdə təcrübəyə, yaxşı kommunikativ səriştəsi və müvafiq münasibətlərə malikdir.  
 
146.  AİB  öz  daimi  nümayəndəliklərində  ictimaiyyətlə  əlaqələr  üzrə  işçilərin  miqdarını 
tədricən  artırır.30 Xarici  əlaqələr  üzrə  personal daimi  nümayəndəliklərin    başçılarına  peşakar 
kömək  və  məsləhətlər  verəcək,  o  daimi  nümayəndəliyin  menecment  komandasının  tərkib 
hissəsini  təşkil  etməklə, missiyanın  tam  fəaliyyət kursunda olacaq.   Daimi nümayəndəliyinin 
xarici  əlaqələr  üzrə  əməkdaşları müvafiq  funksional  təsvir  və  kvalifikasiya  tələblərinə malik 
olmaqla həmçinin məqsədyönlü və daimi treninq  keçəcəklər.  
 
147.  Daimi nümayəndəliklərin xarici əlaqələr üzrə əməkdaşlarının əsas funksiyalarına geniş 
ictimai  qruplarla  əlaqələrin  qurulması  və  inkişafı,  və AİB  rəhbərliyi  işçilərinin  özəl  sektorla 

                                                 
30  Hal‐hazırda 20‐daimi nümayəndəlikdən beşinin yerli səviyyələrdə xarici əlaqələr ofisi mövcuddur (Çin, Hindistan, 
İndoneziya, Nepal və Filipin). 
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əlaqələrinin  asanlaşdırılması  daxil  ediləcəkdir:  yerli  və  beynəlxalq  kütləvi  informasiya 
vasitələrinin AİB nümayəndələrinə və AİB informasiyalarına daimi daxil olması təminatı; daimi 
nümayəndəliklərin  əməkdaşlarına, bu strategiya  informasiyasının açılma aspektlərinin  tətbiqi; 
ölkə  ictimaiyyətinin  siyasətin  tələblərinin  başa  düşülməsində  informasiya  açıqlamalarına 
yardım və AİB maraq kəsb edən yerli dövlət və beynəlxalq yeniliklərin ingilis və yerli dillərdə 
monitorinqi.  
 
148.  Müvafiq  informasiyalarının  təkmilləşdirilməsi  və  onun  mübadiləsindən  maksimal 
mənfəət almaq məqsədilə,  tərkibi xarici  əlaqələr üzrə nümayəndəliklərin bütün  işçiləri, daimi 
nümayəndəliklər XƏO olmaqla xarici əlaqələr  şəbəkəsi yaradılacaq, və onlar videokonfranslar 
(və hər  il  şəxsən) vasitəsilə görüşəcəklər. Xarici əlaqələr üzrə nümayəndəliklər  ikiqat hesabata 
malik olacaqlar‐ müvafiq ölkə üzrə direktora və XƏO. 
 
149.  Nümayəndəliklər və daimi nümayəndəliklər bu lazım gələrsə, sənədlərin tərcüməsini və 
tərcümənin dəqiqliyə yoxlanılmasını koordinasiya edəcəkdir.  
 

5. Borc Alanlar və ya Özəl  Sektor Layihələrinin  Sponsorları 

150.  AİB  layihələr  üzrə  informasiyanın  açıqlama  məsuliyyətinin  böyük  hissəsi  borc  alan 
hökümət,  və  ya  özəl  sektor  sponsorunun  üzərinə  düşür.  Layihəyə    münasibətdə,  layihə 
zonalarında  təsir  olunan  şəxslərlə  dialoq  aparmaq  üçün  borc  alanlar  əməliyyat 
departamentlərinin  əməkdaşları  ilə  işləyərək  əlaqələndiriciləri  təqdim  edəcəklər(paraqraf  74). 
Layihə əlaqələndiriciləri informasiyanı əldə etmək üçün AİB İnternet  səhifəsindən istifadə edə 
bilərlər, layihəyə və ya ölkəyə dəxli olan belə informasiyaların maraqlı tərəflərə açıqlanmasında 
yerli  səviyyədə  mədəni  xüsusiyyətlər  nəzərə  alınmaqla  müvafiq  ötürmə  mexanizmindən 
istifadə olunur.  
 

6. Açıqlama üzrə Məsləhət Komitəsi 

151.  Siyasətin  informasiya  açıqlanması  üzrə  tələblərinə  təfsir,  monitorinq  və  yenidən 
baxılmasına  nəzarətə  AİB  bir  orqan,  Açıqlanma  üzrə Məsləhət  Komitəsi  (AMK)  yaradacaq. 
AMK  Baş  Direktordan  (sədr  qismində  çalışan),  XƏO  Baş  Direktorundan,  Katiblik  və  Baş 
Məsləhətçidən  ibarət  olacaqdır. Komitə  birbaşa  Prezidentə  hesabat  verəcəkdir.    Bunlara AİB 
departamentləri  və  ya  ofisləri  tərəfindən  rədd  cavabı  verilibsə,  o,  sorğuların  baxılması  və 
informasiyaların verilməsi üçün çağırılır.   
 
152.  Siyasətin  elementlərinin  icrası  yolunda  informasiyanın  açıqlanması  zəminində  AMK 
ictimaiyyətlə əlaqələr siyasəti üzrə  illik hesabatın hazırlanmasına öz  töhfəsini verəcəkdir.  İllik 
hesabata  ictimaiyyətə  təqdimatı  cəlb  edilən  informasiyaların  nəticələri  həmçinin  siyasətdə 
istənilən tövsiyələr üzrə dəyişikliklər, AİB  informasiya açıqlanmasına kömək edən, operativ  iş 
üzrə təlimatları və ya təşkilat strukturları daxildir. (paraqraf 162)  
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B. İnformasiyanın Əldə Edilməsinin Təşkili 

1. Aktiv Açıqlama 

153.  Siyasətdə  təyin  edilən  ictimaiyyət üçün  olan,  informasiya  alınmasına  verilən  sorğular 
AİB‐ə həm yazılı, həm də şifahi formada göndərilə bilər. Lakin 157‐ci paraqrafda təyin edilmiş 
müvəqqəti  çərçivə,  Asiya  İnkişaf  Bankının  sorğunu  yazılı  şəkildə  aldığı  andan  hesablanır. 
Sorğular  İnfoBölməyə,  nümayəndəlik  və  ya  daimi  nümayəndəliyə  yaxud  Əməliyyat 
Departamentinə  göndərilə  bilər.  AİB‐in  istənilən  işçisi  yüksək  müasir  və  təcrübəvi  tərzdə 
sorğunu istəyən şəxsə tövsiyə xarakterli müraciətlə, ictimaiyyətə səmt olan sənədin, əgər onun 
İnternetə girişi varsa, müvafiq İnternet səhifədə axtarmasını təmin etməlidir.31  
 

2. İstisnalı İnformasiya Sorğuları    

154.  Siyasətdə ictimaiyyətin açıq olmayan informasiya və sənədlərin alınması üçün sorğular 
yazılı  surətdə  göndərilməlidir  (elektron  poçt,  İnternet  poçtu,  və  ya  faksla).  Sorğular 
İnfoBölməyə, və  ya müvafiq nümayəndəlik və ya daimi nümayəndəliyə göndərilə  bilər. Adı 
çəkilən ofislərlə informasiya əlaqəsi ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır. 
 
155.  Bir halda ki, AİB fəaliyyəti inkişaf etməkdə olan üzv ölkəyə yardım etməyə aiddir, belə 
halda müvafiq əməliyyat departamenti sənədlərdəki  informasiyaların  ictimaiyyətə verilməsini 
istisna bölməsinə  əsasən  (paraqraflar  123‐130),  təyin  etməlidir, vəziyyətdən  asılı  olaraq, ölkə, 
layihənin  sponsoru  və  ya  birgə  maliyyələşdirən  tərəfdaşlarla  məsləhətləşməlidir.  Əgər 
Siyasətdəki  istisnalara  əsasən  sənəddəki  informasiyaların  məxfiliyi  təyin  edilirsə,  müvafiq 
departament sənədin açıqlanması anınadək məxfi informasiyanı çıxarmalı və qeyd etməlidir ki, 
bu material  çıxarılmışdır  (çıxarılma  səbəbini  göstərməklə).  Əgər  lazım  gələrsə,  İnfoBölmənin 
işçiləri başqa departamentlərə Siyasətin şərh edilməsi barədə məsləhətlər təqdim etməlidir.     
 

3. Sorğuların Dili 

156.  AİB  sorğuları  ingilis  və  yaxud  istənilən  rəsmi  və  ya AİB  üzv  ölkənin  dövlət  dilində 
verilə  bilər.  İngilis  dilindən  başqa  digər  dillərdə  verilən  informasiya  və  sənədlərə  sorğular, 
müvafiq daimi nümayəndəliyə və ya İnfoBölməyə göndərilə bilər. 
 

4. Cari İnformasiya Sorğularına Cavabların Müddəti  

157.  AİB  sorğuların  qəbulunu  (paraqraflar  153‐154  təsvir  edilən  kimi)  5  iş  günü  ərzində 
təsdiq etməlidir. Sonra AİB sorğu  istəyən şəxsi, hər hansı bir qərar qəbul edilməsi barədə, hər 
halda 30 təqvim günündəm gec olmayaraq, məlumatlandırmalıdır. AİB öz cavabında soruşulan 
informasiyanı  təqdim  etməlidir, yaxud  sorğuya  rədd  cavabını,  Siyasətlə  təyin  edilmiş  rəddin 
səbəblərini  göstərməklə  verməlidir.  AİB  baxılmış  sorğuların  müvafiq  qərar  və  səbəblərinin 
siyahısını tərtib etməli və ictimaiyyətə açıqlamalıdır.   

                                                 
31 Xərclərin ödənilməsi proseduru ictimai əlaqələr siyasət üzrə personalın təlimatında. 
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5. Şikayətlər 

158.  Əgər sorğu  istəyən şəxs hesab edir ki, onun xahişi əsaslandırılmamış rədd edilib və ya 
Siyasət  düzgün  şərh  edilməyib,  onda  sorğu  yazılı  surətdə  AİB  Məsləhət  Komitəsinə 
açıqlanmaya göndərilə bilər. Ünvan  ʺ6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, 
Philippines”, və ya elektron poçt: pdac@adb.org, və ya faks: +63 2 636 2640”.  
 
159.  AMK 5  iş günü müddətində sorğunun alınmasını  təsdiq etməlidir. Şikayətin baxılması 
üçün AMK  lazımı qədər  tez yığılmalıdır. Soruşulan  informasiyanın  rəddinə baxılarkən, AMK 
Siyasətin informasiyanın açıqlanması üzrə  istisnaları və həmçinin ictimaiyyətin belə soruşulan 
informasiyaların  açılmasına  marağı  öyrənməlidir.  AMK  sorğu  istəyən  şəxsi  qərar  qəbul 
ediləndən sonra öz səbəblərini əsaslandırmaqla yazılı məlumatlandırır. İstənilən halda bu sorğu 
alınandan 30 gün gec olmayaraq verilməlidir. AMK  ictimaiyyətə  təkrar  əsaslarda açıqlanması 
üçün belə sorğuların siyahısını  tərtib   edir, hər sorğunun və qərarın hər bir halda xarakterini 
təsvir  etməli  və  bu  sorğu  və  qərarın  alınmasından  sonra  2  həftədən  gec  olmayaraq  onu 
yeniləşdirməlidir.  
 

6. Tarixi İnformasiya Sorğuları 

160.  Sorğuya  görə,  arxiv  göstəricilərinə  daxil  olmaq  siyasətin  127‐129‐cu  paraqraflarına 
əsaslanır. Belə  sorğular Asiya  İnkişaf Bankının  İnformasiya Resursları və Xidmətləri  şöbəsinə 
yazılı  şəkildə  bu  ünvana  göndərilə  bilər:  6  ADB  Avenue,  Mandaluyong  City,  1550  Metro 
Manila, Philippines, və  ya  elektron poçt:  to  adblibrary@adb.org, və  ya  faks:    +63  2  632  5020.  
Tarixi  informasiya  sorğuları  soruşulan  xüsusi  informasiyalardan  təşkil  olunmalıdır;  arxiv 
göstəricilərinə  daxil  olmağa  ümumi  sorğular  qəbul  edilməyəcəkdir.  AİB  belə  sorğuların 
alınmasını 5 gün ərzində təsdiq edir və tarixi informasiya sorğularına cavabları 30 təqvim günü 
ərzində verməlidir. Əgər geniş həcmli informasiya tələb olunursa, bu müddətlər uzadıla bilər.  
 
C. Qüvvəyə Minmə Tarixi və Keçid Dövrü 

161.  Siyasətin  qüvvəyə  mindiyi  tarix  1  sentyabr  2005‐ci  il  olmalıdır.  Siyasətin 
informasiyasının açıqlanma qaydaları o fəaliyyət növlərinə tətbiq edilir ki, onlar ya başlanıb və 
ya yenicə hazırlanmaqdadır. Siyasətin qüvvəyə mindiyi ana qədər Menecment təfsilatında rast 
olunan  strategiya və proqramlara qalınca,  informasiyanın açıqlanması üzrə  siyasətin  tələbləri 
onların yenidən baxılması və  təshihində  istifadə olunacaqdır.  Siyasətin qüvvəyə mindiyi  ana 
qədər  qiymətləndirilmiş  layihə  və  proqramlara  gəlincə  informasiyanın  açıqlanması  üzrə 
Siyasətin  tələbləri  layihə və proqramların hazırlıq  fazası  layihə və proqramın  Şura  tərəfindən 
bəyənilməsinə  qədər  tətbiq  edilməyəcək,  ancaq  layihənin  icra  və  tamamlanma  dövrlərində 
istifadə ediləcəkdir. Siyasətin qüvvəyə mindiyi 2  ildə, AİB həyata keçirilməkdə olduğu  layihə 
(proqramlar) üzrə informasiya sənədlərini (LİS)  açıqlamalıdır. Siyasətin qüvvəyə mindiyi 1‐ci il 
ərzində AİB, gerçəkləşdirməkdə olduğu layihə və proqramların, ən azı 50%‐ni açıqlamalıdır. 
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D. Monitorinq və Hesabat 

162.  AİB  Siyasətin  reallaşdırılması  və  onun  təsirinin  dəyərləndirilməsinin  monitorinqini 
keçirir. AİB monitorinqin nəticələrini AİB  illik  informasiya fəaliyyəti haqqında olan hesabatda 
nəşr etdirməlidir. Siyasətin effektivliyinin qiymətləndirilməsi üzrə AİB  strukturunun  təsviri 2 
əlavədə verilir.  
 
163.  AİB maraqlanan  şəxslərə müxtəlif məsələlərin  qaldırılmasına,  informasiyadan  istifadə 
etmək və Siyasətin  icrasında AİB‐lə birlikdə effektiv iştirakına imkan verir. Siyasətin icrasında 
əgər onlar tərəfdən xahiş olunursa, ayrıca şəxslərin və ya qrupların adı açıqlanmasın, buna görə 
narahatdırlarsa, onda AİB bu adları açıqlamayacaq.    
 
E. Yenidən Baxılma və Düzəlişlər 

164.  AİB   icra təcrübələrini, digər siyasətlər və strategiyaların dəyərləndirilməsi nəticələrini, 
açıqlama praktikalarını əks etdirmək məqsədilə Siyasətin müddəalarına dəyişikliklər etməli ola 
bilər. Bu dəyişiklikləri müntəzəm  olaraq  etmək üçün AİB  çevik  olmalıdır. Buna  uyğun, AİB 
Direktorlar Şurasının təsdiqindən sonra Siyasətdə düzəliş edə bilər.  
 
165.  AİB digər mövcud siyasətlər və strategiyalara yeni açıqlama siyasəti tətbiq olunduqda, 
bu siyasətlər və ya strategiyaların Əməliyyat Vəsaiti seksiyaları siyasət təsdiq olunduğu andan 
6 ay ərzində təshih edilməlidir.  
 
166.  Siyasətə  qüvvəyə  mindiyi  tarixdən  ən  geci  5  ildən  sonra  AİB  tərəfindən  yenidən 
baxılmalıdır. Bu prosesdə fərdlər və təşkilatlar aktiv iştirak etməlidirlər.  
 
 

VII. KADRLAR VƏ VƏSAİTİN CƏLB OLUNMASI 

167.  Siyasətin uğurla reallaşdırılması AİB əməkdaşlarının qarşısına yeni tələblər qoyacaq və 
əlavə  xərclər  tələb  edəcəkdir.  AİB‐nin  geniş  aşkarlığa,  açıqlığa  və  daha  fəal  informasiya 
mübadiləsinə keçməsi AİB‐nin geniş məsuliyyətidir, və yuxarıda göstərilən vacib proseslər və 
hərəkətlər  müəyyən  sahələrdə  əlavə  resurslar  tələb  edəcəkdir.  Bütün  səylər  yeni  Siyasətin 
icrasında  əlavə  xərclərin  olmamasına  yönəlmişdir;  siyasət  qüvvəyə  minən  kimi  bu  xərclər 
nəzarətdə saxlanılacaq və buna müvafiq olaraq büdcə vəsaitləri ayrılacaqdır.  
 
168.  Aşağıda göstərildiyi kimi, AİB resursları mərhələlərlə ayıracaqdır. Cəmi, 1 peşakar işçi, 
10 milli  (yerli)  işçilərin vəzifələri, 5.2  illik peşakar  işçilərin ekvivalenti və 1.5  illik  əlavə  işçilər 
yaxın gələcəkdə  lazım olacaq.  32 Siyasətin  icrası bir dəfəyə  təxminən $203,000 və dövri xərclər 
üçün ildə $208,000 tələb edir.  
 

                                                 
32 AİB 2005‐ci il büdcəsinə bir peşakar işçinin və altı yerli işçinin vəzifəsi daxildir 
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A. Xarici Əlaqələr 

169.  Siyasətin  təsdiqindən  sonra,  səkkiz  yeni  milli  (yerli)  işçi  məhdud  xarici  əlaqələr 
inkanlarına  malik  əsas  daimi  nümayəndəliklərə  təyin  ediləcək:  Banqladeş  Qazaxstan,33 
Qırğızıstan,  Pakistan,  Şri  Lanka,  Tayland,  Özbəkistan  və  Vyetnamda  (paraqraf  146).34  Orta 
müddətli  vaxta,  AİB  xarici  əlaqələrin  tələb  və  imkanlarına  uyğun  dami  nümayəndəlikləri 
prioritetləşdirəcək,  və  buna  uyğun  yeni  vəzifələr  təyin  edəcək.    AİB  müvafiq  daimi 
nümayəndəliklər  tərkibində  peşəkar  regional  məsuliyyətli    iş  yerlərinin  açılması  ehtiyacını 
qiymətləndirəcəkdir.  
 
170.  Xarici  əlaqələrin  yeni  təşkilatı  planlarına  əsasən,  AİB  Siyasətə  uyğun  olaraq,  xarici 
əlaqələr  strategiyasını  reallaşdırmaq  üçün  kadrlar  üzrə  tələbləri  qiymətləndirəcək,  XƏO  və 
nümayəndəlik  ofislərində  əməkdaşalrın  bacarıqlarını  yaxşılaşdırmaq  üçün  çərçivəni 
müəyyənləşdirəcək  və  lazım  gəldikdə,  təsdiq  olunmuş  büdcə  çərçivəsində mövcud  resurslar 
ayıracaq. Anlama sorğuları üçün bir dəfəlik xərclər və missiayanın səfərləri, treninq, medianın 
xarici  fəaliyyətləri  kimi  dövrü  xərclər  qiymətləndiriləcək  və  bu  fəaliyyətin 
maliyyələşdirilməsinə illik büdcə prosesində vəsaitlər axtarılacaqdır.  
 
171.  İnkişaf  etməkdə  olan  üzv  ölkələrə  xidmət  edən  daimi  missiayalar  və  digər  sahə 
ofislərinin nəzdindəki  ictimai  informasiya mərkəzlərinin  təkmilləşdirilməsinə XƏO  tərəfindən 
baxılacaq və bununla bağlı təxmini xərclər Direktorlar Şurasına təqdim ediləcəkdir. 
 
B. İnformasiyanın Açıqlanması 

172.  XƏO‐nun  yeni  ictimai  əlaqələr  və  açıqlama  bölümünün  (İnfoBölmə)  Siyasətin  icrası, 
monitorinqi  və  açıqlama  tələblərinin  qiymətləndirilməsi  məqsədilə  yaradılması  bir  peşəkar 
işçinin və bir yerli işçinin vəzifəsinin əlavə olunmasını tələb edəcək. Buna əlavə olaraq, bir yeni 
yerli  işçi web komandanın  işini  əməliyyat  şöbələri və digər ofislərlə   AİB  İnternet səhifəsində 
bir  çox  sənədlərin  yerləşdirilməsini  koordinasiya  etmək  üçün  təyin  ediləcəkdir.  Siyasətin 
monitorinqi  üçün XƏO  birinci  il  üçün  təxminən  $133,000  təlim  büdcəsi,  hər  növbəti  il  üçün 
$20,000 tələb edəcəkdir. 
 
173.  Siyasət  üzrə  əlavə  sənədlərin  açıqlaması,  təsir  olunan  insanlarla  müntəzəm  olaraq 
əlaqələr qurması, maraqlı tərəflərin rəylərinə münasibət bildirməsi və sənədlərin tərcümələrini 
təşkil  etməsi  və  təshihi  üçün  əməkdaşlarına  əlavə  vaxt  lazım  olacaq.    Regional  şöbələr  5.2 
peşakar  iş  ilini  ($960,000),  1.5  dəstək  iş  ilini  $32,500)  və  illik  səfərlər  xərclərini  $60,000 
məbləğində  tələb  edəcək.  Regional  şöbələr  həmçinin  layihə  üzrə  informasiya  sənədlərini 
hazırlamaq məqsədilə bir dəfəlik xərclər üçün $70,000 və tərcümə xərcləri üçün hər il  $128,000   
tələb  edəcək.  XƏO  Siyasətin  təsdiq  olunduğu  andan  6  ay  müddətinə  AİB  tərcümə  etdiyi 

                                                 
33  Xarici  əlaqələr ofisi Qazaxstan və Mərkəzi Asiya Regional  İqtisadi Əməkdaşlıqla bağlı  ictimai  əlaqələrlə məşğul 
olacaq.  

34  Bax istinad 30. 
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sənədlərin  növlərinin  genişləndirilməsi  çərçivəsini  inkişaf  etdirəcəkdir.  Tərcümə  çərçivəsinə 
daha aydın illik tərcümə büdcəsi daxil ediləcəkdir.   
 
174.  Gözlənilən  tarixi  məlumatla  bağlı  çox  saylı  sifarişlər  yeni  Siyasətin  nəticəsi  olaraq 
təkmilləşdirilmiş  və  daha  qənaətli  kitabxana,  yazı  və  arxiv  idarə  sistemləri  vasitəsilə 
gerçəkləşdirilə bilər.  
 
175.  AİB  yeni  informasiya  sistemləri  və  II  texnologiya  strategiyasına  (2004‐2009)  uyğun 
olaraq,  AİB  kompüter  sistemlərini  informasiyanın  vaxtında  təqdim  etmək  məqsədilə 
birləşdirəcəkdir.  Strategiyaya  uyğun  planlaşdırılan  yeni  informasiya  sistemlərinin  həmçinin 
asan  informasiya  əldə  edilməsi üçün  xidmət  edəcəkləri gözlənilir. Gözlənilir ki, AİB  İnternet 
səhifəsində    layihəyə  aid məlumatlar  hazırlanıb  açıqlanarsa—informasiya  sifarişlərinə  cavab 
vermək üçün personal daha az vaxt sərf edəcəkdir. 
 
176.  Kredit və  texniki yardım üçün  reallaşdırılan  əlaqə planlarının qiyməti və  təsir olunan 
insanlarla  əlaqələrin  inkişaf  mexanizmləri  (bax  paraqraf  74‐76)  layihənin  tipi  və  coğrafi 
yerləşməsinə görə dəyişəcək və bu, dizayn mərhələsində müəyyənləşdirilərək hər proqram və 
layihənin büdcəsinə daxil ediləcəcək. 
 

VIII. UYĞUNLUĞUN TƏHLİLİ 

177.  Siyasətin açıqlama tələbləri AİB hesabat mexanizmi ilə uyğun gəlməlidir.35 Siyasətin 28‐
38‐ci paraqraflarında göstərilir ki, 55‐130‐cu paraqraflardakı xüsusi açıqlama  tələbləri və 153‐
166‐cı paraqraflardakı icra planları AİB hesabat mexanizminə görə təhlil edilməlidir. 
 
 

IX. TÖVSİYƏ 

178.  Prezident Direktorlar Şurasına ictimai əlaqələr siyasətini təsdiq etməyi tövsiyə edir.  

                                                 
35 ADB. 2003. Funksiyasının Dəyərləndirilməsi: AİBnin Yeni  Hesabat Mexanizminin Yaradılması, 8 May, R79‐03. 
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ƏLAVƏ 1 

DİGƏR ÇOXTƏRƏFLI İNKIŞAF BANKLARINDA İCTİMAİ ƏLAQƏLƏR VƏ 
İNFORMASİYANIN AÇIQLANMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 

A. Digər Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının Xarici Əlaqələri  

1.  Digər  çoxtərəfli  inkişaf  bankları  (ÇİB‐lər)  son  illərdə menecmentlərinin  öhdəliklərinə, 
əməkdaşlarının sayının artırılmasına və media və ictimai əlaqələrə ayrılmış maliyyə vəsaitlərinə 
arxanalaraq fəal xarici  iş fəaliyyətini qururlar. Vaşinqtonda yerləşən ÇİB‐lər  inkişaf  institutları 
barədə informasiyaya artan tələbata, qeyri‐hökümət təşkilatları (QHT‐lər) tərəfindən beynəlxalq 
maliyyə  təşkiltalarının  əməliyyatlarının  tənqidinə,  və  donor  ölkələrdən  konsessiya  maliyyə 
vəsaitləri üzrə olan böyük müsabiqələrə bir başa cavab verərək önəmli addımlar atmış olurlar.  
 
2.  Dünya Bankında xarici əlaqələr  istiqamətində 250 peşakar  işçi çalışır. Onun ofisləri bu 
sahədə,  özəlliklə  də  Asiya  və  Sakit  okean  regionunda  fəaldırlar.  AİB‐lə  bəlkə  də  ən  çox 
müqayisə olunan  İnter‐Amerika  İnkişaf Bankı  (İİB) xarici  əlaqələr üçün  resurslarını artırır, və 
bu sahədə hal‐hazırda onun əsasən məsləhətçilərlə zənginləşmiş 45 peşəkar  işçisi var. Tənqidi 
hesabata  cavab  olaraq,  Beynəlxalq  Valyuta  Fondu  (BVF)  xarici  əlaqələr  işi  ilə məşğul  olan 
işçilərinin sayını 2000‐ci ildə olan 70 nəfərdən 2004‐cü ildə 90 nəfərə çatdırmışdır. Dünya Bankı, 
BVF və  İİB‐nin Avropa və Asiyada media və  ictimai  əlaqələrlə  fəal məşğul olan  ofisləri var. 
Bunun nəticəsidir ki, onlar bu gün 2 onillik əvvəlkindən daha yaxşı tanınırlar.  
 
B. Digər Çoxtərəfli İnkişaf Banklarında İnformasiyanın Açıqlanması 

3.  İnformasiyanın açıqlanması sahəsində ÇİB‐lər çərçivəsində ictimaiyyətin informasiyaya 
çıxışı  ÇİB‐lərin  inkişafda  olan  ölkələrdəki  nüfuzunun  artmasına  görə  aktual  məsələdir.  
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (BMTİP) 2002 İnsan İnkişafı Hesabatında Dünya 
Bankı  və  BVF‐də  Direktorlar  Şurası  protokollarının  və  səsvermə  qeydlərinin  çatışmamasını 
göstərərək,  beynəlxalq maliyyə  təşkilatlarında  “şəffaflıqda  ciddi  boşluqların  olmasını”  qeyd 
etmişdir. İnsan İnkişafı Hesabatında belə qənaətə gəlindi ki, bunun nəticəsi olaraq, “üzv ölkələrin 
vətəndaşları  (və  ya  maraqlı  olan  kənar  şəxslərin)  qarşısında  BVF  və  ya  Dünya  Bankı 
siyasətlərinə dair icraçı direktorlar və ya hökümətlər hesabat vermirlər.”1  
 
4.  1990‐cı  illərin  əvvəllərində  hazırlanmış  ilk  formal  ÇİB‐lərin  informasiya  və  açıqlama 
üzrə  siyasətləri  siyasətlər,  proqramlar  və  layihələrin  detallarını  açıqlamağa  imkan 
yaratmışdırlar. Bununla belə,  informasiyanın yayılmasına ciddi məhdudiyyətlər qoyulmuşdu. 
Layihələrin  planlaşdırılmasında  və  onların  icrasında  layihə  ərazilərində  yaşayan  insanların 
önəmli töhfə verə bilməsi üçün təklif olunan fəaliyyət barədə məlumatlandırılmasına siyasətlər 
heç bir təminat vermirdilər.  Bunun nəticəsi olaraq, açıqlama siyasətləri qəbul olunandan sonra 

                                                 
1 BMTİP.  İnsan  İnkişafı  Hesabatı  2002:  Parçalanmış  Dünyada  Demokrtiyanın  Dərinləşdirilməsi.  Nyu  York:  115.  Bax: 
http://www.undp.org/hdr2002/chapterfive.pdf 
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ÇİB açıqlama siyasətlərinin gücləndirilməsinə dair  ictimai  təkliflər səslənmişdir. Bu  təkliflərin 
sayı son illərdə çoxalıb və bəzi hökümətlər tərəfindən dəstəklənmişdir.  
 
5.  Bunun nəticəsi olaraq,  bütün ÇİB‐lər özlərinin  informasiyanın  açıqlaması  siyasətlərini 
yenidən dəyərləndirərək  genişləndirdilər  və  ya hələ də  genişləndirməkdə davam  edirlər. Bu 
yeni  siyasətlərin  bir  çox  ümumi  xüsüsiyyətləri  var.  Bütün  yeni  qəbul  və  təklif  olunmuş 
siyasətlər əməliyyat və digər  informasiyaları daha  fəal  təqdim edirlər. Onlar  ictimaiyyət üçün 
açıqlanacaq  informasiyanın  miqyası  və  növünü  genişləndirir  və  rəsmi  web  səhifələrin 
informasiyanın yayımında  xüsusi  rolunu vurğulayırlar. Onlar  bəzi  informasiyaların məsələn, 
hüquqi məsləhət, başqa tərəfin təqdim etdiyi məlumat, kofidensial biznes məlumatı, ÇİB‐lər və 
üzv ölkə hökümətlərinin əlaqələrinə mənfi təsir edə bilən məlumat daxil olmaqla,  ictimaiyyətə 
açıqlanmasında bənzər çətinliklərlə üzləşirlər.    
 
6.  Ayrı‐ayrı ÇİB siyasətlərini fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər aşağıdakı kimi göstərilir.  
 

1.  Afrika İnkişaf Bankı (AfİB) 
 
7.  Afrika  İnkişaf Bankı  İnformasiyanın Açıqlanması Siyasəti Sənədini 1997‐ci  ilin dekabrında 
qəbul  etmişdir.  AfİB  2003‐cü  ildə  siyasətin  yenidən  baxılmasına  başlamış,  və  2004‐cü  ilin 
martında şəffaflığa dair yeni siyasət qəbul etmişdir.   
 
8.  Məsələn,  2004‐cü  il  siyasəti  vurğulayır  ki,  məsləhətləşmələr  aparmaq  və  maraqlı 
tərəflərin  iştirakına  nail  olmaq  məqsədilə  əməliyyat  siyasəti  sənədlərinin  layihəsi  və  ölkə 
strategiya sənədlərinin  layihəsi bu sənədlərin Direktorlar Şurasında müzakirəsindən ən azı 50 
gün  əvvəl  açiqlanacaq. Ölkə üzrə  icra  qiymətləndiriləmələri  və Direktorlar  Şurası  tərəfindən 
təsdiqlənəndən sonra layihədə ciddi dəyişiliklər baş verərsə, açıqlanır.  
 
9.  Yeni siyasət həmçinin illik toplantıların xülasəsinin açıqlanmasını təmin edir, və ölkə və 
sektor departamentlərinə maraqlı  tərəfin  sifarişinə əsasən  layihə barədə  texniki  informasiyanı 
təqdim etmək səlahiyyətini verir.  
 
10.  Yenidən  baxılmış  İnformasiyanın  Açıqlanması  Siyasəti  təsdiq  edilərkən,  Direktorlar 
Şurasında qərar verildi ki, bənzər təşkilatların müsbət praktikalarını tətbiq etmək üçün siyasət 
müntəzəm  olaraq  yeniləşməlidir.  Özəlliklə  də,  Direktorlar  Şurasında  vurğulandı  ki,  bənzər 
təşkilatlarda Direktorlar Şurasının protokollarının açıqlanması ilə bağlı nəzarətə ehtiyac var. 
  

2.  Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı  
 
11.  Avropa  Yenidənqurma  və  İnkişaf  Bankı  İctimai  İnformasiya  Siyasətini  2000‐ci  ilin 
iyununda təsdiqləmişdi. Növbəti ildə, AYİB siyasətin icrasının ilkin dəyərləndirilməsini keçirdi 
və  bunun  nəticəsi  olaraq,  Direktorlar  Şurası  ətraflı  dəyərləndirməni  tələb  etmişdi.  Bu 
dəyərləndirmə (yenidən baxılma) 29 aprel 2003‐cü ildə yenilənmiş siyasətin qəbulu ilə bitmişdi.  
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12.  Layihənin  təsviri  (layihə  xülasəsinin  sənədləri) özəl  sektor  layihələri üçün Direktorlar 
Şurasının  müzakirənsinə  30  gün  qalmış,  dövlət  sektoru  layihələri  üçün  60  gün  qalmış 
ictimaiyyət üçün açıqlanır və Direktorlar Şurasının təsdiqindən sonra son variantda web səhifədə 
saxlanılır. Özəl sector əməliyyatlarının qiymətləndirilməsi həmçinin web səhifədə yerləşdirilir.  
 
13.  Yeni  siyasətə  uyğun  olaraq,  ictimaiyyət  ölkə  strategiyalarının  hazırlanması 
mərhələsində  şərhlərini verməyə dəvət olunur və bunun üçün 8 həftə vaxt qoyulur. Müvafiq 
ölkə strategiyası seminarında müzakirəyə çıxarılmamışdan öncə alınan  şərhləri yekünlaşdıran 
əlavə və  ölkə üzrə  komandanın  şərhlərə  olan  cavabı  İcra Komitəsinə və Direktorlara  təqdim 
olunmalıdır.  Əlavə  ölkə  strategiyasını  Direktorlar  Şurası  təsdiqləyəndən  sonra  web  səhifədə 
yerləşdirilir.  Siyasət  həmçinin  vurğulayır  ki,  sektor  siyasətləri  layihəsi  ictimai  şərhlər  üçün 
Direktorlar  Şurasında  müzakirədən  əvvəl  və  Direktorların  müzakirəsindən  sonra  45  gün 
müddətinə bankın web səhifəsində yerləşdirilməlidir.  
 
14.  2003 siyasətində həmçinin təsdiq olunacaq ölkə strategiyalarının yerli dillərə tərcüməsi 
təsbit olunur. Buna  əlavə olaraq,  sənəddə deyilir ki, bank bankın 3  əsas  siyasətini  (açıqlama, 
təhqiqat və ətraf mühit) tərcümə edəcəkdir.  
 
15.  AYQİB yeganə ÇİB‐dir ki, açıqlama siyasətinin reallaşdırılması barədə illik hesabatını  is 
website‐nda yerləşdirir.  
 

3.  Avropa İnvestisiya Bankı  
 
16.  2002‐ci ilin oktyabrında, Avropa İnvestisiya Bankı (AİnB) Siyasəti üzrə qısa Bəyanat və 
əsas açıqlanan informasiyanı (AinB ictimaiyyətlə necə əlaqələrini qurur – İcmal) təsvir edən broşür 
və  habelə  əsasən  preambula,  sahənin  müəyyən  edilməsi,  terminologiyadan,  və  açıqlama 
istisnalarından ibarət olan Sənədlərin Əldə Edilməsi‐ni nəşr etdirmişdi,. 

 
17.  AİnB  “açıqlama prezumpsiyası” müddəasını qəbul  etməməsinə baxmayaraq, Qaydalar 
bəyan  edir  ki,  “bank  fəal  informasiya  siyasətinin  tətbiq  edilməsini  üzərinə  götürür  və 
ictimaiyyətə strategiya, siyasətlər, fəaliyyət və təcrübələr barədə informasiyanın çatdırılmasına 
səylərinin  gücləndirilməsini  davam  etdirir.    Həmçinin  deyilir  ki,    AİnB,  “əməkdaşlıq  edən 
tərəflərlə  razılaşmada  fərdi  əməliyyatlarla  bağlı  əsas  informasiyanı  açıqlamağı  davam 
etdirəcək.”  İnformasiya Siyasəti Bəyanatına görə, Avropa Birliyinin  (AB) maliyyə  institutu olan, 
AİnB  özünün  informasiya  siyasətini  “AB  şəffaflıq,  informasiyanın  açıqlanması  və  digər 
qanunvericilik üzrə siyasətlər” əsasında qurur.  
 
18.  İnformasiya  Siyasəti  Bəyanatına  görə,  əsas  sənədlər AB‐nin  bütün  rəsmi  dillərində  əldə 
oluna  bilər,  lakin  nəşrlərin  AB  və  ya  qeyri  AB  dillərdə  əldə  olunması  bankın  əməliyyat 
vəzifələri ilə müəyyən edilir.  Web səhifələr ingilis, fransız və alman dillərində yaradılır. 
 
19.  Tarixi  sənədlərə gəldikdə, Qaydalara görə,  sənədlərin konfidensiallıq müddəti 30  ildən 
sonra bitir. 
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20.  İnformasiya  Siyasəti  Bəyanatında  deyilir  ki,  Avropa  Birliyinin  Müqaviləsinə  əsasən, 
informasiyanın açıqlanması barədə şıkayətlər Avropa Ombudsmanına ünvanlana bilər. 
 
21.  2004‐ci  ilin  iyununda AİnB Direktorlar  Şurası  İnformasiya  Siyasəti  Bəyanatına  yenidən 
nəzərdən  keçirmədən  təşkilatın  açıqlama  təcrübələrinə  dair  bir  neçə  xüsusi  dəyişiklik  qəbul 
edib. Məsələn,  hal‐hazırda  həssas  vəzifələrə  aid  davranış  kodeksi,  Direktorlar  Şurasının  və 
Audit  Komitəsinin  əmək  haqqları  və  habelə  korporativ  məsuliyyət  haqqında  yeni  hesabat 
ictimaiyyət üçün açıqdır.  

 
4.  İnter‐Amerika İnkişaf Bankı  

 
22.  1994‐cü  ilin  oktyabrında  İİB  ilk  açıqlama  siyasətini  təsdiqləmiş  və  1994‐cü  ilin 
noyabrında İİB Əməliyyat Siyasəti Vəsaitinə (OP/ƏS‐102) daxil etmişdi. 1998‐cil ilin fevralında 
və sonra 2001‐ci  il aprelində açıqlanan sənədlər siyahısına  əlavələr edilməklə  siyasətə düzəliş 
edilmişdir. 2002‐ci  ildə  İİB siyasətinin  təshihinə başlamış, və bunun nəticəsi olaraq yeniləşmiş 
sənəd 2003 –cü ilin noyabrında qəbul olunmuşdur.  
 
23.  Yeni  siyasət  bank  arxivlərinə  daha  sistematik  və  asan  buraxılmanı  təklif  edir. 
Buraxılışdan 20 il sonra tarixi  informasiya açıq elan edilir. Buraxılan anda açıqlanmayan tarixi 
informasiya,  lakin  siyasətə  görə  açıqlana  bilən  informasiya,  layihə/proqram  başa  çatdıqdan 
sonra və hökümətin razılığı olduqda açıqlanır.      
 
24.  Buna  əlavə  olaraq,  hal‐hazırda Direktorlar  Şurasının  illik  və  üç  aylıq  iş  proqramları 
ictimaiyyət  üçün  açıqlanır.  Komitə  sədri  tərəfindən  Direktorlar  Şurasına  təqdim  edilən 
əməliyyat  və  sektor  siyasətləri,  sektor  strategiyaları,  İİB  ölkə  strategiyaları,  borc  içində  olan 
yoxsul  ölkələrin  sənədləri  və  yoxsulluğun  azaldılmasına  dair  strategiya  sənədləri  
müzakirələrinin  hesabatları  həmçinin  açıqlanır.  Siyasətə  görə,  İİB  Direktorlar  Şurasının 
protokollarını açıqlayan ilk ÇİB‐dir (təsdiq olunan andan 60 gün ərzində). 
 
25.  Siyasətinə daxil etməməsinə baxmayaraq İİB ümumiyyətlə Direktorlar Şurasına təqdim 
olunan  sənədləri  ingilis  və  ispan  dillərində  açıqlayır.  İdarəçilər  Şurasına  təqdim  olunan 
sənədlər İİB‐nin rəsmi dörd dilinin hər birində, yəni ingilis, fransız, portuqal və ispan dillərində  
açıqlanmalıdır.  
 

5.  Dünya Bankı Qrupu  
 

a.  Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası  
 
26.  Beynəlxalq  Maliyyə  Korporasiyası  (BMK)  ilk  açıqlama  siyasətini  1994‐cü  ildə  qəbul 
edilmişdir.   Yenidən baxılmış siyasət 1996‐cı  ilin yanvar ayından qüvvəyə minmiş, və 1998‐ci 
ilin  iyulunda  Direktorlar  Şurası  yenidən  baxılmış  siyasətə  edilən  düzəlişləri  təsdiqləmişdir. 
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Digər  beynəlxalq  maliyyə  təşkilatlarının  siyasətlərinə  görə,  bu  siyasət  “açıqlama 
prezumpsiyası” üzərində qurulub və bura eyni risklər daxildir.  
 
27.  Özəl  sektor  layihələrinin  təsviri  (layihələr  üzrə  informasiya  sənədlərinin  xülasəsi) 
Direktorlar  Şurasının müzakirəsindən 30 gün  əvvəl  ictimaiyyət üçün açıqlanır və web səhifədə 
Direktorlar  Şurasının  təsdiqinə qədər saxlanılır. Layihənin  ətraf mühit və sosial  informasiyası  
layihənin  ətraf  mühit  və  sosial  risk  kateqoriyasından  asılı  olaraq,  Direktorlar  Şurasının 
təsdiqindən əvvəl ən azı 30 gündən 60 günədək açıqlanır.  
 
28.  BMK  keçmiş  BMK  investisiyalarından  (sektor,  mövzu  və  ölkə  üzrə  qruplaşdırılmış) 
öyrənilmiş dərslər daxil olmaqla, özünün özəl sektor əməliyyatları üzrə bir çox qiymətləndirmə 
sənədləri  nəşr  etdirir.  BMK  həmçinin  xüsusi  qiymətləndirmə  araşdırmalarını,  xüsusi 
araşdırmaların xülasəsini və illik icmalları nəşr etdirir.   
 
29.  2004‐cü ildə, BMK ilk web vasitəsilə məsləhətləşmələr və müştəri sorğularından sonra 
açıqlama siyasətinin yenidən baxılmasına başlamış, 16 avqust 2004 –cü ildə açıqlanmış  
konsultativ sənəd və 2004‐cü ilin noyabrında açıqlanmış yenidən baxılmış siyasət layihəsi üzrə 
rəyləri öyrənir.  
 
30.  Siyasət layihəsi layihə ilə təsir olunan insanlara ətraf mühit və sosial təsirlər üzrə 
informasiyanın və ətraf mühitə təsirlərin azaldılması üzrə iş planlarının  mümkün qədər tez 
açıqlanmasını təklif edir.  BMK həmçinin bu planlarını açıqlama kanalları vasitəsilə açıqlayır. 
Layihə həmçinin təklif olunan layihələrin təsiri barədə, və müntəzəm olaraq aydın və 
müqayisəli şəkildə BMK investisiyaların illik inkişaf təsirləri barədə informasiyanın 
açıqlanmasını təklif edir.     
 
31.  Siyasət layihəsi həmçinin Direktorlar Şurasının iclas protokolunun həssas sayılan  
informasiya redaktə ediləndən sonra ictimaiyyət üçün açıqlanmasını təklif edir. 
 
32.  Yeni siyasətin BMK‐nin Direktorlar Şurasının təsdiqi üçün 2005‐ci ilin 3‐cü rübü ərzində 
təqdim olunması gözlənilir.     
 

b.  Çoxtərəfli İnvestisiya Təminatı Agentliyi 
 
33.  Çoxtərəfli İnvestisiya Təminatı Agentliyinin (ÇİTA) açıqlama siyasətinə görə, digər 
məsələlərlə bərabər investorun adı və ölkəsi, qəbul edən ölkənin adı, invetisiyanın həcmi, 
sığorta və ödəmənin məbləği kimi göstəricilər daxil olmaqla sığortalanmış layihələrin rüblük 
nəşri tələb olunur.  
 
34.  Layihə üzrə müqavilənin hazırlanmasında  istifadə olunan ÇİTA‐nın  standart zəmanət 
müqavilələri  ərizəçilər  və  ümumiyyətlə  ictimaiyyət  üçün  açıqdır.  Həmçinin,  potensial 
ərizəçilərə  təklif olunan  investisiyaların sığorta ödəmələrini qiymətləndirməkdə kömək etmək 
məqsədilə ÇİTA sığorta ödəmələrinin qiymətlərini nəşr etdirir.   
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35.  ÇİTA  BMK‐nın  açıqlama  siyasətinin  yenidən  baxılmasının  yaxından  monitorinqini 
aparır,  və  öz  siyasətinin  baxılmasına  BMK  bu  prosesi  tamamlayandan  sonra  başlamaq 
niyyətindədir (2005‐ci ildə).  
 

c.  Dünya Bankı  
 
36.  Dünya  Bankı  öz  əməliyyatları  barədə  informasiyların  ictimaiyyət  üçün  daha  geniş 
təqdim  edilməsində  davam  edir:  seçilmiş  ölkələrdə  sənədlərin  növlərinin  artırılmasına  dair 
pilot layihəyə başlayıb, ictimai informasiya mərkəzlərinin qlobal şəbəkəsinin yaradılması üçün 
böyük  məbləğlər  ayırıb,  həcmi  artan  tərcümə  işini  dəstəkləyən  çərçivəni  qəbul  edib,  və 
informasiyanın  açıqlanması  barədə  ictimai  şikayətlərin  qəbul  etmə  mexaniziminin 
yaradılmasına dair müzakirələrə başlayıb.  
 
37.  Dünya  Bankı  1993‐cü  ildə  informasiyanın  açıqlama  siyasətini  qəbul  edən  ilk  ÇİB 
olmuşdu.  1995‐ci  və  1997‐ci  illərdəki  işçilərin  icmallarından  sonra,  açıqlama  siyahısına  əlavə 
sənədlər  daxil  edilmişdir.  2000  və  2001‐ci  illərdəki  yenidən  baxılmadan  sonra  2001‐ci  ilin 
sentyabrında genişləndirilmiş açıqlama siyasəti qəbul olunmuşdur.   Dünya Bankının açıqlama 
siyasəti 2002‐ci ildə qüvvəyə mindi.   
 
38.  Digər  məsələlərlə  yanaşı  yeni  siyasət,  kredit  əməliytalarının  tənzimlənməsi  və  ölkə 
yardımı strategiyaları və sektor strategiyaları sənədlərinə dair Direktorlar Şurası müzakirələri 
ilə  bağlı  sədrin  yekün  şərhləri  sənədlərinin  açıqlanmasını  təklif  etdi.  Yeni  siyasət  bank 
arxivlərinə  girişinə  daha  da  sistematik  tez  yanaşma  təklif  etdi.    Siyasətdə  göstərilməsə  belə 
Dünya Bankı qara siyahıya düşmüş şirkətlərin adını ictimaiyyət üçün açıqlayır.  
 
39.  Dünya  Bankının  tələblərinə  görə,  ətraf  mühit  qiymətləndirilmələri,  yerli  adamların 
planları  və  köçürülmə  planları  təsir  olunan  insanlara  onların  anladığı  formada,  üslubda  və 
dildə açıqlanmalıdır. Bütün kredit əməliyyatlara hazırlanmış faktiki texniki sənədlərin əsasında 
hazırlanmış layihənin informasiya sənədi, bu sənədlərin siyahısını tələb edir.  
 
40.  2001‐ci  ildə  siyasəti  təsdiq  etməklə Dünya Bankının Direktorlar  Şurası  həmçinin  təsir 
olunan  insanlarla  əlaqələrin  qurulması  üçün  sənədlərin  tərcümə  variantlarını  araşdırmaq, 
ictimai  informasiya mərkəzlərini  təkmilləşdirmək,  xarici  əlaqələr  üzrə  ekspertlərin  daha  fəal 
yeni  siyasət barədə məlumatlar yaymaq kimi məsələlərdə sonrakı  fəaliyyəti  təsdiqləmiş oldu.  
2001‐ci  ildən  başlayaraq,  Dünya  Bankı  ictimai  informasiya  mərkəzlərinin  sayını  artırdı  və 
səlahiyyətlərini  genişləndirdi,  və  maraqlı  olan  üzv  ölkələrlə  ölkə  yardımı  strategiyalarının 
hazırlanması və  reallaşdırılması, yoxsulluğun azaldılması, yoxsulluğun azaldılması  strategiya 
sənədləri və layihələr üzrə əlavə məlumatların təqdim edilməsi yollarını araşdırmaq məqsədilə 
pilot proqramı başladı.   
 
41.  2003‐cü  ilin  iyulunda  Direktorlar  Şurası  ictimai  informasiya  mərkəzlərinin 
gücləndirilməsi  üçün  proqram  təsdiqlədi  və  bu məqsədə milyonlarla  dollar  ayırdı.    Dünya 



Əlavə 1 
 

 

44 

Bankı ölkə üzrə ictimai informasiya mərkəzlərinin işçiləri üçün yerlərdə açıqlama üzrə ekspert 
kimi  fəaliyyət göstərə bilmələri üçün  təlimlər keçirir,  sənədlərin yerli dillərdə hazırlanmasını 
həvəsləndirir,  tərcümə  ilə  bağlı  işçilərə  məsləhər  verir,  əməliyyat  fəaliyyətləri  barədə 
ictimaiyyəti məlumatlandırır və təşkilat daxilində və xaricində tərəfdaşlığı inkişaf etdirir.  
 
42.  Dünya  Bankı  həmçinin  2003‐cü  ilin  iyulunda  sənədin  tərcümə  çərçivəsini  qəbul 
etmişdir.  Tərcümə  ilə  bağlı  qərarların  məsuliyyəti  sənədə  məsuliyyətli  şəxslərin  (“biznes 
sponsorun”) üzərindədir. Biznes ehtiyaclardan asılı olaraq onlar mümkün qədər geniş müvafiq 
auditoriyaları əhatə edə biləcək dil seçəcəklər.  
 
43.  Dünya Bankının ictimai informasiya mərkəzləri bölməsinin məqsədi informasiyanı əldə 
edə  bilməyən  istifadəçilər  üçün  apellyasiya  mexanizmini  yaratmaqdır.  Bu  məsələnin 
araşdırılması üçün ictimai informasiya mərkəzləri bölməsi Dünya Bankının şöbələrini və QHT‐
ləri bir araya gətirmək niyyətindədir.  
 
44.  2004‐cü  ildə  mədən  sənayelərinin  qiymətləndirilməsi  və  dəyərləndirilməsi  hökümət 
müqavilələri  və  mədən  sənayelərinə  dair  idarəçiliyin  təkmilləşdirilməsi,  korrupsiyanın 
azaldılması  və  bu  gəlirlərin  düzgün  istifadə  olunması məqsədlərini  daşıyan  böyük  layihələr 
üzrə  hökümətlərin  əldə  etdiyi  gəlirlər  barədə  hesabataların  vacib  olmasını  göstərdi.  Dünya 
Bankının  Menecmenti  bu  dəyərləndirməyə  cavab  olaraq  böyük  layihələr  üzrə  hökümətə 
ödənişlərin  şəffaflığını  və  əsas müqavilələrin müvafiq  şərtlərinin  bu müqavilələr  ictimaiyyət 
üçün maraq kəsb etdikdə açıqlanmasını tövsiyə edir.2  
 
45.  Dünya  Bankının  Menecmenti  və  Direktorlar  Şurası  açıqlamanın  genişləndirilməsi 
imkanlarını  müzakirə  etməkdə  davam  edirlər.  2005‐ci  ilin  mart  ayında  Direktorlar  Şurası 
tərəfindən Dünya Bankının Açıqlama  Siaysəti:  Əlavə Məsələlər,  İcraya Nəzarət Hesabatı  (Yenidən 
baxılmış) adlı sənəd qəbul edilmiş, və bu sənəddə 16 yeni açıqlama müddəaları təsdiqlənmişdir.  
Bunlara  BYİB  ölkələri  üçün  ölkə  yardımı  strategiyalarının  həmişəki  açıqlaması;  qeyri‐formal 
Direktorlar  Şurasının  iclası  üçün  Direktorlar  Şurasına  göndərilmiş  pilot  layihəyə  əsasən 
əməliyyat siyasətlərinin layihəsinin nəşri; və Direktorlar Şurası iclasınının protokolunun, büdcə 
sənədinin, işçilərin mükafat sənədinin və işçilərin iş prinsiplərinin açıqlanması daxildir. 

                                                 
2 Dünya Bankı. 2004, 17 Sentyabr. Dünya Bankı Menecment Qrupunun Mədən Sənayesininin Baxılmasına Cavabı Bax: 

http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?pcont=details&eid=000160016_20040921111523 
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ƏLAVƏ 2 

İCRANIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ ÇƏRÇİVƏSİ  

Layihənin Xülasəsi  Indikatorlar/Hədəflər  Monitorinq Mexanizmi 
Mərkəzi 
Monitorinq
nöqtələri 

Təsirlər   

• İnkişaf Effektivliyinin 
Təkmilləşdirilməsi 

İslahat Gündəliyi üzrə inkişaf hesabatları ilə 
nəzarət edilən 

Nəticə   

• Maraqlı tərəflərin AİB‐ə 
inamının və AİB‐lə birgə iş 
görmək qabiliyyətinin olduqca 
artması  

• AİB barədə maraqlı tərəflərin 
anlayışlarının təkmilləşdirilməsi,  
AİB açıqlığı, hesabatlılığı və 
tərəfdaşlığının onlar tərəfindən 
qiymətləndirilməsi  

 
 
 
 
 

• 5 ildən sonra siyasətin 
əsaslı dəyərləndirilməsi 

• Rəy liderlərinin dərk 
etmə sorğuları (hər 3 
ildən bir) 

• Müştəri və tərəfdaşlıq 
sorğuları və maraqlı 
tərəflərin digər 
qiymətləndirmələri  

• XƏO 
 
 
• XƏO 
 
• SSD 
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Yekünlar/Nəticələr 

1. AİB‐nin fəal xarici əlaqələri   • Donor ölkələrdə 
nümayəndəliklərin Menecment  
sayının artırılması  

• Menecmentin mediaya verdiyi 
müsahibələr və xarici fəaliyyətinin 
ildə 5% artması  

• Qabaqçıl çap mediasında ardıcıl 
nəşrlər (yəni Asian Wall Street 
Journal, Financial Times, və 
International Herald Tribune‐ da nəşr 
edilmiş ən azı 6 məqalə) 

• İctimai əlaqələr 
siyasətinin illik hesabatı 
(media rəyləri ) 

• Media monitorinqi 

• XƏO 

2. AİB əməliyyatları barədə 
informasiyanın asan əldə 
edilməsi  

• Əməliyyat departamentləri 
tərəfindən ÖSP, RƏSP və layihələr 
üçün ünsiyyət planlarının sayının 
illik artırılması  

• 2‐ci ildən başlayaraq, Siyasətin 
açıqlama tələblərinin yetərincə 
yerinə yetirilməməsi barədə 
şikayətlərin 10 % enməsi   

• 1‐ci ilin sonuna kimi 50% layihələr, 
2‐ci ilin sonuna kimi isə 100% 
layihələr üçün PİS‐lərin 
hazırlanması  

• “İnfoBölmə” yazıları və 
ictimai əlaqələr 
siyasətinin illik hesabatı 

 
• AMK yazıları və ictimai 
əlaqələr siyasətinin illik 
hesabatı  

 
• “İnfoBölmə” yazıları və 

ictimai əlaqələr 
siyasətinin illik hesabatı 

• XƏO 
 
 
 
• XƏO 
 
 
 
 
• XƏO 

  • Daimi nümayəndəliklər və 
nümayəndəlik ofislərinə təqdim 
olunan  izahat kartlarının 
göstəricilərinə görə ictimaiyyətin 
razı qalması  

• İnformasiya sifarişlərinin 30 təqvim 
günü ərzində yerinə yetirilməsi 
faizi  

• açıqlama tələbləri ilə 100% 
uyğunluq 

• İzahat kartlarının 
      nəzərdən keçirilməsi 
 
 
 
• “İnfoBölmə” yazıları və 

ictimai əlaqələr 
siyasətinin illik hesabatı 

• “İnfoBölmə” nin 
nümunələri və ictimai 
əlaqələr siyasətinin illik 
hesabatı 

• DN‐lər, 
NO‐lər və 
XƏO 
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Layihənin Xülasəsi  Indikatorlar/Hədəflər  Monitorinq Mexanizmi 
Mərkəzi 
Monitorinq
nöqtələri 

Fəaliyyət 

1.1 Siyasətin xarici əlaqələr üzrə 
strategiyası üçün işçi planı 
hazırlamaq  

• Siyasətin təsdiqindən sonra 3 ay 
ərzində  

• İş planı və onun inkişaf 
hesabatı 

• XƏO 

1.2 Təşkilatın strukturunu 
yenidən qurmaq və xarici 
əlaqələrin yeni strateji 
istiqamətlərini dəstəkləmək 
üçün iş bacarıqlarını 
uyğunlaşdirmağa başlamaq  

• Siyasətin təsdiqindən sonra 3 ay 
ərzində  

• Təkmilləşdirilmiş 
planların Menecment 
tərəfindən təsdiqi  

• BPMSD, 
XƏO 

1.3 Media qaydalarının təshihi  • Siyasətin təsdiqindən sonra 4 ay 
ərzində işçilər arasında yayılması  

• Əsas prinsiplərin nəşri   • XƏO 

2.1  İnfoBölməni  yaratmaq və işə 
salmaq  

• Siyasətin təsdiqindən sonra 3 ay 
ərzində 

• İctimai əlaqələr 
siyasətinin illik hesabatı 

• XƏO 

2.2 İAMK‐anı yaratmaq  • Siyasətin qüvvəyə mindiyi 
tarixədək  

• İctimai əlaqələr 
siyasətinin illik hesabatı 

• XƏO 

2.3 Siyasət üzrə işçilər üçün 
broşuru hazırlamaq və 
yaymaq  

• Siyasətin qüvvəyə mindiyi 
tarixədək işçilər arasında yayılması  

• Broşürün nəşri  • XƏO 

2.4 Siyasət üzrə alan və sponsor 
broşuru hazırlamaq və 
yaymaq  

• Siyasətin qüvvəyə mindiyi tarixdən 
6 ay ərzində  

• Broşürün nəşri  • XƏO 

2.5 Açıqlama tələbləri üzrə 
treninq keçirmək 

 

• Siyasət qüvvəyə mindiyi tarixdən 
bütün missiya liderləri və layihə 
analitikləri 1 il ərzində  

• “İnfoBölmə”‐nin 
monitorinq yazıları 

• İctimai əlaqələr 
siyasətinin illik hesabatı 

• XƏO 

2.6 Üzv ölkələrdə ictimai 
informasiya mərkəzlərinin 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə  
kitabxana proqramı və 
strategiyanı dəyərləndirmək 
və inkişaf etdirmək  

• Siyasətin qüvvəyə mindiyi tarixdən 
1 il ərzində  

 

• Dəyərləndirmə sənədi 
• İctimai əlaqələr 

siyasətinin illik hesabatı 

• XƏO 

2.7 Bu dəyərləndirməyə əsasən, 
üzv ölkələrdə ictimai 
informasiya mərkəzlərini 
genişləndirmək və/və ya 
təkmilləşdirmək   

• Siyasətin qüvvəyə mindiyi tarixdən 
2 il ərzində  

 

• İctimai əlaqələr 
siyasətinin illik hesabatı 

• XƏO 

AİB = Asiya İnkişaf Bankı, BPMSD = Büdcə, Personal və Menecment Sistemləri Departamenti, ÖSP = ölkə strategiyası və 
proqramı, XƏO = Xarici Əlaqələr Ofisi, Fi‐Məq=  fikir məqalələri, LİS =  layihə/proqram üzrə  informasiya  sənədi, AMK= 
Açıqlama üzrə Məsləhət Komitəsi, RƏSP = regional əməkdaşlıq strategiyası və proqramı, DN= daimi nümayəndəlik, NO = 
nümayəndəlik ofisi, SSD = Strategiya və Siyasət Departamenti 


