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Lüğət

təsir olunan insanlar –  Asiya İnkişaf Bankının (AİB) yardım göstərdiyi layihə və 
ya proqramların müsbət və ya mənfi təsirinə məruz qala 
biləcək insanlar

Şura  –  başqa tərif müəyyənləşdirilməzsə, AİB-in Direktorlar 
Şurasını bildirir.

borc alan –  müstəqil layihəyə şamil edildikdə, AİB-in yardımını əldə 
edən subyekt başa düşülür

müştəri –  qeyri-müstəqil layihəyə şamil edildikdə, boc alan, bank 
zəmanəti əldə edən benefisiar, investisiya meneceri, 
investisiya qoyan və ya AİB-in borc və ya qarantiya 
verdiyi, yaxud investisiya yatırdığı oxşar subyekt başa 
düşülür.

tamamlama  –  sənədə şamil edildikdə, həmin sənədin onun 
hazırlanmasına məsul olan AİB ofisinin tələblərinə cavab 
verən səviyyəyə çatdırılması deməkdir.

yekun hesabat  –  yekun hesabat dedikdə, aşağıdakı hesabatlar başa 
düşülür: (i) AİB-ə formal olaraq yekun hesabat kimi təqdim 
edilən hesabatlar; (ii) AİB-in qənaətinə görə, onun yardım 
göstərdiyi layihə və ya proqramların hazırlanmasında 
istifadə edilmək üçün lazımi keyfiyyətə malik hesabatlar; 
(iii) əlavə heç bir dəyişiklik tələb etməyən hesabatlar.

qeyri-müstəqil layihə –  kredit, zəmanət, səhmdar kapitalı hesabına investisiya 
qoyuluşu və ya digər maliyyə aləti hesabına maliyyələşən 
istənilən elə bir layihədir ki, ona: (i) heç bir üzv dövlət 
və ya hökumət tərəfindən zəmanət verilmir və ya (ii) üzv 
dövlət və ya hökumət tərəfindən elə şərtlər altında 
zəmanət verilir ki, həmin şərtlər, zaminin öz öhdəliyini 
yerinə yetirmədiyi halda, AİB-ə özü və müvafiq üzv dövlət 
arasında mövcud olan hər hansı digər krediti və ya 
zəmanəti sürətləndirmək, təxirə salmaq və ya ləğv etmək 
imkanı vermir. 

müstəqil layihə –  kredit, ianə və ya digər maliyyə aləti hesabına maliyyələşən 
elə bir layihədir ki: (i) üzv dövlətə verilir və ya (ii) ona üzv 
dövlət tərəfindən zəmanət verilir.

təqdirdə –  təsdiq edildiyi, yayıldığı, tamamlandığı, dəstəkləndiyi, 
müzakirə edildiyi, istifadəyə verildiyi, qəbul edildiyi və ya 
təqdim edildiyi təqdirdə, təsdiq edilmə, yayılma, tamam-
lanma, dəstəklənmə, müzakirə edilmə, istifadəyə verilmə, 
qəbul edilmə və ya təqdim edilmə tarixindən etibarən, 
ağlabatan olmaqla, mümkün qədər tez bir müddətdə, lakin 
iki həftədən (14 təqvim günü) gec olmamaqla, deməkdir. 
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Əsas müddəalar

Asiya İnkişaf Bankının (AİB) İctimai 
Əlaqələr Siyasəti daim yenilənməkdə 
olan elə bir sənəddir ki, bu qurumun 
səylərinin onun xidmət göstərdiyi 

insanlar üçün şəffaf olmasına və həmin səylər 
üçün qurumun hesabatlılığına nail olmaqdan 
ötrü həmin səyləri istiqamətləndirir. Bu siyasət 
şəffaflıq və hesabatlılığı inkişafın effektivliyi 
üçün çox mühüm faktorlar hesab edir. AİB öz 
səhmdarlarının tələbatları haqqında məlumatlı 
olmadıqca və əksinə, onlar AİB-in regiondakı 
rolunu və fəaliyyətlərini başa düşmədikcə və 
dəstəkləmədikcə, AİB-in Asiya və Sakit Okean 
regionlarını yoxsulluqdan xilas etmək istəyinə 
nail olmaq mümkün deyildir.

2005-ci ildə qəbul edilmiş siyasət həm 
informasiyanın açıqlanması, həm də xarici 
əlaqələr məsələlərini əhatə edir ki, bu da onu 
AİB üzvlərini, ideoloqları, qərar qəbul edən 
fiqurları,vətəndaş cəmiyyətini, elm adamlarını, 
kütləvi informasiya vasitələrini və AİB-in 
həyata keçirdiyi fəaliyyətlərin təsirinə məruz 
qala biləcək insanları məlumatlandırmaq və 
cəlb etmək üçün mükəmməl istiqamətverici 
sənədə çevirir. Bu siyasət AİB-in institusional 
idarəetməsinin mühüm hissəsi olmaqla, 
insanların AİB əməliyyatları haqqında informa-
siya axtarmaq, əldə etmək və onu paylaşmaq 
hüququnu tanıyır. O həmçinin şəffaflıq və 
hesabatlılığa təkan verilməsində və son 
nəticədə, AİB-in inkişafının effektivliyinin 
artırılmasında kommunikasiyanın mühüm rol-
unu vurğulayır. 

2005-ci il tarixli siyasətin qiymətləndirilməsi. 
2005-ci ildə qəbul edilmiş siyasət qüvvəyə 
mindiyi tarixdən 5 il sonra onun hərtərəfli 
qiymətləndirilməsinin aparılmasını tələb edir. 
Bununla əlaqədar olaraq, AİB 2010-cu ilin 

fevral ayında həmin siyasətin effektivliyini 
qiymətləndirmək, həmçinin onu təkmilləşdirmək 
və gücləndirmək üçün tələb edilən əlavə 
və dəyişikliklərə dair tövsiyələr vermək 
məqsədilə qiymətləndirmə həyata keçirmişdir. 
Qiymətləndirməyə maraqlı şəxslər və təşkilatlar 
cəlb edilmişdi. Müzakirələrin planları 2010-cu 
ilin iyun və noyabr aylarında dərc edilmişdi. 
Asiya və Sakit Okean regionlarının daxilində 
və xaricində yerləşən AİB üzvü olan bir sıra 
ölkələrdə çoxsaylı səhmdarların iştirakı ilə 
həmin siyasətin geniş müzakirələri keçirilmişdir. 
AİB həmçinin öz səhmdarlarının onun fəaliyyəti 
və əlaqələri haqqında düşüncələrini öyrənmək 
məqsədilə onların arasında iki qlobal sorğu 
keçirmişdir. Bu sənəddə əldə edilmiş dax-
ili və kənar rəyləri, həmçinin həmin rəylərin 
öyrənilməsi üçün keçirilmiş qlobal sorğuların 
nəticələri nəzərə alınmışdır.

2005-ci il siyasəti ilə bağlı təcrübə. 2005-ci 
ildə qəbul edilən zaman İctimai Əlaqələr Siyasəti 
mütərəqqi və çoxtərəfli inkişaf bankları arasında 
qabaqcıl təcrübələrin ön cərgəsində dayanan bir 
sənəd hesab edilmişdi. Həmin vaxtdan etibarən 
AİB özünün ictimai əlaqələrində əhəmiyyətli 
irəliləyiş etmişdir. Həmin siyasət AİB daxilində 
elə bir mühüm mədəni dəyişiklik etmişdir 
ki, bunun nəticəsində hazırda AİB-in bütün 
layihələri üçün informasiyanın açıqlanması 
standart fəaliyyət proseduruna çevrilmişdir. 
“One World Trust” tərəfindən dərc edilmiş 2007-
ci il üzrə Qlobal Hesabatlılığa dair Hesabatda 
AİB şəffaflıq sahəsində müsbət təcrübə üzrə 
100%-lik nəticə əldə etmişdir. AİB-in həminı 
siyasəti dəstəkləyən xarici əlaqələr strategiyası 
onun mövqeyini yüksəltmək və fəaliyyəti 
haqqında informasiyaları bölüşmək üçün 
daha preventiv və hədəfə yönəlmiş səylərə 
gətirib çıxarmışdır. AİB ən mühüm beynəlxalq 
forumlarda və konfranslarda özünün rəhbər 
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orqanları və heyəti tərəfindən həyata keçirilən 
təbliğat fəaliyyətləri və ictimaiyyət qarşısında 
çıxışlar vasitəsilə ən nüfuzlu kütləvi informasiya 
vasitələrində mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə 
yüksəltmişdir. Bundan əlavə, AİB-in internet 
saytında yerləşdirilən sənədlərin sayı 2005-ci 
ildən etibarən 145%-dək artmışdır. İnformasiya 
əldə edilməsi məqsədilə AİB ona təqdim edilmiş 
6000-dən artıq kənar müraciəti 95% hallarda 
informasiya ilə təmin etmişdir.

Dəyişən mühit. Şəffaflıq sahəsində 
indiyədək xeyli irəliləyiş əldə etməsinə bax-
mayaraq, AİB gələcəkdə daha çox şəffaflığa 
nail olmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. 
Dövlət qurumlarının daha şəffaf mühitə 
doğru addımlaması ictimaiyyətin ümidlərini 
artırmışdır. Son dövrlərdə digər çoxtərəfli inkişaf 
bankları şəffaflığı artıran informasiyaların əldə 
edilməsinə dair yeni siyasətlər qəbul etmiş və 
ya həyata keçirməyə başlamışlar. Baxmayaraq 
ki, bir çox sahələrdə AİB ön cərgədə olaraq qalır, 
bəzi sahələr də vardır ki, o, həmin sahələrdə 
geridədir və informasiyanın açıqlanması 
səviyyəsini müqayisə edildiyi qurumlarınkı ilə 
bərabərləşdirməlidir. AİB həmçinin, əlçatan 
etdiyi informasiyaların müvafiq əhali qruplarına 
yetişməsini təmin etmək məqsədilə öz səylərini 
artırmalıdır. Yeni texnologiyalar, məsələn, sos-
ial şəbəkələşmə və mobil proqramlar AİB-in 
özünün hədəf auditoriyaları ilə əlaqə saxlaması 
üçün ona yeni imkanlar açır. Eyni zamanda, AİB 
başa düşür ki, səhmdarların geniş qruplarının 
texnologiyaya çıxış imkanları yoxdur və buna 
görə də daha ənənəvi kommunikasiya metodları 
əsas metodlar olaraq qalmaqdadır. AİB-in 
2008-ci ildə qəbul etdiyi, uzunmüddətli strateji 
plan olan Strategiya 2020, AİB-in əməliyyat 
və fəaliyyətlərində hesabatlılıq, iştirakçılıq və 
şəffaflığın əhəmiyyətini təsdiq edir.

Təsdiq edilmiş ümumi yanaşma və icra. 
Qiymətləndirmənin nəticəsi belə olmuşdur ki, 
bu siyasətin özülü möhkəmdir və o, effektiv 
şəkildə həyata keçirilmişdir. Buna görə də bu 
siyasətin əsas mahiyyəti dəyişməyəcəkdir. 

Siyasətə əlavə və dəyişikliklər. Qiymətləndirmə 
nəticəsində beş sahə müəyyənləşdirilmişdir ki, 
AİB-i qabaqcıl təcrübəyə malik qurumların ön 
cərgəsində saxlamaq üçün həmin sahələrdə 

dəyişikliklər edilməsinə ehtiyac vardır. Siyasətə 
edilmiş əsas əlavə və dəyişikliklər aşağıdakılardır:

(i) Müstəqil apellyasiya şurasının əlavə 
edilməsi. Baxılmaqdan imtina edilmiş 
müraciətlərə baxış üzrə daxili apelyas-
iya mexanizmi olan İctimai Açıqlama 
Məsələləri üzrə Məşvərət Komitəsi 
ilə yanaşı, AİB apellyasiya prosesinin 
etibarlılığını və fəaliyyətini gücləndirmək 
məqsədilə müstəqil bir apelyasiya 
şurası təqdim edəcəkdir. 

(ii) İstisnaların aydınlaşdırılması. İnforma-
siyanın açıqlanması məsələləri ilə bağlı 
istisnaların siyahısı aydınlaşdırılmışdır. 
Açıqlanma tələbindən azad olan yeddi 
informasiya növünü işıqlandırmaq 
üçün müvafiq başlıqlar əlavə edilmişdir. 
Bəzi istisnaların əhatə dairəsi müvafiq 
informasiyanın açıqlanmasının istisnalar 
vasitəsilə qorunan maraqlara vura biləcəyi 
zərərin müəyyənləşdirilməsi hesabına 
möhkəmləndirilmişdir.

(iii) Şuranın qərar qəbul etmə prosesinə 
çıxışın artması. Şuranın sənədlərinin 
əksəriyyəti parallel olaraq ictimaiyyətə 
və Şuraya açıqlanır. Bura müstəqil 
layihələr üzrə kredit təklifləri, həmçinin 
bu cür erkən açıqlama ilə əlaqəsi olan 
üzv ölkənin razılığının subyekti olan 
regional əməkdaşlıq strategiyaları və 
ölkə üzrə əməkdaşlıq strategiyalarının 
yekun təklifləri və ictimai müzakirə 
prosesinə məruz qalmış strategiya 
sənədləri daxildir. Bu, səhmdarların 
AİB-in qərar qəbul etmə prosesində 
iştirakını artıracaqdır. Şura iclaslarının 
stenoqramları da həmçinin 10 ildən 
sonra açıqlana bilər. Lakin bu 
zaman nəzərə almaq lazımdır ki, 
həmin stenoqramlarda bu siyasətin 
müəyyənləşdirdiyi istisnalar siyahısına 
aid olan hər hansı informasiya 
olmamalıdır və ya onlar belə bir infor-
masiyaya istinad etməməlidirlər.

(iv) İctimai əlaqələr yanaşmasının 
yenilənməsi. Bu siyasətə dəstək 
vermək məqsədilə, 2005-ci ilin 
sənədi ilə müəyyənləşdirilmiş xar-
ici əlaqələr strategiyası ictimai 
əlaqələri diqqət mərkəzinə gətirmək 
üçün səmərəliləşdirilmişdir. AİB-in 
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Siyasət. Bu siyasət səhmdarların AİB-ə 
inamını gücləndirməyi və onunla birgə 
işləmələrini genişləndirməyi və beləliklə, 
AİB-in əməliyyatlarının inkişafa göstərdiyi təsiri 
artırmağı nəzərdə tutur. Bu siyasətin əsasları 
aşağıdakılardır:

(i) Oncədən aktiv şəkildə açıqlama. 
AİB öz biliklərini və fəaliyyətləri 
haqqında məlumatları, həmçinin öz 
rəylərini səhmdarlar və ictimaiyyət ilə 
oncədən aktiv şəkildə bölüşməlidir. 
AİB-in internet saytı oncədən aktiv 
açıqlamaların həyata keçirilməsi üçün 
əsas vasitə olacaqdır. Müvafiq hesab 
edildiyi hallarda, informasiya həmçinin 
digər vasitələrdən istifadə edilməklə 
açıqlana bilər. Oncədən aktiv şəkildə 
açıqlama səhmdarların AİB-in qərar 
qəbul etmə prosesində iştirakına 
kömək etməklə, müəyyənləşdirilmiş 
vaxt limitlərinə uyğun şəkildə həyata 
keçiriləcəkdir. AİB həmçinin fərdi 
müraciətlərə cavab olaraq, informasi-
yalar açıqlayacaqdır. Bu siyasətin digər 
müddəaları ilə məhdudlaşdırılmadığı 
halda, Şuraya məlumat məqsədilə 
təqdim edilmiş sənədlər Şuraya 
paylandığı təqdirdə, AİB-in internet 
saytında yerləşdirilməlidir. Baxılmaq 
məqsədilə Şuraya təqdim edilmiş 
Şura sənədlərinin əksəriyyəti Şura 
tərəfindən təsdiq edilməzdən və ya 
bəyənilməzdən əvvəl AİB-in internet 
saytında yerləşdirilməlidir. Digər Şura 
sənədləri Şura tərəfindən təsdiq edildiyi 
və ya bəyənildiyi təqdirdə AİB-in inter-
net saytında yerləşdirilməlidir.

(ii) İnformasiyanın açıqlanmasının 
xeyrinə olan prezumpsiya. Bu siyasət 
açıqlamanın xeyrinə olan prezumpsiyaya 
əsaslanır. Buna görə də AİB-in hazırladığı 
və ya hazırlanmasını tələb etdiyi bütün 
sənədlər açıqlana bilər (belə sənədlərdə 
bu siyasətin “istisnalar”ı sırasına daxil 
edilmiş informasiyaya zidd. 

(iii) İnformasiya və ideyaların əldə 
edilməsi və başqalarına yayılması. 
AİB insanların onun yardım etdiyi 
fəaliyyətlər haqqında məlumat və 
ideyalar axtarmaq, qəbul etmək və 
paylaşmaq hüququnu tanıyır. AİB 

ictimai əlaqələr yanaşması Asiya və 
Sakit Okean regionlarındakı inkişaf 
səylərinin genişləndirilməsinə cavab 
olaraq, AİB-in öz auditoriyaları ilə 
əlaqələrini intensivləşdirmək ehtiyacını 
vurğulayır. Yenilənmiş yanaşma AİB-in 
əlaqələrinin effektivliyi getdikcə artan 
və Strategiya 2020-yə tam uyğun 
əlaqələr olmasını təmin edəcəkdir. 
AİB həmçinin səhmdarların dəyişən 
gözləntilərinə də cavab verəcəkdir. 
İctimai əlaqələr yanaşması konkret 
auditoriyaların tələbatlarına daha 
yaxşı uyğunlaşdırılacaqdır. Təsir 
edilən insanlarla və digər maraqlı 
səhmdarlarla iş, AİB tərəfindən 
dəstəklənən layihə və proqramlara 
əsas əlaqələrin və informasiyaların 
paylaşılması aspektlərinin daxil 
edilməsinin təmin olunması hesabına 
bütün layihə boyunca gücləndiriləcəkdir. 
AİB həmçinin regionda biliklərə 
əsaslanan iqtisadiyyatların inkişafını 
dəstəkləməkdən ötrü onlayn olaraq 
və əsas müddəaların kağız məlumat 
daşıyıcılarında çap olunması vasitəsilə 
özünün bilik məhsullarının yayılmasını 
artıracaqdır. Bundan əlavə, AİB 
özünün bilik məhsullarını paylaşmaq, 
həmçinin dövlət rəsmiləri və digər əsas 
auditoriyalarla fikir mübadiləsi apar-
maq məqsədilə digər platformalardan, 
məsələn, regional və milli konfranslar-
dan istifadə edəcəkdir.

(v) Digər dəyişikliklər. Digər əlavə və 
dəyişikliklərə dilin aydınlaşdırılması, 
yeniləmələr, AİB-in səmərəliləşdirilmiş 
iş proseslərinə uyğunlaşdırma, AİB-in 
müstəsna vəziyyətlərdə informasiya 
əldə edilməsini məhdudlaşdırmaq 
kimi müstəsna hüququ, həmçinin 
informasiyanın açıqlanmasının 
artırılması, məsələn, AİB layihələrinin 
hər bir müvafiq ölkənin daxilindəki 
səhmdarlar tərəfindən daha yaxşı başa 
düşülməsi üçün layihə üzrə informa-
siya sənədlərinin milli dillərə tərcüməsi, 
layihələrin audit olunmuş maliyyə 
hesabatlarının açıqlanması, həmçinin 
rəhbərlik və Şura üzvlərinin baza əmək 
haqqlarının açıqlanması daxildir. 

Əsas müddəalar
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hesab etdiyi hallarda, bu siyasətlə bağlı 
istisnaları ləğv etmək hüququna malikdir. 
AİB həmçinin normal hallarda bir qayda 
olaraq açıqladığı informasiyaları bəzi 
müstəsna hallarda, belə açıqlamanın 
zərərinin onun faydalarından üstün 
olacağını və ya ola biləcəyini müəyyən 
etdiyi halda, açıqlamamaq hüququna 
malikdir. 

(vi) Şikayət vermək hüququ. Məlumat 
üçün AİB-ə müraciət etmiş və AİB-in bu 
siyasətin tələblərini pozmaqla onların 
müraciətlərini rədd etdiyi qənaətinə 
gəlmiş şəxslər üçün AİB, iki mərhələdən 
ibarət apellyasiya proseduru vasitəsilə 
şikayəti təqdim etmək hüququ tanıyır. 
Apellyasiya proseduruna etimadı 
artırmaq üçün ikinci mərhələ AİB-
dən kənar mərhələ olacaqdır. Bu 
siyasətin müraciət qaydasında tələb 
edilən informasiyaların əldə edilməsini 
məhdudlaşdıran istisnalarını etibarsız 
hesab etməsi üçün İctimai Açıqlama 
üzrə Məşvərət Komitəsinə ərizə ilə 
müraciət edilməsi də mümkündür. Buna 
o hallarda yol verilir ki, informasiyanın 
açıqlanmasında ictimai maraqlar 
belə açıqlamanın səbəb ola biləcəyi 
zərərdən daha üstün olsun. 

Daxili icra planı dəyişməyəcəkdir. Bununla belə, 
ictimai əlaqələrlə bağlı artırılmış səylərə və 
müstəqil apellyasiya qrupuna dəstək göstərmək 
üçün mütləq əlavə resurslar cəlb edilməlidir.

informasiyanı vaxtlı-vaxtında, aydın 
şəkildə və müvafiq qaydada təmin 
etməlidir. İnformasiyalar təsir edilən 
insanlara və digər səhmdarlara, o 
cümlədən qadınlara, yoxsullara və 
digər zəif qruplara kifayət qədər 
erkən verilməlidir ki, onlar layihələrin 
tərtibatına və icrasına əhəmiyyətli 
dərəcədə kömək edə bilsinlər. AİB 
informasiyaları açıqlayarkən ayrı-
seçkiliyə yol verməməlidir. İnsanlar 
AİB-in bu siyasət çərçivəsində 
açıqladığı informasiyadan bərabər 
şəkildə istifadə etmək hüququna malik 
olacaqlar.

(iv) Ölkələrin məsuliyyəti. AİB özünün 
inkişaf etməkdə olan üzv ölkələrində 
dəstəklədiyi fəaliyyətlərə görə ölkələrin 
məsuliyyətini müəyyənləşdirir. 
Buna görə də bəzi informasiyaların 
açıqlanmasından əvvəl inkişaf etməkdə 
olan ölkələrin onların məzmunu, 
həmçinin açıqlanma vaxtı ilə əlaqədar 
fikirləri nəzərə alınmalıdır. 

(v) Məhdud yasda istisnalar. Açıqlamalar 
istisnalar vasitəsilə məhdudlaşdırıla 
bilər. AİB hazırladığı və ya hazırlanmasını 
tələb etdiyi bütün informasiyaları, həmin 
informasiyalar bu siyasət çərçivəsində 
istisnalar kateqoriyasına daxil edilmədiyi 
təqdirdə, açıqlayacaqdır. AİB müvafiq 
informasiyanın açıqlanmasında ictimai 
maraqların belə açıqlamanın səbəb ola 
biləcəyi zərərdən daha üstün olduğunu 
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Giriş

1. Bu sənəd Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən 
(AİB) 2005-ci ildə qəbul edilmiş İctimai Əlaqələr 
Siyasəti1 adlı sənədi yeniləyir. 25 oktyabr 2011-ci 
ildə Direktorlar Şurası tərəfindən təsdiqlənmiş 
və 2 aprel 2012-ci ildə qüvvəyə minəcək bu 
sənəddə təsvir olunan siyasət 2005-ci ildə qəbul 
edilmiş sənəddəki müddəaları üstələyir. 

2. Şəffaflıq və qabaqlayıcı ictimai əlaqələr 
cari siyasətın təməli olmaqda davam edir. 
Informasiya və açıqlamaya dair iki ayrı siyasəti 
əvəz etməklə 2005-ci ildə qəbul edilmiş siyasət 
AİB-ın ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsindəki səyləri 
ilə bağlı daha da çevik və yönəlik bir yanaşma 
təsis etdi. O, həmçinin AİB-ın informasiyanın 
açıqlanması və AİB-ın inkişaf səmərəliliyində 
xarici əlaqələrin rolu ilə bağlı başlıca dəyişikliyi 
təmsil etdi. 2005-ci il siyasətində qeyd 
olunduğu kimi 2010-cu ildə siyasətin hərtərəfli 
yoxlanılması başladı. 

3. Bu siyasətin yoxlanılması baş icraçı 
direktorun rəhbərlik etdiyi nəzarət komissiyası 
tərəfindən həyata keçirilmişdir. AİB siyasətlə 
bağlı öz əməkdaşlarının təcrübəsini və 
sənədin necə təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
fikirlərini öyrənmişdir. AİB həmçinin digər 
maraqlı tərəflərdən bu siyasət və onun 
icrası ilə bağlı rəylərini bildirmələrini və 
sənədin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini 
vermələrini xahiş etmişdir. Yazılı şərhlər 
əldə etməkdən əlavə, AİB çoxsaylı maraqlı 
tərəflərin, o cümlədən təsir olunan insanların 
fikirlərini öyrənmək məqsədilə 12 üzv dövlətdə 
20 məsləhət xarakterli seminarlar keçirmişdir. 
Bu seminarlarda 500-dən çox insan iştirak 
etmişdir (Əlavə 1-də xarici məsləhətləşmə 
prosesi təsvir olunub). Bu sənəddə verilmiş 
tövsiyələr nəzərə alınır. 

1  AİB. 2005. Asiya İnkişaf Bankının İctimai Əlaqələr Siyasəti: İnformasiyanın Açıqlanması və Mübadiləsi. Manila.
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AİB-ın İctimai Əlaqələr 
Sahəsində Təcrübəsi

Siyasətin Məqsədi

4. AİB iqtisadi inkişaf, ekoloji cəhətdən 
dayanıqlı inkişaf və regional inteqrasiya 
vasitəsilə yoxsulluğun azaldılmasına çalışır. 
Bu məqsədə nail olmaqdan ötrü AİB inkişafı 
dəstəkləmək üçün bir çox layihələri və digər 
fəaliyyətləri maliyyələşdirir. Bu layihələrin 
tələblərə cavab verməsi və səmərəli olmaları 
üçün AİB öz borcalanları və müştərilərindən, 
tərəfdaşlarından, və digər maraqlı tərəflərdən 
onların rəylərini almalı və onları öz fəaliyyətləri 
ilə bağlı daim məlumatlandırmalıdır. AİB və 
onun maraqlı tərəfləri arasındakı ikitərəfli 
məlumat axını sağlam bir əməkdaşlığın 
təməlini quran qarşılıqlı anlaşma və etimadın 
formalaşması üçün vacibdir. AİB-ın həyata 
keçirtdiyi layihə və fəaliyyətlərin şəffaflığı 
maraqlı tərəflərin razılıqlarını almaq üçün 
vacibdir ki, bu da layihənin uğuru üçün çox 
önəmlidir. Bundan əlavə, hər hansı bir qurumun 
səmərəli idarəçiliyinin əsas prinsipi həmin quru-
mun fəaliyyətinə görə cavabdehlik daşımasıdır. 
Şəffaflıq hesabatlılıq üçün ilkin şərtdir. 

5. Siyasətin əsas məqsədi maraqlı tərəflərin 
etibarını və AİB ilə iş qurmaq imkanlarını 
genişləndirməkdir. Sənəddə insanların AİB-ın 
əməliyyatlarına dair məlumatları axtarmaq, onları 
əldə etmək və açıqlamaq hüququ tanınır. Siyasət 
bilgilərin paylaşılmasını dəstəkləyir və birgə inkişaf 
yaxud təsir olunan insanlarla ikitərəfli əlaqəyə 
imkan verir. Bu siyasət məlumatın açıqlanmaması 
ilə bağlı ciddi səbəb olmadıqda onun 
açıqlanmasına dair prezumpsiyaya əsaslanır. 
Sənəddə AİB tərəfindən institusional, maliyyə və 
layihə ilə bağlı informasiyaların qurumun inter-

2 AİB. 2008. Strategiya 2020: Asiya İnkişaf Bankının Uzunmüddətli Strateji Baza (Çərçivə), 2008–2020. Manila. 
3  2 mart 2005-ci ildə 100-dən çox ölkə və inkişaf təşkilatları tərəfindən, o cümlədən AİB və ona üzv olan 19 inkişaf etməkdə 

olan ölkə tərəfindən təsdiqlənmişdir. 
4  AİB. İctimai Əlaqələr Siyasətinin İcrasının Qiymətləndirilməsi. www.adb.org/documents/series/assessment-pcp-implementation 

net səhifəsində aktiv şəkildə açıqlanması, bu 
zaman ciddi vaxt müddətlərinə əməl olunması 
kimi öhdəlik və həmçinin cavabların verilməsi 
və şikayətlərə baxılmasına dair mexanimzlər yer 
alıb. AİB əməliyyatlarının inkişafa göstərdikləri 
təsiri artırmaq üçün siyasətdə başlıca olaraq icti-
mai əlaqələr üzrə fəaliyyətlərin genişləndirilməsi 
və üzv dövlətlərdəki qərar verən və ictimai rəyi 
formalaşdıran şəxslərlə münasibətlərin qurulması 
yolu ilə AİB və onun əməliyyatlarının açıqlanması 
və onların başa düşülməsi təşviq olunur. 

6. AİB-ın bəzi başlıca təşəbbüsləri qurumun 
bu siyasət və onun məqsədlərinə dair öhdəliyini 
gücləndirmişdir. Strategiya 2020 AİB-ın 
əməliyyat və fəaliyyətləri ilə bağlı hesabatlılıq, 
iştirakçılıq və şəffaflığın vacibliyini tanıyır.2 Daha 
çox şəffaflıq həmçinin Yardımın Səmərəliliyi ilə 
bağlı Paris Bəyanatının məqsədlərində əsas 
yeri tutur.3 Yardım üzrə informasiyaya çıxışı 
sürətləndirmək üçün çoxtərəfli təşəbbüs olan 
Beynəlxalq Yardım üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünü 
imzalamaqla AİB yoxsulluğun azaldılmasının 
səmərəliliyini artırmaq məqsədilə yardıma 
dair məlumatları müntəzəm, təfsilatlı və 
vaxtlı-vaxtında ictimaiyyətə açıqlamaqla bağlı 
öhdəliyini yenidən təsdiqlədi. 

Siyasətin İcrasının 
Qiymətləndirilməsi

7. AİB özünün 2005-ci il İctimai Əlaqələr 
Siyasətinin icrasının monitorinqini aparmış 
və dörd illik qiymətləndirmə hesabatı dərc 
etdirmişdir.4 Bu təfsilatlı qiymətləndirmələr 
göstərir ki, AİB siyasətin müddəalarına əməl 
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etmiş, şəffaflıq və mükəmməl əlaqələrin 
qurulmasına təşviq etmiş və maraqlı tərəflərə 
daha çox məlumat təqdim etmişdir. AİB-ın 
əməkdaşları tərəfindən konsultasiya edilmiş bir 
çox xarici maraqlı tərəflər bu siyasəti müsbət 
qəbul etmiş və onu yaxşı başa düşmüşlər. 

8. Ümumilikdə, AİB-ın institusional və layihə 
ilə bağlı informasiyası aktiv şəkildə və sorğu 
əsasında maraqlı tərəflərə və geniş ictimaiyyətə 
açıqlanmışdır. Siyasətdə qeyd olunur ki, aktiv 
xarici əlaqələr və təkmilləşdirilmiş açıqlama 
qarşılıqlı şəkildə bir-birini dəstəkləyir. Siyasəti 
qəbul edərkən, AİB özü ilə bağlı maarifləndirmə, 
anlaşma və etimadın təkmilləşdirilməsi üçün 
əhəmiyyətli bir addım atmış və özünün dövlət 
zəmanətli və zəmanətsiz layihələrinə dair 
ictimaiyyətə açıq sənədlərin çeşidini artırmışdır. 
Aydın, lakin üst-üstə düşən xarici əlaqələr və 
informasiyanın açıqlanması geniş auditoriya 
üçün AİB-ın inkişaf bilgisi və informasiyasına çıxış 
qazandırmış ki, bu, AİB-ın inkişaf səmərəliliyini 
və ona olan ictimai etimadı artırmışdır. 

9. Ümumiyyətlə, AİB açıqlama ilə bağlı 
prezumpsiyanı uğurlu bir şəkildə qəbul etmişdir. 
Açıqlamaya riayət edilməsi, informasiyanın 
vaxtlı-vaxtında açıqlanması və xarici sorğularla 
iş aparılması davamlı olaraq təkmilləşmişdir. 
2007-ci ildə One World Trust tərəfindən dərc 
edilmiş Qlobal Hesabatlılığa dair Məruzədə 
AİB şəffaflıqla bağlı yaxşı təcrübə üzrə 
100% göstəriciyə sahib olub.5

10. AİB-ın internet səhifəsində yerləşdirməsi 
tələb olunan informasiyanın çoxunu artıq 
əldə etmək mümkündür. 2005-ci il sentyabr 
ayından 2010-cu il dekabr ayına kimi AİB-ın 
internet səhifəsindəki sənədlərin sayı 145% 
artmışdır. İnternet səhifəsindəki informasiyanı 
əldə etmək imkanı da artmışdır. Bundan əlavə, 
AİB informasiya yaxud sənədlərlə bağlı daxil 
olan 6,000-dən çox xarici sorğulara baxmış 
və onları cavablandırmışdır. İnformasiyanın 
tələb olunması ilə bağlı sorğuların 95%-i təmin 
edilmişdir. Sorğuların yarıdan çoxu layihə ilə 
bağlı informasiyalar aid olmuşdur. Sorğuların 
digər böyük bir hissəsi biznes imkanları ilə 
bağlı olmuşdur. Daxil olan sorğuların 7%-i 
qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT-lər) 

maliyyələşdirilməsi və onlarla əməkdaşlıqla 
bağlı olmuşdur. Sorğuların təmin edilməmiş 
5%-lik hissəsinin böyük bir qismi AİB-ın istiqra-
zlarla bağlı məsələlərinə aid idi. AİB həmçinin 
2005-ci ildən öncə hazırlanmış bir çox sənədləri 
ictimaiyyətə açıqlamışdır. Buna baxmayaraq, 
siyasətdəki məlumatın açıqlanması ilə bağlı 
tələblərə tam əməl etmək üçün davamlı olaraq 
səy göstərilməlidir. Məsələn, tələb olunan layihə 
üzrə xülasələrin heç də hamısı AİB-ın internet 
səhifəsində yer almayıb və ya tələb olunduğu 
kimi yenilənməyib, və bu xülasələrdə məlumat 
üçün ayrılan boşluqlar da tam doldurulmalıdır. 

11. Daxili və xarici yoxlamalar əsasında 
müəyyən olunumuşdur ki, AİB bu siyasəti 
təsdiqləyəndən sonra özünün xarici əlaqələri 
vasitəsilə daha çox tanınmış və fəaliyyətində 
şəffaflığı artırmışdır. Bu, KİV-də geniş 
işıqlandırma, ictimai əlaqələr, medianın 
buna diqqət ayırması və internet səhifəsinə 
daxilolmaların statistikası əsasında təsdiqlənib. 
AİB ictimaiyyətlə əlaqələr, Rəhbəlik və 
əməkdaşlar tərəfindən başlıca beynəlxalq 
forum və konfranslarda ictimai çıxışlar vasitəsilə 
aparıcı media orqanlarında özü haqda daha 
ətraflı fikir formalaşdırmışdır. Hər 3 ildə AİB kənar 
olan maraqlı tərəflərin qurumla bağlı fikirlərini 
öyrənmək üçün qlobal tərəfdaşların rəylərinə 
dair sorğu aparır. 2006 və 2009-cu ildə aparılmış 
sorğularda müəyyən olunmuşdur ki, maraqlı 
tərəflər və ictimai rəy formalaşdıran şəxslərin 
çoxu AİB haqda müsbət rəyə malikdirlər və 
inanırdılar ki, o Asiya və Sakit Okean region-
unda inkişafa güclü təsir göstərir. AİB həmçinin 
güvənilə bilinəcək, etibarlı və səriştərli bir 
qurum kimi tanınır. Hərçənd respondentlərin 
çoxu bildirmişdir ki, AİB gözəl əlaqə qurur və 
informasiya sorğularını yaxşı cavablandırır, 
onlar həmçinin bildirmişlər ki, təkmilləşmə üçün 
imkanlar mövcuddur. Xüsusilə də, AİB-ın bilgi 
məhsullarını onun tərəfdaşları, xüsusilə də 
qurumun üzvü olan  inkişaf edən dövlətlərlə 
paylaşmaq sahəsində daha çox səy göstərilə 
bilər. Maraqlı tərəflərlə İƏS (PCP) yoxlanılmasına 
dair aparılmış məsləhətləşmələrdən əldə edilən 
rəy göstərdi ki, layihələrlə, xüsusilə də təsir olu-
nan insanlarla əlaqələrin qurulması və onlarla 
məlumatın paylaşması ilə bağlı daha yaxşı 
əlaqələrin qurulmasına ehtiyac vardır. 

5 One World Trust. 2007. 2007 Qlobal Hesabatlılığa dair Hesabat. London.
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12. 2005-ci ildən AİB əməkdaşları və 
digər maraqlı tərəflərin açıqlama ilə bağlı bu 
siyasətdə yer alan tələbləri başa düşmələri 
üçün çoxsaylı brifinqlər və maarifləndirmə 
missiyaları keçirmişlər. Bu səylər informasiyanın 
siyasətdə tələb olunan qaydada açıqlanmasını 
dəstəkəlmişdir.

13. Siyasətdəki məlumatların açıqlanması 
tələblərinin icrasını dəstəkləmək üçün AİB 
yeni ştat yerləri, müntəzəm təlimlər və tərcümə 
mexanizminin inkişafı üçün əlavə resurslar 
ayırmışdır. Siyasət 12 dilə tərcümə edilmiş və 
geniş şəkildə yayılmışdır. Siyasətin icrasına 
nəzarət etmək üçün 2005-ci ilin iyul ayında Xarici 
Əlaqələr Departamentində İctimai İnformasiya 
və Açıqlama Bölməsi təsis edilmişdir. Bölmə 
açıqlamaya dair tələblərin yerinə yetirilməsi 
üçün AİB-ın işçilərinə xidmət, məhsul və 
alətlər təqdim edir. Bu bölmə açıqlamaya dair 
məsələlərlə bağlı AİB-ın mərkəzi kimi tanınır. 

14. Rəhbərlik aktiv ictimai əlaqələr üçün 
daha əlverişli olan korporativ mühitin təşviq 
edilməsində vacib rol oynamışdır. AİB-ın 
daha da səmərəli əlaqələr qurmaq imkanını 
genişləndirmək üçün Xarici Əlaqələr İdarəsi 
Xarici Əlaqələr Departamentinə çevrilmiş 
və bu struktur bölmə birbaşa olaraq AİB-ın 
Prezidentinə məruzə edir. Eyni zamanda AİB 

xarici əlaqələr, xüsusilə də ölkələrlə əlaqələrin 
qurulmasında başlıca rol oynayan yerli ofislərin 
gücləndirilməsi üçün əlavə resurslar ayırmışdır. 
2005-ci ildən yerlərdə aktiv xarici əlaqələrə 
dəstək olmaq üçün səkkiz ştat yeri yaradılmışdır.  

15. Rəhbərliyin başçılığı ilə bu siyasət bütün 
AİB boyunca məlumatın açıqlanmasına olan 
münasibəti dəyişmişdir. Ümumiyyətlə, işçi 
heyət şəffaflığın bir çox faydalarını başa düşür 
və bununla bağlı vicdanla davranırlar. Açıqlama 
tələbinin yerinə yetirilməsi səviyyəsinin yüksək 
olmasına baxmayaraq, vaxt müddətlərinə əməl 
etmək də daxil olmaqla tam əməletməyə nail 
olmaq üçün daha çox işlər görülməlidir.

16. AİB-in ictimai informasiya mərkəzləri 
və depazitor kitabxanı proqramı yoxlanılmış 
və AİB-ın Asiya və Sakit Okean regionu üzrə 
fəaliyyətinə dair məlumatların əldə edilməsi 
üçün prosedurlar daha da sadələşdirilmişdir. 
2009 və 2010-cu illərdə AİB bir neçə ölkədə 
çoxdonorlu ictimai informasiya mərkəzləri 
üzrə yeni tərəfdaşlıqların həyata keçirilməsi 
ilə yanaşı seçilmiş depozitar kitabxanaları 
Asiya inkişaf resurs mərkəzlərinə çevirmişdir. 
AİB-ın bilgi məhsullarının yayımlanması və 
onlara çıxışın əldə edilməsinin səmərəliliyini 
qiymətləndirmək məqsədilə bu yeni təşəbbüslər 
yoxlanılacaqdır. 
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Tendensiyalar

3

17. Son 2-3 onillik ərzində, dünyada infor-
masiya azadlığına olan münasibət xeyli 
dəyişmişdir. İnformasiya azadlığı Mülki 
və Siyasi Azadlıqlara dair Müddəada yer 
alan fundamental insan hüququ kimi başa 
düşülür. Vətəndaşlar daha çox şəffaflıq, 
hökumətlər və özəl sektordakı korporasi-
yalardan yüksək dərəcədə hesabatlılıq tələb 
edirlər. Bir çox ölkələr informasiya azadlığını 
öz konstitusiyalarına daxil etmişlər. Son illər 
ərzində bu meyl daha da güclənmiş; belə ki, 
informasiya azadlığı artıq ali bir məqsəd deyil, 
təmin ediləcək bir hüquq kimi başa düşülür. 
Bir çox hökumətlər vətəndaşların informasiya 
azadlığı hüququnu təmin edən yeni qanunlar 
qəbul etmişlər. 80-dən çox dövlət artıq belə bir 
qanun qəbul etmişdir. 

18. AİB İctimai Əlaqələr Siyasətini qəbul 
edəndən kommunikasiya texnologiyası daha 
da təkmilləşmişdir. Yeni mediadan, o cümlədən 
sosial mediadan daha çox istifadə etməklə, 
artıq daha çox insan daha çox vasitələrlə 
daha çox məlumat təqdim etmək mümkündür. 
İctimai, özəl və qeyri-kommersiya təşkilatları 
tərəfindən təqdim edilən məlumatın əhatəsi, 
növü və çatdırılma vasitəsi, eləcə də şəffaflıq 
və buna nail olmaq üçün ən yaxşı təcrübələrlə 

bağlı ictimai gözləntilər daha da artmışdır. 
İnkişaf proqramlarına çəkilən xərc və onların 
effektivliyi də həmçinin daha dərindən 
araşdırılır. 

19. Bir sıra çoxtərəfli inkişaf bankları, 
o cümlədən Afrika İnkişaf Bankı, Avropa 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Avropa 
İnvestisiya Bankı, İnter-Amerikan İnkişaf Bankı, 
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası və Dünya 
Bankı özlərinin informasiyanın açıqlanmasına 
dair siyasətlərini yeniləmiş yaxud gözdən 
keçirməkdədirlər (Əlavə 2 digər çoxtərəfli 
inkişaf banklarında məlumatın açıqlanmasına 
dair aparılmış sorğuları göstərir. Əlavə 
3 AİB-ın 2005-ci il siyasəti, bu sənəddə yer 
alan yenilənmiş AİB siyasətinin Dünya Bankı 
və İnter-Amerikan İnkişaf Banklarının infor-
masiya siyasətləri ilə müqayisəsini aparır). 
Qəbul olunmuş və təklif olunan yeni siyasətlər 
bir çox ümumi xarakterik xüsusiyyətlərə 
malikdir. Xüsusilə də, bu siyasətlər açıqlama 
prezumpsiyasına və informasiyaya maksimum 
çıxışın əldə olunması prinsipinə əsaslanır, və 
informasiyanın ictimaiyyətə açıqlanmasına 
dair aydın və məhdud istisnalara malikdir. Bu 
siyasətlər aydın açıqlama prosedurlarına və 
appelyasiya mexanizmlərinə malikdir. 

İCTİMAİ 
ƏLAQƏLƏR 
SİYASƏTİ, 2011
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2005-ci il Siyasəti üzrə  
Təklif Olunan 
Təkmilləşdirmə

20. 2005-ci il siyasətinin yoxlanılması göstərdi 
ki, ümumilikdə AİB-ın İctimai Əlaqələr Siyasəti 
münasibdir və informasiyanın açıqlanmasına 
dair yaxşı təcrübə sahəsində AİB digər çoxtərəfli 
inkişaf bankları ilə müqayisədə üstünlüyə 
sahibdir. Bununla belə, 2005-ci il siyasətinin 
təkmilləşdirilə biləcəyi beş sahə müəyyən 
edilib. Bu sahələr 21–25-ci paraqraflarda qeyd 
olunub. 

21. Müstəqil appelyasia komissiyası. 
2005-ci il siyasəti məlumatın verilməsindən 
imtina hallarının daxili qurum olan Açıqlama 
üzrə Məsləhət Komitəsi (PDAC) tərəfindən 
yoxlanılmasına imkan verir. Yalnız 5 sayda iş 
AMK-ə təqdim edilmişdir. Bununla belə, siyasət 
yoxlanılarkən maraqlı tərəflər müstəqil, kənar 
appelyasiya qurumunun olmamasını zəif bir 
tərəf kimi qiymətləndirmişlər. AİB bu sahədə 
səmərəli təcrüblərə sahiblikdə liderlik edə 
bilməsi üçün o AMK tərəfindən verilən qərarları 
gözdən keçirmək məqsədilə müstəqil appe-
lyasiya komissiyası təsis edəcəkdir. 

22. İstisna halların aydınlaşdırılması. 
2005-ci il siyasətinə açıqlama prezumpsiyası 
ilə bağlı istisna halların siyahısı daxildir. Əldə 
edilmiş rəy göstərir ki, bu siyahı aydın bir 
şəkildə tərtib edilməyib və buna görə də asan 
başa düşülmür. Siyahı aydın başlıqlara uyğun 
olaraq yenidən tərtib edilmişdir. Bəzi hallarda 
münasib məlumatın açıqlanmasının istisna 
halların qoruduğu maraqlara verə biləcəyi zərər 
nəzərə alınmaqla istisnaların əhatə dairəsi 
daha da gücləndirilib. 

23. Qərar verməzdən öncə Direktorlar 
Şurası (DŞ) sənədlərinin əldə edilməsi. 
2005-ci il siyasətinin yoxlanılması layihə 
sənədlərin ictimaiyyətə açıqlanması vaxtını 
təkmilləşdiriləcək bir sahə kimi müəyyən 
etmişdir. Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Bəyanat 

(2009), sektor üzrə və tematik siyasətlər kimi 
birbaşa olaraq maraqlı tərəflərə təsir göstərən 
siyasətlər üçün AİB məsləhətləşməyə dair layihə 
sənədləri artıq özünün internet səhifəsində 
yerləşdirir və maraqlı tərəflərin rəyini almaq 
üçün ölkə daxilində görüşlər keçirir. Buna 
baxmayaraq, bu məsləhətləşmələrdən sonra 
layihə sənəd DŞ-a təqdim olunduğuna görə 
maraqlı tərəflər qərar vermə prosesi zamanı bu 
sənədə çıxış əldə edə bilmirlər. Yekun direktiv 
sənəd yalnız DŞ tərəfindən nəzərə alındıqdan 
sonra AİB-ın internet səhifəsində yerləşdirilir. 
Maraqlı tərəflərin bu siyasət və strategiyaların 
hazırlanmasında iştirakının vacibliyini 
vurğulamaq üçün İctimai Əlaqələr Siyasətində 
baxılmaq üçün DŞ-a təqdim edildiyi bir 
vaxtda barələrində ictimai məsləhətləşmələrin 
aparıldığı işçi sənədlər, siyasət və strategiya ilə 
bağlı yekun təkliflərin AİB-ın internet səhifəsində 
yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Eynilə də 
dövlət təminatlı layihələr üçün kredit təklifləri 
və regional əməkdaşlıq strategilayarına dair 
yekun təkliflər və ölkə tərəfdaşlıq strategiyaları 
üzv dövlətin rəyini də nəzərə almaq şərtilə DŞ-a 
təqdim edildikdə AİB-ın internet səhifəsində 
yerləşdiriləcəkdir. 

24. İctimai əlaqələr üzrə yanaşma. 
Siyasətə dəstək olmaq üçün 2005-ci ildə 
qəbul edilmiş sənəddə yer alan xarici əlaqələr 
strategiyası ictimai əlaqələrə diqqəti yönəltmək 
məqsədilə təkmilləşdiriləcəkdir. İnformasiyanın 
açıqlanması həmin informasiyanın nəzərdə tutu-
lan auditoriyaya çatdırılması üçün kifayət deyil-
dir. 2005-ci il sənədində informasiyanın müxtəlif 
auditoriyalara çatdırılması üçün xüsusiyyətlərin 
yer almasına baxmayaraq bəzi instansiyalarda 
lazımi səy göstərilməmişdir. Məsələn, bəzi hal-
larda məlumatın paylaşılması üçün daha çox 
üz-üzə əlaqə və aşağı texnologiyalı yanaşmaya 
ehtiyac vardır. Yalnız siyasəti dəstəkləmək 
üçün nəzərdə tutulmayan ümumi xarici 
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əlaqələr strategiyasını təsvir etmək əvəzinə, 
ümumi siyasət məqsədlərini gücləndirmək 
üçün informasiyanın paylaşılması ilə bağlı 
praktik aspektlərə diqqət yönəldilmişdir. Əsas 
kommunikasiya və informasiya mübadiləsi 
aspektlərin AİB tərəfindən dəstəklənən 
layihə və proqramlara inteqrasiyasını təmin 
etməklə layihə dövrü boyunca təsir olunan 
insanlar və maraqlı tərəflərlə iş aparmaq da 
həmçinin gücləndiriləcəkdir. AİB regionda bilik 
əsaslı iqtisadiyyatın inkişafını dəstəkləmək 
üçün həmçinin özünün bilgi məhsullarının 
onlayn yaxud çap formada yayılmasını təmin 
edəcəkdir. Bundan əlavə, AİB regional və 
milli konfranslar kimi digər platformalar-
dan və tədbirlərdən istifadə etməklə öz bilgi 
məhsullarını hökumət məmurları və digər 

əsas auditoriyalarla paylaşacaq və onlarla fikir 
mübadiləsi aparacaqdır.

25. Məlumat açıqlanmasının genişləndi-
rilməsi. 2005-ci il siyasətində DŞ iclaslarının 
stenoqrafiya hesabatlarının əldə edilməsi 
təmin olunmayıb. Bu siyasət DŞ stenoqrafiya 
hesabatlarına çıxışı 10 ildən sonra sorğu 
əsasında təmin edəcəkdir, bir şərtlə ki, orada 
siyasətdəki istisnalar bölməsinə (paraqraf 84) 
uyğun gələn məlumatlar yer almasın. Siyasət 
həmçinin auditi aparılmış layihə hesabları 
(paraqraf 62), Rəhbərlik və DŞ üzvlərinin 
məvacibləri (paraqraf 90) və layihə informasiya 
sənədlərinin müvafiq dilə tərcümə olunmuş 
variantlarının (paraqraf 42) əldə edilməsinə 
imkan verəcəkdir. 
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26. İctimai Əlaqələr Siyasəti maraqlı 
tərəflərin AİB ilə iş aparmaqda güvənini və 
imkanlarını genişləndirmək, və bununla da AİB 
əməliyyatlarının inkişafa göstərdikləri təsirlərini 
artırmaq məqsədi güdür. Bu siyasət şəffaflıq, 
hesabatlılıq və birgə inkişafı təşviq edir. O AİB-ın 
hazırladığı yaxud hazırlaması tələb olunan 
sənədlərlə bağlı açıqlama tələblərini müəyyən 
edir. Siyasətin əsas prinsipləri paraqraf 27-33-də 
əks olunub. 

27. Aktiv açıqlama. AİB gördüyü işlər, eləcə 
də rəyləri ilə bağlı bilgi və informasiyanı maraqlı 
tərəflər və ictimaiyətlə fəal şəkildə paylaşacaqdır. 
AİB internet səhifəsi fəal şəkildə açıqlamaların 
verilməsi üçün başlıca vasitə olacaq. Siyasət 
həmçinin nəzərdə tutulan tərəflər və ya audi-
toriyadan, eləcə də informasiyanın açıqlanma 
məqsədindən asılı olaraq digər açıqlama yaxud 
yayım vasitələrindən istifadə etməyə çağırır. 
Maraqlı tərəflərə AİB və onun əməliyyatları 
haqda vacib məlumatların vaxtında ictimaiyyətə 
acıqlanacağına dair zəmanət vermək vacib-
dir ki, bununla da onları AİB-ın qərarvermə 
prosesində iştirakına şərait yaradılacaqdır. 
AİB həmçinin informasiyanın əldə edilməsinə 
dair fərdi sorğulara cavab olaraq məlumat 
açıqlayacaqdır. 

28. Siyasətin digər müddəaları tərəfindən 
qadağan edilmədiyi təqdirdə, məlumat üçün 
DŞ-a təqdim edilmiş sənədlər DŞ tərəfindən 
qəbul edildikdən sonra AİB-ın internet 
səhifəsində yerləşdiriləcəkdir. Nəzərə alınmaq 
üçün DŞ-a təqdim edilən sənədlərin böyük 
əksəriyyəti DŞ tərəfindən təsdiqlənmədən 
yaxud dərkənar edilmədən öncə AİB-ın internet 
səhifəsində yerləşdiriləcəkdir (paraqraf 38, 58, 
və 72). Baxılma üçün DŞ-a təqdim edilən digər 
sənədlər DŞ tərəfindən təsdiq yaxud dərkənar 

edildikdən sonra AİB-ın internet səhifəsində 
yerləşdiriləcəkdir. 

29. Açıqlanmanın xeyrinə prezumpsiya. 
Bu siyasət məlumatın açıqlanmamasına dair 
prezumpsiyaya əsaslanır. Buna görə də AİB-ın 
hazırladığı yaxud hazırlaması tələb olunan 
bütün sənədlər paraqraf 97 və 101-də qeyd 
olunan istisnalara uyğun gələn informasiyalara 
malik olmadıqda açıqlana bilər. 

30. İnformasiya və ideyaların əldə edilməsi 
və paylaşılması hüququ. AİB onun yardım 
göstərdiyi fəaliyyətlərlə bağlı insanların məlumat 
axtarmaq, əldə etmək və paylaşmaq hüququnu 
tanıyır. AİB informasiyanı vaxtlı-vaxtında, aydın 
və münasib bir tərzdə təqdim edəcəkdir. Bu, 
AİB-a maraqlı tərəflər, o cümlədən təsir olunan 
insanlarla əlaqə qurmaq, onları dinləmək və 
onların rəylərini nəzərə alma imkanı verəcəkdir. 
İnformasiya təsir olunan insanlara əvvəlcədən 
verilməlidir ki, onlar layihənin tərtibatı və 
icrası ilə bağlı məna kəsb edən tövsiyyələr 
versinlər. AİB informasiya açıqlayarkən 
seçim etməməlidir. İnsanlar AİB tərəfindən bu 
siyasətin şərtlərinə və icra hazırlıqlarına uyğun 
olaraq açıqladığı informasiyanı bərabər şəkildə 
əldə edə bilməlidirlər.

31. Proqramın müəllifliyi. AİB onun inkişaf 
etməkdə olan üzv dövlətlərdəki fəaliyətlərə 
həmin dövlətlərin sahib çıxmasının vacibliyini 
tanıyır. Beləliklə, hər hansı sənədi açıqlamadan 
öncə, açıqlanacaq informasiyanın məzmunu və 
açıqlanmanın zamanı ilə bağlı inkişaf etməkdə 
olan üzv dövlətlərin fikirləri nəzərə alınmaılıdır. 

32. Məhdud istisnalar. İnformasiyanın 
tam açıqlanması heç də həmişə mümkün 
deyil. Məsələn, AİB-ın ideyaları araşdırmaq, 
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informasiyanı paylaşmaq, daxildə və üzv 
dövlətlərlə səmimi müzakirələr aparmaq 
və dövlət zəmanəti olmayan əməliyyatlara 
dair tələbləri nəzərə almaq ehtiyacı vardır.6 
AİB işçilərinin fərdilik hüququnu, özü və 
müştərilərinin legitim biznes maraqlarını 
qorumalıdır. Buna baxmayaraq, bu istisna-
lar məhduddur. AİB onun hazırladığı yaxud 
hazırlaması tələb olunan və paraqraf 97 və 101-
də qeyd olunan istisnalara uyğun gəlməyən 
bütün informasiyaları açıqlayacaqdır. İctimai 
marağın məlumatın açıqlanmasının verə 
biləcəyi ziyandan üsrtün olması müəyyən olu-
narsa, bu halda AİB siyasətdəki məhdudiyyətlə 
bağlı müddəaya əməl etməmək hüququnu 
özündə saxlayır. Məlumatın açıqlanmasının 
faydadan daha çox ziyan verəcəyi müəyyən 
edilərsə, AİB həmçinin normalda açıqladığı 
informasiyanı müstəsna hallarda açıqlamamaq 
hüququnu özündə saxlayır. 

33. Appelyasiya hüququ. İnformasiya 
tələb edənlər AİB-ın onların sorğusunu bu 
siyasətə zidd olaraq rədd etdiklərini müəyyən 
etdikdə bu halda siyasət iki mərhələli appe-
lyasiya hüququnu tanıyır. Appelyasiya pros-
esinin etibarlılığını artırmaq üçün ikinci mərhələ 
AİB-dan müstəqil olacaq. Tələb olunan infor-
masiyaya çıxışı məhdudlaşdıran istisnaları 
üstələmək üçün AMK-ə appelyasiya təqdim 

edilə bilər, o əsasla ki, məlumat açıqlanacağı 
təqdirdə qazandıracağı fayda verə biləcəyi 
ziyanı üstələsin.

34. Digər siyasətlərlə əlaqəsi. Siyasət 
AİB-ın tərtib edəcəyi yaxud tərtib etməsi 
tələb olunan sənədlərlə bağlı informasiyanın 
açıqlanmasına qoyulan tələbləri müəyyən edir. 
Sənəddə bu cür sənədlərin tərtib olunmasına 
qoyulan tələblər yer almayıb. İctimai Əlaqələr 
Siyasətində AİB-ın digər siyasətlərinə isti-
nad edilir. AİB-ın digər siyasətinə edilən hər 
hansı istinada həmin siyasətin AİB tərəfindən 
vaxtaşırı düzəliş edilməsi daxildir. İcimai 
Əlaqələr Siyasəti və Direktorlar Şurası 
tərəfindən təsdiq edilmiş digər siyasətlərin 
informasiyanın açıqlanmasına dair müddəaları 
arasında ziddiyyət yaranarsa (digər müddəalar 
nəzərə alınmır), İcimai Əlaqələr Siyasətindəki 
informasiyanın açıqlanmasına dair müddəalar 
əsas götürüləcəkdir. AİB-ın İctimai Əlaqələr 
Siyasəti qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra 
işlənib hazırlanmış yaxud yenilənmiş siyasət 
yaxud strategiya həmin siyasət və ya strate-
giya əsasında tərtib olunması tələb olunan 
sənəd yaxud informasiyanın açıqlanmasına 
dair tələbləri aydın bir şəkildə özündə əks 
etdirməlidir. Bu cür açıqlama ilə bağlı tələblər 
İctimail Əlaqələr Siyasətinin əsas prinsiplərinə 
uyğun olmalıdır. 

6  Məxfi biznes məlumatlarının açıqlanmamasına dair hüquqi öhdəlik özəl sektordakı maliyyə institutları, eləcə də AİB ilə 
müqayisə edilə biləcək qurumlar üçün müştərilərlə iş aparmaqla bağlı standart bir öhdəlikdir. Məxfi biznes məlumatlarının 
qorunmasına olan ehtiyac məxfi şəkildə əldə edilmiş məlumatın açıqlanması ilə bağlı istisnaya malik olan informasiya 
hüququna dair qanunlarda geniş şəkildə tanınır.
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35. AİB inkişafla bağlı fəaliyyətlər hazırlamaq 
və onları icra etmək üçün borcalanlar və 
müştərilərlə yaxından əməkdaşlıq edir. Bu 
halda AİB onları yardım etdiyi əməliyyatlarla 
bağlı informasiyanın açıqlanmasına dair 
prezumpsiyası haqda məlummatlandıracaqdır. 
Aşağıdakı sənədlər müəyyən edilmiş vaxt 
müddətinə uyğun olaraq AİB-ın internet 
səhifəsində müvafiq borcalan və yaxud müştəri 
ilə məsləhətləşmədən sonra yerləşdirilməli və 
paraqraf 97 və 101-də göstərilən açıqlama ilə 
bağlı istisna halları nəzərə alınmalıdır. 

Ölkə Tərəfdaşlıq Strategiyaları 
və Regional Əməkdaşqlıq 
Strategiyaları

36. ÖTS hər bir inkişaf etməkdə olan üzv 
dövlətlə iş aparmağın mexanizmini göstərir. 
Bu ölkə səviyyəsində inkişaf nəticələrinə nail 
olmaq üçün əməliyyat proqramlarının tərtib 
olunması üçün başlıca platformadır. RƏS AİB 
tərəfindən Asiya və Sakit Okean ərazisində 
müəyyən edilmiş region və ya subregion üzrə 
regional əməkdaşlıq sahəsində arzu olunan 
nəticələrə nail olmaq üçün bir strategiyadır. 

37. AİB özünün internet səhifəsində 
növbəti ildə hazırlanması planlaşdırılan yeni, 
aralıq ÖTS və RƏS-in siyahılarını davamlı 
olaraq yerləşdirməlidir. Maraqlı tərəflərlə 
məsləhətləşmələrə şərait yaratmaq,7 onlara 
ölkə və ya region üzrə ÖTS, aralıq ÖTS və 
RƏS-ın hazırlanmasında töhfə vermələrinə 
imkan vermək məqsədilə bu sənədlərin əldə 
olan layihələri və digər faydalı məlumatlar 

hazırlıq zamanı şərhlərin verilməsindən ötrü 
maraqlı tərəflərlə paylaşılmalıdır. 

38. AİB ÖTS, aralıq ÖTS və RƏS dərkənar 
olunmaq üçün DŞ-a təqdim olunduğu eyni bir 
vaxtda bu sənədləri özünün internet səhifəsində 
üzv dövlətin rəyini də nəzərə almaq şərtilə 
yerləşdirməlidir. Əgər ölkə vaxtından əvvəl 
edilmiş açıqlama ilə razı deyilsə, sənədlər inter-
net səhifəsində DŞ dərkənar verdikdən sonra 
yerləşdiriləcəkdir. Eyni vaxta açıqlamaya dair 
bu tələb ÖTS, aralıq ÖTS və RTS-a rəhbər 
komissiyasının iclası yaxud buna bərabər iclas 
başa çatdıqdan sonra və ya siyasət qüvvəyə 
mindiyi vaxt və yaxud sonra tətbiq ediləcəkdir. 

39. Elektron linklər vasitəsilə ÖTS və 
RƏS-da istinad edilən əsas köməkçi sənədlər8 
ÖTS və RƏS ilə eyni vaxtda AİB-ın internet 
səhifəsində yerləşdiriləcəkdir. ÖTS və RƏS-ın 
hazırlanması üçün istifadə olunan digər tematik 
və sektor üzrə təhlillə və qiymətləndirmələr,9 o 
cümlədən onlara edillən düzəlişlər AİB-ın inter-
net səhifəsində yerləşdiriləcəkdir.

40. DŞ-ın hər bir müzakirəsi zamanı sədrin 
ÖTS, aralıq ÖTS və RƏS ilə bağlı icmalı yekun 
olaraq bu sənəd DŞ-a təqdim edildikdən sonra 
AİB-ın internet səhifəsində yerləşdiriləcəkdir. 
Hədəf tərəfdaşlar tərəfindən konkret ölkədə 
İngilis dili geniş şəkildə istifadə edilməzsə, AİB 
ÖTS və aralıq ÖTS-ı DŞ tərəfindən dərkənar 
edildikdən sonrakı 90 gün ərzində müvafiq dilə 
tərcümə edəcək və tərcümə edilmiş sənədi inter-
net səhifəsində yerləşdirəcəkdir. 

41. AİB DŞ-a təqdim edildikdən sonra ölkə 
və regional əməkdaşlıq üzrə əməliyyatlara 

7  Tərəfdaşlara İÜD-in hökumətləri, özəl sector və vətəndaş cəmiyyəti, o cümlədən müvafiq hallarda qeyri-hökumət 
təşkilatlarl daxildir. 

8 Məsələn, ölkə və kredit göstəriciləri.
9 Məsələn, iqtisadi, yoxsulluq və gender üzrə təhlillər, və özəl sektor və idarəçilik riski üzrə qiymətləndirmələr.
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dair biznes planları (konkret İÜD və ya konkret 
region və ya subregion üzrə kreti və qeyri-klredit 
layihələrinin siyahısı), eləcə də onlarla əlaqəli 
elektron sənədləri özünün internet səhifəsində 
yerləşdirəcəkdir.

Layihə və Proqramlar
Layihə üzrə İnformasiya Sənədi

42. Həyata keçirmə və icra zamanı xarici 
maraqlı tərəfləri layihə, yaxud proqramlar 
haqda məlumatlandırmaq üçün AİB layihə üzrə 
informasiya sənədlərini (LİS)10 layihə yaxud 
proqramla bağlı icmal məlumatla birgə öz internet 
səhifəsində yerləşdirəcəkdir. Layihə üzrə 
İnformasiya Sənədlərinin hazırlanması davamlı 
bir proses olduğundan, bəzi informasiylar 
onun ilkin versiyasında olmaya bilər və əldə 
edildikcə sonradan əlavə ediləcəkdir. Layihə 
yaxud proqram hazırlayarkən layihənin 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün əsas 
olan layihə sənədi və monitorinq mexanizmi 
hazırlanır. Layihənin strukturuna dair sənəddən 
əldə edilən əsas informasiya LİS-də öz əksini 
tapacaq.11 LİS internet səhifədə layihə dövrü 
ərzində hazırlanmış sənədlərə dair linklər yer 
alır. Bütün kredit və qrant layihələri və layihənin 
hazırlanması üzrə texniki yardım layihələri 
üçün, AİB əsas layihə mərhələlərində LİS-i 
müvafiq yerli dilə tərcümə edəcək, tərcümə 
edilmiş bu sənədləri AİB-ın internet səhifəsində 
yerləşdirəcək, və müvafiq kanallardan istifadə 
etməklə ölkə daxilində onlara çıxışı təmin 
edəcəkdir. Tərcümə ilə bağlı bu tələb siyasət 
qüvvəyə minidiyi gün yaxud sonra konsepsiya 
sənədlərinin təsdiqləndiyi kredit və qrant 
layihələrinə və layihənin hazırlanması üçün TY 
layihələrinə tətbiq ediləcəkdir. 

Dövlət Zəmanətli Layihələr üçün Layihə 
İnformasiya Sənədi

43. Dövlət zəmanətli layihə yaxud proqram 
üçün ilkin LİS həmin layihə yaxud proqram 
üzrə konsepsiya sənədi təsdiqləndikdən sonra 

AİB-ın internet səhifəsində yerləşdiriləcəkdir. 
Çoxtranşlı maliyyə mexanizminin birinci tranşı 
üçün ilkin LİS kredit üzrə fakt araşdırma başa 
çatdıqdan sonra və hər bir növbəti tranş üçün 
bu tranş üzrə fakt araşdırma başa çatdıqdan 
sonra internet səhifəsində yerləşdiriləcəkdir. 
Əgər fakt araşdırıcı missiya olmazsa, LİS 
AİB tərəfindən tranş üçün imzalanmış dövri 
maliyyələşdirmə sorğsusu əldə edildikdən 
sonra internet səhifədə yerləşdiriləcəkdir. 

44. AİB layihənin statusunu göstərmək üçün 
LİS yeniləyəcəkdir. Zəruri hallarda fəaliyyət 
və məsələləri əks etdirmək, nəticəyə yönəlik 
uğuru və icra uğurlarını əks etdirmək üçün bu 
cür yeniləmə ən azı ildə iki dəfə aparılacaqdır. 
Əgər AİB dövlət zəmanətli layihə yaxud pro-
qramda iştirakını dayandırarsa, növbəti LİS-də 
bu dayandırmanın səbəbi açıqlanacaqdır. AİB 
ləğv edilmiş layihə üçün LİS-i özünün internet 
səhifəsində ləğvetmədən sonrakı 12 ay ərzində 
öz internet səhifəsində saxlayacaqdır. 

Dövlət zəmanəti olmayan layihələr üçün 
layihə informasiya sənədi

45. AİB layihənin DŞ-a təqdim olunacağını 
müəyyən etdikdən sonra ilkin LİS-i özünün 
internet səhifəsində sənədə DŞ tərəfindən 
baxılmasından ən az 30 gün əvvəl 
yerləşdirəcəkdir. Ekoloji təhlükəsizlik məqsədləri 
üçün A kateqoriyasına aid edilən layihələr üçün, 
AİB ilkin LİS-i özünün internet səhifəsində 
sənədə DŞ tərəfindən baxılmasından ən az 
120 gün əvvəl yerləşdirəcəkdir. 

46. AİB layihənin statusunu göstərmək üçün 
LİS-i yeniləyəcəkdir. Zəruri hallarda fəaliyyət 
və məsələləri əks etdirmək, nəticəyə yönəlik 
uğuru və icra uğurlarını əks etdirmək üçün bu 
cür yeniləmə ən azı ildə iki dəfə aparılacaqdır. 
Əgər AİB dövlət zəmanətli layihə yaxud pro-
qramda iştirakını dayandırarsa, növbəti LİS-də 
bu dayandırmanınn səbəbi açıqlanacaqdır. AİB 
ləğv edilmiş layihə üçün LİS-i özünün internet 
səhifəsində ləğvetmədən sonrakı 12 ay ərzində 
öz internet səhifəsində saxlayacaqdır. 

10 LİS 2005-ci il siyasətinə əsasın tələb olunan layihə informasiya sənədini əvəz edir.
11  Yekun tərtibat və monitorinq çərçivəsi hesabatın və Prezidentin tövsiyəsinin tərkib hissəsi kimi internet səhifədə 

yerləşdiriləcəkdir.
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Təsir Olunan İnsanlar və Digər Maraqlı 
Tərəflər üçün İnformasiya

47. Təsir olunan insanlar və digər maraqlı 
tərəflər, o cümlədən qadınlar, yoxsullar və 
digər az təminatlı insanlar arasında dialoqa 
şərait yaratmaq üçün dövlət zəmanətli və 
dövlət zəmanəti olmayan layihə və proqramlar 
(o cümlədən ekoloji və sosial məsələlər) haqda 
məlumat onlara başa düşə biləcəkləri dildə, 
tərzdə və münasib yerdə təqdim edilməlidir. 
AİB belə bir məlumatın verilməsi və təklif olu-
nan layihə tərtibatı haqda rəylərin alınmasını 
və layihə üzrə əsas diqqətin təsir olunan insan-
lar və maraqlı tərəflərlə əlaqə üçün nəzərdə 
tutulmasını təmin etmək məqsədilə bor-
clan və müştərilərlə yaxından işləməlidir. Bu 
proses layihənin hazırlanması mərhələsində 
başlayacaq, və bu onların fikirlərinin layihə 
tərtibatında nəzərə alınmasına və layihə yaxud 
proqram hazırlığı, emalı və icrası mərhələlərinin 
hər birində davam etməsinə imkan verəcəkdir. 
AİB layihə yaxud proqram tərtibatının layihənin 
icrası zamanı maraqlı tərəflərin rəylərinin nəzərə 
almağa imkan verməsini təmin edəcəkdir. AİB 
layihənin miqyası ilə bağlı əsaslı dəyişikliklər 
və onların verə biləcəkləri təsirlərə dair 
informasiyanın təsir olunan insanlar və maraqlı 
tərəflərlə paylaşılmasını təmin edəcəkdir.

48. Paraqraf 47-dəki tələbələri dəstəkləmək 
üçün AIB İÜD və özəl sektor üzrə müştərilərə 
layihə və proqram kommunikasiya strategiyası 
hazırlamaqda kömək edəcək ki, bu təsir olunan 
insanlar və maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmə 
və onların iştirakının tərkib hissəsi olacaqdır. 
Belə bir strategiya borcalan və müştərilərə 
təsir olunan insanların AİB-ın yardım etdiyi 
fəaliyyətlərin tərtibatı və icrasına qatılmaqda 
yardım edəcək, təsir olunan insanlarla necə 
dilaoq qurmaq və informasiyaya ictimai 
çıxışı necə genişləndirməyi təfsilatlı şəkildə 
göstərməklə cəmiyyətin aşağı təbəqələri 
və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının inkişaf 

prosesinə cəlb olunmalarını artıracaqdır. Bu 
məsləhətləşmə və iştirak planı yaxud layihə 
inzibatçılığı təlimatı kimi müxtəlif  sənədlərdə 
(i) açıqlanacaq məlumatın növü; (ii) ictimai 
bildiriş mexanizmləri, o cümlədən dil və vaxt 
müddəti; və (iii) informasiyanın açıqlanması 
və yayılmasının icrası və monitorinqi ilə bağlı 
məsuliyyəti göstərməklə həyata keçiriləcəkdir.

Layihə üzrə Təhlükəsizlik Tədbirlərinə 
dair Sənədlər

49. AİB-ın təsir olunan insanlar üçün 
məlumatın açıqlanmasına dair ekoloji və sosial 
təhlükəsizliklə bağlı tələbləri dövlət zəmanətli 
və zəmanətsiz layihələr üçün eynidir. 

50. Borcalan və yaxud müştəri müvafiq 
ekoloji, məcburi köçürülmə və yerli əhali haqda 
məlumatları, o cümlədən paraqraf 51–53-də 
istinad edilən sənədlərdəki məlumatları təsir 
olunan insanlara vaxtlı-vaxtında əldə edilə 
bilən yerdə və onlar üçün münasib forma və 
dildə verilməsini təmin etməlidir.12

Ekologiya

51. Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Bəyanatdakı 
tələblərə uyğun olaraq AİB borcalan və müştəri 
tərəfindən təqdim olunan aşağıdakı sənədləri 
öz internet səhifəsində yerləşdirəcəkdir: 

(i) Ekoloji A kateqoriyaya aid 
edilən layihə üçün ekoloji təsirin 
qiymətləndirilməsinin layihə sənədi – 
DŞ tərəfindən baxılmaz dan ən az 120 
gün əvvəl;

(ii) Qiymətləndirmədən öncə ekoloji 
qiymətləndirmə və yoxlama mex-
anizmi;13

(iii) AİB tərəfindən qəbul edildikdən sonra 
yekun ETQ yaxud ilkin ekoloji yoxlama;

(iv) AİB tərəfindən qəbul edildikdən sonra 
layihə icrası zamanı hazırlanmış yeni 
yaxud yenilənmiş ETQ yaxud İEY, və 
təshihedici fəaliyyət planı; və

12  Bu məlumat broşür, vərəqə yaxud buklet halınd təsir olunan insanların başa düşdükləri dildə təqdim edilə bilər. Təhsili 
olmayan insanlar üçün digər münasib kommunikasiya metodlarından istifadə edilə bilər. 

13  Qiymətləndirmə ilə bağlı heç bir əlavə missiya tələb olunmursa, suveren layihələr üzrə rəhbərliyin yoxlama görüşündüən 
yaxud əməkdaşların birinci yoxlama görüşündən əvvəl yaxud qeyri-suveren layihələr üçün yekun investisiya komissiyası 
görüşündən əvvəl sənəd internet səhifəsində yerləşdiriəcəkdir.



17

(v) AİB tərəfindən qəbul edildikdə ekoloji 
monitorinq hesabatları.

Məcburi Köçürülmə

52. Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Bəyanatdakı 
tələblərə uyğun olaraq AİB borcalan və müştəri 
tərəfindən təqdim olunan aşağıdakı sənədləri 
öz internet səhifəsində yerləşdirəcəkdir: 

(i) Borcalan yaxud müştəri tərəfindən 
təsdiqlənmədən oncə məcburi 
köçürülmə planı yaxud köçürülmə 
mexanizminin layihəsi (Qeyd 13); 

(ii) Təsir olunan insanlar ümumi razılığa 
gəldikdən sonra borcalan yaxud 
müştəri tərəfindən dərkənar edilmiş 
yekun məcburi köçürülmə planı; 

(iii) AİB tərəfindən qəbul edildikdən sonra 
layihə icrası zamanı hazırlanmış yeni 
yaxud yenilənmiş məcburi köçürülmə 
və təshihedici fəaliyyət planı və yenidən 
köçürülmə üzrə monitorinq hesabatı. 

Yerli Əhali

53. Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Bəyanatdakı 
tələblərə uyğun olaraq AİB borcalan və müştəri 
tərəfindən təqdim olunan aşağıdakı sənədləri 
öz internet səhifəsində yerləşdirəcəkdir:

(i) Təsdiqlənmədən öncə borcalan yaxud 
müştəri tərəfindən təsdiqlənən yerli 
əhali ilə bağlı planının layihəsi və 
yaxud yerli əhali ilə bağlı planlaşdırma 
mexanizmi (Qeyd 13); 

(ii) AİB tərəfindən qəbul edildikdən sonra 
Yerli Əhali ilə bağlı yekun Plan; 

(iii) AİB tərəfindən qəbul edildikdən sonra 
layihənin icrası zamanı hazırlanmış 
yeni yaxud yenilənmiş YƏP və 
təshihedici fəaliyyət planı; və 

(iv) AİB tərəfindən qəbul edildikdən sonra 
yerli əhalinin monitorinqi üzrə hesabat. 

Ölkə üzrə Təhlükəsizlik Sistemləri 

54. Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Bəyanatdakı 
tələblərə uyğun olaraq AİB borcalan və müştəri 
tərəfindən təqdim olunan aşağıdakı sənədləri 
öz internet səhifəsində yerləşdirəcəkdir: 

14  Konsepsiya sənədinə qoşma olaraq əlavə edilmiş və dəyəri $1.5 milyona qədər olan layihənin hazırlanması üçün TY 
üzrə hesabat konsepsiya sənədi təsdiqləndikdən sonra AİB internet səhifəsində yerləşdiriləcəkdir.

(i) Tamamlandıqdan sonra ictimai şərhin 
verilməsi üçün sənədin dövlət, inzibati 
ərazi, sektor yaxud agentlik səviyyəsində 
əhəmiyyətlilik və məqbulluğunun 
qiymətləndirilməsi; 

(ii) Tamamlandıqdan sonra yekun əhə-
miyyətlilik və məqbulluğun qiymət-
ləndirilməsi hesabatları; və

(iii) Tamamlandıqdan sonra ölkə təhlükəsizlik 
sistemlərindəki dəyişiklikləri göstərmək 
üçün yenilənmiş qiymətləndirmələr. 

55. Layihə səviyyəsində məqbulluğun 
qiymətləndirilməsinə dair açıqlama layihə 
hazırlığı üçün edilmiş və paraqraf 51–53 istinad 
edilən adi təhlükəsizlik sənədinin açıqlanması 
prosesinə əməl ediləcəkdir. 

İlkin Yoxsulluq və Sosial Təhlil 

56. İlkin yoxsulluq və sosial təhlil yoxsulluğun 
səviyyəsini və layihənin tərtibatı zamanı 
nəzərə alınması gərəkən məsləhətləşmə 
və iştirakçılıq, gender və inkişaf və sos-
ial müdafiə və digər sosial risklər kimi sos-
ial məsələləri müəyyən etməkdən ötrü bütün 
investisiya layihə və proqramları üçün aparılır. 
AİB dövlət zəmanətli layihə yaxud proqram-
lar üçün layihə yaxud proqram konsepsiya 
sənədi təsdiqləndikdən sonra İYST-i öz internet 
səhifəsində yerləşdirəcəkdir. Dövlət zəmanəti 
olmayan layihə üçün İYST kredit təsdiqlənmə 
prosesi başa çatdıqdan sonra AİB-ın internet 
səhifəsində yerləşdiriləcəkdir. 

Texniki Yardım Hesabatları və Texniki 
Yardım Əsasında Hazırlanmış 
Sənədlər 
57. TY hesabatı AİB tərəfindən göstərilən 
texniki yardım və onun maliyyələşdirilməsini 
təsvir edən sənəddır. AİB müvafiq səlahiyyətli 
qurum tərəfindən təsdiqləndikdən sonra 
TY haqda hesabatı öz internet səhifəsində 
yerləşdirəcəkdir.14 AİB TY layihəsi üzrə 
məsləhətçilərin hazırladıqları yekun hesa-
batlar tamamlandıqdan sonra onları öz inter-
net səhifəsində yerləşdirəcəkdir. Siyasət 
və məsləhət xarakterli TY və potensialın 

Məlumatın Açıqlanmasının Təfsilatları
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artırılması üçün TY həssas məsələləri əhatə 
edə bildiklərindən AİB aidiyyatı hökumətə bu 
TY əsasında hazırlanmış yekun hesabatların 
açıqlanması ilə bağlı etiraz etmək imkanı 
verəcəkdir. Siyasətdəki açıqlamaya dair pre-
zumpsiyaya uyğun olaraq bu cür sənədlərin 
çapı yaxud onların çıxardılması siyasətdə yer 
alan istisnalara əsasən həyata keçirilməlidir.

Prezidentin Hesabat və Tövsiyəsi və 
Köməkçi Sənədlər 

58. Prezidentin hesabat və tövsiyəsi AİB-ın 
təsdiqlənmək üçün DŞ-a təqdim olunan layihə 
və proqramlar üçün direktiv sənəddir. AİB 
dövlət zəmanətli layihələrlə bağlı PHT-i DŞ-a 
təqdim edildiyi vaxtda öz internet səhifəsində 
üzv dövlətin rəyini də nəzərə almaq şərtilə 
yerləşdirəcəkdir. Əgər ölkə PHT-in bu cür 
tezliklə açıqlanmasına razı olmazsa, AİB sənəd 
DŞ tərəfindən təsdiq edildikdən sonra onu inter-
net səhifəsində yerləşdirəcəkdir. Eyni vaxtda 
sənədin bu şəkildə açıqlanması ilə bağlı bu tələb 
AİB-in kredit danışıqlarının bu siyasət qüvvəyə 
mindiyi gün və ya sonrakı dövrdə aparıldığı 
layihə və proqramlara şamil ediləcəkdir. Əgər 
siyasətdə müəyyən növ sənəd üçün başqa 
hallar göstərilməyibsə, dövlət zəmanətli 
layihələr üçün PHT üzrə köməkçi sənədlər, o 
cümlədən icra təfsilatlarını əks etdirən layihə 
inzibatçılığına dair təlimatı PHT AİB-ın inter-
net səhifəsində yerləşdirildiyi vaxtda ayrıca 
bir elektron linkli sənəd kimi açıqlanmalıdır.15 
Dövlət zəmanəti olmayan layihələr üçün 
AİB DŞ tərəfindən təsdiqləndikdən sonra 
PHT-in qısa versiyasını internet səhifəsində 
yerləşdirəcəkdir; bu versiyada məxfi biznes və 
AİB-ın layihə yaxud əməliyyat risklərinə dair 
informasiya olmayacaqdır. 

Hüquqi Sazişlər 

59. AİB danışıqlar zaman paraqraf 97-dəki 
istisna hallarına uyğun gələn informasiyanı 

çıxartmaqla imzalandıqdan sonra siyasətin 
qüvvəyə minmə tarixində və ya sonra 
dövlət zəmanətli layihələrlə bağlı bütün 
hüquqi sazişləri özünün internet səhifəsində 
yerləşdirəcəkdir.16 Borcalan razılıq verdiyi 
təqdirdə AİB sorğu əsasında hüquqi sazişlərin 
layihə sənədini açıqlaya bilər. Əgər hüquqi 
sazişlərə düzəliş edilərsə, AİB saziş qüvvəyə 
mindikdən sonrakı 2 həftə ərzində danışıqlar 
zamanı paraqraf 97-dəki istisna hallarına uyğun 
gələn informasiyanı sənəddən çıxartmaqla onu 
internet səhifəsində yerləşdirəcəkdir. 

60. AİB 1 yanvar 1995 və 1 sentyabr 2005-ci 
illər arasında qüvvəyə minmiş dövlət zəmanətli 
layihələr üçün hüquqi sazişlər hazırlayacaq, və 
bu sazişlər və onlara edilən düzəlişlərlə bağlı 
danışıqlar zamanı müvafiq hökumət tərəfindən 
məxfi hesab edilən informasiyanı çıxartmaqla 
sazişi və ona edilən düzəlişləri sorğu əsasında 
təqdim edəcəkdir. 

61. 1995-ci il yanvar ayının 1-dən öncə 
qüvvəyə minmiş dövlət zəmanətli layihələr 
və onlara düzəlişlərlə bağlı hüquqi sazişlər 
üçün AİB sorğu əsasında bu sənədləri təqdim 
etməzdən öncə aidiyyatı hökumətin razılığını 
əldə etməyə çalışacaqdır.17 

Auditi Aparılmış Layihə Hesabları

62. AİB danışıqlarla bağlı dəvətnamənin 
siyasət qüvvəyə mindikdə yaxud sonra 
təqdim edildiyi dövlət zəmanətli layihələr üzrə 
hesabların illik auditinin nəticələrini internet 
səhifəsində yerləşdirəcəkdir.18

Əsas Dəyişikliklər

63. AİB təsdiq edilmək üçün DŞ-a təqdim 
edilmiş layihə miqyasında əsaslı dəyişikliklərlə 
bağlı sənədləri bu sənədlər təsdiqləndikdən 
sonra internet səhifəsində yerləşdirəcəkdir. 
Dövlət zəmanəti olmayan layihələr üçün 

15 Məsələn, hüquqi sazişlər.
16  AİB onun tərəfindən qəbul edilmiş dövlət zəmanəti olmayan layihələr üzrə hüquqi sazişləri yaxud onlara edilən düzəlişləri 

açıqlamayacaqdır. Bura həmçinin birgə maliyyələşdirilən kommersiya sazişlər də daxildir.
17  Əgər aidiyyatı hökumət bu cür sənədlərin açıqlanması ilə bağlı AİB bu cür razılıqla bağlı sorğusu təqdim edildiyindən 

sonrakı 30 gün ərzində AİB-a öz etirazını bildirməzsə, AİB bu cür sazişlə bağlı sorğu daxil olandan sonrakı 60 gün 
ərzində belə bir hüquqi sazişi açıqlayacaqdır.

18  İllik auditi aparılmış layihə hesablarının açıqlanması prosedurları hər bir borcalanla müzakirə edilməli və razılaşdırılmalı 
və hər bir layihə üzrə kredit sazişinin tərkib hissəsi olmalıdır. 
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məxfi biznes məlumatı çıxarılmaqla bu cür 
sənədin qısa versiyası internet səhifəsində 
yerləşdiriləcəkdir. 

Siyasətə Əsaslanan Kredit və Qrantlar 
üzrə Tranşların Ayrılmasına dair İcra 
Hesbatları

64. Tranşların ayrılmasına dair icra 
hesabatları İÜD ilə bağlı siyasət əsaslı kredit və 
qrantların şərtlərinə əməl olunması və onların 
icra vəziyyətini yoxlayır və qiymətləndirir. AİB 
DŞ və ya Rəhbərlik tərəfindən təsdiqləndikdən 
sonra bu hesabatları öz internet səhifəsində 
yerləşdirəcəkdir. 

İşlərin Başa Çatdırılmasın dair 
Hesabatlar

65. AİB DŞ-a təqdim edildikdən sonra 
layihə, proqram və TY başa çatdırılması 
üzrə hesabatları öz internet səhifəsində 
yerləşdirəcəkdir. Dövlət zəmanəti olmayan 
layihə üzrə genişləndirilmiş illik yoxlama üzrə 
hesabat adlanan işlərin başa çatdırılmasına 
dair hesabat kommersiya baxımından həssas 
və məxfi informasiyanı çıxartmaqla qısaldılmış 
formada internet səhifəsində yerləşdiriləcəkdir. 

Layihə və Proqramlarla bağlı 
Digər İnformasiyalar

Müstəqil Qiymətləndirmələr

66. AİB Müstəqil Qiymətləndirmə Depar-
tamenti tərəfindən planlaşdırılan müstəqil 
qiymətləndirmələrin siyahısını internet 
səhifəsində yerləşdirəcəkdir. Bu siyahı DŞ 
tərəfindən təsdiqlənmiş 3 illik dəyişkən iş 
proqramına əsalanır.  

67. AİB yalnız DŞ-ın İnkişafın Effektivliyi 
Komitəsi ilə apardığı müzakirələrdən sonra 
AİB-ın internet səhifəsində yerləşdiriləcək 
MQD-in illik qiymətləndirmə hesabatlarından 
başqa bütün müstəqil qiymətləndirmə 

hesabatlarını Rəhbərlik və DŞ-a təqdim 
edildikdən sonra özünü internet səhifəsində 
yerləşdirəcəkdir. Dövlət zəmanəti olma-
yan əməliyyatların qiymətləndirmələri üçün 
kommersiya baxımından həssas və məxfi 
informasiyanı çıxartmaqla redaktə edilmiş for-
mada internet səhifəsində yerləşdiriləcəkdir. 

68. İEK tərəfindən müzakirə edilən 
hesabatların qiymətləndirilməsi üçün, AİB DŞ-a 
təqdim edildikdən sonra İEK ilə görüşün sədr 
tərəfindən hazırlanan icmalını internet səhifəsində 
yerləşdirəcəkdir. AİB həmçinin Rəhbərliyin 
müstəqil qiymətləndirmələrlə bağlı verdiyi 
cavablarını və bu cavablarla ilə bağlı MQD-in 
şərhlərini internet səhifəsində yerləşdirəcəkdir.

Birgə Maliyyələşdirməyə dair 
İnformasiya

69. AİB birgə maliyyələşdirmə tələb edən 
layihələrin icmalını öz internet səhifəsində 
yerləşdirəcəkdir. Əsas şərtlər kimi layihələrin 
rəsmi birgə maliyyələşdirilməsi haqda infor-
masiya AİB-ın səhifəsində yerləşdirdiyi 
müvafiq TY hesabatları yaxud PHT-də 
olacaqdlr. Birgə maliyyələşdirməyə qoşulan 
tərəf etiraz etmədiyi təqdirdə, AİB bu cür 
rəsmi birgə maliyyələşdirmələrlə bağlı birgə 
maliyyələşdirmə sazişləri, o cümlədən layihə 
üzrə spesifik birgə maliyyələşdirmə sazişləri, 
çərçivə sazişləri, və AİB ilə ikitərəfli yaxud 
çoxtərəfli birgə maliyyələşdirmə üzrə etibarlı 
vəsaitlər (trust funds) üzrə sazişlərini sorğu 
əsasında qarşı tərəfə təqdim edəcəkdir. 

Antikorrupsiya haqda İnformasiya

70. AİB tamamlandıqdan sonra AİB-ın Antikor-
rupsiya və Dürüstlük İdarəsi (ADİ) illik hesabatlarını 
öz internet səhifəsində yerləşdirəcəkdir.19 ADİ-in 
illik hesabatlarına istintaqlarla bağlı statistik 
məlumat və əhəmiyyətli tövsiyələr, istintaqlar və 
layihə üzrə satınalmalardan yaranan məsələlər 
daxildir. AİB tamamlandıqdan sonra ADİ tərəfindən 
layihə üzrə satlnalmaların yoxlanılmasına dair 
hesabatları internet səhifəsində yerləşdirəcəkdir. 
ADİ-ın siyasətdəki açıqlama prezumpsiyası ilə 

19  ADO AİB-ın maliyyələşdirdiyi fəaliyyətlər yaxud işçilərlə bağlı saxtakarlıq, korrupsiya və yaxud Antikorrupsiya Siyasətinin 
digər pozulması hallarına dair ittihamların əldə edilməsi və onların istintaqının aparılması üçün AİB-in səlahiyyətləndirdiyi 
qurumdur.

Məlumatın Açıqlanmasının Təfsilatları
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bağlı istisnalara aidiyyatı olan informasiyaları 
hesabatlardan çıxartmaq üçün onlara düzəliş 
edəcəkdir. AİB istintaqların nəticələrini AİB-in 
üzvü olan dövlətlərin hökumətləri ilə paylaşa bilər. 

71. AİB onun tərəfindən kənarlaşdırılmış 
tərəflərə dair informasiyanı üzv dövlətlərin 
hökumətləri, digər çoxtərəfli inkişaf bankları, 
ikitərəfli birgə maliyyələşdirənlər, və digərləri ilə 
məlumatlandırmaq məqsədilə paylaşacaqdır. 
AİB kənarlaşdırmalar haqda informasiyanı, o 
cümlədən (i) sanksiyalara əməl etməyən və 
kənarlaşdırılmış qurumların siyahısını, (ii) AİB-ın 
Antikorrupsiya Siyasətini ikinci və ya daha çox 
dəfələrlə pozan və kənarlaşdırılmış tərəfləri 
(1998, bu günə kimi edilmiş düzəlişlərlə), 
(iii) göstərilən səylərə baxmayaraq, əlaqə 
saxlanıla bilinməyən kənarlaşdırılmış tərəflər, 
və (iv) AİB-ın digər çoxtərəfli inkişaf bankları ili 
çarpaz kənarlaşdırma haqda sazişinə əsasən 
kənarlaşdırılmış tərəflər haqda məlumatı inter-
net səhifəsində yerləşdirəcəkdir.20

Siyasətlər və strategiyalar

İctimai müzakirələrin obyekti olan 
siyasətlər və strategiyalar

72. AİB özünün təhlükəsizlik tədbirlərinin, 
həmçinin tematik siyasət və strategiyalarının 
hazırlanması və nəzərdən keçirilməsi 
prosesində öz səhmdarlarının və digər maraqlı 
tərəflərin iştirakına nail olmağa cəhd edir. AİB 
öz internet saytında mütəmadi olaraq, növbəti 
12 ay ərzində hazırlanacaq və ya nəzərdən 
keçiriləcək belə siyasət və strategiyaların 
siyahısını yerləşdirməlidir. AİB öz internet 
saytında həmçinin keçiriləcək müzakirələrin 
planlarını, o cümlədən belə planların həyata 
keçirilib tamamlanmasından sonra kənar 
auditoriyalarla gözlənilən hər hansı təkbətək 
görüşlərə dair məlumatları yerləşdirməlidir. 
AİB öz internet saytında belə bir siyasət və ya 
strategiya sənədi üzrə minimum bir müzakirənin 
layihəsini hazırlamalıdır. AİB öz internet 
saytında siyasətlərin və strategiyaların Şuraya 
təqdim edilən zaman ictimai müzakirələrin 

obyektinə çevrilmiş işçi sənədlərini və yekun 
təkliflərini yerləşdirməlidir. Bu tələb belə 
siyasət və strategiyaların  bu siyasətin qüvvəyə 
minəcəyi tarixdə və ya ondan sonra Şuraya 
təqdim ediləcək işçi sənədlərinə və yekun 
təkliflərinə şamil edilməlidir. 

Digər siyasətlər və strategiyalar

73. AİB özünün digər siyasət və strate-
giya sənədlərini təsdiq edildikdən və ya 
dəstəkləndikdən sonra internet saytında 
yerləşdirməlidir. 

Sədr tərəfindən hazırlanmış xülasə

74. Hər bir siyasət və ya strategiya üzrə 
sədr tərəfindən hazırlanmış və Şuranın formal 
iclasında Şura tərəfindən təsdiq edilmiş və ya 
dəstəklənmiş xülasə yekun olaraq Şuraya 
paylanmazdan əvvəl AİB-in internet saytında 
yerləşdirilməlidir. 

Fəaliyyət qaydaları və 
prosedurları 

75. AİB Fəaliyyətə dair Təlimatın hissələrini 
(bank siyasətləri və fəaliyyət prosedurları), 
Layihələrin idarə edilməsinə dair Təlimatı 
və AİB-in əməliyyatlarına dair heyət üçün 
təlimatlarını, onlar heyət üçün nəşr edildikdən 
sonra, özünün internet saytında yerləşdirməlidir. 

Digər məlumatlar
Satınalmalar

76. AİB özünün internet saytında aşağıdakı 
məlumatları və sənədləri yerləşdirməlidir:

(i) AİB tərəfindən maliyyələşdirilmə üçün 
hazırlanan hər bir müstəqil layihə üzrə 
biznes imkanlarının Şuranın təsdiqi 
vasitəsilə müəyyənləşdirilmiş siyahısı; 

(ii) Layihələrin idarə edilməsinə dair 
Təlimatın tərkib hissəsi kimi,21 Borc 

20  AİB, Afrika İnkişaf Bankı, İnter-Amerika İnkişaf Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı və Dünya Bankı Qrupu 
arasında 9 aprel 2010-cu il tarixdə bağlanmış Tenderdən kənarlaşdırma qərarlarının icrasına qarşılıqlı nəzarətə dair 
Saziş: www.adb.org/documents/agreement-mutual-enforcement-debarment-decisions 

21  Prezidentin tövsiyə və hesabatının və müvafiq müşayiətedici sənədlərin, o cümlədən Layihələrin idarə edilməsinə dair 
Təlimatın açıqlanma vaxtı ilə tanış olmaq üçün bax Maddə 58-ə.
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alanın hər hansı bir layihə üzrə 
satınalmalara dair planı. Planda 
aşağıdakılar öz əksini tapacaqdır: 
(a) layihənin ilk 18 ay ərzində həyata 
keçirilməsi üçün tələb edilən, malların, 
işlərin, məsləhət xidmətlərinin və digər 
xidmətlərin satın alınması üzrə hər bir 
müqavilə; (b) hər bir müqavilə üzrə təklif 
edilən satınalma metodları; (c) AİB-in 
müvafiq qiymətləndirmə proseduru;

(iii) Borc alanın satınalmalar üzrə plana 
əlavə və dəyişiklikləri (layihə boyunca 
minimum ildə bir dəfə olmaqla);

(iv) Maraqları ifadə etmək, kreditlə pul 
vəsaiti əldə etmək üçün təqribi məbləğ 
göstərilməklə müraciət etmək və ya 
beynəlxalq rəqabətqabiliyyətli tender 
satınalmaları və konsaltinq tapşırıqları 
üçün tenderdə iştirak etmək üçün icra 
orqanları və AİB tərəfindən xüsusi 
bildirişlər kimi nəşr edilən dəvətlər;

(v) AİB-in haqq-hesab kitablarına daxil 
edilən bağlanılmış bütün müqavilələr. 
Həmin müqavilələrdə podratçının 
adı, müqavilənin təsviri, müqavilə ilə 
AİB tərəfindən ayrılan məbləğ və hər 
bir tender iştirakçısının adı öz əksini 
tapacaqdır.

(vi) AİB-in institusional satınalmaları 
ilə əlaqədar, tender təklifləri və ya 
təkliflər təqdim etməyə dəvət və  
əsas satınalma tapşırıqları üzrə 
müqavilələrin bağlanması.

Asiya İnkişaf Bankının vəsaitlərindən 
istifadə edən ölkələrin fəaliyyətlərinin 
qiymətləndirilməsi

77. AİB-in Kateqoriyalaşdırma Siyasəti Asiya 
İnkişaf Fondundan (AİF) vəsait əldə etmək 
üçün uyğunluq meyarlarını müəyyənləşdirir.22 
Meyarlara uyğun gələn ölkələr üçün Fəaliyyətlər 
üzrə Vəsait ayırma Siyasəti, pul vəsaitlərinin 
ayrılması üzrə istiqamətverici prinsiplər və 
meyarlar müəyyənləşdirir.23 AİF resurslarına 
çıxış imkanlarına malik hər bir ölkə üzrə 

22  ADB. 2008. Review of the 1998 Graduation Policy of the Asian Development Bank (“Asiya İnkişaf Bankının 1998-ci il 
tarixli Kateqoriyalaşdırma Siyasətinin Analizi”). Manila;

     ADB. 1998. A Graduation Policy for ADB’s DMCs. Çap xətalarının siyahısı 1 (“AİB-in inkişaf etməkdə olan üzv ölkələri 
üçün Kateqoriyalaşdırma Siyasəti”), Manila.

23  ADB. 2008. Refining the Performance-Based Allocation of Asian Development Fund Resources (“Asiya İnkişaf Fondu-
nun resurslarının Fəaliyyətlər üzrə ayrılmasının təkmilləşdirilməsi”), Manila. 

AİB fəaliyyətlərin icrası başa çatdırıldıqdan 
sonra öz internet saytında müvafiq ölkə üzrə 
fəaliyyətlərin qiymətləndirilməsinə dair illik hes-
abat, o cümlədən müvafiq ölkənin fəaliyyətinə 
dair müəyyənləşdirdiyi qiymətləri rəqəmlərlə 
ifadə olunmuş şəkildə yerləşdirməlidir. AİB-in 
internet saytında həmçinin ölkə siyasəti üzrə 
qaydalar və institusional qiymətləndirmələr 
yerləşdirilməlidir.

İllik hesabat, iqtisadi məlumatlar və 
tədqiqat

78. AİB öz internet saytında İllik hesabatını, 
Asiyanın İnkişafına dair Gələcək Planlarını, 
Asiyanın İnkişafına dair Gələcək Planlara 
Əlavə və Dəyişiklikləri, həmçinin iqtisadi və 
sosial faktları, analiz və proqnozları əhatə edən 
Əsas Göstəriciləri yerləşdirməlidir.

79. AİB öv internet saytında həmçinin 
onlayn kitabların, konfrans materiallarının, 
dövri nəşrlərin və tədqiqat işlərinin geniş 
kataloqlarını, həmçinin araşdırma, hesabat 
və analizlərin nəticələrini əks etdirən texniki 
məlumatları yerləşdirməlidir.

İnzibati və digər məlumatlar

80. AİB öz internet saytında aşağıdakı 
sənədləri və məlumatları yerləşdirməlidir:

(i) Asiya İnkişaf Bankının təsis olunması 
haqda qərarı; 

(ii) AİB-in Nizamnaməsi; 
(iii) Asiya İnkişaf Bankının İdarə Heyətinin 

Əsasnaməsi; 
(iv) Asiya İnkişaf Bankının Direktorlar 

Şurasının Əsasnaməsi;
(v) Asiya İnkişaf Bankı ilə Filippin 

Respublikasının hökuməti arasında 
Asiya İnkişaf Bankının Baş qərargahına 
dair Saziş; 

(vi) AİB və onun üzvü olan ölkələr 
arasında ev sahibliyi edən ölkələrə dair 
sazişlər (müvafiq üzv ölkə uyğunluq 
meyarlarına cavab verdiyi təqdirdə);

Məlumatın Açıqlanmasının Təfsilatları
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(vii) AİB üzvlərinin, onların abunə kapitalının 
və səsvermə səlahiyyətlərinin siyahısı;

(viii) AİB-in təşkilati strukturu; 
(ix) İdarə Heyəti üzvlərinin siyahısı;
(x) Direktorlar Şurası üzvlərinin və onların 

səsvermə qruplarının siyahısı;
(xi) Direktorlar Şurasının komitələrinin və 

onların üzvlərinin siyahısı;
(xii) AİB-in rəhbərliyinin və yuxarı heyətinin 

üzvlərinin siyahısı;
(xiii) Yuxarıda göstərilmiş şəxslərin hər 

birinin əlaqə məlumatları. 

81. AİB öz internet saytında illik toplantıların 
protokollarından, o cümlədən İdarə Heyətinin 
qərarlarından çıxarışları və rəhbər şəxslərin 
nitqlərinin xülasələrini yerləşdirməlidir (hər bir illik 
toplantının keçirildiyi gündən etibarən 60 təqvim 
günü ərzində). AİB həmçinin öz internet saytında 
İdarə Heyətinin bu siyasətin qüvvəyə mindiyi 
tarixdən sonra qəbul edilmiş digər qərarlarını 
yerləşdirməlidir (Direktorlar Şurası onların 
açıqlanmasına icazə verdiyi təqdirdə). 

82. AİB, Şuranın müzakirəsindən sonra öz 
saytında hər bir maliyyə ili üçün iş planını və 
müvafiq büdcəni yerləşdirməlidir.

83. AİB, Şura tərəfindən təsdiq edildiyi 
təqdirdə, ölkələrin təsnifatlaşdırılmalarını öz  
internet saytında yerləşdirməlidir. 

84. Direktorlar Şurasının protokolları məxfi 
sənədlərdir.24 Bununla belə, AİB onların 
hazırlanmasından 10 il keçdikdən sonra, 
müraciət əsasında və tam şəkildə, rəsmi Şura 
toplantılarının stenoqramlarını açıqlaya bilər, 
bu şərtlə ki, Şuranın belə rəsmi toplantıları bu 
siyasətin qüvvəyə mindiyi tarixdə və ya ondan 
sonra həyata keçirilmiş olsun və stenoqram-
larda bu siyasətlə istisnalar siyahısına daxil 
edilmiş məlumatlar və ya onlara istinadlar 
olmasın.

85. AİB öz internet saytında aşağıdakıları 
yerləşdirməlidir: (i) növbəti 3 həftə üçün 
Şuranın baxacağı məsələlərin şərti cədvəli 
(mütəmadi olaraq); (ii) Şuranın hər bir 

müntəzəm toplantısının protokolu (bu pro-
tokollar Şura tərəfindən təsddiqləndiyi halda 
və Şuranın müvafiq toplantısının keçirildiyi 
tarixdən etibarən 60 təqvim günündən gec 
olmamaqla).

86. AİB öv internet saytında Şura komitələrinin 
tam Şuraya göndərdiyi hesabatlarını 
yerləşdirməlidir (komitə bunu tövsiyə etdiyi və 
Şura təsdiqlədiyi halda).

Maliyyə məsələlərinə dair məlumatlar 

87. AİB, öz İdarə Heyətinin İllik 
Toplantısından əvvəl internet saytında öz sadə 
investisiya resursları və Xüsusi Fondları25 
üzrə audit olunmuş maliyyə hesabatlarını.26 
yerləşdirməlidir. 

88. Aşağıdakılar Şura tərəfindən təsdiq 
edildikdən sonra AİB-in internet saytında 
yerləşdirilməlidir:

(i) Rəhbərliyin AİB-in sadə investisiya 
resursları və Xüsusi Fondlarına, o 
cümlədən həmin fondların hər biri 
üzrə maliyyə məlumatlarına dair 
müzakirələri və təhlilləri; 

(ii) Audit olunmamış rüblük müxtəsər 
maliyyə hesabatları; 

(iii) İOÜÖ-ların kreditlərə xidmətə dair illik 
hesabatı;

(iv) AİB-in hər bir maliyyə ili üçün büdcəsi.

89. AİB öz internet saytında dövlət yardımları 
ilə əlaqədar istənilən sənədi yerləşdirməlidir 
(müvafiq maliyyə bazarını idarə edən qanun-
vericilik onların dövlət orqanları tərəfindən 
sənədləşdirilməsini tələb etdiyi halda).

Əmək məsələlərinə dair məlumatlar

90. AİB öz internet saytında növbəti məlumatları 
yerləşdirməlidir: (i) AİB-in əsas əmək haqqı 
sistemi; (ii) rəhbərlik və heyət üçün əmək haqqı 
dərəcələrinin və müavinətlərin müəyyənləşdirilməsi 
üçün istifadə edilən metodologiya; (iii) rəhbərliyin 
və Şura üzvlərinin illik baza əmək haqqı; (iv) AİB-in 

24  Bax: ADB. 1966. Rules of Procedure of the Board of Directors of the Asian Development Bank (“Asiya İnkişaf Bankının 
Direktorlar Şurasının Əsasnaməsi”), Manila. Bölmə 9. Həmçinin həmin sənədin 97(iii) maddəsinə bax. 

25  Məsələn, AİF və Texniki Yardım üzrə Xüsusi Fond.
26  İdarə Heyəti audit olunmuş maliyyə hesabatlarını İllik Toplantıda təsdiq edir.
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əmək ehtiyatlarının cəlbi, yerləşdirilməsi, başqa 
işə keçirilməsi və işçi heyətin qorunub saxlanması 
ilə əlaqədar geniş məqsədləri və strategiyası. 
AİB həmçinin hər hansı bir vakant vəzifəyə işçi 
götürülməsindən minimum 2 həftə əvvəl işçi 
cəlb etməyin tələb edildiyi vəzifələri üzrə əmək 
funksiyalarının təsvirini öz internet saytında 
yerləşdirməlidir. AİB-in İnzibati Kollegiyasının hər 
bir qərarı, İnzibati Kollegiya tərəfindən Katibliyə 
hər hansı bir qərarın AİB-in internet saytında 
yerləşdirilməsinə dair bildiriş təqdim edildiyi 
təqdirdə, həmin internet-saytda yerləşdirilməlidir. 

AİB-in Hesabatlılıq Mexanizmi 
çərçivəsində hazırlanan informasiyalar

91. AİB-in vaxtaşırı əlavə və dəyişikliklərə 
məruz qalan Hesabatlılıq Mexanizminə dair 
Siyasətinin tələbinə əsasən, AİB Hesabatlılıq mex-
anizmi çərçivəsində hazırladığı informasiyaları 
öz internet saytında yerləşdirməlidir.

Asiya İnkişaf Fonduna dair danışıqlarla 
bağlı informasiyalar

92. AİB, ümumilikdə, öz saytında AİF 
tərəfindən yenidən maliyyə vəsaitinin təmin 
edilməsi üçün aparılan danışıqlara və layihələrin 
aralıq müddətlərində aparılan yoxlamalara 
dair informasiyalar yerləşdirir. AİB öz saytında 
donorların toplantıları üçün maliyyə məsələləri 
ilə əlaqədar olmayan müzakirə sənədləri 
yerləşdirməlidir (belə müzakirə sənədləri donor-
lara paylandığı təqdirdə). AİB hər bir toplantıdan 
sonra sədr tərəfindən hazırlanmış icmalı öz 
internet saytında yerləşdirməlidir. Donorların 
hesabatı Şura tərəfindən təsdiq edildikdən sonra 
AİB-in internet saytında yerləşdirilməlidir.

Şuraya təqdim edilən digər sənədlər

93. AİB məlumat məqsədilə və ya bu siyasətdə 
göstərilməmiş qaydada təsdiq edilmək üçün 
Şuraya paylanmış sənədləri öz internet saytında 

yerləşdirməlidir (rəhbərliyin Şuranı başqa şəkildə 
məlumatlandırdığı və Şuranın onunla razılaşdığı 
hallar istisna olmaqla).

Nəzərdə tutulan açıqlamadan 
istisnalar

94. AİB-in informasiya açıqlanmasının xeyrinə 
olan prezumpsiyasından istisnalar Maddə 97 və 
101-də təsbit olunmuşdur. İstisnaların siyahısı, 
informasiyanın açıqlanması nəticəsində xüsusi 
tərəflərə və ya maraqlara dəyə biləcək zərərin 
onun açıqlanması nəticəsində əldə ediləcək 
faydadan daha böyük olmasının AİB tərəfindən 
müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır.

95. AİB-in internet saytında yerləşdirilməli 
olan sənəd (və ya onun bir hissəsi) həmin 
sənədə daxil olan informasiyaların istisnalar 
siyahısına daxil edilməsi səbəbindən inter-
net-saytda yerləşdirilməzsə, həmin sənədə 
və ya oradan götürülmüş informasiyaya 
əsaslanmanın özü həmin istisnanı pozmadığı 
təqdirdə, AİB həmin sənədə və ya oradan 
götürülən informasiyaya istinad etməlidir.27 
Müraciət əsasında verilən hər hansı bir 
sənəddəki informasiyanın bir hissəsi istis-
nalar kateqoriyasına daxildirsə, belə infor-
masiya müvafiq sənəddən çıxarılmalıdır və 
informasiyanı əldə etmək üçün müraciət etmiş 
subyektə bu cür çıxarılmanın səbəbi barədə 
məlumat verilməlidir.28

96. AİB-in qarşısında eyni şəxsdən, 
təşkilatdan və ya qrupdan eyni məsələyə 
dair informasiya əldə etmək üçün təkrar və 
ya səbəbsiz müraciətlərə etiraz etməmək və 
onlara cavab vermək tələbi müəyyənləşdirilə 
bilməz, o halda ki AİB belə bir informasiyanı 
əvvəlki müraciətdən sonra təmin etmiş və ya 
informasiyanı nə üçün təmin edə bilməyəcəyinin 
səbəblərini göstərmiş olsun. 

27  Çıxarılmış sənəd və ya informasiyaya istinad etmək üçün çıxarılmış və ya redaktə edilmiş sənədlərin adlarının hələ də 
saxlandığı müvafiq internet səhifəyə daxil olmaq lazımdır.

28  Şuranın iclaslarının stenoqramlarının, Maddə 84-də də qeyd edildiyi kimi, redaktə olunmasına icazə verilmir. Onlarda 
istisnalar kateqoriyasına aid edilən informasiya olduğu halda, həmin sənədlər açıqlanmır. 

Məlumatın Açıqlanmasının Təfsilatları
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Cari məlumatlar

97. Maddə 99-un müddəalarına əsasən, AİB 
aşağıdakı məlumatları açıqlaya bilməz: 

Cari məlumatlar

(i) Açıqlanacağı halda, ideya və əlaqələrin 
səmimi mübadiləsinin qarşısını almaqla 
AİB-in müzakirə və qərar qəbulu pros-
esinin tamlığına xələl gətirəcək və 
ya gətirə biləcək daxili informasiya, o 
cümlədən daxili sənədlər, memoran-
dumlar, rəhbər şəxslər və ya onların 
müavinləri, Şura üzvləri, direktorların 
müşavirləri,  idarəetməyə daxil olan 
şəxslər, AİB heyəti və AİB-ə məsləhət 
xidmətləri göstərən subyektlərlə digər 
buna bənzər kommunikasiya. 

(ii) AİB və onun üzvləri, həmçinin AİB-in 
əməkdaşlıq etdiyi digər qurumlar 
arasında müzakirə və qərar qəbul 
etmə prosesi zamanı mübadilə edilmiş, 
həmin proses üçün hazırlanmış 
və ya həmin prosesdən törəmiş, 
açıqlanacağı halda, ideya və əlaqələrin 
səmimi mübadiləsinin qarşısını 
almaqla AİB və onun üzvləri, həmçinin 
AİB-in əməkdaşlıq etdiyi digər qurum-
lar arasında və daxilində müzakirə 
və qərar qəbulu prosesinin tamlığına 
xələl gətirəcək və ya gətirə biləcək 
(xüsusilə, İOÜÖ-lərlə siyasətə dair 
dialoqla əlaqədar) informasiya. 

(iii) Stenoqramlar (Maddə 84-də göstərildiyi 
kimi), Şuranın iclaslarının protokolları 
(Maddə 85) və Şuranın bəzi iclaslarına 
dair Sədr tərəfindən hazırlanan xülasələr 
(Maddə 40 və 74) istisna olmaqla, Direk-
torlar Şurasının29 digər aktları. 

Konfidensial şəkildə təmin edilən 
informasiya 

(iv) AİB-ə öz üzvləri və ya beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən verilən və 
açıqlanacağı halda AİB-in həmin tərəflə 

və ya  hər hansı digər üzvlə əlaqələrinə 
əhəmiyyətli zərər vuracaq və ya vura 
biləcək informasiya.

(v) Hər hansı bir tərəfin AİB-ə verdiyi 
və açıqlanacağı təqdirdə, bu cür 
tərəfin və ya digər tərəfin kommersiya 
maraqlarına, maliyyə maraqlarına və 
(və ya) rəqabətqabiliyyətlilik mövqeyinə 
əhəmiyyətli zərər vuracaq və ya vura 
biləcək elə informasiyadır ki (o cümlədən 
mülkiyyət hüquqlarını ehtiva edən 
informasiya), həmin informasiyanın 
və ya hər hansı konfidensial biznes 
informasiyasının (AİB-in müştərilərlə 
və (və ya) digər müvafiq tərəflərlə 
daxil olduğu konfidensiallığa və ya 
informasiyanın açıqlanmamasına dair 
müqavilənin əhatə etdiyi informasiya)) 
mənbəyini təşkil etmişdir.

(vi) AİB-ə konfidensial şəkildə verilən, 
saxtakarlıq, korrupsiya və ya AİB-in 
Antikorrupsiya Siyasətinin digər 
pozulması halı, yaxud cinayət əməli 
barədə məlumat verən informasiya (AİB-in 
heyəti ilə bağlı məsələləri tənzimləyən 
qaydalarla və yoxlamalara dair qay-
dalarla icazə verilən hallar, həmçinin 
bu cür məlumatı verən tərəfin (informa-
tor) şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi 
istisna olmaqla (informatorun özünün 
şəxsiyyətinin açıqlanmasına icazə verdiyi 
hallardan başqa) və həmin qaydalara 
uyğun olaraq.

Şəxsi məlumatlar

(vii) Şura üzvlərinin, direktorların müşavir-
lərinin, İdarə Heyəti üzvlərinin, həmçinin 
AİB heyətinin və AİB-in məsləhətçilərinin 
şəxsi məlumatları. Belə ki bu cür 
informasiyaların açıqlanması müvafiq 
şəxsin qanuni şəxsi toxunulmazlıq 
maraqlarına zərər vura bilər. Bura əməklə 
bağlı şərtlər, əmək funksiyalarının 
yerinə yetirilməsi vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi, həmçinin Şura 
üzvlərinin, direktorların müşavirlərinin, 

29  Bu siyasətin məqsədləri baxımından yanaşılarsa, Direktorlar Şurasının protokol və aktları, Direktorlar Şurasının və 
Şuranın komitələrinin protokol və aktlarına işarə edir və Şuranın və ya komitələrin toplantıları zamanı hazırlanmış və 
ya doldurulmuş istənilən formatda (o cümlədən elektron) olan bütün məlumatları və belə toplantılarla əlaqədar qeydləri 
(məsələn, stenoqramlar, komitə iclaslarının protokolları, memorandumlar və ya AİB-in rəhbərliyi, ofisləri və ya Katibliyi 
və Şurası arasında digər kommunikasiya) əhatə edir.
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İdarə Heyəti üzvlərinin, həmçinin AİB 
heyətinin və AİB-in məsləhətçilərinin 
şəxsi tibbi məlumatları, işçilərin təyin 
edilməsi və seçimi prosesləri ilə əlaqədar 
informasiyalar, şəxsi kommunikasiya, 
beynəlxalq münaqişələrin həlli və apel-
lyasiya üzrə daxili  mexanizmlərin 
müvafiq prosedurlarına dair informasiya-
lar, həmçinin təhqiqata dair informasiya-
lar daxildir (müvafiq heyət və ya heyətə 
dair məsələləri tənzimləyən qaydalar, 
Direktorlar Şurasının müəyyənləşdirdiyi 
qaydalar və əsasnamələrlə icazə verilən 
hallar istisna olunmaqla).

Maliyyə məsələlərinə dair məlumatlar

(viii) Açıqlandığı halda AİB-in legitim maliyyə 
və ya kommersiya  maraqlarına və onun 
fəaliyyətlərinə xələl gətirəcək və ya 
gətirə biləcək maliyyə məlumatları və ya 
kapital və maliyyə bazarlarının həssas 
yanaşmasının mümkün olduğu maliyyə 
məlumatları. Bura AİB-in gələcək borc 
almalarının qiymətləndirilməsi, maliyyə 
proqnozları, AİB-in kassa əməliyyatları 
üçün fərdi investisiya qoyuluşuna dair 
qərarlar, kredit qiymətləndirmələri, 
kredit ödəmə qabiliyyətinin analizləri, 
kredit reytinqləri, həmçinin borc 
alanların və  müştərilərin risklərinin 
qiymətləndirilməsi daxil ola bilər.

(ix) Elə maliyyə məlumatıdır ki, onun 
açıqlanması üzv dövlətin öz 
iqtisadiyyatını idarə etmək qabiliyyətinə 
xələl gətirəcəkdir və ya gətirə bilər.

Təhlükəsizlik və mühafizə

(x) Elə bir informasiyadır ki, açıqlanması 
istənilən bir fərdin həyatını, sağlamlığını, 
mühafizə və təhlükəsizliyini, yaxud 
AİB-in aktivlərinin mühafizə və 

30  Bura qiymətli kağızlar və banklar, həmçinin əqli mülkiyyət sahəsində qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş məhdudiyyətlər 
aid ola bilər.

31  Bu istisna AİB-in İllik Hesabatının bir hissəsi kimi ictimaiyyətə açıqlanan audit rəylərini və audit olunmuş maliyyə 
hesabatlarını əhatə etmir (Maddə 87). 

32  AİB-in daxili auditlərinin ən əsas cəhətləri, həmçinin yüksək və orta riskl dərəcələri müəyyənləşdirmiş audit nəticələri 
Şuranın Audit Komitəsi ilə bölüşülür.

33  Bəzi etimad fondlarının maliyyə hesabatları donorların mühasibat uçotunun tələblərinə (ABŞ-da ümumi şəkildə qəbul 
edilmiş mühasibat uçotu standartlarından fərqli ola bilər) uyğun olaraq hazırlanır və ABŞ-da ümumi şəkildə qəbul edilmiş 
audit standartlarına (AİB-ə tətbiq edilir) uyğun şəkildə audit olunur. Belə audit standartları ABŞ-da ümumi şəkildə qəbul 
edilmiş mühasibat uçotu standartlarından fərqli standartlar əsasında hazırlanmış maliyyə hesabatlarının və əlaqəli au-
dit rəyinin açıqlanmasını fondda xüsusi marağı olan şəxslərə, yəni ianəçilərə və fondu idarə etməyə və (və ya) ona 
rəhbərlik etməyə məsul olan şəxslərə doğru məhdudlaşdırır. 

ya təhlükəsizliyini təhlükə altında 
qoyacaqdır və ya qoya bilər, yaxud üzv 
dövlətin müdafiə qabiliyyətinə və ya 
milli təhlükəsizliyinə ziyan vuracaqdır 
və ya ziyan vura bilər. 

Hüquqi və ya təhqiqat/istintaq 
məsələləri

(xi) Vəkil-müştəri münasibətlərinin konfi- 
densiallığı konsepsiyasının obyekti 
olan istənilən informasiya (o cümlədən 
AİB-in vəkili və ya onun kənar 
hüquq məsləhətçiləri ilə qarşılıqlı 
münasibətlər); ehtimal edilən 
saxtakarlıq, korrupsiya halının və ya 
digər hüquq pozuntusunun istənilən 
təhqiqatı/istintaqı ilə əlaqədar informa-
siya (AİB-in bu cür təhqiqat/istintaqa 
dair qaydaları ilə icazə verilən hallar 
istisna olmaqla və həmin qaydalara 
uyğun olmaqla); yaxud açıqlandığı 
təqdirdə, təhqiqata/istintaqa və ya 
ədliyyə sisteminə zərər vuracaq və 
ya zərər vura biləcək, yaxud müvafiq 
qanunvericiliyi pozacaq və ya poza 
biləcək istənilən informasiya.30

Daxili audit hesabatları və Etimad 
Fondunun Audit Hesabatları31 

(xii) AİB-in Baş Auditorunun Ofisinin daxili 
audit hesabatları, belə hesabatlarda 
daxili sistemlərə dair həssas informa-
siyalar ola bilər ki, həmin informasiya-
lar üçüncü şəxslər tərəfindən AİB-in 
əleyhinə istifadə edilə bilər;32 (b) AİB-in 
kənar auditorlarının AİB tərəfindən 
idarə edilən etimad fondlarına dair bəzi 
audit hesabatları – bu hesabatların 
ictimaiyyətə açıqlanması müvafiq audit 
standartlarına zidd ola bilər.33 

Məlumatın Açıqlanmasının Təfsilatları
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Tarixi məlumatlar 

98. AİB-in yardım göstərdiyi istənilən layihə, 
proqram, strategiyalar və AİB tərəfindən həyata 
keçirilmiş ümumi xarakterli əməliyyatlarla 
əlaqədar istənilən elə informasiyalardır 
ki, belə informasiyaların yaradıldığı və ya 
AİB tərəfindən verildiyi tarixdən 20 ildən 
artıq vaxt keçmişdir. Tarixi informasiyalar 
Şuranın sənədləri ilə əlaqədar olan informa-
siyalardan fərqli olaraq, müraciət34 əsasında 
açıqlanmalıdır – 97-ci maddənin (iv)–(vii), (ix)–
(xi) və (xii)(b) bəndlərində sadalanmış istisna-
lar kateqoriyasına daxil edilən informasiyalar 
istisna olmaqla.

İctimai maraqların üstün tutulduğu 
hallarda açıqlama (müsbət üstünlük) 

99. Baxmayaraq ki, Maddə 97-nin müddəaları 
açıqlanmasına icazə verilməyən informasiya 
növlərini müəyyənləşdirir, bununla belə, kənar 
maraqlı tərəflər AİB-in bu cür informasiyaları 
ictimai maraqlar naminə açıqlamasını 
xahiş edə bilərlər. Belə müraciətlərə İAMK 
tərəfindən baxılır. AİB açıqlanması tələb 
olunan informasiyanı açıqlaya bilər, əgər 
görsə ki, informasiyanın açıqlanması ilə 

bağlı ictimai maraqlar həmin informasiyanın 
açıqlanmayacağı halda vurulacaq zərərdən 
çoxdur. İAMK-nin belə informasiyanın 
açıqlanmasına və ya açıqlanmasından imtina 
edilməsinə dair istənilən tövsiyəsi Şuranın öz 
sənədlərini, Prezidentin isə digər sənədləri 
təsdiq etməsini tələb edir.  

100. Bununla belə, AİB-in hər hansı bir tərəf 
qarşısında belə informasiyanı konfidensial 
saxlayacağına dair hüquqi öhdəlik götürdüyü 
və ya tərəf müqabili həmin informasiyanın 
açıqlanmasına razılıq vermədiyi təqdirdə, icti-
mai maraqların üstünlüyünə dair müddəalar 
tətbiq edilməyəcəkdir.

AİB-in informasiyadan istifadəni 
məhdudlaşdırmaqla bağlı müstəsna 
hüququ (mənfi üstünlük) 

101. AİB həmçinin adi hallarda açıqladığı 
informasiyaları müstəsna hallarda açıqlamamaq 
hüququna malikdir. AİB bu hüququnu o hallarda 
həyata keçirir ki, bu cür açıqlamanın vuracağı 
və ya vura biləcəyi zərərin onun açıqlanmasının 
gətirəcəyi faydanı üstələyəcəyi qənaətinə gəlir. 
Bu müstəsna hüquq yalnız Şura tərəfindən 
həyata keçirilə bilər. 

34 Şuranın aktları Maddə 40, 74, 84, və 85-in müddəalarına uyğun olaraq açıqlanır.
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İctimai əlaqələr 
yanaşması

102. Bu siyasətin məqsədlərinə nail olmaq 
üçün aktiv ictimai əlaqələr mühüm bir vasitədir. 
Aşağıda göstərilmiş metodologiya maraqlı 
tərəflərlə əlaqələrə istiqamət verəcəkdir: 

103. AİB-in prioritetləri və maraqlı tərəflərin 
gözləntiləri zaman-zaman dəyişdiyi 
üçün AİB davamlı olaraq özünün ictimai 
əlaqələr yanaşmasını təkmilləşdirəcək və 
gücləndirəcəkdir. AİB, xüsusilə, aşağıdakıları 
həyata keçirəcəkdir:

(i) Auditoriyanın tələbatlarının təmin 
edilməsinə uyğunlaşdırılmış, davamlı, 
kompleks və effektiv əlaqələrə 
yönəlmiş ictimai əlaqələr yanaşmasını 
tətbiq edəcəkdir; 

(ii) Özünün yoxsulluğu azaltmaq və 
hərtərəfli inkişafa dəstək göstərmək, 
həmçinin regionda inkişaf sahəsində 
məlumat bankına və aparıcı səsə 
çevrilmək niyyətini yayacaqdır; 

(iii) Öz auditoriyası ilə maksimum effek-
tiv şəkildə əlaqə saxlamaq üçün ən 
son texnologiyalardan və vasitələrdən 
tutmuş üzbəüz əlaqələrə və digər klas-
sik yanaşmalaradək rəngarəng metod 
və vasitələrdən istifadə edəcəkdir; 

(iv) Beynəlxalq, regional və milli kütləvi infor-
masiya vasitələrində güclü təzahürünü 
davam etdirəcəkdir;

(v) Layihələr üzrə əlaqələrini yaxşılaş-
dıracaq, strateji əlaqələrini (o cümlədən 
həlledici əhəmiyyət kəsb edən əlaqələr) 
gücləndirəcək və tərəfdaşlarla birgə 
layihələr üzrə kompleks əlaqə imkanları 
müəyyənləşdirəcəkdir;

(vi) Xarici əlaqələr sahəsində daxili 
kommunikasiyanı və heyət üçün poten-
sial quruculuğunu təkmilləşdirəcəkdir. 

Hədəf auditoriyaları 

104. AİB özünün inkişaf etməkdə olan üzv 
ölkələrindəki auditoriyaların geniş dairələri ilə, 
həmçinin onun qarşısında borc öhdəliyi olma-
yan üzvləri ilə əlaqə saxlamağa cəhd edir. Onun 
əsas auditoriyalarına aşağıdakılar daxildir: 
(i) İnkişaf etməkdə olan üzv ölkələrdə və onun 
qarşısında borc öhdəliyi olmayan üzv ölkələrdə 
hökumətlər, ideoloqlar və qərar qəbul edən əsas 
fiqurlar, o cümlədən parlament üzvləri; (ii) kütləvi 
informasiya vasitələri; (iii) vətəndaş cəmiyyəti, 
o cümlədən təsir olunan insanlar; (iv) elm 
sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər. AİB 
auditoriyaların profillərində və gözləntilərində baş 
verən dəyişiklikləri izləyəcəkdir və özünün kom-
munikasiya sahəsində strategiyasını müvafiq 
şəkildə həmin dəyişikliklərə uyğunlaşdıracaqdır.

Hədəf auditoriyaları ilə 
əlaqə metodları 
105. AİB müntəzəm rəy soğruları (məsələn, 
rəyləri öyrənmək üçün üç ildən bir təşkil 
edilən sorğular) keçirməyə davam edəcək və 
özünün kommunikasiya fəaliyyətlərini davamlı 
olaraq təkmilləşdirməsinə kömək etmək üçün 
müxtəlif rəsmi və qeyri-rəsmi qarşılıqlı rabitə 
kanallarından istifadə edəcəkdir.

106. AİB aşağıdakı müxtəlif kommunikasiya 
alət və texnologiyalarından istifadə etməklə, 
hədəf auditoriyaları ilə əlaqələr saxlayacaqdır: 
ənənəvi və onlayn vasitələr, internet saytlar, yeni 
media, o cümlədən sosial media, mobil telefon-
lar, multimedia, o cümlədən onlayn videolar, 
podkastlar, şəkillər, nəşrlər və xüsusi tədbirlər.
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107. Ənənəvi üzbəsurət kommunikasiya, 
məsələn, görüşlər, toplantı və təqdimatlar 
ictimai kommunikasiya vasitələri, məsələn, 
posterlər, vərəqələr və ya broşuralarla yanaşı, 
texnologiya və ənənəvi mediaya çıxışı məhdud 
olan auditoriyalarla əlaqə saxlamağın mühüm 
vasitələri olaraq qalacaqlar.  AİB həmçinin 
özünün kommunikasiya strategiyasını öz 
auditoriyalarının mədəni mühitinə uyğunlaşmaq 
üçün müvafiq dəyişikliklər həyata keçirəcəkdir.

108. AİB öz missiyasının, siyasətlərinin, 
proqramlarının, layihələrinin və əqli əmək 
məhsullarının kütləvi informasiya vasitələri 
tərəfindən işıqlandırılmasını maksimallaşdırmaq 
üçün aktiv media əlaqələri strategiyası vasitəsilə 
beynəlxalq mediada ictimaiyyətə yüksək 
səviyyədə təqdim olunmağı davam etdirməyə 
çalışacaqdır. Eyni zamanda, AİB öz fəaliyyətlərinin 
regional və milli mediada işıqlandırılmasını 
artırmaq istiqamətində çalışacaqdır. 

109. AİB layihələr üzrə əlaqələrini 
yaxşılaşdıracaq və özünün birgə layihələr üzrə 
kommunikasiya fəaliyyətlərini tərəfdaşları ilə 
əlaqələndirəcəkdir.

110. AİB özünün xarici internet saytında 
AİB və onun əməliyyatları ilə əlaqədar müm-
kün qədər çox informasiya yerləşdirəcəkdir. 
İstifadəçilərin gözləntilərinə və tələblərinə 
cavab vermək üçün internet-sayt mütəmadi 
olaraq təkmilləşdiriləcəkdir. AİB həmçinin 
özünün nəşrlərini, inkişaf sahəsində biliklərini 
və informasiyalarını potensial auditoriyaların 
ən geniş dairəsinə yaymaq üçün (o cümlədən 
regionda biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatların 
inkişafına dəstək məqsədilə onları özünün 
İOÜÖ-lərinin dillərinə tərcümə etmək vasitəsilə) 
öz nəşr proqramını gücləndirəcəkdir. AİB 
özünün əsas əqli əmək məhsullarını AİB-in 

depozitar kitabxana proqramı vasitəsilə 
paylaşmağı və AİB nəşrlərinin əlçatımlılığını 
yaxşılaşdırmaq üçün effektiv kanallar axtarıb 
tapılmasını davam etdirəcəkdir. Öz əqli əmək 
məhsullarını onlayn şəkildə və kağız məlumat 
daşıyıcılarında yaymaqla yanaşı, AİB öz 
əqli əmək məhsullarını paylaşmaq və dövlət 
orqanları, eləcə də digər ən vacib auditori-
yalarla fikir mübadiləsi aparmaq üçün həmçinin 
digər platformalardan istifadə edəcəkdir.

Tərcümə məsələləri 

111. AİB-in rəsmi dili ingilis dilidir.35 
Bununla belə, AİB-in səhmdarlarının və 
digər səhmdarların AİB-in dəstək göstərdiyi 
fəaliyyətlərdə iştirakını həvəsləndirmək, 
həmçinin onların həmin fəaliyyətləri başa 
düşməsini və dəstəkləməsini təşviq etmək 
məqsədilə sənədlər və digər məlumatlar tez-
tez başqa dillərə tərcümə olunmalı olur.36 

112. AİB tərcümə işlərini 2007-ci ildə qəbul 
edilmiş Tərcümə məsələlərinə dair Təlimata uyğun 
olaraq təşkil etməyi öz üzərinə götürəcəkdir. Belə 
tərcümələr aşağıdakı informasiyaları əhatə edə 
bilər: (i) AİB-in bütün fəaliyyətinə, siyasətlərinə 
və strateji düşüncəsinə xitab edən və geniş 
beynəlxalq auditoriyanı hədəfə götürən informasi-
yalar; (ii) ictimai müzakirələr üçün (xüsusilə, təsir 
olunan insanlarla) nəzərdə tutulan informasiyalar 
(Maddə 47); (iii) konkret ölkələr, layihələr və pro-
qramlarla əlaqədar olan informasiyalar; (iv) AİB-in 
internet saytı üçün nəzərdə tutulan informasiyalar. 
Tərcümənin həyata keçirilməsi üçün meyarlara 
müvafiq auditoriyanın savadlılıq səviyyəsi, bildiyi 
dillər, tərcüməyə alternativlər, tərcümə üçün tələb 
edilən vaxt və xərclər daxildir. 

35  ADB. 1966. Agreement Establishing the Asian Development Bank (“Asiya İnkişaf Bankının təsis olunmasına dair Saziş”),  
Manila (Maddə 39.1).

36  Bu sənədin ingilis dilində mövcud olan variantı ilə hər hansı bir dilə tərcüməsi arasında fərq yarandıqda, sənədin ingilis 
dilində olan versiyasına üstünlük veriləcəkdir.
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İcra planı 

Rollar və vəzifələr

Rəhbərlik

113. AİB-in ictimai əlaqələr sahəsində səylərinin 
təsirini maksimallaşdırmaq üçün həmin 
səylərin yönləndirilməsində və monitorinqində 
rəhbərlik əsas rol oynayır. İdarəetmə orqanları 
ictimai əlaqələr sahəsində fəaliyyətlərdə 
iştirak edəcək və işçilərin rəhbərliyin fikirləri 
və mövqeləri barəsində məlumatlandırılmasını 
təmin etmək məqsədilə açıq və effektiv dax-
ili əlaqələrə dəstək göstərəcəklər. İAMK bu 
siyasətin açıqlama məsələləri ilə əlaqədar 
tələblərinin şərh edilməsində, monitorinqində 
və qiymətləndirilməsində rəhbərliyin nəzarət 
orqanı kimi çıxış edəcəkdir. 

Bütün Ofislər və şöbələr

114. AİB-in bütün ofisləri və şöbələri bu 
siyasətin icrasına məsuldurlar. AİB-in əsas 
kommunikatorları olmaqla, ofis və şöbə 
müdirləri, o cümlədən ölkələr üzrə direktorlar 
və nümayəndəliklərin rəhbərləri xarici audi-
toriyalarla aktiv şəkildə əlaqələr yaradacaq, 
AİB-in motivasiyaları və məqsədləri barədə 
məlumatlılığı artırmaq üçün müvafiq səylərə 
rəhbərliyi həyata keçirəcək və maraqlı 
tərəflərdə etimad yaradacaqlar. Əməliyyat 
ofislərinin heyətləri layihənin konkret maraqlı 
tərəfləri ilə kommunikasiyanın təşkilində və 
informasiyaların açıqlanmasına dair tələblərin 
yerinə yetirilməsinin təmin edilməsində əsas 
rol oynayacaqlar.  Onlar dövlət sektoru, 
özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti sektorun-
dan olan insanlar arasında bu siyasətə və 
insanların bu siyasətə uyğun olaraq, AİB-
dən informasiya əldə etmək hüququna dair 
məlumatlılığı artıracaqlar. the public’s right to 
access infor mation from ADB in accordance 

with the policy. AİB-in QHT və Vətəndaş 
Cəmiyyəti Mərkəzi vətəndaş cəmiyyəti ilə 
qarşılıqlı əlaqələrə kömək edəcəklər. AİB-in 
bilik ofisləri və XƏO əqli əmək məhsullarının 
yayılmasını optimallaşdırmaq məqsədilə 
birgə fəaliyyət göstərəcəklər.

Xarici Əlaqələr Ofisi (XƏO)

115. XƏO hazırkı siyasətin həyata 
keçirilməsinə və ardıcıl tətbiqinə məsul 
olacaqdır. XƏO aktiv ictimai əlaqələrin həyata 
keçirilməsində və kənar səhmdarların effektiv 
şəkildə cəlbində  rəhbərlik, ofislər və şöbələrlə, 
həmçinin filiallarla sıx şəkildə birgə işləyəcək. 
Mövcud resurslar daxilində onun təsirini 
maksimallaşdırmaq üçün XƏO onun rollarını 
araşdıracaq və funksiyalarını prioritetləşdirəcək 
ki, bu siyasətə daha yaxşı dəstək göstərmək 
mümkün olsun.

Açıqlama məsələləri

116. XƏO AİB-in heyəti arasında səmimilik 
mədəniyyətini təşviq edəcək və informasiyaların 
aktiv şəkildə paylaşılması üçün stimullar 
hazırlamağa davam edəcəkdir.

117. XƏO-nun tərkibindəki İctimai İnformasiya 
və Açıqlama Şöbəsi bütün AİB ofislərinə və 
şöbələrinə məsləhət xidməti göstərəcək və 
bu siyasətin informasiyanın açıqlanması ilə 
bağlı tələblərinə əməl olunması vəziyyətinin 
monitorinqini həyata keçirəcəkdir. Həmin 
şöbə həmçinin əməliyyat heyəti üçün bu 
siyasətin informasiyanın açıqlanması ilə bağlı 
tələbələrinə dair icbari təlim hazırlayacaq və 
həyata keçirəcək, həmçinin AİB-in bu siyasətə 
əməl etməsinə kömək etməsi üçün heyət üçün 
stimulları gücləndirəcəkdir. O, İAMK-ın işinə 
birbaşa kömək göstərəcəkdir və İAMK-a bu 
siyasətin həyata keçirilməsinin gedişatının 



30

İctimai Əlaqələr Siyasəti, 2011

monitorinqinə dair hesabatlar təqdim 
edəcəkdir (Maddə 142). Şöbə ictimaiyyəti 
AİB-in internet saytında yerləşdirilmiş, 
əməliyyat sənədləri haqqında mütəmadi 
olaraq məlumatlandıracaqdır. O həmçinin 
müraciətlərə nəzarət etmək üçün bu siyasətin 
tələblərinə uyğun olaraq, müvafiq bir sistemi 
mühafizə edib saxlayacaqdır. 

118. Veb-qrup AİB-in internet saytında 
sənədlərin yerləşdirilməsi və internet 
saytın informasiya axtarışı funksiyalarının 
təkmilləşdirilməsi işində həmin şöbə ilə, 
həmçinin AİB-in digər ofis və şöbələri ilə  birgə 
çalışacaqdır.

Tərcümə məsələləri

119. 2007-ci ildə qəbul edilmiş Tərcümə 
məsələlərinə dair Təlimat AİB-in müvafiq 
informasiyaların ingilis dilindən qeyri 
dillərdə mövcudluğunu artırmasının müvafiq 
metodlarını vurğulayır. Bu Təlimat onun üçün 
cəlb edilmiş resurslarla birgə 2001-ci ildə 
yenidən baxılmaqdadır.

120. XƏO AİB-in daxilində tərcümə layihələrini 
idarə edəcək, tərcümə edilmiş materialların 
ictimaiyyət üçün əlçatan edilməsinə kömək 
edəcək, həmçinin XƏO vasitəsilə tərcümə 
ediləcək sənəd adlarının qeydiyyatını 
aparacaqdır. Hər bir rezident missiya XƏO-nun 
rəhbərliyi altında, öz ölkələrində istifadə edilən 
dil(lər)i mükəmməl bilən səriştəli tərcüməçilərin 
və ikidilli redaktorların siyahısını saxlayacaqdır. 
XƏO AİB ofisləri və şöbələrinin onlar üçün 
mövcud olan tərcümə xidmətləri haqqında 
məlumatlılığını artıracaqdır.

İnformasiyanın açıqlanması məsələlərinə 
dair məlumat kitabçası və maarifləndirici 
materiallar

121. AİB heyətinin əməliyyatlara dair 
informasiyaları və sənədləri ictimaiyyət üçün 
əlçatan etməsinə istiqamət vermək məqsədilə 
XƏO, İctimai Əlaqələr Siyasətinin Heyət 
tərəfindən informasiyaların açıqlanması 
qaydalarına dair Təlimatınıı37 ardıcıl prose-

durlardan istifadə etməklə yeniləyəcəkdir. Bu 
siyasətin icrasında AİB-in borc alanlarına və 
müştərilərinə rəhbərlik etmək və digər maraqlı 
tərəfləri bu siyasətin müddəaları barəsində 
məlumatlandırmaq məqsədilə məlumatlılığın 
artırılması üzrə ayrıca materiallar hazırlanacaq 
və zəruri hallarda yenilənəcəkdir. Bütün 
bu materiallar AİB-in internet saytında 
yerləşdiriləcək və müvafiq hallarda hər hansı 
bir ölkə daxilində yayılacaqdır.

İnformasiyanın ölkə səviyyəsində yayılması

122. AİB özünün əsas əqli əmək məhsullarını 
öz depozitar kitabxana proqramı vasitəsilə 
paylasmağı davam etdirəcəkdir. AİB-in icti-
mai informasiya fəaliyyətlərinin özülünü AİB-in 
nəşrlərinin və AİB əməliyyatları haqqında 
informasiyaların imicini və əlçatanlığını 
gücləndirmək təşkil edəcəkdir. Elmi-tədqiqat 
müəssisələri, akademik institutlar və 
inkişaf sahəsindəki digər tərəfdaşlarla yeni 
əməkdaşlıqlar AİB-in inkişaf etməkdə olan üzv 
dövlətlərində prioritetləşdiriləcəkdir.

Nümayəndəliklər və rezident 
missiyalar 

123. Nümayəndəliklər və rezident missiyaların 
hədəf auditoriyalarına yaxın olmaları, opera-
tiv və iqtisadi bilikləri, yerləşdikləri ölkə və 
ya regiondakı unikal mədəni və kommunika-
siya reallıqlarını anlamaları effektiv ictimai 
əlaqələrdə çox mühüm və aparıcı rol oynayır.

124. Nümayəndəliklərin və rezi-
dent missiyaların rəhbərləri AİB-in əsas 
kommunikatorlarıdır və onlar AİB-in öz 
ölkələrindəki və ya regionlarındakı media, ide-
oloqlar və qərar qəbul edən fiqurlar ilə qarşılıqlı 
əlaqələrinin genişləndirilməsi və gücləndirilməsi 
sahəsində səylərə rəhbərlik edəcəklər. 

125. AİB rezident missiyalarda xarici əlaqələr 
üzrə heyətin sayını artırmaq üçün bütün 
səylərini göstərəcəkdir. Onlar öz missiyalarının 
və ya şöbələrinin rəhbərlərinə peşəkar dəstək 
və məsləhət xidməti göstərəcək, rezident 
missiyaların idarəetmə heyətinin bir hissəsinə 

37  Staff Disclosure Handbook (“Heyət tərəfindən informasiyanın açıqlanmasına dair Təlimat”): 
www.adb.org/Documents/Handbooks/Disclosure/ 
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çevriləcək və missiyadakı bütün fəaliyyətlərdən 
tam şəkildə xəbərdar olacaqlar. Rezident 
missiyanın xarici əlaqələr üzrə heyəti üçün sabit 
vəzifə təlimatları və şərtləri hazırlanacaqdır, 
həmçinin onlar üçün planlaşdırılmış və 
mütəmadi təlim keçiləcəkdir.

126. Rezident missiyanın xarici əlaqələr üzrə 
heyətinin əsas vəzifələrinə aşağıdakılar daxil 
olacaqdır: (i) AİB-in yuxarı heyəti ilə qarşılıqlı 
əlaqələr yaratmaq üçün çoxsaylı dövlət qrupları 
və özəl qruplarla əlaqələr yaratmaq və inkişaf 
etdirmək; (ii) yerli və beynəlxalq media üçün 
AİB-in nümayəndələrinə və informasiyalarına 
müntəzəm çıxışın təmin edilməsi; (iii) AİB üçün 
maraq kəsb edən mövzularda yerli, milli və 
beynəlxalq xəbərlərin ingilis dilində və yerli dil(lər)
də monitorinqi; (iv) rezident missiya heyətinə 
və müvafiq ölkənin ictimaiyyətinə bu siyasətin 
açıqlama məsələlərinə dair tələbləri üzrə 
kömək. Ardıcıllığı yaxşılaşdırmaq və informasiya 
mübadiləsinin faydalarını maksimallaşdırmaq 
üçün sahə ofislərindəki xarici əlaqələr üzrə heyət 
və onların XƏO-dakı həmkarları müntəzəm 
olaraq, təklikdə və ya videokonfranslar 
vasitəsilə, həmçinin ehtiyac yarandıqda, onlayn 
olaraq bir araya gələcəklər. Rezident missiyanın 
xarici əlaqələr heyəti müvafiq ölkə və ya regional 
direktor və XƏO qarşısında ikili hesabatvermə 
xətlərinə malik olacaqdır. 

İctimai Açıqlama məsələləri üzrə 
Məşvərət Komitəsi (İAMK)

127. İAMK bu siyasətin açıqlama məsələləri 
ilə bağlı tələblərini şərh, monitorinq və analiz 
edəcəkdir. İAMK Baş direktordan (sədr kimi 
çıxış edir), XƏO-nun əsas direktorundan, 
Katibdən və Baş müşavirdən ibarət heyətdə 
fəaliyyət göstərəcəkdir. O, birbaşa Prezidentə 
hesabat verəcəkdir. O, AİB-in ofis və ya 
şöbələrinin informasiya ilə təmin etməkdən 
imtina etdiyi müraciətləri nəzərdən keçirmək 
məqsədilə tələb olunan hallarda toplaşacaqdır. 
İnformasiyadan istifadəni məhdudlaşdırmaq 
üçün Şura tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar 

istisna olmaqla, İAMK (Maddə 101) informa-
siyadan istifadəyə dair edilmiş müraciətlərə 
imtina cavabı vermək üçün qərarlar qəbul 
etmək və ya ləğv etmək səlahiyyətinə malik-
dir. İAMK həmçinin siyasət istisnası ilə təmin 
edilmiş informasiyaların ictimai maraq-
lar naminə  açıqlanması üçün müraciətlərə 
baxacaqdır (Maddə 99). XƏO-nun İctimai 
İnformasiya və Açıqlama Şöbəsi İAMK-ı kat-
iblik dəstəyi ilə təmin edəcəkdir. İAMK bu 
siyasət çərçivəsində açıqlama tələblərinin 
həyata keçirilməsi vəziyyətini qiymətləndirən 
İctimai Əlaqələr Siyasətinə dair illik hesabatı 
nəzərdən keçirəcək və təsdiq edəcəkdir. İllik 
hesabata, ictimaiyyətə informasiya verilməsi 
müraciətlərinə verilmiş imtinaların xülasəsi, 
həmçinin bu siyasətə və onun müvafiq 
Fəaliyyətlərə dair Təlimat bölməsinə əlavə və 
dəyişikliklərin edilməsi üçün tövsiyələr və ya 
AİB-in informasiyanı ictimaiyyətə açıqlamasını 
dəstəkləyən təşkilati struktur daxil olacaqdır. 

Müstəqil apellyasiya qrupu (MAQ)

128. Müstəqil apellyasiya qrupu (MAQ) 
AİB-in bu siyasət çərçivəsində, bir qayda 
olaraq, açıqladığı informasiyalardan 
istifadəni məhdudlaşdırmaq vasitəsilə bu 
siyasətin tələblərini pozduğunu təsdiq edən 
şikayətlərə baxacaqdır. O, İAMK-ın müvafiq 
informasiyalardan istifadəni qadağan etmək 
üçün qəbul etdiyi qərarları təsdiq etmək və ya 
ləğv etmək səlahiyyətinə malik olacaqdır. MAQ, 
AİB tərəfindən Maddə 99 və 101 çərçivəsində 
qəbul edilmiş hər hansı bir qərar üzrə 
apellyasiya şikayətlərinə baxmaq səlahiyyətinə 
malik deyildir. MAQ informasiyadan istifadə 
məsələləri üzrə üç kənar ekspertdən ibarət 
tərkibdə fəaliyyət göstərəcəkdir.38 MAQ-ın 
üzvləri qeyri-müntəzəm əsasla işləmək üçün və 
yalnız İAMK tərəfindən qəbul edilmiş qərardan 
verilmiş şikayətlərə baxmaq üçün çağırıldıqda 
cəlb ediləcəklər. MAQ mümkün həddə öz 
müzakirələrini telefon, e-poçt və (və ya) video 
linklər vasitəsilə təşkil edəcəkdir. Katiblik MAQ-a 
katiblik məsələləri üzrə dəstək göstərəcəkdir.

38  MAQ üzvlərinin namizədliyi  Prezident tərəfindən irəli sürüləcək və Şura tərəfindən təsdiq ediləcəkdir. MAQ-ın üç 
üzvü aşağıdakılar arasından seçilə bilər:  (i) informasiyadan istifadə məsələlərində müvafiq təcrübəyə malik İOÜÖ-
nün nümayəndəsi;  (ii) informasiyadan istifadə məsələləri üzrə hər hansı bir hökumətə tabe olmayan müstəqil 
ekspert; (iii) kommersiya qurumlarında  informasiyadan istifadə məsələləri üzrə ekspert.
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Borc alanlar və (və ya) müştərilər

129. AİB layihələri üzrə, informasiyaların 
açıqlanması üçün məsuliyyətin əksəriyyəti 
borc alanların və (və ya) müştərilərin üzərinə 
düşəcəkdir. Borc alan və ya müştəri təsir olu-
nan insanları informasiya ilə təmin etmək və 
ya onlarla dialoq aparmaq məqsədilə layihənin 
əhatə etdiyi ərazilərdə koordinatorlar təyin 
etmək üçün əməliyyat ofisinin heyəti ilə birgə 
çalışacaqdır (Maddə 47). Layihə koordinatorları 
müvafiq layihə və ölkə ilə əlaqədar 
informasiyaları qiymətləndirmək, həmçinin 
yerli və mədəni baxımdan münasib çatdırılma 
mexanizmlərindən istifadə etməklə bu cür 
məlumatları maraqlı tərəflərə açıqlamaq üçün 
AİB-in internet saytından istifadə edə bilərlər.

İnformasiya əldə edilməsi 
prosedurları 

Aktiv açıqlama

130. AİB-in internet saytı informasiyaların 
və bu siyasət çərçivəsində tələb edilən 
sənədlərin aktiv şəkildə açıqlanması üçün 
əsas vasitə olacaqdır. AİB, həmçinin borc alan-
lar və müştərilər informasiya və sənədlərin 
açıqlanması üçün digər aktiv vasitələrdən 
(məsələn, konsultasiya prosesinə dəstək 
göstərmək üçün informasiya) nəzərdə tutu-
lan istehlakçılar və ya auditoriyadan və 
informasiyanın açıqlanması üçün nəzərdə tutu-
lan məqsəddən asılı olmaqla istifadə edəcəklər. 

İnformasiya əldə etmək üçün 
müraciətlər

131. Hər hansı bir informasiyanı və ya 
sənədi əldə etmək üçün müraciətlər yazılı 
şəkildə edilməlidir (elektron məktub, 
məktub, internet rabitəsi üçün nümunəvi 
forma və ya faks). Müraciətlər AİB-in İctimai 
İnformasiya və Açıqlama Şöbəsinə adi poçtla 
Asian Development Bank, 6 ADB Avenue, 
Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, 
Philippines ünvanına, e-poçtla disclosure@

adb.org ünvanına və ya faksla +63 2 636 2649 
nömrəsinə göndərilə bilər. Müraciətlər həmçinin 
rezident missiyaya, nümayəndəliyə, yaxud 
AİB-in müvafiq ofis və ya şöbəsinə göndərilə 
bilər. AİB-in ağlabatan vaxt müddətində 
informasiyanı tapmasına kömək göstərmək 
üçün müraciətlərdə həmin informasiyalar 
ağlabatan dqəqiqliklə göstərilməlidir.    

132. AİB-in müvafiq ofis və ya şöbəsi hər 
hansı bir sənəddə Maddə 97-də göstərilmiş 
müddəalara uyğun olaraq, açıqlanmasına 
icazə verilməyən infromasiyanın olub-
olmadığını müəyyənləşdirməlidir. AİB müvafiq 
hallarda borc alan, müştəri və ya həmmaliyyəçi 
ilə məsləhətləşmələr aparmalıdır. İctimai 
İnformasiya və Açıqlama Şöbəsi zəruri hallarda 
AİB heyətinə istiqamət verəcəkdir.

133. Maddə 98-in müddəalarına uyğun 
olaraq, tarixi informasiya tarixi məlumatları 
müraciətlər əsasında əldə etmək müm-
kündür. Tarixi məlumatların əldə edilməsi üçün 
müraciətlərdə tələb edilən informasiya konkret 
şəkildə göstərilməlidir. Tarixi informasiya əldə 
etmək üçün ümumi müraciətlərin göndərilməsi 
qəbuledilməzdir. 

Cari informasiya üçün müraciətlərə 
cavab verilməsi üçün vaxt hədləri

134. AİB ərizəni aldığı gündən etibarən 5 iş 
günü ərzində onu qəbul etdiyinə dair təsdiq 
cavabı verməlidir. AİB müraciət edən şəxsi 
qərar qəbul edildikdən sonra mümkün qədər 
tez bir müddətdə bu barədə xəbərdar etməlidir 
və istənilən halda bu müddət həmin müraciətin 
alındığı gündən etibarən 20 iş günündən artıq 
olmamalıdır. Özünün cavab məktubunda AİB ya 
tələb edilən informasiyanı təmin etməli, ya da 
müraciətin nə üçün rədd edilməsinin səbəblərini 
göstərməlidir (bu siyasətdəki, belə rədd edilməni 
əsaslandıran konkret müddəanı və ya müddəaları 
göstərməklə). AİB tələb edilən informasiyanı 
verməkdən imtina etdiyi halda, müraciət edəni bu 
siyasətin 136-141-ci maddələrinə uyğun şəkildə 
apellyasiya şikayəti vermək hüququ haqqında 
məlumatlandırmalıdır.39 AİB özünün internet 
saytında baxılmış müraciətlərin siyahısını və 

39  Bu qrafik AİB-in, adətən, açıqladığı informasiyanı açıqlamamaq üçün Maddə 101-ə uyğun olaraq, özünün müstəsna 
hüququndan istifadə etdiyi hallara tətbiq  edilmir. Bu halda AİB müvafiq məsələni yekun qərar üçün Çuraya təqdimj etməlidir.
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həmin müraciətlər üzrə qəbul edilmiş müvafiq 
qərarları (yəni müraciət təmin edilmişdir, yoxsa 
rədd edilmişdir; ikinci halda səbəblərin nədən 
ibarət olduğu göstərilməlidir) yerləşdirməlidir. 

Ərizələr üçün dil tələbi

135. Ərizələr AİB-ə ingilis dilində və ya AİB-in 
üzv ölkələrinin rəsmi, yaxud milli dillərindən 
istənilən birində təqdim edilə bilər. İnformasiya 
əldə etmək üçün ingilis dilindən qeyri dildə 
təqdim edilmiş müraciətlər və sənədlər müvafiq 
rezident missiyaya yönləndirilməlidir. 

Apellyasiya

136. AİB iki mərhələdən ibarət apellyasiya pros-
esini təsdiq edəcəkdir ki, informasiya əldə etmək 
üçün müraicət etmiş şəxslər AİB-in bu siyasətin 
tələblərini pozmaqla onların müraciətlərini 
təmin etmədiyi qənaətinə gəldikdə, bu proses 
vasitəsilə apellyasiya şikayəti verə biləcəklər. 
İnformasiyanın açıqlanmasında ictimai 
maraqların onun açıqlanmamasının səbəb 
ola biləcəyi zərəri üstələdiyi hallarda  bunun 
əsasında, tələb edilən informasiyadan istifadəni 
məhdudlaşdıran siyasət istisnalarını aradan 
qaldırmaq məqsədilə apellyasiya ərizəsinin 
təqdim edilməsi də mümkündür. Tələb edilən 
informasiyanın əldə edilməsi üçün apellyasiya 
prosesinin məhdud olduğunu əsaslandıran 
ərizəçilər üçün əlavə təminat – Maddə 137-
141-ci maddələrdə təsvir edilmiş ikimərhələli 
apellyasiya proseduru təşkil ediləcəkdir. 

Apellyasiyanın birinci mərhələsi: İctimai 
Açıqlama məsələləri üzrə Məşvərət 
Komitəsi

137. İnformasiya əldə etmək üçün təqdim etdiyi 
müraciətə AİB tərəfindən imtina cavabı əldə 
etmiş ərizəçi İAMK-a apellyaisiya şikayəti təqdim 
edə bilər. Bunun üçün ərizəçi aşağıdakıları 
təmin etməyi bacarmalıdır: (i) tələb edilən 
informasiyanı məhdudlaşdırmaqla AİB-in bu 
siyasətin tələblərini pozduğunu göstərmək üçün 
ağlabatan arqument təqdim edilməlidir; (ii) tələb 
edilən informasiyadan istifadəni məhdudlaşdıran 
siyasət istisnalarını aradan qaldırmaq üçün 
ictimai maraqların üstünlüyə malik olmasını 
göstərən modeldən istifadə edilməsi.

138. İAMK apellyasiya şikayətini aldığını 5 
iş günü ərzində təsdiqləməlidir. Şikayətə bax-
maq üçün o, mümkün qədər tez bir müddətdə 
toplanmalıdır. Şikayətlərin gözdən keçirilməsi 
zamanı İAMK Maddə 97-də göstərilmiş siyasət 
istisnalarını nəzərə almalıdır.  Şikayət Maddə 
99-da göstərilmiş ictimai maraqların üstün 
tutulması modelinə əsaslandıqda, İAMK bu 
cür müraciətlərə baxacaqdır, lakin bu cür 
informasiyanı açıqlamaq və ya açıqlamaqdan 
imtina etməklə bağlı tövsiyə Şuranın 
sənədidirsə, Şura tərəfindən, digər sənədlər 
üzrə isə Prezident tərəfindən təsdiq ediləcəkdir 
və onların hər ikisinin qərarı qətidir. İAMK 
ərizəçini AİB-in qərarı barədə həmin qərarın 
verilməsindən etibarən, belə qərarın qəbul 
edilməsinin səbəbləri göstərilməklə, mümkün 
qədər tez bir müddətdə yazılı şəkildə xəbərdar 
etməlidir. Şura Maddə 99-a uyğun olaraq 
hər hansı bir qərar müəyyənləşdirməzsə, 
bu müddət heç bir halda müraciətin qəbul 
edildiyi tarixdən etibarən 20 iş günündən çox 
olmamalıdır. Bu halda ərizəçi Şuranın qərarı 
haqqında məlumatlandırılmalıdır. 

Apellyasiya şikayətinin ikinci mərhələsi: 
Müstəqil Apellyasiya Qrupu

139. İAMK informasiya üçün müraciətin rədd 
edilməsi ilə bağlı ilkin qərar qəbul etdiyi halda, 
ərizəçi MAQ-a şikayət ərizəsi ilə müraciət edə 
bilər. MAQ, AİB-nin informasiya əldə edilməsini 
məhdudlaşdırmaqla bu siyasətin tələblərini 
pozduğunu iddia edən şikayətlərə baxacaqdır. 
Hər hansı bir şikayətə baxarkən, MAQ, AİB və 
(və ya) müvafiq informasiyanın açıqlanmasının 
əleyhinə olan hər hansı üçüncü bir şəxs 
tərəfindən verilmiş şikayəti, siyasət istisnalarını, 
həmçinin bəyanatları (əgər olarsa) nəzərə 
almalıdır. MAQ, İAMK-ın müvafiq qərarlarını 
təsdiq etmək və ya ləğv etmək səlahiyyətinə malik 
olacaq və onun qərarları qəti olacaqdır. MAQ 
bütün şikayət ərizələrinə həmin ərizələrin qəbul 
edildiyi tarixdən etibarən 45 təqvim günündən 
gec olmayaraq baxmalıdır. MAQ Şura və ya 
Prezident tərəfindən qəbul edilmiş qərarlardan 
verilmiş şikayətlərə baxmayacaqdır (şikayət 
Maddə 99-da göstərilmiş ictimai maraqların 
üstünlük təşkil edilməsi modelinə əsaslandığı 
halda və ya Maddə 101-də göstərilmiş, adətən, 
açıqlanan informasiyadan istifadə edilməsini 
məhdudlaşdımaq üçün müstəsna hüquqlarından 
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istifadə etməklə Şura tərəfindən qəbul edilmiş 
qərarlardan şikayət verildiyi halda).

Apellyasiya şikayətlərinin verilməsi və 
qərarların elan edilməsi

140. İAMK-a bütün apellyasiya şikayətləri 
AİB-in müraciət əsasında ondan istənilmiş 
informasiyanın verilməsindən ilkin imtina 
qərarının verildiyi tarixdən etibarən 90 təqvim 
günü ərzində yazılı şəkildə təqdim edilməlidir. 
MAQ-a bütün apellyasiya şikayətləri İAMK-ın 
AİB-in imtina barədə ilkin qərarını qüvvədə 
saxlamaqla bağlı qərarının verildiyi tarixdən 
etibarən 90 təqvim günü ərzində yazılı şəkildə 
təqdim edilməlidir. Apellyasiya şikayətləri 
təqdim edilə bilər: İctimai İnformasiya və 
Açıqlama Şöbəsi vasitəsilə poçtla İAMK-a və 
ya MAQ-a (Ünvan: Asian Development Bank, 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro 
Manila, Philippines); e-poçtla (disclosure@ adb.
org) və ya faksla (+63 2 636 2649). Ərizələrin 
verilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş 90 günlük 
müddətdən gec verilən ərizələr iddia müddəti 
ötmüş ərizələr hesab ediləcəkdir və onlara 
baxılmayacaqdır. Bütün ərizələr qısa məktubda 
tərtib edilməlidir və onlarda aşağıdakılar öz 
əksini tapmalıdır:

(i) İlkin olaraq tələb edilən informasiyanın 
təsviri;

(ii) Ərizəçinin, AİB-in bu siyasətin tələblərini 
pozduğunu iddia edən şikayət ərizəsini 
və ya ictimai maraqların üstünlük təşkil 
etməsi modelinin (Maddə 99) tətbiqi ilə 
bağlı iddianı əsaslandıran faktları və 
səbəbləri göstərən izahedici bəyanat.

141. Aşağıdakı səbəblərdən apellyasiya 
şikayətinə baxılmaqdan imtina edildikdə, 
ərizəçilər bu barədə məlumatlandırılmalıdırlar: 
(i) şikayət tələb edilən vaxt çərçivəsində 
təqdim edilmədikdə; (ii) şikayəti münasib 
qaydada əsaslandıra biləcək kifayət qədər 
informasiyanın təqdim edilməməsi; (iii) İAMK 
və ya MAQ-ın şikayətdə göstərilmiş məsələyə 
baxmaq səlahiyyəti olmadıqda. AİB və ya MAQ 
tələb edilmiş informasiyanın verilməsindən 

imtina ilə bağlı ilkin qərarı qüvvədə 
saxladıqda, AİB ərizəçini həmin qərar barədə 
məlumatlandırmalı və belə qərarın qəbul 
edilməsinin səbəblərini göstərməlidir. AİB və ya 
MAQ imtina barədə ilkin qərarı ləğv etdikdə, AİB 
həmin qərar barədə ərizəçini məlumatlandırmalı 
və ərizəçinin xahiş etdiyi informasiyanı ona 
verməlidir. AİB özünün internet saytında bütün 
qəbul edilmiş şikayət ərizələrinin siyahısını, hər 
bir şikayətin xarakteristikasını və hər bir iş üzrə 
qəbul edilmiş qərarları yerləşdirməlidir. Həmin 
siyahı hər bir yeni qərarın qəbulundan sonra 
yenilənəcəkdir.

Monitorinq və hesabatvermə 

142. AİB bu siyasətin həyata keçirilməsini mon-
itorinq etməli və onun təsirini qiymətləndirməlidir 
(Əlavə 4-də siyasət üzrə nəticələrin cədvəli 
verilmişdir). AİB özünün internet saytında 
monitorinqin nəticələrini göstərən illik hesabat 
yerləşdirməllidir. 

İcra planı

143. AİB maraqlı tərəflərə bu siyasətin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif məsələlər irəli 
sürmək, informasiya əldə etmək və onunla 
birgə bu siyasətin icrasında iştirak etmək imkanı 
verir. AİB hazırkı siyasətin həyata keçirilməsi ilə 
əlaqədar narazılıqlarını ifadə edən şəxslərin və 
ya qrupların adlarını açıqlamır.

Siyasətin qüvvəyə minmə 
tarixi və nəzərdən keçirilməsi 

144. Siyasət 02 aprel 2012-ci il tarixində 
qüvvəyə minəcəkdir. AİB bir müddət keçdikdən 
sonra, lakin siyasətin qüvvəyə mindiyi tarixdən 
etibarən 5 ildən çox olmayan müddət keçdikdən 
sonra kompleks qiymətləndirmə aparacaqdır.  
Qiymətləndirməyə maraqlı şəxslər və təşkilatlar 
cəlb ediləcəkdir.  
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145. Hazırkı siyasətin effektiv şəkildə 
həyata keçirilməsi üçün əlavə resurslar 
cəlb olunacaqdır. Layihə üzrə informasiya 
sənədlərinin (LİS) tərcüməsi üçün əlavə 
resurslara ehtiyac olacaqdır ki, tərcümə 
bazasının illik büdcəsini artırmaq mümkün 
olsun. Həmçinin digər tərcümə xidmətləri üçün 
əlavə büdcə tələbləri də Tərcümə məsələlərinə 
dair Təlimatın 2011-ci ildə yenilənməsi zamanı 
qiymətləndiriləcəkdir. 

146. AİB heyəti, dövlət rəsmiləri və digər maraqlı 
tərəflər bu siyasətin yeni müddəaları və həmin 
əlavə və dəyişikliklərin AİB-in işinə necə təsir 
göstərəcəyi ilə bağlı məlumatlandırılmalıdırlar. 
Məlumatların artırılması üzrə müxtəlif üsul-
lardan, o cümlədən AİB-in baş qərargahında 
və ərazi ofislərində keçiriləcək üzbəüz təlim 
sessiyalarından, həmçinin mümkün olduğu hal-
larda videokonfranslardan istifadə ediləcəkdir. 
Müvafiq hallarda ölkədaxili məlumatlandırma 
tədbirləri həyata keçiriləcəkdir (başlıca olaraq, 
böyük və orta miqyaslı rezident missiyalarda və 
nümayəndəliklərdə). XƏO bu siyasətin təsdiq 
edilməsindən sonra təlimlər üçün büdcəni tələb 
edəcəkdir.

147. MAQ-ın büdcəsi onun baxdığı şikayətlərin 
sayından asılı olacaqdır. Həmçinin illik büdcə 
prosedurları vasitəsilə müvafiq maliyyələşdirmə 
imkanları axtarılacaqdır. MAQ üzvləri qeyri-
müntəzəm iş qrafiki ilə işləyəcəklər və yalnız 
apellyasiya şikayətlərinə baxmaq üçün 

çağırılacaqlar. Onlara işlədikləri hər gün üçün 
qonorar ödəniləcəkdir.

148. Maddə 145–147-də göstərildiyi kimi, bu 
siyasətin növbəti 5 il ərzində həyata keçirilməsi 
üçün təqribən 700 000 ABŞ dolları məbləğində 
əlavə vəsaitə ehtiyac olacaqdır (təlimlər və 
maarifləndirmə tədbirləri üçün təqribən 120 000 
ABŞ dolları məbləğində birdəfəlik xərclər daxil 
olmaqla). Bu, illik büdcə ayırmaları prosesinə 
(nə zaman ki, kompleks resurs ehtiyaclarının 
yenidən qiymətləndirilməsinə ehtiyac 
yaranacaqdır) tabe olacaqdır. Hər 3 ildən bir 
qlobal rəy sorğularının həyata keçirilməsi üçün 
vəsaitlər ayrılmaqda davam edəcəkdir. 

149. Bundan əlavə, yerli maraqlı tərəflər 
üçün informasiya əldə etmək imkanlarının 
artırılmasının vacibliyi, son illərdə AİB 
layihələrinin sayında əhəmiyyətli artımla yanaşı, 
əməliyyat ofislərinin layihə ilə əlaqədar kom-
munikasiya planlarını inkişaf etdirməsi işində 
onlara kömək edəcək əlavə işçi resurslarının 
cəlb edilməsini tələb edəcəkdir. Bu sahədə 
artırılmış autriç fəaliyyətlərini dəstəkləmək üçün 
növbəti 5 il ərzində, tamştat əsasla çalışan xar-
ici əlaqələr üzrə heyətə malik olmayan kiçik və 
orta miqyaslı rezident missiyalarına əlavə milli 
və inzibati heyətin cəlb edilməsi məsələsinə də 
baxılacaqdır. that do not have full-time exter-
nal relations staff. İllik büdcənin hazırlanması 
zamanı heyətlə bağlı əsaslı tələbat da yenidən 
qiymətləndiriləcəkdir. 
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Tələblərə əməl 
edilməsi vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi 

150. AİB-in Hesabatlılıq Mexanizminə ciddi 
şəkildə uyğun olmaqla, bu siyasətin açıqlama 
ilə bağlı tələblərinə əməl olunması vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi həyata keçiriləcəkdir. 
Maddə 26–34-də təsvir olunmuş siyasətə, 
Maddə 35–101-də açıqlama ilə əlaqədar təsvir 
olunmuş təfərrüatlara və Maddə 113–144-də 
təsvir olunmuş icra planına əməl olunması 
vəziyyətinin AİB-in Hesabatlılıq Mexanizmi 
çərçivəsində analizi aparılacaqdır. 



37

1. İctimai Əlaqələr Siyasətinin (İƏS) qiymətləndirilməsi 2010-cu ilin fevral ayında 
Baş direktor tərəfindən rəhbərlik edilən yuxarı idarəetmə komitəsinin təyin edilməsi ilə 
başlanmışdır. Asiya İnkişaf Bankı (AİB) qiymətləndirmə prosesinin başlanmasını elan 
etmək məqsədilə İƏS-in qiymətləndirilməsinə ayrılmış internet saytı işə salmışdır. Bu 
qiymətləndirmə həmçinin AİB-in Tərəfdaşlıq Bülleteninin aparıcı tarixçəsi olmuşdur. 
Bu bülletenin 1 000-dən artıq abunəçisi vardır. Onlardan əksəriyyəti vətəndaş 
cəmiyyəti sektorundan, elm adamlarından və digər inkişaf qurumlarındandırlar. 

2. AİB, İƏS-in qiymətləndirilməsi üzrə internet-sayt vasitəsilə ictimaiyyəti 2005-ci 
il siyasəti barədə rəylərini bildirməyə dəvət etmişdir. İctimaiyyətin fikirlərini öyrənmək 
üçün müəyyənləşdirilmiş 2 aylıq müddət 15 aprel 2010-cu ildə başa çatmışdır. Bu 
müddət ərzində AİB-in daxilindən və kənardan gəlmiş rəylərə əsasən, siyasətin 
ilk müzakirə layihəsinin hazırlanması təkidlə xahiş edilmişdir. Gələn rəylər AİB-in 
müvafiq cavabı ilə birgə İƏS-in qiymətləndirilməsi internet saytında yerləşdirilmişdir.

3. Müzakirə üçün hazırlanmış layihə variantı 2 iyun 2010-cu ildə AİB-in internet 
saytında yerləşdirilmişdir. Orada, əsasən, redaktə dəyişiklikləri və AİB-in biznes 
prosedurlarına əlavə və dəyişikliklər öz əksini tapmışdır. Bu siyasətə dair həmin 
layihə variantı və qeydlər daha sonra təşkil edilmiş ölkədaxili məsləhətləşmələr 
zamanı müzakirələrin əsasını təşkil etmişdir. O, Bahasa indonez, çin, hind, xmer və 
rus dillərinə tərcümə edilmişdir. 

4. 15 iyun 2010-cu il tarixdən 2 avqust 2010-cu il tarixədək geniş müzakirələr 
keçirilmişdir. İctimai müzakirələrin planı və vaxt cədvəli AİB-in internet saytında 
yerləşdirilmişdi. Məsləhətləşmələr üçün baza və kontekst təmin etmək məqsədilə Power-
Point proqramında tərtib edilmiş prezentasiya əlavə edilmişdir. Prezentasiya, hazırlanmış 
müzakirə məsələlərinin toplusundan və siyasətin ilk layihə variantından ibarət olmuşdur.

5. Ümumilikdə, 12 ölkədə 20 müzakirə görüşü keçirilmişdir: Avstraliya, Banqladeş, 
Kamboca, Kanada, Çin Xalq Respublikası, Almaniya, Hindistan, İndoneziya, Yaponiya, 
Filippin, Tacikistan və ABŞ. Həmin müzakirələrdə 500 nəfərdən artıq maraqlı tərəf 
iştirak etmişdi. Onlar hökumətin, vətəndaş cəmiyyətinin, o cümlədən təsir olunan 
insanların, rəqib təşkilatların, elm adamlarının və özəl sektorun təmsilçilərindən ibarət 
olmuşlar. Müzakirələr ingilis dilində və müvafiq ölkələrin dillərində aparılmış, lazımi 
hallarda isə yerli fasilitator və tərcüməçilər işə cəlb edilmişdi.

6. İştirakçıların əksəriyyəti hazırkı siyasətin məqsəd və istiqamətinin normal 
olduğunu etiraf etsə də, aşağıdakı əsas tövsiyələri də bildirmişlər:

(i) Siyasəti digər çoxtərəfli inkişaf banklarının informasiyaların açıqlanması 
sahəsindəki qabaqcıl təcrübələrinə uyğunlaşdırmaq; 

(ii) İmtina cavabı almış müraciətlər üçün müstəqil apellyasiya mexanizmi 
yaratmaq; 
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Əlavə 1
Kənar müzakirə prosesi
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Əlavə 1

(iii) İnformasiyaların açıqlanmasına siyasət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş 
istisnaları qiymətləndirmək;

(iv) Təsir olunan insanların ərazi səviyyəsində cəlbini yaxşılaşdırmaq;
(v) Şuranın şəffaflığını artırmaq;
(vi) Özəl sektorun əməliyyatlarına dair informasiyaların açıqlanmasını artırmaq;
(vii) Tərcümə işlərini artırmaq və yaxşılaşdırmaq; 
(viii) Audit hesabatlarını və fəaliyyəti dayandırılmış firma və fərdlər haqqında 

bütün məlumatları açıqlamaq.

7. Müzakirələrin bütün xülasələri, o cümlədən iştirakçıların siyahısı İƏS-in 
qiymətləndirilməsi üçün ayrılmış internet-saytda yerləşdirilmişdir. 

8. 26 noyabr 2010-cu ildə bu siyasətin ikinci layihə variantı və kənar şəxslərin 
şərhlərinin xülasəsi, həmçinin AİB-in cavabları 1 ay ərzində əlavə rəylərin öyrənilməsi 
məqsədilə həmin internet-saytda yerləşdirilmişdir. O da həmçinin Bahaza indonez, 
çin, hind, xmer və rus dillərinə tərcümə edildi. İkinci layihə variantı müzakirə prosesi 
zamanı əldə edilmiş rəyləri mümkün qədər özündə birləşdirirdi.

9. İkinci layihə variantı üzrə rəylərin nəzərdən keçirilməsindən sonra 16 fevral 2011-
ci ildə Şura tərəfindən müzakirə məqsədilə işçi sənəd hazırlandı. Həmin işçi sənəd və 
AİB-in ikinci layihə variant üzrə bildirilmiş şərhlərə cavabı İƏS-in qiymətləndirilməsi 
üzrə internet-saytda yerləşdirildi.

10. Müzakirə prosesinin bir hissəsi kimi, İƏS-in qiymətləndirilməsi üçün təşkil edilmiş 
qiymətləndirmə qrupu da həmçinin qiymətləndirməni müzakirə etmək və məlumatlar 
əldə etmək məqsədilə 2010-cu ildə bir neçə dəfə AİB-in QHT Forumunun və Qlobal 
Şəffaflıq Təşəbbüsünün Maniladakı ofisinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 2011-ci 
ilin yanvar ayında Qlobal Şəffaflıq Təşəbbüsü Manilada İƏS-in qiymətləndirilməsinə 
dair dəyirmi masa təşkil etdi. 2011-ci ilin mayında AİB İƏS-ə dair QHT Forumu 
tərəfindən, AİB-in Vyetnamın Hanoy şəhərində keçirilən 44-cü İllik Yığıncağı zamanı 
təşkil edilmiş qrup müzakirələrində iştirak etdi. Hər iki instansiyada AİB, İƏS və onun 
qiymətləndirilməsinə dair prezentasiyalar təqdim etmiş və iştirakçıların suallarını 
cavablandırmışdır. 
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Əlavə 2
Digər çoxtərəfli inkişaf banklarında 

informasiyanın açıqlanması

1. Çoxtərəfli inkişaf banklarının informasiyanın açıqlanması siyasətlərinin əsas 
aparıcı prinsipi fəaliyyətlərdə daha çox açıqlığa və şəffaflığa olan ehtiyacdır. Asiya 
İnkişaf Bankının (AİB) rəqib təşkilatları yaxın dövrlərdə ya özlərinin informasiyanın 
açıqlanmasına dair siyasətlərinə əlavə və dəyişikliklər etmişlər, ya da şəffaflığı və 
hesabatlılığı artırmaq üçün öz siyasətlərinə əlavə və dəyişikliklər etməkdədirlər. 
Bu qurumların hər birində siyasətə əlavə və dəyişikliklər açıqlanmış sənədlərin 
miqyasında artımı və həmin informasiyadan istifadənin səmərələliləşdirilməsini 
əhatə edir. 

Afrika İnkişaf Bankı

2. 2004-cü ilin mart ayında Afrika İnkişaf Bankı (AfİB) İnformasiyanın 
açıqlanmasına dair Siyasət qəbul etmişdir. Həmin siyasət 2005-ci ilin oktyabrında 
əlavə və dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Həmin siyasət AfİB-nin əməliyyat və 
fəaliyyətlərinə dair bütün informasiyaları açıqlamağı (bunu etməməyə məcbur edən 
səbəblər olmazsa) nəzərdə tutur.

3. Operativ məlumat üçün, bu siyasət çoxsaylı sənədlər müəyyənləşdirir ki, onları 
ictimaiyyət üçün əlçatan etmək olar (o cümlədən hər bir sənədin qısa təsviri və hazırlıq 
prosesində onun mümkünləşdirilə biləcəyi mərhələnin göstərilməsi). Siyasətdə 
həmçinin AfİB qrupu haqqında maliyyə, inzibati və hüquqi məlumatlara istinadlar 
göstərilmişdir ki, həmin məlumatlar ictimaiyyətin istifadəsinə təqdim ediləcəkdir. 

4. Məsələn, siyasət göstərir ki, operativ siyasət sənədlərinin layihə variantları və 
ölkə strategiya sənədlərinin layihə variantları həmin sənədlərin Şura tərəfindən ən 
azı 50 gün əvvəl açıqlanacaqdır ki, məsləhətləşmələrə və maraqlı tərəflərin iştirakına 
kömək etsin. 

5. Konfidensial qalacaq informasiya kateqoriyalarına AfİB qrupunun kapital və 
maliyyə bazarlarındakı fəaliyyətlərinə təsir göstərə biləcək daxili maliyyə məlumatları, 
həmçinin kreditlərin analizi və razılaşdırılması zamanı özəl müəssisələrin maliyyə 
və bizneslə bağlı, həmçinin mülkiyyət hüquqlarına dair AfİB qrupuna məlum olmuş 
məlumatlar daxildir (özəl müəssisələr belə informasiyaların yayılmasına icazə 
vermədikcə).

6. AfİB-nin Şurası hazırda özünün İnformasiyaların Açıqlanması Siyasətini gözdən 
keçirməkdədir və bu prosesi 2011-ci ildə tamamlamağı nəzərdə tutur. 

İCTİMAİ  
ƏLAQƏLƏR  
SİYASƏTİ, 2011



40

Əlavə 2

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

7. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) özünün İctimai İnformasiya 
Siyasətini 2011-ci ilin iyul ayında təsdiq etmişdir. Əlavə və dəyişikliklərə məruz qalmış 
həmin Siyasət 2011-ci ilin noyabr ayında qüvvəyə minəcəkdir. 

8. Özəl sektorun layihələri  üzrə layihə profilləri (layihələrin icmal sənədləri) şura 
tərəfindən baxılmazdan ən azı 30 gün əvvəl AYİB-in internet saytında ictimaiyyətin 
istifadəsinə təqdim edilir (layihə üçün konfidensiallıqla bağlı məhdudiyyətlər 
müəyyənləşdirilmədiyi təqdirdə) ki, bu halda layihənin icmal sənədi mümkün qədər 
tez və hər hansı bir xərc çəkilməzdən əvvəl dərc edilir. Dövlət sektorunun layihələri 
üzrə layihələrin icmal sənədləri şura tərəfindən baxılmazdan ən azı 60 gün əvvəl 
ictimaiyyətin istifadəsinə təqdim edilir. Profillər ingilis dilində və layihələrin həyata 
keçirildiyi ölkələrin rəsmi dilində mövcuddur. Layihələrə əhəmiyyətli əlavə və 
dəyişikliklər edildiyi halda, profillər yenilənir. 

9. Əlavə və dəyişikliklərə məruz qalmış 2011-ci il siyasətinə əsasən, ictimaiyyətə 
ölkə strategiyalarının hazırlanmasına öz rəyini bildirmək üçün 45 təqvim günü 
müddət verilir. Əlavə və dəyişikliklərə məruz qalmış siyasət qüvvəyə mindikdə, ictimai 
müzakirə prosesinə kömək etmək üçün ölkə strategiyalarının müvafiq rəsmi dillərdə 
layihə variantları dərc ediləcəkdir. İctimaiyyətin şərhlərinin xülasəsi və AYİB heyətinin 
onların şərhlərinə cavabları ölkə strategiyasının yekun təsdiqindən əvvəl direktorlar 
şurasına təqdim ediləcəkdir. Ölkə strategiyasının şura tərəfindən təsdiq edilməsindən 
əvvəl ictimaiyyətin şərhlərinin xülasəsi AYİB-in internet saytında yerləşdiriləcəkdir və 
yekun təsdiq edilmiş strategiya ölkənin rəsmi dövlət dilində nəşr ediləcəkdir. Bu siyasət 
həmçinin ictimaiyyətin fikirlərinin öyrənilməsi məqsədilə sektor strategiyalarının layihə 
variantlarının 45 gün ərzində AYİB-in internet saytında yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. 
İctimaiyyətin şərhlərinin xülasəsi və AYİB heyətinin cavabları sektor strategiyalarının 
yekun olaraq təsdiq edilməsindən əvvəl direktorlar şurasına təqdim ediləcəkdir.

10. 2011-ci ilin İctimai Əlaqələr Siyasəti özəl sektorun layihələri üzrə şuranın 
təsdiqindən ən azı 60 gün əvvəl və dövlət sektorunun layihələri üzrə şuranın 
təsdiqindən ən azı 120 gün əvvəl AYİB-in London şəhərində yerləşən baş ofisində 
və layihənin həyata keçirildiyi ölkədəki rezident ofisdə ekoloji və sosial təsirin 
qiymətləndirilmələrinin keçirilməsi öhdəliyini müəyyənləşdirir.

11. AYİB internet saytında özünün İctimai İnformasiya Siyasətinin həyata 
keçirilməsinə dair illik hesabatını yerləşdirir. Həmin hesabatda İctimai İnformasiya 
Siyasətindəki öhdəliklərin və onların əvvəlki il ərzində necə yerinə yetirilməsinə dair 
yekunu verilir.

Avropa İnvestisiya Bankı 

12. Avropa İnvestisiya Bankı (AvİB) öz səhmdarlarına onların AYİB-in idarəçiliyi, 
strategiyası, siyasətləri, fəaliyyətləri, təcrübələri, məhsuldarlığı, təsirləri və əldə etdiyi 
nəticələri başa düşmələrinə şərait yaradacaq informasiyaya çıxış imkanı vermək 
öhdəliyi götürmüşdür. Yeni AvİB Şəffaflıq Siyasəti 2010-cu ilin fevralında qüvvəyə 
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minmişdir. AvİB tərəfindən saxlanılan bütün informasiyalar müraciət əsasında açıqlana 
bilər (onları açıqlamamaq məcburiyyəti yaradan səbəb olmazsa). AvİB bank kimi 
fəaliyyət göstərdiyi üçün onun açıqladığı informasiyalara müəyyən məhdudiyyətlər 
mövcuddur. 

13. İnformasiyaların əlçatımlı olmasına kömək etmək üçün AvİB ictimaiyyətin 
ehtiyaclarını diqqətə alan bir dil rejiminə keçmək öhdəliyi götürmüşdür. 

14. Müvafiq qanunvericilik tərəfindən müəyyənləşdirilmiş limitlər daxilində, 
ictimaiyyətə hansı informasiyanın veriləcəyinə dair yekun qərar vermək məsələsini 
AvİB özü müəyyənləşdirəcəkdir. AvİB həmçinin öz internet saytı vasitəsilə və (və ya) 
kağız məlumat daşıyıcılarında hansı sənədləri nəşr edəcəyini özü qərarlaşdıracaqdır. 
Ümumiyyətlə, ictimai maraq kəsb edən sənədlər hesab edilən sənədlər, həmçinin 
çoxsaylı maraqlı tərəfləri və (və ya) ictimaiyyətin nümayəndələrini maraqlandıra 
biləcək sənədlər nəşr ediləcəkdir. 

15. AvİB açıqlama və şəffaflıq prezumpsiyası siyasətinə keçmək öhdəliyi götürməklə 
yanaşı, həmçinin Avropa qanunvericiliyinə uyğun olaraq, peşə sirrinə riayət etmək 
öhdəliyi daşıyır. AvİB-ə həmçinin milli qanunvericilik və işgüzar müqavilələri və bazar 
fəaliyyətlərini əhatə edən bank sektoru standartları da şamil edilə bilər. Bundan istis-
nalara, səciyyəvi olaraq, AvİB-in öz biznes tərəfdaşları ilə konfidensial əlaqələrinin bir 
hissəsini təşkil edən informasiyalar daxildir.

16. AvİB seçilmiş siyasətlər üzrə formal ictimai müzakirələrdə könüllü iştirakını 
davam etdirmək öhdəliyi götürmüşdür.

17. İctimaiyyətin hər bir üzvü AvİB-ə informasiya əldə etmək üçün müraciət etmək və 
vaxtlı-vaxtında informasiya almaq hüququna malikdir. Müraciətlərə verilən cavabların 
hamısı əsaslandırılmalıdır. 

18. Şəffaflıq Siyasətinin bütün təşkilatı əhatə etməklə həyata keçirilməsi üçün 
resurslar ayrılır. Yerli əhalini AvİB-in fəaliyyətləri barədə informasiya ilə təmin etmək 
üçün AvİB-in bütün regional ofislərində informasiya masaları yaradılacaqdır. 

19. AvİB-in şikayətetmə mexanizmi tərəfdaşlara imkan verir ki, onlar AvİB-in öz 
Şəffaflıq Siyasətinin tələblərini pozduğu qənaətinə gələn zaman bu mexanizm 
vasitəsilə şikayət etsinlər. 

İnter-Amerika İnkişaf Bankı (İİB)

20. 2009-cu ilin dekabr ayında İnter-Amerika İnkişaf Bankının (İİB) icraçı direktorlar 
şurası onun şəffaflıq siyasətinin geniş şəkildə müzakirəsinin keçirilməsinə icazə 
vermişdir. Şura 12 may 2010-cu ildə İİB-in İnformasiya Əldə Edilməsi Siyasətini 
təsdiq etdi və həmin sənəd 2011-ci ilin yanvar ayında qüvvəyə mindi. 

21. Açıqlamanın lehinə olan prezumpsiyanı xüsusi nəzərə çatdırmaq üçün 
İİB bundan sonra, adətən açıqladığı informasiyaların “müsbət siyahı”sını nəşr 
etdirməyəcəkdir. Siyasət İİB tərəfindən hazırlanan informasiyalara və onun 
sərəncamında olan, açıqlanması istisna təşkil edən informasiyalar siyahısına daxil 
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edilən xüsusi informasiyalara şamil edilir. Bu siyasət həmçinin açıqlanması qadağan 
edilən xüsusi informasiyaların siyahısını təqdim edir.

22. Bu siyasət əvvəlkindən daha çox informasiyanın açıqlanmasına imkan verir 
(xüsusilə, şuranın işi və icra edilməkdə olan layihələr haqqında). Siyasət şuranın 
komitələrinin proqramlarının və protokollarının əlçatımlılığını artırır. Fərdi icraçı 
direktorların hesabatları könüllü şəkildə açıqlana bilər. İlk dövr üçün bir sıra layihə moni-
torinqi və qiymətləndirilməsi sənədləri ictimai istifadəyə verilmişdir. Bu siyasət həmçinin 
şuranın bəzi sənədlərinin, məsələn, ölkə strategiyalarının, kredit təkliflərinin və texniki 
əməkdaşlığın şuraya paylanan zaman paralel şəkildə açıqlanmasını nəzərdə tutur. 

23. Bu siyasətə uyğun olaraq, ictimai olmayan informasiya zaman keçdikcə deklas-
sifikasiya ediləcəkdir. İnformasiya üçün edilmiş müraciət təmin edilmədiyi təqdirdə, 
ərizəçi ikinci mərhələdə müstəqil apellyasiya qurumuna şikayət təqdim edə bilər.

Dünya Bankı Qrupu 

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 

24. 2009-cu ilin sentyabrında Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (BMK) 2006-
cı il tarixli İnformasiyaların Açıqlanması Siyasətini özünün Davamlılıq Çərçivəsinin 
nəzərdən keçirilməsinin bir hissəsi kimi nəzərdən keçirməyə başladı. BMK-nın 
direktorlar şurası özünün yenilənmiş Davamlılıq Çərçivəsini 12 may 2011-ci il 
tarixində təsdiq etdi. Çərçivəyə yeni İnformasiyanın Əldə Edilməsi Siyasəti də 
daxildir. Yeni siyasət bu siyasətdə göstərilmiş informasiya ilə əlaqədar açıqlamanın 
lehinə prezumpsiyaya əsaslanır ki, bu da hər hansı bir məcburedici səbəb olmadan 
belə informasiyanı açıqlamamağı nəzərdə tutur. O, BMK-nın bütün layihə müddəti 
boyunca öz layihələri və investisiyaları barəsində, həmçinin inkişafla bağlı əldə 
edilmiş nəticələr haqqında kommunikasiyasını yaxşılaşdıracaqdır. O həmçinin BMK-
nın maliyyə vasitəçiləri və məsləhət xidmətləri ilə birgə öz investisiyaları ilə əlaqədar 
şəffaflığı artırır və informasiya əldə etmək üçün təqdim etdiyi müraciəti təmin 
olunmamış şəxslər üçün ikimərhələli müstəqil apellyasiya mexanizmi təklif edir. 

Çoxtərəfli İnvestisiya Təminatı Agentliyi

25. Çoxtərəfli İnvestisiya Təminatı Agentliyinin (ÇİTA) İnformasiyanın Açıqlanması 
Siyasəti 01 iyul 2007-ci il tarixində qüvvəyə minmiş və ÇİTS-nın 1999-cu ilin iyununda 
qəbul edilmiş Açıqlama Siyasətini tamamilə əvəz etmişdir.  

26. ÇİTA öz fəaliyyətləri ilə əlaqədar informasiyaları ictimaiyyətə təqdim edir ki, bu 
da onun müştərilərinə və tərəfdaşlarına (o cümlədən təsir olunan icmalar), cəmiyyətin 
digər maraqlı şəxslərinə ÇİTA-nın biznes fəaliyyətlərini, onun fəaliyyətlərinin ümumi 
inkişaf və digər təsirlərini, həmçinin onun inkişafa verdiyi töhfəni daha yaxşı başa 
düşməyə və ÇİTA-nın biznes fəaliyyətləri haqqında məlumatlı müzakirəyə cəlb 
olunmağa kömək edir. ÇİTA-nın bu prinsiplərə uyğun olaraq ictimaiyyət üçün əlçatan 
etdiyi informasiyalar ÇİTA haqqında institusional informasiya kimi, həmçinin ÇİTA 
tərəfindən dəstəklənən fəaliyyətlərlə əlaqədar informasiyalar kimi təsnif edilə bilər. 
Baxmayaraq ki, ÇİTA tərəfindən dəstəklənən fəaliyyətlər haqqında informasiyaları 
açıqlamaqda əksər məsuliyyət müvafiq ÇİTA müştərisinin üzərindədir, ÇİTA özünün 
Açıqlama Siyasətində göstərildiyi kimi, müəyyən xüsusi informasiyaları əlçatan edir. 
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27. Bu siyasətdə informasiyanın açıqlanması lehinə prezumpsiya vardır ki, bu da heç 
bir məcburedici səbəb olmadığı halda belə informasiyanı açıqlamağa imkan vermir. 

Dünya Bankı

28. Dünya Bankının İnformasiya Əldə Edilməsi Siyasəti onun icraçı direktorlar 
şurası tərəfindən 17 noyabr 2009-cu ildə təsdiq edilmiş və 01 iyul 2010-cu ildə qüvvəyə 
minmişdir. Yeni siyasət Dünya Bankının informasiyanın açıqlanmasına yanaşmasında 
əsaslı keçidini – onun hansı informasiyanı açıqlamasının mümkün olmasını diqtə 
edən yanaşmadan Dünya Bankının istisnalar siyahısına daxil edilməyən istənilən 
informasiyanı açıqlama yanaşmasına keçidini əks etdirir. 

29. Bu siyasət daha çox informasiyanın, xüsusilə, hazırlanmaqda və həyata 
keçirilməkdə olan layihələrlə, analitik və məsləhət fəaliyyətləri və şuranın işi ilə 
bağlı informasiyaların açıqlanmasına imkan verir. O həmçinin bəzi siyasət və 
strategiyalara, həmçinin layihə ilə əlaqədar sənədlərə parallel çıxış imkanı – həmin 
informasiyaların direktorlar şurasına baxılmaq üçün təqdim edilməsi zamanı 
onların açıqlanması imkanını təqdim edir. Bununla belə, bu siyasət məsləhətləşmə 
proseslərinin konfidensiallığını qoruyur ki, bu da onun qərarlarının və fəaliyyətlərinin 
üzv dövlətlərlə qarşılıqlı əlaqələri qorumasına və heyətin öz daxilində və müştərilərlə, 
öz fikir və tövsiyələrini sərbəst şəkildə ifadə etməsini təmin etməsinə gətirib çıxarır. 

30. Bu siyasət informasiyaya maksimum çıxışla, açıqlanacağı halda dəqiq 
müəyyənləşdirilmiş maraqlara zərər vurması mümkün olan konfidensial informasiyaya 
hörmətlə yanaşılması arasında balans yaratmağa çalışır. Siyasət informasiyaların elə 
bir siyahısını müəyyənləşdirir ki, həmin informasiyalar açıqlana bilməz. Belə informa-
siyalar istisnalar adlandırılır. Bununla belə, Dünya Bankı müstəsna hallarda, istisna-
lar siyahısına daxil olan elə informasiyaları açıqlamaq hüququnu özündə saxlayır ki, 
həmin informasiyaların bu cür açıqlamağın ümumi faydaları istisna ilə (istisnalarla) 
qorunan marağa (maraqlara) potensial zərəri üstələyir. Eynilə, o, müstəsna hallarda, 
elə informasiyaları açıqlamamaq hüququnu özündə saxlayır ki, həmin informasiyaların 
açıqlanması nəticəsində mümkün zərər onun gətirə biləcəyi faydadan çox olacaqdır. 

31. Yenilənmiş bu siyasət çərçivəsində Dünya Bankı, bir qayda olaraq, ictimaiyyət 
üçün mümkün qədər daha çox informasiyanı əlçatan edəcək (xüsusilə, özünün kənar 
internet saytı vasitəsilə) və informasiya əldə edilməsi üçün müraciət edilməsi və 
həmin müraciətlərin cavablandırılması üçün aydın və iqtisadi cəhətdən sərfəli prose-
durlar qəbul edəcəkdir. O həmçinin Dünya Bankının əsassız şəkildə informasiya 
təmin etməkdən imtina etməsi qənaətində olan şəxslər üçün iki mərhələdən ibarət 
apellyasiya proseduru təmin edəcəkdir ki, həmin prosedurun ikinci mərhələsi onun 
rəhbərliyindən müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərəcəkdir. Son olaraq, siyasət təsdiq edir 
ki, bəzi informasiyaların həssaslığı zaman keçdikcə azalır və buna görə də siyasət 
mümkün deklassifikasiya üçün vaxt hüdudları müəyyənləşdirir və informasiyaların 
bir qismini məhdudlaşdırılmış informasiyalar kateqoriyasından çıxarmaqla onları 
açıqlayır. 

Digər çoxtərəfli inkişaf banklarında informasiyanın açıqlanması
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Mövzu
AİB-in cari praktikası 

(İƏS, 2005)

İƏS-in 
qiymətləndirilmə 
sənədində təklif 

edilmiş Digər ÇİB-lər
1. Siyasətin adı? Asiya İnkişaf Bankının 

ictimai əlaqələr siyasəti: 
İnformasiyanın açıqlanması 
və mübadiləsi. 

Siyasətin adı qorunub 
saxlanılır.

Dünya Bankı: Dünya 
Bankının İnformasiya Əldə 
Edilməsi Siyasəti.

İİB: İnformasiya Əldə 
Edilməsinə dair Siyasət

2. Siyasətin statusu? Siyasət 2005-ci ildə 
təsdiq edilmişdir. Hazırda 
baxılmaqdadır.

Mövcud deyildir. Dünya Bankı: Siyasət 17 
noyabr 2009-cu ildə təsdiq 
edilmiş və 01 iyul 2010-cu 
ildə qüvvəyə minmişdir.

İİB: Siyasət 12 may 2010-
cu ildə təsdiq edilmiş və 01 
yanvar 2011-ci ildə qüvvəyə 
minmişdir. 

3. Siyasətə xarici əlaqələr 
üzrə strategiya daxil 
edilmişdirmi?

Bəli. İƏS açıqlama 
siyasətinin və xarici 
əlaqələr strategiyasının 
birləşməsidir.

Müxtəlif hədəf auditoriyaları 
ilə effektiv əlaqələrin təmin 
edilməsi məqsədilə xarici 
əlaqələr strategiyası ictimai 
əlaqələr yanaşmasına daha 
geniş diqqət cəmləşdirilməsi 
ilə əvəzlənmişdir 

Dünya Bankı və İİB: Xeyr. 
Əhatə dairəsi: yalnız 
informasiya əldə edilməsi. 
Xarici və ictimai əlaqələrə 
ayrı-ayrılıqda yanaşılmışdır.

4. Prinsiplərə əsaslanan 
yanaşma?

İƏS bəzi ümumi prinsiplər 
müəyyənləşdirir (Maddə 
28-38), lakin onlar aydın 
şəkildə vurğulanmır.

İƏS-in əsas prinsipləri 
siyasətin müddəalarında 
vurğulanmışdır (Maddə 
27–33).

Dünya Bankının və İİB-
in siyasətləri daha çox 
prinsiplərə əsaslanan 
yanaşmaya doğru 
hərəkətdədir.

5. Açıqlanmanın lehinə 
prezumpsiyadan bəhs 
edilmişdir?

Bəli. Açıqlanmanın lehinə 
prezumpsiya saxlanılır.

Dünya Bankı və İİB: Bəli.

6. Açıqlanma üçün vaxt 
hədləri müəyyənləşdirir?

Bəli. Sənədlərin AİB-
in internet saytında 
yerləşdirilməsi üçün 
münasib vaxt aşkar 
şəkildə sənədin növündən 
asılıdır (yəni bəzi sənədlər 
qiymətləndirilməzdən əvvəl, 
digərləri isə Şura tərəfindən 
baxıldıqdan sonra 2 həftədən 
gec olmayaraq internet-
saytda yerləşdirilməlidir).

Bəli. Açıqlamanın vaxt 
hüdudları qorunub 
saxlanılır və müvafiq 
olaraq, yenilənir. Şuranın 
sənədlərinin açıqlanması 
hazırda sənədlərin Şuraya 
paylanması ilə parallel 
şəkildə həyata keçirilir. 

Dünya Bankı və İİB: 
Dünya Bankının və İİB-in 
sənədlərinin tərkib hissəsi 
kimi, açıqlanma üçün  heç 
bir xüsusi vaxt hədləri 
yoxdur (Şuraya təqdim 
edilmə zamanı açıqlanması 
tələb edilən Şura sənədləri 
istisna olmaqla). 

Əlavə 3
2005-ci il tarixli İctimai Əlaqələr Siyasətinin 
müqayisəsi, İctimai Əlaqələr Siyasətinin 
Qiymətləndirmə Sənədi, həmçinin Dünya 
Bankının və İnter-Amerika İnkişaf Bankının 
İnformasiya Əldə Edilməsinə dair Siyasətləri 
(sentyabr 2011-ci il)
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2005-ci il tarixli İctimai Əlaqələr Siyasətinin müqayisəsi

Mövzu
AİB-in cari praktikası 

(İƏS, 2005)

İƏS-in 
qiymətləndirilmə 
sənədində təklif 

edilmiş Digər ÇİB-lər
6.  Açıqlanma üçün 

vaxt hədləri 
müəyyənləşdirir? 
(davamı)

Bəli. İnformasiya əldə 
edilməsi üçün təqdim edilən 
müraciətlərin qəbul edilməsi 
üçün 5 iş günü və onlara 
cavab vermək üçün 30 
təqvim günü.

Bəli. Müraciətləri qəbul 
etmək üçün 5 iş günü və 
onları cavablandırmaq üçün 
20 iş günü

Bəli. Dünya Bankı: 
Müraciətləri qəbul etmək 
üçün 5 iş günü və onları 
cavablandırmaq üçün 20 
təqvim günü (müddətin 
artırılması mümkündür)

İİB: Siyasətdə kənar 
müraciətlərə cavab 
verilməsi ilə bağlı 
heç bir vaxt limitləri 
müəyyənləşdirilməmişdir.

7.  Siyasət sənədlərin 
“müsbət siyahı”sını 
və ya açıqlanmalı olan 
informasiyaları ehtiva 
edirmi? 

Bəli. İƏS AİB-in internet 
saytında açıqlanmalı olan 
informasiyaların siyahısını, 
yaxud borc alanlar və ya 
müştərilər tərəfindən təsir 
olunan insanlara yayılmalı 
olan informasiyaları göstərir 
(“müsbət siyahı”). 

Bəli. “Müsbət siyahı” 
qorunub saxlanılır və 
yenilənir ki, tərəfdaşlar 
informasiyanın və ya 
sənədlərin nə zaman aktiv 
şəkildə açıqlanacağını 
təxmin edə bilsinlər. 

Dünya Bankı və İİB: 
Aktiv şəkildə açıqlanacaq 
informasiyaların heç bir 
siyahısı yoxdur. “Mənfi 
siyahı” tərəfindən əhatə 
edilən informasiyalardan 
başqa digər informasiyalar 
mütləq açıqlanmalıdır.

8.  Açıqlanmadan 
istisnalar vardır  
(“mənfi siyahı”)? 

Bəli (Maddə126–127). İstisnaların siyahısı 
aydınlaşdırılmışdır 
(Maddə 97). Açıqlanmalı 
olmayan 7 növ sənədləri 
göstərmək üçün sənədlərə 
başlıqlar əlavə edilmişdir. 
Bəzi hallarda istisnaların 
əhatə dairəsi daraldılır  
(müvafiq informasiyanın 
açıqlanmasının istisnalar 
vasitəsilə qorunan 
maraqlara verə biləcəyi 
zərərin müəyyənləşdirilməsi 
vasitəsilə).

Dünya Bankı və İİB: Bəli. 
Bununla belə, istisnalar 
açıqlanma nəticəsində 
yarana biləcək  zərərin 
açıqlanmanın gətirə biləcəyi 
fayda ilə müqayisədə 
ölçülməsini tələb etmir.

9.  Məsləhətləşmə 
prosesinə aid 
informasiyalar üçün 
konfidensiallıq?

Bəli. Məsləhətləşmə 
prosesinə aid informasiyalar 
üçün istisnalar vardır 
(Maddə 126.1– 126.3). 
126.1–126.2-ci maddələrdə 
göstərilmiş informasiyalar 
açıqlana bilməz (yalnız 
konkret maraqlara 
informasiyanın açıqlanması 
nəticəsində zərər 
dəyməsinin mümkün olduğu  
hallar istisnadır).

Bəli. 2005-ci il tarixli İƏS-in 
məsləhətləşmə prosesinə 
aid informasiyalara dair 
müddəaları Maddə  97   
(i)–(iii)-də öz əksini 
tapmışdır. 

Bəli. Dünya Bankı və İİB: 
Məsləhətləşmə prosesinə 
aid informasiyalar üçün 
istisnalar vardır. 

Davamı növbəti səhifədə

Cədvəl (davamı)
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Əlavə 3

Mövzu
AİB-in cari praktikası 

(İƏS, 2005)

İƏS-in 
qiymətləndirilmə 
sənədində təklif 

edilmiş Digər ÇİB-lər
Şuranın iclaslarının 
istisnalar vasitəsilə əhatə 
edilən stenoqramları 
(Maddə 126.3).

Şuranın rəsmi iclaslarının 
stenoqramları 10 il müddət 
keçdikdən sonra müraciət 
əsasında açıqlana bilər 
(retroaktiv deyildir). Bu 
halda həmin sənədlərdə 
siyasət istisnaları 
kateqoriyasına daxil olan 
informasiyalar və ya belə 
informasiyalara istinadlar 
olmamalıdır (Maddə 84).

Dünya Bankı: Şuranın 
və onun komitələrinin 
iclaslarının stenoqramları 
10 il müddət keçdikdən 
sonra müraciət əsasında 
açıqlana bilər. Bu zaman 
onlarda deklassifikasiya 
meyarlarına uyğun 
gəlməyən informasiyalar 
və ya belə informasiyalara 
istinadlar olmamalıdır.

İİB: Şuranın və onun 
komitələrinin iclaslarının 
stenoqramlarının nəşr 
edilməsi İİB-in siyasəti ilə 
əhatə edilməmişdir.  

10.  Bank tərəfindən 
bütün informasiyalar 
üzrə təhlükəsizlik 
məqsədilə təsnifat 
aparılırmı? 

Xeyr (yalnız şuranın 
sənədləri üzrə təsnifat 
sistemi).

Xeyr. Daxili təhlükəsizlik 
üzrə təsnifat sisteminin 
qiymətləndirilməsi ayrıca 
aparılır.

Dünya Bankı və İİB: Bəli.

11.  Bank tərəfindən 
sənədlərin və 
informasiyaların 
deklassifikasiyası 
aparılırmı?

Bəli, lakin aktiv 
deklassifikasiya sistemi 
yoxdur. İnformasiya əldə 
edilməsi üçün təqdim 
edilmiş hər bir müraciət 
İƏS ilə müqayisədə və 
o, tələb edilən zaman 
nəzərdən keçirilir.  Sənəd 
istisnalar kateqoriyasına 
daxil edilmirsə, onun 
mütləq  açıqlanmalı olması 
irəli sürülür. Tarixi (arxiv) 
məlumatlara daha az 
istisnalar şamil edilir. 

Bəli. Hazırkı yanaşma 
davam etdirilir. 

Dünya Bankı və İİB: 
Sənədin növündən asılı 
olaraq, 5 10 və ya 20 il 
müddət keçdikdən sonra 
deklassifikasiya.

12.  İstisnalarla əhatə 
edilmiş informasiyanın 
ictimai maraqlar 
naminə açıqlanması 
üzrə bankın müstəsna 
hüququ  (müsbət 
üstünlük)?

Bəli, İƏS çərçivəsində 
istisnalarla əhatə edilmiş 
bütün informasiyalar üçün 
(konfidensiallıqla bağlı 
hüquqi öhdəlik olmadığı 
təqdirdə (129–130).

İAMK tərəfindən “müsbət 
üstünlük” qərarlarının qəbul 
edilməsi.

Bəli. Hazırkı yanaşma 
davam etdirilir (Maddə 
99–100).

Şuranın sənədləri üçün 
Şuranın özü tərəfindən, 
digər sənədlər üçün isə 
Prezident tərəfindən 
“müsbət üstünlük” qərarının 
qəbul edilməsi.

Dünya Bankı: Bəli, yalnız 
müəyyən korporativ-
inzibati informasiyalar, 
məsləhətləşmə prosesinə 
aid informasiyalar və 
maliyyə məlumatları üçün.  

İİB: Bəli. 

Davamı növbəti səhifədə

Cədvəl (davamı)
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Cədvəl (davamı)

Mövzu
AİB-in cari praktikası 

(İƏS, 2005)

İƏS-in 
qiymətləndirilmə 
sənədində təklif 

edilmiş Digər ÇİB-lər
13.  İstisnalarla 

əhatə edilməmiş 
informasiyaları 
açıqlamamaqla bankın 
müstəsna hüququ 
(“mənfi üstünlük”)?

Xeyr. Bəli, müstəsna hallarda 
və Şura  tərəfindən icazə 
verildiyi halda (Maddə 101). 

Dünya Bankı: Bəli, 
müstəsna şəraitlərdə və 
yalnız Şura sənədləri üçün 
Şura tərəfindən, Şura 
sənədləri və digər sənədlər 
üçün isə Vitse-prezident və 
ya direktor tərəfindən icazə 
verildiyi halda. 

İİB: Bəli, müstəsna 
vəziyyətlərdə və Şura 
sənədləri üçün Şura 
tərəfindən, digər sənədlər 
üçün isə İnformasiya 
Əldə Edilməsi Komitəsi 
tərəfindən xüsusi yazılı 
icazə verildiyi halda.

14.  İnformasiyanın 
verilməsindən imtina 
olunduqda apellyasiya 
proseduru? 

Bəli (daxili). İAMK 
çərçivəsində 1 
mərhələdən ibarət olan 
şikayət mexanizmi. Baş 
direktordan, Katibdən, Baş 
müşavirdən və XƏO-nun 
Baş direktorundan ibarət 
(Maddə 158–159). 

Bəli. İki mərhələli apellyasiya 
mexanizmi (Maddə136–141): 
(i) Birinci mərhələ İAMK 
tərəfindən baxılmadır (daxili); 
(ii) İkinci mərhələ müstəqil 
orqan olub, informasiya 
ədə edilməsi məsələləri 
sahəsində 3 eksperti əhatə 
edir. 

Dünya Bankı: Bəli. 
İkimərhələli apellyasiya 
mexanizmi; ikinci mərhələ 
müstəqil orqan olub, 
informasiya azadlığı 
sahəsində fəaliyyət 
göstərən 3 ekspertdən 
ibarətdir. 

İİB: Bəli. İkimərhələli 
apellyasiya mexanizmi, 
ikinci mərhələ kənar 
qrupdur  (müraciətlərin 
tərtib edilməsinə dair heç bir 
nümunə yoxdur).

15.  Şikayətlər: Baxılmanın 
sərhədləri? 

İnformasiya əldə edilməsi 
üçün təqdim edilmiş və 
əsassız olaraq təmin 
edilməmiş müraciətlərin 
və ya qeyri-düzgün şərh 
edilmiş siyasətlərin İAMK 
tərəfindən baxılması 

Birinci mərhələ: 
Aşağıdakıların İAMK 
tərəfindən baxılması: 
(i) informasiya əldə 
edilməsi üçün təqdim 
edilmiş müraciətin təmin 
edilməməsi ilə bu siyasətin 
pozulduğunu iddia edən 
şikayətlər; (ii) siyasət 
istisnalarından yüksəkdə 
dayanan şikayətlər (Maddə 
99-da nəzərdə tutulmuş 
ictimai maraq halı).

İkinci mərhələ: (i) bölmədə 
göstərilmiş hallarda, İAMK 
tərəfindən qəbul edilmiş 
qərarlara MAQ tərəfindən 
baxılması.

Dünya Bankı və İİB: Birinci 
mərhələ: Daxili komitə 
tərəfindən aşağıdakılara 
baxılması: (i) informasiya 
əldə edilməsi üçün təqdim 
edilmiş müraciətin təmin 
edilməməsi ilə bu siyasətin 
pozulduğunu iddia edən 
şikayətlər və ya (ii) ictimai 
maraqların üstünlüyü 
modeli üzrə şikayətlər.

İkinci mərhələ: (i) bölmədə 
göstərilmiş hallarda, 
daxili komitə tərəfindən 
qəbul edilmiş qərarlara 
müstəqil apellyasiya şurası 
tərəfindən baxılması. 

2005-ci il tarixli İctimai Əlaqələr Siyasətinin müqayisəsi

Davamı növbəti səhifədə



48

Əlavə 3

Mövzu
AİB-in cari praktikası 

(İƏS, 2005)

İƏS-in 
qiymətləndirilmə 
sənədində təklif 

edilmiş Digər ÇİB-lər
16.  İnzibati büdcənin tam 

açıqlanması? 
Bəli. AİB-in büdcəsi 
hər maliyyə ili üçün 
açıqlanmışdır. 

Bəli. Cari praktika davam 
etdirilir.

Dünya Bankı və İİB: Bəli.

17.  Paralel açıqlama:  
(i) Şuraya verilmə 
zamanı ictimai 
müzakirələrdən 
keçmiş siyasətlərin 
və strategiyaların 
layihə variantlarının 
açıqlanması 

Xeyr. Bəli. İctimai müzakirə 
prosesindən keçmiş siyasət 
və strategiya sənədlərinin  
(W və  R sənədləri) təklifləri 
sənəd Şuraya təqdim edilən 
zaman AİB-in internet 
saytında yerləşdiriləcəkdir 
(Maddə 72).

Dünya Bankı: Bəli, ictimai 
müzakirə prosesinin nəticəsi 
olaraq hazırlanan siyasət və 
strategiya sənədləri üçün 
(sənədin layihə variant 
icraçı direktorlar tərəfindən 
nəzərdən keçirildikdən 
sonra).

İİB: Bəli, operativ siyasətlər 
və sektor strategiyaları 
üçün (sənədin müəyyən 
daha erkən versiyası şura 
tərəfindən əvvəllər baxıldığı 
halda. 

     (ii) Şuraya verilmə 
zamanı ölkə 
strategiyalarının 
açıqlanması?

Xeyr, lakin ÖTS-in layihə 
variantı müzakirə prosesi 
vasitəsilə müzakirə 
edilmək  üçün  ölkə 
daxilindəki maraqlı tərəflərə 
paylanmalıdır (ÖTS-in 
təsdiqlənməsindən əvvəl və 
minimum 2 instansiyada).

Bəli. ÖTS-in yekun təklifləri 
Şuraya paylanan zaman 
AİB-in internet saytında 
yerləşdiriləcəkdir (üzv 
ölkə erkən açıqlamaya 
razıdırsa). (Maddə 38).

Dünya Bankı: Bəli, üzv ölkə 
razılıq verdikdə.

IİB: Müvafiq ölkənin etiraz 
etməməsinə əsaslanır. 

     (iii) Şuraya paylanma 
zamanı Şuranın 
təsdiqinə verilmiş 
kredit təkliflərinin 
açıqlanması?

Xeyr. Kredit təklifləri (PHT) 
hazırda Şuranın təsdiqindən 
2 həftə sonra açıqlanır. 

Yes. Müstəqil layihələr və 
müşayiətedici sənədlər 
üçün PHT Şuraya təqdim 
edilmə zamanı internet-
saytda yerləşdiriləcəkdir 
(müvafiq üzv ölkə bu cür 
erkən açıqlamaya razılığını 
ifadə etdikdə - Maddə 58).

Dünya Bankı: Bəli, üzv ölkə 
razılıq verdikdə.

İİB: Bəli, müstəqil təminat 
verilmiş əməliyyatlar üçün 
müvafiq ölkənin etiraz 
etməməsinə əsaslanır.

18.  Layihələrin 
təfərrüatları açıqlanır?

Bəli. İlkin  LİS-in və 
yenilənmiş LİS-in  tərkib 
hissəsi kimi ümumi 
informasiya  verilir

Bəli. Ümiumi layihə 
məlumatları, o cümlədən 
ştat cədvəli, status, icranın 
gedişatı LİS-də əks 
etdiriləcəkdir.

Dünya Bankı: Bəli, ilkin 
və ya yenilənmiş layihə 
informasiya sənədinin, 
icranın vəziyyətinin və 
nəticələrə dair hesabatın 
tərkib hissəsi kimi.  

İİB: Bəli.

Cədvəl (davamı)

Davamı növbəti səhifədə
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Mövzu
AİB-in cari praktikası 

(İƏS, 2005)

İƏS-in 
qiymətləndirilmə 
sənədində təklif 

edilmiş Digər ÇİB-lər
19.  Bank tərəfindən 

maliyyələşdirilən 
layihələrə dair 
audit olunmuş 
maliyyə hesabatları 
açıqlanırmı?

Xeyr Bəli. Müstəqil layihələr üzrə, 
illik audit olunan layihə 
hesabları AİB-in internet 
saytında yerləşdiriləcəkdir 
(belə layihələr üçün 
danışıqlara dəvət siyasətin 
qüvvəyə minəcəyi tarixdə 
və ya ondan sonra verillir 
(Maddə 62).

Dünya Bankı: Bəli. 
Müzakirə olunma üçün 
dəvətin 1 iyul 2010-cu ildə 
və ya ondan sonra verildiyi 
layihələr üzrə audit olunmuş 
illik maliyyə hesabatları 
ictimaiyyətin istifadəsinə 
təqdim ediləcəkdir.

İİB: Bəli. Müstəqil təminatlı 
əməliyyatlar üçün illik 
layihə audit hesabatları 
açıqlanacaqdır (borc alan 
və ya benefisiar tərəfindən 
heç bir etirazın olmaması 
əsasında). 

20.  Daxili audit 
hesabatları açıqlanır?

Xeyr, belə hesabatlarda 
daxili sistemlər barədə 
həssas məlumatlar ola 
biləcəyi üçün həmin 
məlumatlardan üçüncü 
şəxslər ADB-nin 
mənafeyinə zidd olaraq 
istifadə edə bilərlər.

Xeyr. Cari praktika davam 
etdirilir. 

Dünya Bankı: Xeyr. 
Daxili audit hesabatları 
məsləhətləşmə prosesinə 
aid informasiyalar 
hesab edilir və buna 
görə də onların 
ictimaiyyətə açıqlanması 
məhdudlaşdırılır. 

İİB: Xeyr.

21.  Layihə monitorinq 
hesabatı, layihənin 
fəaliyyət göstəriciləri, 
layihənin 
qiymətləndirilməsi 
və ya buna 
ekvivalent sənədlərin 
açıqlanması? 

Bəli.Layihələrin monitorinqi 
ilə əlaqədar informasiyalar 
is disclosed in the PID. 
Project completion and 
evaluation reports are 
also disclosed on the ADB 
website. 

Bəli. Cari praktika davam 
etdirilir. 

Dünya Bankı və İİB: Bəli.

22.  Aşağıdakı sənədləri 
açıqlamağı nəzərdə 
tuturmu: (i) Şuranın 
iclaslarının 
protokolları; (ii) Şuranın 
komitələrinin 
iclaslarının protokolları; 
(iii) Şuranın 
komitələrinin illik 
hesabatları? 

(i) Bəli. Şuranın iclaslarının 
protokolları açıqlanır; (ii) 
Xeyr. Şuranın komitələrinin 
iclaslarının protokolları 
açıqlanmır; (iii) Bəli. Şuranın 
iclaslarının illik hesabatları 
açıqlana bilər, lakin bunun 
üçün müvafiq komitə bunu 
tövsiyə etməli və Şura isə 
onu təsdiq etməlidir. 

Cari praktika davam etdirilir. Dünya Bankı və İİB: Bəli, 
Dünya Bankı və İİB-nin 
siyasətlərində şuranın 
iclaslarının, şuranın 
komitələrinin iclaslarının və 
şuranın komitələrinin illik 
hesabatlarının açıqlanması 
nəzərdə tiutulur.  

Cədvəl (davamı)

2005-ci il tarixli İctimai Əlaqələr Siyasətinin müqayisəsi

Davamı növbəti səhifədə
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Əlavə 3

Mövzu
AİB-in cari praktikası 

(İƏS, 2005)

İƏS-in 
qiymətləndirilmə 
sənədində təklif 

edilmiş Digər ÇİB-lər
23. Tərcümə məsələləri Tərcümə məsələlərinə dair 

Qaydalar 2007-ci ildə qəbul 
edilmişdir. AİB seçilmiş 
ölkələr üzrə ÖTS-ləri 
tərcümə etdirir. Layihənin 
sahibləri tərəfindən təminat 
materialları vacib hesab 
edildiyi üçün, həmçinin 
25-dək milli dildə çoxsaylı 
maarifləndirmə sənədləri.
Tərcümə etdirilən 
materialların həcmi ildə 
təqribən 2 milyon sözdür. 

Hazırkı yanaşma saxlanılır. 
Bundan əlavə layihə üzrə 
məlumat vərəqləri bütün 
kredit və qrant layihələri 
üçün, həmçinin ilkin Texniki 
Yardım layihələri üçün 
müvafiq milli dillərə tərcümə 
etdiriləcəkdir. Qeyd: AİB-
in Tərcümə məsələlərinə 
dair Təlimatı 2011-ci ildə 
yenidən  baxılmaqdadır. 

Dünya Bankı: Tərcümə 
məsələlərinə dair Qaydalar 
2003-cü ildə qəbul edilmiş, 
2006-cı ildə yenidən gözdən 
keçirilmişdir. Dünya Bankı 
Qrupu geniş miqyasda 
operativ və maarifçilik 
materiallarını tərcümə 
etdirir: (ildə təqribən 30 
milyon söz.  
6 beynəlxalq dilə  (ərəb, 
ərəb dili, çin dili, fransız 
dili, portuqal dili, rus dili 
və ispan dili) üstəgəl tələb 
olunduğu halda, digər 
istənilən dilə. Dünya Bankı 
Vaşinqton şəhərində ofisə 
və 6 regional dil mərkəzinə 
malik olan mərkəzi tərcümə 
binasına rəhbərlik edir. 

İİB: Bankın istifadə etdiyi 
rəsmi dillər ingilis, ispan, 
fransız və portuqal dilləridir. 
İAİB-nin illik tərcümə etdirdiyi 
sənədlərin həcmi təqribən 
13 milyon sözdən ibarətdir 
və bank istifadə etdiyi rəsmi 
dillərin hamısında korporativ 
internet-sayta malikdir. Onun 
İdarə Heyətinə təqdim edilən 
bütün sənədlər dörd rəsmi 
dilin hamısında hazırlanır.

AİB = Asiya İnkişaf Bankı, ÖTS = Ölkə Tərəfdaşlıq  Strategiyası, XƏO = Xarici Əlaqələr Ofisi, MAQ = müstəqil apellyasiya qrupu, İİB = İnter-
Amerika İnkişaf Bankı, ÇİB = çoxtərəfli inkişaf bankı, İƏS = İctimai Əlaqələr Siyasəti, İAMK = İctimai Açıqlama məsələləri üzrə Məşvərət Komitəsi, 
LİS =layihə informasiya sənədi, LMV = layihə üzrə məlumat vərəqi, PHT = Prezidentin hesabat və tövsiyəsi, TSY = texniki sahədə yardım.
Mənbə: Asiya İnkişaf Bankı.

Cədvəl (davamı)
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Tərtibatın xülasəsi Göstəricilər və hədəflər
Monitorinq və hesabatvermə 

mexanizmləri
Təsir
İnkişafın effektivliyinin artması İslahat Proqramının gedişatına dair 

hesabatlar vasitəsilə monitorinq 
edilmişdir.

İnkişafın Effektivliyinin 
Qiymətləndirilməsi – illik hesabatlara

Yekun

Tərəfdaşların Asiya İnkişaf Bankına 
(AİB) etimadının və onunla birgə 
fəaliyyət göstərmək potensialının 
əhəmiyyətli dərəcədə artması

Tərəfdaşların AİB-i qavramasında 
yaxşılaşma və onların AİB-in 
açıqlığını, hesabatlılığını və 
tərəfdaşlığını qiymətləndirməsi

İdeoloqların rəy sorğuları  
(hər 3 ildən bir)

Müştəri və tərəfdaşlıq sorğuları və 
tərəfdaşların digər qiymətləndirilmələri 

5 ildən sonra siyasətin tam şəkildə 
nəzərdən keçirilməsi.

Nəticələr

1. AİB-in aktiv ictimai əlaqələri

AİB-in əsas təşəbbüsləri, layihələri 
və siyasətləri üzrə kommunikasiya 
strategiyası hazırlanmış və həyata 
keçirilmişdir

Əsas beynəlxalq, regional və 
milli mediada müntəzəm şəkildə 
mövcudluq

AİB-in informativ və istifadəçilər 
üçün rahat kənar internet saytının 
saxlanması

Yüksək keyfiyyətli əsas hesabatların 
hazırlanması və yayılması

Tərəfdaşlar arasında rəy sorğuları 
(hər 3 ildən bir)

İctimai Əlaqələr Siyasəti (İƏS) üzrə 
illik hesabatlar Media və AİB-in 
internet-sayt monitorinq vasitələri 
(yəni illik internet-hesabatlar)

Əsas nəşrlərin alınması, yüklənməsi 
və izlənməsi

2.  AİB əməliyyatlarına dair 
informasiyalara çıxışın 
yaxşılaşması

Kommunikasiya və informasiya 
mübadiləsi AİB-in yardım göstərdiyi 
layihə və proqramlara inteqrasiya 
edilmişdir 

İnformasiya əldə etmək üçün 
müraciətlərin 100%-nə 20 iş günü 
ərzində cavab verilmişdir 

Açıqlama tələblərinə 100% əməl 
edilməsi

AİB-in internetsaytında yerləşdiriləcək 
materiallarda illik artım 

Maarifləndirici materialların və 
digər sənədlərin yüksək keyfiyyətlə 
tərcüməsində inkişaf

İƏS üzrə illik hesabatlar

Baxılan müraciətlər üzrə informasiya 
üçün müraciətlərin izlənilməsi sistemi 
məlumatları və İƏS üzrə illik hesabatlar 

İctimai İnformasiya və Açıqlama 
Şöbəsinin açıqlama şərtlərinə əməl 
edilməsi vəziyyətinə dair hesabatları 
və İƏS üzrə illik hesabatlar

İƏS üzrə illik hesabatlar

İCTİMAİ  
ƏLAQƏLƏR  
SİYASƏTİ, 2011

Əlavə 4
İctimai Əlaqələr Siyasəti  
üzrə Nəticələrin Cədvəli

Davamı növbəti səhifədə
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Əlavə 4

Tərtibatın xülasəsi Göstəricilər və hədəflər
Monitorinq və hesabatvermə 

mexanizmləri
Mərhələlərə bölünmüş fəaliyyətlər

1.1 Siyasət üzrə kommunikasiya 
planının hazırlanması

1.2 İstifadəçilərin gözləntilərinə 
və tələblərinə (məsələn, 
istifadəçi rahatlığı, əlçatımlılıq) 
cavab vermək üçün AİB-in 
internet saytının mütəmadi 
olaraq yenilənməsi 

2.1 Müstəqil apellyasiya 
qrupunun yaradılması  
 

2.2 Heyətin fəaliyyətinə dair 
Təlimatın və siyasətə 
dair məlumat kitabının 
hazırlanması, yenilənməsi və 
yayılması

2.3 Borc alanların və 
müştərilərin siyasətə dair 
məlumatlandırılması üçün 
müvafiq materialların 
hazırlanması və yayılması 

2.4 Heyət və müvafiq 
tərəfdaşlar üçün 
yenilənmiş İƏS-ə dair 
təlim və  məlumatlandırma 
fəaliyyətlərinin 
həyata keçirilməsi 

2.5 Tərcümə məsələlərinə dair 
Təlimatın yenilənməsi

2.6 İnformasiyanın açıqlanması 
üzrə tələblərə əməl edilməsi 
vəziyyətinin monitorinqi 

Siyasətin qüvvəyə minəcəyi 
tarixədək tamamlanmışdır

Mütəmadi olaraq 
 
 
 
 

Siyasətin qüvvəyə mindiyi 
tarixdən etibarən  
 

Siyasətin qüvvəyə mindiyi 
tarixdən etibarən  
 
 

Siyasətin qüvvəyə mindiyi tarixdən 
etibarən 3 ay ərzində 
 
 

Siyasətin qüvvəyə mindiyi tarixdən 
etibarən 1 il ərzində  
 
 
 

Siyasətin qüvvəyə minəcəyi tarixədək 
tamamlanmışdır

Mütəmadi olaraq (ən azı ildə bir dəfə)

Kommunikasiya planı 

İstifadəçi rahatlığını öyrənmək 
üçün kənar testlər və ya onlayn 
istifadəçi sorğular 
 
 

Müstəqil apellyasiya qrupu 
yaradılmışdır və xəbər-relizlərdə, AİB-
in internet saytında və İƏS-ə dair illik 
hesabatlarda rəy bildirir

Heyətin fəaliyyətinə dair Təlimatın və 
siyasətə dair məlumat kitabının nəşri 
 
 

Maarifləndirici materialın hazırlanması 
 
 
 

İƏS üzrə illik hesabatlar 
 
 
 
 

Tərcümə məsələlərinə dair 
yenilənmiş Təlimat

İctimai İnformasiya və Açıqlama 
Şöbəsinin monitorinqə dair hesabatları 
və İƏS üzrə illik hesabatlar 

a AİB. Development Effectiveness Review (“İnkişafın Effektivliyinin Qiymətləndirilməsi”): http://www.adb.org/defr
Mənbə: Asiya İnkişaf Bankı.

Cədvəl (davamı)
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Təkrar emal edilmiş kağız üzərində çap olunub

Asiya İnkişaf Bankı haqqında məlumat

AİB-in məqsədi Asiya və Sakit Okean regionunu yoxsulluqdan xilas etməkdir. Onun 
missiyası özünün üzv ölkələrinə yoxsulluğun miqyasını azaltmaqda və öz əhalilərinin həyat 
səviyyəsini yaxşılaşdırmaqda kömək etməkdir. Regionda bir sıra müvəffəqiyyətlərin olmasına 
baxmayaraq, burada dünyanın yoxsul əhalisinin üçdə iki hissəsi yaşayır: 1,8 milyard əhali 
gündə 2 ABŞ dollarından daha az vəsaitlə yaşayır ki, onlardan 903 milyon nəfəri gündə 
1,25 ABŞ dollarından az vəsaitlə ölüm-dirim mübarizəsi aparır. AİB yoxsulluğu bir sıra 
üsullarla azaltmaq istəyir ki, bunların sırasına iqtisadi inkişaf, ekoloji dayanıqlı inkişaf və 
regional inteqrasiya da daxildir.

Baş ofisi Manila şəhərində yerləşməklə, AİB-in 67 üzvü vardır. Onlardan 48-i regiondandır. 
Özünün inkişaf etməkdə olan üzv ölkələrinə yardım etmək üçün AİB-in əsas alətləri siyasət 
dialoqu, kreditlər, səhmdar kapitalı investisiyaları, zəmanət və qarantiyalar, qrantlar və texniki 
sahədə yardımdır.

Filippində nəşr edilmişdir

Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
1550 Metro Manila, Philippines 
www.adb.org
Çap Fond Xeyr RPT124522
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