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اگر مشخص شده باشد، در غیر آن به هیئت مدیره بانک انکشاف آسیایی اشاره –هیئت مدیره
می گردد.

هنگامی که یک پروژه مستقل به کار گرفته شود، به معنی دریافت کننده کمک –قرض کننده
بانک انکشاف آسیایی می باشد.

هنگامی که یک پروژه غیر مستقل به کار گرفته شود، به معنی قرض گیرنده، –مشتری
تضمین ذینفع، مدیر کمک، سرمایه گذار و یا نهاد های مشابه که بانک انکشاف 

آسیایی به آنها قرض داده، ضمانت نموده یا روی آنها سرمایه گذاری می نماید.
در اشاره به یک سند، به معنی آماده سازی تا مرحله می باشد که آن مرحله مطابق –تکمیل

شرایط دفتر بانک انکشاف آسیایی مسئول آماده سازی آن تکمیل شده باشد.
گزارش که )i( به صورت رسمی منحیث گزارش نهایی به بانک انکشاف آسیایی –گزارش نهایی

تسلیم شده باشد )ii( بانک انکشاف آسیایی از کیفت خوب آن تصدیق نموده باشد تا 
در تهیه یک پروژه یا برنامه به کمک بانک انکشاف آسیایی استفاده گردد )iii( و 

به تغیرات بیشتر نیازمند نباشد.
پروژه های 

غیرمستقل
هر پروژه تامین شده مالی توسط وام، ضمانت، سرمایه گذاری درسهام یا سایر –

ترتیبات مالی که )i( توسط یک ایالت عضو یا یک دولت تضمین نشده باشد یا 
)ii( تضمین شده توسط یک ایالت عضو یا یک دولت تحت شرایط که به بانک 
تا برای سرعت  انکشاف آسیایی اجازه نمی دهد، برپیش شرط توسط ضامن، 
بخشیدن،  تعلیق، یا لغو هرنوع وام یا تضمین میان بانک انکشاف آسیایی و پروژه 
مستقل دولت عضو مربوطه- هرپروژه تامین مالی شده توسط وام، کمک های 
بالعوض یا سایر تامین مالی که )i( توسعه یافته به کشور های عضو یا )ii( تضمین 

شده توسط دولت عضو.
“بمحض” تصویب، پخش، تکمیل،تایید، بحث، صدور، دریافت و یا تسلیم، –بمحض

تاریخ  از  تقویم(  روز   14( هفته  دو  که  است  شدن  عملی  بمحض  معنی  به 
تصویب، پخش، تکمیل، تایید، بحث، صدور، دریافت و یا تسلیم دهی نگذشته 

باشد.
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لیسی ارتباطات عامه بانک انکشاف آسیایی یک پا
تا  نموده  هدایت  را  ها  نهاد  که  است  زنده  سند 
پالیسی  این  باشد.  پاسخگو برای مردم  شفاف و 
مشخص می سازد که شفافیت و حسابدهی بخش 
بانک  انداز  باشد. چشم  اساسی از موثریت توسعه می 
فقر  عدم  برای  اقیانوسیه  و  آسیا  در  آسیایی  انکشاف 
انکشاف  بانک  اینکه  مگر  آورد  بدست  توان  نمی  را 
آسیایی از نیاز های سهامدارانش آگاه بوده و در مقابل 
آنها نقش و عملیات بانک انکشاف آسیایی در منطقه را 

درک و حمایت نمایند. 

روابط  و  اطالعات  افشا  ه��ردو   2005 سال  پالیسی 
خارجی را پوشش می دهد و آن را یک سند راهبردی 
بانک  اعضای  با  تعامل  و  رسانی  اطالع  برای  جامع 
جامعه  گیرندگان،  تصمیم  و  رهبران  آسیایی،  انکشاف 
مدنی، دانشگاها، رسانه ها، و آنعده مردمی می سازد 
که ممکن است توسط فعالیت های بانک انکشاف آسیایی 
اداره نهاد  تاثیر قرار گیرند. یک بخش عمده از  تحت 
را  افراد  پالیسی حق  این  آسیایی،  انکشاف  بانک  های 
به منظور دسترسی و بهره مند شدن از اطالعات در 
رسمیت  به  آسیایی  انکشاف  بانک  های  عملیات  مورد 
می شناسد. این همچنین نمایانگر نقش حیاتی ارتباطات 
بهبود  نهایت در  پیشبرد شفافیت و حسابدهی و در  در 

موثریت انکشافی بانک انکشاف آسیایی می باشد.

مرور پالیسی سال 2005. پالیسی سال 2005 نیازمند 
تاریخ  بعداز  سال   5 که  باشد  می  جامع  بررسی  یک 
اجرای آن انجام خواهد شد. براین اساس، بانک انکشاف 
آسیایی یک بررسی را در ماه فبروری سال 2010 راه 
و  نموده  ارزیابی  را  پالیسی  موثریت  تا  نمود  اندازی 
تغیرات الزمه را برای بهبود و تقویت آن توصیه نماید. 
دراین بررسی افراد و سازمانهای عالقمند شامل بودند. 
 2010 پیش نویس مشاوره در ماه های جون و نومبر 
منتشر شد. بحث های گسترده ای ازاین پالیسی با طیف 

خالصه اجرایی

های  از کشور  تعدادای  در  از سهامداران  ای  گسترده 
آسیا  خارج  و  داخل  در  آسیایی  انکشاف  بانک  عضو 
دو  نیز  آسیایی  انکشاف  بانک  برگزارشد.  اقیانوسیه  و 
ارزیابی  برای  از سهامداران خود  جهانی  نظر سنجی 
انکشاف  بانک  ارتباطات  و  عملکرد  از  آنان  درک 
و  داخلی  دریافتی  نظریات  سند  این  داد.  انجام  آسیایی 
در  را  ادراک جهانی  نظرسنجی  های  یافته  و  خارجی 

نظر می گیرد.

سال  اپریل  ماه  در  هنگامیکه   .2005 پالیسی  تجارب 
2005 اتخاذ گردید، پالیسی ارتباطات عامه مترقی و در 
خط مقدم از بهترین شیوه ها در میان بانک های توسعه 
چند جانبه در نظر گرفته شد. از آن زمان به بعد،بانک 
انکشاف آسیایی گام های موثری در ارتباطات عمومی 
تغیرات عمده فرهنگی را  پالیسی  این  نهاده است.  اش 
برای  اروپایی  بانک  آسیایی،  انکشاف  بانک  داخل  در 
چنین  این  که  است  کرده  رونما  توسعه  و  بازسازی 
استندرد  عملیاتی  روش  حاضر  حال  در  ها  افشاگری 
انکشاف آسیایی در نظر  بانک  برای همه پروژه های 
حسابدهی  گزارش   2007 سال  در  است.  شده  گرفته 
بانک  تراست"،  ورلد  "ون  توسط  شده  منتشر  جهانی 
شفافیت  بر عملکرد  فیصد   100 نمره  آسیایی  انکشاف 
بانک  خارجی  روابط  استراتیژی  کرد.  دریافت  خوب 
نماید،  می  حمایت  را  پالیسی  این  که  آسیایی،  انکشاف 
به تالش های فعال تر و هدفمند تر منجر شده است تا 
پروفایل بانک انکشاف آسیایی را باالبرده و اطالعات 
به اشتراک بگذارد.  در مورد کارکرد های خویش را 
پروفایل  توجهی  قابل  طور  به  آسیایی  انکشاف  بانک 
فعالیت  طریق  از  باال  ردیف  های  رسانه  در  را  خود 
مدیریت  توسط  های عمومی  و سخنرانی  امدادی  های 
و کارمندان در انجمن ها و کنفرانس های بزرگ بین 
المللی مطرح ساخته است. عالوه برین، تعداد از اسناد 
ارسال شده در وب سایت بانک انکشاف آسیایی 145 
از  بیش  از  است.  یافته  افزایش   2005 سال  از  فیصد 
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6000 درخواست های خارجی برای دریافت اطالعات 
95 فیصد آن اطالعات  انکشاف آسیایی برای  بانک   ،

ارایه نموده است.

بانک  زیاد،  های  پیشرفت  باوجود  زیست.  تغیرمحیط 
آینده می  در  آوردن شفافیت  به  متعهد  آسیایی  انکشاف 
باشد. حرکت به سوی شفافیت بیشتر از نهاد های دولتی 
باعث افزایش انتظارات مردم شده است. به تازگی سایر 
در  جدید  های  پالیسی  جانبه،  چند  توسعه  های  بانک 
مورد دسترسی به اطالعات که باعث افزایش شفافیت 
نمایند.  کار می  آن  یا روی  نموده  اتخاذ  می گردد، را 
در حالیکه در بسیاری از مناطق بانک انکشاف آسیایی 
همچنان پیشتاز است، ولی مناطقی وجود دارد که بانک 
هم  باید  و  نموده  توجه  کمتر  آن  در  آسیایی  انکشاف 
سطح با مقایسه شونده آن گردد. بانک انکشاف آسیایی 
اطمینان  تا  داده  افزایش  را  هایش  تالش  باید  همچنین 
حاصل نماید که اطالعات منتشر شده در دسترس مردم 
شبکه  مانند  جدید  های  آوری  فن  گیرد.  قرار  عالقمند 
های اجتماعی و برنامه های کاربردی موبایل در حال 
باز کردن فرصت های جدید برای رسیدن به مخاطبان 
بانک  حال،  عین  در  باشد.  می  آسیایی  انکشاف  بانک 
زیادی  گ��روه  که  نماید  می  درک  آسیایی  انکشاف 
نوین  تکنولوژی  به  که  دارن��د  وج��ود  سهامداران  از 
دسترسی ندارند و بنابرین روش های سنتی ارتباطات 
چارچوب   ،2020 استراتیژی  ماند.  می  باقی  الزامی 
استراتیژیک دراز مدت بانک انکشاف آسیایی مصوب 
سال 2008، از اهمیت حسابدهی، مشارکت، و شفافیت 
آسیایی خبر  انکشاف  بانک  فعالیت های  در عملیات و 

می دهد. 

این  به  بررسی  تایید شده.  اجرای عمومی  و  رویکرد 
نتیجه رسید که پالیسی اساسآ بی عیب بوده و به خوبی 
نخواهد  تغیر  سیاست  شیوه  بنابرین  است.  شده  اجرا 

کرد.
بروز رسانی ها به این پالیسی. این بررسی پنج حوزه 
بوده  الزامی  تغیرات  آن  در  که  نمود  شناسایی  را  ای 
ها  بهترین  مقدم  خط  در  را  آسیایی  انکشاف  بانک  تا 

نگهدارد. تجدید نظر عمده قرار ذیل اند:
پنل مستقل تجدید نظر اضافه شده.( i) عالوه بر 
میکانیزم  که  عمومی  افشای  مشورتی  کمیته 
رد  های  درخواستی  برای  داخلی  نظر  تجدید 
یک  آسیایی  انکشاف  بانک  باشد،  می  شده 
دوم  مرحله  عنوان  به  نظر  تجدید  مستقل  پنل 

فرایند  عملکرد  و  اعتبار  افزایش  منظور  به 
تجدید نظر معرفی می نماید.

افشا  برای  استثنا  لیست  (ii ) .شده واضح  استثنا 
واضح گردیده است. عنوان های اضافه شده 
اند که هفت نوع از اطالعات که از افشا معاف 
هستند را مشخص می سازد. محدوده بعضی 
تر  تنگ  آسیب  شناسایی  توسط  ها  استثنا  از 
می  مربوطه  اطالعات  افشای  که  است  شده 

تواند به منافع حفاظت شده آسیب رساند.
 (iii ).هیئت گیری  تصمیم  به  دسترسی  افزایش 
اکثر اسناد هیئت مدیره به صورت همزمان به 
عموم مردم و به هیئت مدیره افشا می شود. 
وام  پیشنهاد  از  اند  عبارت  اسناد  چنین  این 
برای پروژه های مستقل و طرح های نهایی 
و  ای  منطقه  های  همکاری  استراتیژی  از 
استراتیژی مشارکت کشور، به موافقت کشور 
عضو مربوط به این چنین افشای زودهنگام، 
که  استراتیژی  اوراق  و  پالیسی  پیشنهاد  و 
قرار  عمومی  مشاوره  روند  یک  دستخوش 
گرفته است. این کار مشارکت سهامداران در 
روند تصمیم گیری بانک انکشاف آسیایی را 
افزایش می دهد. متن کلمه به کلمه از جلسات 
شد  خواهد  افشا  سال   10 بعداز  مدیره  هیئت 

مگر اینکه تحت پالیسی استثنا قرار گیرد.
تجدید یا بروز رسانی روش ارتباطات عامه.  (iv )
روابط  استراتیژی  پالیسی،  از  حمایت  برای 
گردیده  ساده   2005 سال  شده  تنظیم  خارجه 
نماید.  تمرکز  عامه  ارتباطات  روی  تا  است 
انکشاف  بانک  عامه  ارتباطات  روی��ک��رد 
آسیایی روی نیاز ها تاکید داشته تا ارتباطات 
های  چالش  به  پاسخ  در  را  مخاطبان خود  با 
تشدید  اقیانوسیه  و  آسیا  در  تکامل  حال  در 
بخشد. رویکرد بروز شده اطمینان خواهد داد 
به طور  آسیایی  انکشاف  بانک  ارتباطات  که 
با  سازگار  کامل  طور  به  و  موثر  فزایندی 
انکشاف  بانک  باشد.  می   2020 استراتیژی 
آسیایی همچنان به تغیر انتظارات سهامداران 
پاسخ خواهد داد. روش ارتباطات عامه نظر 
به نیاز های مخاطبان خاص بهتر خواهد شد. 
تعامل با مردم آسیب دیده و سایر سهامداران 
توسط  پ���روژه  چ��رخ��ه  ط��ول  در  عالقمند 
تقویت می  اطالعات ضروری،  و  ارتباطات 
انتشار  همچنان  آسیایی  انکشاف  بانک  گردد. 
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آنالین  به صورت  را  دانش محصوالت خود 
انکشاف  از  تا  و هاردکاپی وسعت می بخشد 
اقتصادی مبنی بر دانش حمایت نماید. عالوه 
های  برنامه  آسیایی  انکشاف  بانک  براین، 
دیگر مانند کنفرانس های منطقه ای و ملی را 
محصوالت  دانش  گذاشتن  اشتراک  به  برای 
خویش و تبادل نظر با مقامات دولتی و سایر 

مخاطبان کلیدی به راه می اندازد.
شامل  ها  نظر  تجدید  سایر   (v ).تغیرات سایر 
توضیحات زبان، به روز رسانی، همرترازی 
با روند تجاری کارآمد بانک انکشاف آسیایی، 
آسیایی  انکشاف  بانک  مخصوص  امتیاز 
اطالعات  به  دسترسی  کردن  محدود  برای 
تحت شرایط استثنا و افشا افزایش یافته مانند 
ترجمه پروژه ها به زبان های ملی مربوطه 
انکشاف  بانک  پروژه های  بهتر  برای درک 
حساب  افشای  سهامداران،  کشور  در  آسیایی 
تفتیش شده و افشای معاشات کارمندان اداری 

و هیئت مدیره، می باشد.

اعتماد  افزایش  منظور  به  پالیسی  این  ساخت  پالیسی. 
انکشاف  بانک  با  تعامل  برای  سهامداران  توانایی  و 
آسیایی و در نتیجه افزایش تاثیر انکشاف عملیات بانک 
عبارت  پالیسی  این  اصول  باشد.  می  آسیایی  انکشاف 

اند از:
افشای بالدرنگ.( i) بانک انکشاف آسیایی دانش 
و اطالعات خود در مورد کار و نظریات اش 
به  بالدرنگ  مردم  عموم  و  سهامداران  با  را 
اشتراک می گذارد. وب سایت بانک انکشاف 
آسیایی عمده ترین وسیله برای افشا بالدرنگ 
میباشد. نظر به لزومدید، اطالعات با استفاده 
افشای  گ��ردد.  می  افشا  دیگر  های  شیوه  از 
نماید  می  دنبال  را  زمانی  محدویت  بالدرنگ 
که تسهیل کننده مشارکت سهامداران در تصمیم 
باشد.  می  آسیایی  انکشاف  بانک  های  گیری 
بانک انکشاف آسیایی اطالعات را همچنان در 
پاسخ به درخواست های فردی افشا می نماید. 
مگر در مواردیکه توسط مقررات در پالیسی 
هیئت  به  شده  داده  مدارک  است.  شده  محدود 
انکشاف  بانک  سایت  وب  در  همزمان  مدیره 
تسلیم  مدارک  اکثر  رسد.  می  نشر  به  آسیایی 
از  پیش  رسیدگی  برای  مدیره  هیئت  به  شده 
تصویب یا تایید در وب سایت بانک انکشاف 

آسیایی قرار می گیرد. سایر اسناد بروی وب 
سایت بانک انکشاف آسیایی به محض تصویب 

یا تایید به نشر میرسد.
پیش فرض به نفع افشا.( ii) این پالیسی براساس 
پیش فرض به نفع افشا استوار است. بنابرین 
همه اسناد که بانک انکشاف آسیایی تولید می 
افشا  است  ممکن  دارد  تولید  به  نیاز  یا  نماید 
گردد مگر اینکه حاوی اطالعاتی باشد که در 

بخش استثنا قرار گیرد. 
 (iii ).افکار و  اطالعات  انتقال  و  دسترسی  حق 
برای  م��ردم  ح��ق  آسیایی  انکشاف  بانک 
جستجو، دریافت و انتقال اطالعات و ایده ها 
در مورد فعالیت های بانک انکشاف آسیایی را 
به رسمیت می شناسد. بانک انکشاف آسیایی 
اطالعات را به موقع، شفاف و روشن ارائه 
می کند. اطالعات باید در اوایل در دسترس 
مشمول  سایر سهامداران  و  دیده  آسیب  مردم 
زنان، فقرا و سایر گروه های آسیب پذیر قرار 
گیرد تا درک درست از طرح و تطبیق پروژه 
داشته باشند. بانک انکشاف آسیایی به افشای 
عموم  کرد.  نخواهد  اقدام  اطالعات  انتخابی 
آسیایی  انکشاف  بانک  که  اطالعات  به  مردم 
دسترسی  سازد  می  منتشر  پالیسی  به  مطابق 

برابر خواهند داشت.
مالکیت کشور.( iv) بانک انکشاف آسیایی اهمیت 
مالکیت کشور از فعالیت خویش را در کشور 
می  رسمیت  به  توسعه  حال  در  عضو  های 
اسناد خاص،  افشای  از  قبل  بنابرین،  شناسد. 
با  توسعه  حال  در  عضو  کشورهای  دیدگاه 
توجه به محتویات و زمان افشای آنها در نظر 

گرفته می شود.
استثنا  به  موضوع  افشای   (v ).استثنا محدودیت 
تمام  آسیایی  انکشاف  بانک  اس��ت.  محدود 
اطالعات که آن را تولید یا نیاز به تولید دارد 
را منتشر می سازد مگر اینکه در بخش استثنا 
آسیایی  انکشاف  بانک  گیرد.  قرار  پالیسی 
در  را  پالیسی  استثنا  بخش  گرفتن  نادیده  حق 
صورتی داراست که مشخص گردد که منافع 
آسیب  از  بیشتر  افشای اطالعات  در  عمومی 
آسیایی همچنان حق  انکشاف  بانک  باشد.  آن 
افشا نکردن اطالعات در شرایط استثنایی را 
نسبت  بیشتر  آسیب  باعث  آن  افشای  که  دارد 

به منافع آن گردد.
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را  کسانی  حق  پالیسی  این   (vi ).نظر تجدید  حق 
خواهش  که  شناسد  می  رسمیت  به  زمانی 
کسب اطالعات در یک روند تجدید نظر دو 
اند  باور  این  به  باشند و  نموده  مرحله ای را 
آسیایی درخواست هایشان  انکشاف  بانک  که 
را در تخطی پالیسی رد کرده باشد. به منظور 
افزایش اعتبار روند تجدید نظر، مرحله دوم 
بود.  آسیایی خواهد  انکشاف  بانک  از  مستقل 
افشای  با  است  ممکن  نظر  تجدید  درخواست 

بخش  تا  شود  واصل  مشورتی  کمیته  عامه 
دسترسی  کننده  محدود  که  پالیسی  استثنای 
باشد را در  به اطالعات درخواست شده می 
صورتی نادیده بگیرد که منافع عمومی بیشتر 

از آسیب آن باشد.

اجرای ترتیبات داخلی تغیر نخواهد کرد. هرچند، منابع 
اضافی باید به حمایت از افزایش تالش های ارتباطات 

 .عمومی و هیئت تجدید نظر متعهد باشد
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1 معرفی

این سند پالیسی1 ارتباطات عامه تصویب شده سال 2005. 1 
بانک انکشاف آسیایی را تجدید مینماید. چنانچه در 25 اکتوبر 2011 
توسط هیئت مدیره به تصویب رسید و به تاریخ 2 اپریل 2012 قابل 
اجرا گردید ، پالیسی شرح داده شده درین مقاله جایگزین مقرره های 

پالیسی 2005 می گردد.

شفافیت و ارتباطات عامه فعال منحیث مجریان پالیسی  2 .
کنونی می باشد. با جایگزینی دو پالیسی جداگانه در اطالعات و 
افشا، پالیسی سال 2005 با یک رویکرد قوی تر و متمرکز تر 
روی تالش های ارتباطی بانک انکشاف آسیایی تاسیس شده است. 
وهمچنان تغیر عمده ای در نگرش بانک انکشاف آسیایی در مورد 
افشای اطالعات و نقش روابط خارجی در حمایت از اثر توسعه 
بانک انکشاف آسیایی میباشد. چنانچه تحت پالیسی 2005 الزمی 

بود، یک بررسی جامع در سال 2010 آغاز گردید.

بررسی پالیسی توسط کمیته رهبری به ریاست مدیرکل  3 .
هدایت شد. بانک انکشاف آسیایی خواستار نظریات و پیشنهادات 
کارمندانش در قبال بهبود پالیسی گردید. بانک انکشاف آسیایی 
همچنان از سهامداران خارجی خواست تا نظریات شان را در مورد 
پالیسی، اجرا و بهبود آن شریک سازند. عالوه بر جذب نظریات 
تحریری، بانک انکشاف آسیایی 20 ورکشاپ های مشورتی را 
در 12 کشورهای عضو برگزار نمود تا از نظریات سهامداران 
عالقمند از جمله مردم آسیب دیده مستفید گردد. بیش از 500 نفر 
در ورکشاپ های مشورتی شرکت داشتند. )ضمیمه 1 توصیف 
روند مشورتی خارجی(. درین سند نظریات دریافت شده گنجانیده 

 .شده است

بانک انکشاف آسیایی. 2005. پالیسی ارتباطات عامه بانک انکشاف آسیایی: افشا و تبادل اطالعات. مانیال  1
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تجارب بانک انکشاف 2
آسیایی در ارتباطات عامه

هدف پالیسی
بانک انکشاف آسیایی به کاهش فقر از طریق ترویج رشد  4 .
اقتصادی فراگیر، رشد سازگار با محیط زیست و ادغام منطقه ای 
متعهد است. برای رسیدن به این هدف، بانک انکشاف آسیایی انواع 
پروژه ها و سایر فعالیت ها را جهت حمایت انکشاف کمک می 
نماید. برای پاسخگویی به نیاز ها و موثریت پروژه هایش، بانک 
انکشاف آسیایی باید به دنبال نظریات قرض کننده ها و مشتریان، 
شرکای تجاری و سایر ذینعفانش می باشد و آنها را از فعالیت هایش 
آگاه می سازد. رد و بدل دوطرفه اطالعات میان بانک انکشاف 
آسیایی و سهامدارانش به ایجاد درک متقابل و اعتماد که پایه و اساس 
همکاری های مستحکم را تشکیل می دهد، بسیار مهم است. شفافیت 
در مورد پروژه ها و فعالیت هایش یک امر ضروری است برای 
بانک انکشاف آسیایی برای بدست آوردن خرید از سهامداران آن 
می باشد که اساس موفقیت یک پروژه است. عالوه براین، یک 
اصل مهم اداره هر نهاد حسابدهی و پاسخگویی اقداماتش می باشد.

شفافیت شرط الزم برای پاسخگویی است.

هدف کلی و اصلی این پالیسی افزایش اعتماد سهامداران  5 .
و تعامل آنها با بانک انکشاف آسیایی می باشد. این پالیسی حق مردم 
برای جستجو، دریافت و انتقال اطالعات در مورد فعالیت های بانک 
انکشاف آسیایی را به رسمیت می شناسد. وهمچنان از به اشتراک 
گذاری دانش حمایت نموده و زمینه توسعه مشارکتی و یا ارتباطات 
دوطرفه با مردم آسیب دیده را مساعد می سازد. این پالیسی در 
فرض به نفع افشا بوده مگر اینکه دلیل قانع کننده برای عدم اطال 
دهی وجود داشته باشد. این پالیسی بانک انکشاف آسیایی را متعهد 
به افشای اطالعات سازمانی، مالی و مرتبط به پروژه هایش به 
صورت فعاالنه در وب سایت خود می سازد و همچنین میکانیزم 
های را برای رسیدگی به پاسخ ها و شکایات فراهم میسازد. برای 

افزایش تاثیر توسعه فعالیت های بانک انکشاف آسیایی، این پالیسی 
ترویج آگاهی و فهم از بانک انکشاف آسیایی و کارکردهایش از 
طریق افزایش فعالیتهای ارتباطات عامه و ایجاد روابط با تصمیم 

گیرندگان و رهبران در کشور های عضو آن را انجام می دهد.

بعضی از ابتکارات اساسی بانک انکشاف آسیایی برای  6 .
بازسازی و انکشاف تقویت تعهداتش در قبال پالیسی و اهداف آن 
شده است. استراتیژی 2020 اهمیت حسابدهی، اشتراک و شفافیت 
در عملیات و فعالیت های بانک انکشاف آسیایی را به رسمیت می 
شناسد.2 شفافیت عالیتر همچنان اهداف مرکزی اعالمیه پاریس 
روی موثریت کمک می باشد.3 با امضا ابتکار بین المللی شفافیت 
کمک، بانک انکشاف آسیایی به تعهداتش در قبال افشای عمومی 
منظم، مفصل و بموقع اطالعات در مورد کمک تایید مجدد نمود تا 

تاثیراتش را در کاهش فقر افزایش دهد.

ارزیابی اجرای پالیسی
بانک انکشاف آسیایی از اجرای پالیسی ارتباطات عامه  7 .
2005 نظارت نموده و چهارگزارش ارزیابی ساالنه را منتشر 
کرده است.4 این ارزیابی های دقیق نشان می دهد که بانک انکشاف 
آسیایی در پیوست با مقررات پالیسی، ارتقای شفافیت، و بهبود 
اطالعات کارهای خوبی را انجام داده و اطالعات بیشتر را در 
دسترس سهامداران قرار داده است. اکثریت سهامداران خارجی 
که مورد مشورت قرارگرفتند و به خوبی توسط کارمندان بانک 

انکشاف آسیایی درک شده اند، پالیسی را دریافت نموده اند.

به طورکلی، اطالعات نهادی و مربوط پروژه بانک  8 .
انکشاف آسیایی در صورت درخواست در دسترس سهامداران و 

بانک انکشاف آسیایی. 2008. استراتیژی 2020: چارچوب دراز مدت استراتیژیک بانک انکشاف آسیایی و 2020–2008. مانیال  2

در 2 مارچ 2005 توسط بیشتر از 100 کشور و نهاد های انکشافی مشمول بانک انکشاف آسیایی و 19 کشور انکشافی عضو آن به تصویب رسید  3

بتاریخ 2 مارچ 2005 توسط اضافه تراز 100 نهاد های انکشافی به تصویب رسید. ازجمله بانک انکشاف آسیایی و 19 کشور عضو در حال توسعه اش  4



تجارب بانک انکشاف آسیایی در ارتباطات عامه

7

عموم مردم قرار گرفته است. این پالیسی نشان می دهد که روابط 
خارجی فعال و بهبود افشا متقابال حامی یکدیگر هستند. در اتخاذ 
این پالیسی، بانک انکشاف آسیایی یک گام مهم در جهت بهبود 
آگاهی، درک و اعتماد برداشته است درحالی که گسترش دامنه 
وسیعی از اسناد و مدارک از هر دو پروژه مستقل و غیر مستقل 
در دسترس عموم مردم قرار گرفته است. مجزا اما با هم پیوست، 
اطالعات  و  دانش  به  اطالعات هردو  افشای  و  توسعه خارجی 
انکشافی بانک انکشاف آسیایی کمک نموده تا در دسترس مخاطبانی 
 قرار گیرد که در افزایش موثریت انکشاف و اعتماد عمومی نقش 

داشته اند.

به طورکلی، بانک انکشاف آسیایی یک پیش فرض به  9 .
نفع افشای اطالعات را موفقانه اتخاذ نموده است. انجام افشا از جمله 
بموقع بودن افشا و رسیدگی به در خواست های خارجی بطور مداوم 
بهبود یافته است. در گزارش حسابدهی جهانی سال 2007 ، منتشر 
شده توسط "ون تراست ورلد"، بانک انکشاف آسیایی نمره 100 

فیصد را ازعملکرد خوب شفافیت حاصل نموده است.5

بسیاری از اطالعات مورد نیاز درخواست شده برای  10 .
در  حاضر  حال  در  آسیایی  انکشاف  بانک  سایت  وب  در  نشر 
دسترس است. تعدادی از اسناد ارسال شده در وب سایت بانک 
انکشاف آسیایی 145 فیصد از سال 2005 بدینسو افزایش یافته 
یافته  است. دسترسی به اطالعات از طریق وب سایت افزایش 
است. از بیش از 6000 درخواست های خارجی برای دریافت 
اطالعات ، بانک انکشاف آسیایی در 95 فیصد از موارد اطالعات 
ارایه نموده است. اضافه تر از نیم درخواست ها مرتبط به اطالعات 
پروژه ای میباشد. اکثریت سایر درخواست ها مرتبط به فرصت 
های تجاری بوده است. حدود 7 فیصد از سواالت، درخواست برای 
کمک های مالی و همکاری با انجو های غیردولتی نموده اند. از 5 
فیصد درخواست های رد شده بزرگترین دسته خواستار اطالعات 
مربوط به مسائل اوراق قرضه بانک انکشاف آسیایی شده بودند. 
بانک انکشاف آسیایی همچنان بسیاری از اسناد قبل از 2005 زدوده 
و افشا نمود. با این حال، تالش برای ادامه دادن به انطباق کامل با 
شرایط افشای پالیسی نیاز است. به طورمثال، تمام خالصه های 
پروژه به روی وب سایت بانک انکشاف آسیایی به نشر نرسیده و 

بروز نشده و زمینه اطالعات این خالصه ها باید کامل تر گردند.

در بررسی های داخلی و خارجی بصورت عموم پی  11 .
برد که بانک انکشاف آسیایی از زمان تصویب پالیسی ، شناخت 
و شفافیت را از طریق تالش های روابط خارجی اش افزایش داده 
است و این از طریق افزایش قابل توجه در رسانه ها، توسعه، توجه 

رسانه ها و آمار استفاده وب سایت تایید شده است. . بانک انکشاف 
آسیایی به طور قابل توجهی پروفایل خود را در رسانه های ردیف 
باال از طریق فعالیت های امدادی و سخنرانی های عمومی توسط 
مدیریت و کارمندان در انجمن ها و کنفرانس های بزرگ بین المللی 
مطرح ساخته است. هر سه سال، بانک انکشاف آسیایی یک سروی 
جهانی از درک سهامداران برگزار می نماید تا درک و نظریات 
خارجی را نظارت نماید. نظر سنجی های سال 2006 و 2009 
قبال  اکثریت سهامداران و رهبران نظر مثبت در  نشان داد که 
بانک انکشاف آسیایی داشتند و بدین باور بودند که بانک انکشاف 
آسیایی تاثیر قوی بر توسعه در آسیا و اقیانوسیه داشته است. بانک 
انکشاف آسیایی همچنان قابل اعتماد و شایسته پنداشته می شود. در 
حالیکه اکثر پاسخ دهندگان ابراز داشتند که بانک انکشاف آسیایی 
در ارتباطات خوب بوده و کاری خوبی انجام می دهند، آنها نیز 
بیان داشتند که دامنه برای بهبود نیز وجود دارد. بطور مشخص، 
تالش های بیشتری را میتوان انجام داد تا دانش از محصوالت بانک 
انکشاف آسیایی را با سهامدارانش و خصوصا دولت های کشور 
های عضو در حال توسعه شریک سازد. نکات گرفته شده از جلسه 
های مشورتی سهامداران روی بازرسی پالیسی ارتباطات عامه 
همچنان نشان داد که ارتباطات بهتر در مورد پروژه های نیاز است 

خصوصا تعامل و اشتراک اطالعات با مردم آسیب دیده.

بانک انکشاف آسیایی از سال 2005. 12 تا کنون جلسات 
متعددی برای باالبردن سطح آگاهی کارمندانش برگزار نموده است 
تا کارمندان و سایر سهامداران بانک انکشاف آسیایی درک بهتری 
از شرایط افشا تحت پالیسی را حاصل نمایند. این تالش ها افشای 

اطالعات مورد نیاز پالیسی را حمایت نموده است.

برای حمایت از اجرای قوانین افشای این پالیسی، بانک  13 .
انکشاف آسیایی منابع اضافی را برای پوست های جدید کارمندان، 
آموزش منظم، و توسعه چارچوب ترجمه اختصاص داده است. 
این پالیسی به 12 زبان ترجمه گردیده و به صورت گسترده ای 
منتشر شده است. در جوالی سال 2005، بخش اطالعات عامه و 
افشا در چارچوب بخش روابط خارجی تاسیس گردید تا از اجرای 
این پالیسی نظارت نماید. این بخش خدمات، محصوالت و ابزار را 
برای کارکنان بانک انکشاف آسیایی فراهم می آورد تا شرایط افشای 

پالیسی را برآورده سازد.

مدیریت نقش اساسی در ترویج یک محیط منسجم ایفا  14 .
نموده که منجربه ارتباطات عمومی فعال می گردد. برای افزایش 
ظرفیت بانک انکشاف آسیایی برای برقراری ارتباط موثر، دفتر 
ارتباط خارجی به دیپارتمنت روابط خارجی ارتقا داده شد که مستقیما 

ون ورلد تراست 2007. گزارش حسابدهی جهانی 2007. لندن  5
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به دفتر ریس گزارش می دهند. در همین حال، بانک انکشاف 
آسیایی منابع اضافی را برای روابط خارجی خصوصا برای تقویت 
دفاتر اختصاص داده است که نقش اساسی در توسعه کشور را بازی 
می نماید. از سال 2005 بدینسو، هشت پوست ملی کارمند روابط 

خارجی برای حمایت از روابط خارجی فعال ایجاد شد.

با رهبرمدیریت، نگرش پالیسی درقبال افشا در سراسر  15 .
بانک انکشاف آسیایی تغیر کرده است. به صورت کل، کارمندان از 
فواید شفافیت آگاه بوده و در قبال افشا وظیفه شناس هستند. هرچند، 
سطح باالی از تطابق با شرایط افشا وجود دارد، اقدامات بیشتری 
برای رسیدن به انطباق کامل از جمله جدول زمانی باید انجام شود.

مراکز اطالعات عامه بانک انکشاف آسیایی و برنامه  16 .
کتابخانه سپرده گذاری مورد بررسی قرار گرفتند و روش های 
کاری برای بهبود دسترسی به اطالعات بانک انکشاف آسیایی در 
آسیا و اقیانوسیه ساده گردیدند. در 2009 و 2010، بانک انکشاف 
آسیایی کتابخانه های سپرده گذاری منتخب را به مراکز منابع توسعه 
آسیا عالوه بر مشارکت های جدید در مراکز اطالعات عامه چندین 
کشور ارتقا داده است. این طرح های جدید برای ارزیابی اثراتشان 
آسیایی  انکشاف  بانک  دانش محصوالت  به  بهبود دسترسی  در 

 .بررسی خواهند شد
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در طول 2 تا 3. 17 دهه گذشته، نگرش نسبت به آزادی 
اطالعات در سراسرجهان به صورت چشمگیری تغییر کرده است. 
آزادای اطالعات به عنوان یک حق اساسی بشر مندرج در میثاق 
حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. شهروندان 
خواستار شفافیت بیشتر وهمکاری دولت ها و سکتور خصوصی 
برای بلند بردن استندرد های حسابدهی می باشند. اکثریت کشور ها 
آزادی اطالعات را در قانون اساسی شان گنجانیده اند. در سال های 
اخیر، این گرایش نیرو و قدرت بدست آورده به طوری که آزادی 
اطالعات دیگر به عنوان یک هدف بلند پروازانه محسوب نشده 
بلکه منحیث یک حق باید تقویت گردد. بسیاری از دولت ها قوانین 
راهنما/برجسته را برای تضمین حق شهرواندانشان به اطالعات 
دولتی تایید کرده اند. اضافه تر از 80 کشور در حال حاضر از این 

چنین قوانین برخوردار هستند.

پالیسی ارتباطات  بانک انکشاف آسیایی  ازآنجایی که  18 .
به  ارتباطات  تکنالوژی  است،  به تصویب رسانده  را  اش  عامه 
صورت دوامدار در حال تکامل یافتن است. با افزایش استفاده از 
رسانه های جدید از جمله رسانه های اجتماعی، اکنون اطالعات 
بیشتر از راه های بیشتر در دسترس مردم قرار می گیرد. انتظارات 
عمومی در مورد دامنه، نوع و تحویل اطالعات ارائه شده توسط 

نهاد های دولتی، خصوصی و غیر انتفاعی افزایش یافته است. 
مورد  دقیق  به صورت  توسعه  های  برنامه  اثربخشی  و  هزینه 

بررسی قراردارد.

اکثر بانک های توسعه ای چند جانبه به تازگی پالیسی  19 .
های افشای اطالت شان را تجدید نظر نموده یا در حال بررسی 
آنها می باشند که مشمول بانک های ذیل می باشد: بانک انکشاف 
آفریقا، بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه، بانک سرمایه 
بین  مالی  شرکت  آمریکا،  قاره  انکشافی  بانک  اروپا،  گذاری 
المللی، و بانک جهانی ) ضمیمه 2 سروی افشای اطالعات در 
سایر بانک های انکشافی چند جانبه را فراهم می کند. ضمیمه 3 
پالیسی سال 2005 بانک انکشاف آسیایی، پالیسی تجدید نظرشده 
درین سند، و دسترسی به پالیسی های اطالعاتی بانک جهانی 
و بانک انکشافی میان-آمریکایی را مقایسه می نماید.(. پالیسی 
دارای  پیشنهاد شده-  و  به تصویب رسیده  های جدید – هردو 
صورت  به  باشند.  می  مشترک  های  ویژگی  و  خصوصیات 
مشخص، این پالیسی ها در فرض به نفع افشا و اصل دسترسی 
به اطالعات بجز از استثنا میباشد تا اطالعات در دسترس عموم 
و  افشا  روشن  های  روش  دارای  ها  پالیسی  این  گیرد.  قرار 

 .میکانیزم های تجدید نظر میباشد
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بررسی پالیسی سال 2005. 20 نشان داد که پالیسی ارتباطات 
عامه بانک انکشاف آسیایی به صورت کل باهم مرتبط بوده و بانک 
انکشاف آسیایی از نظر شیوه های خوب افشای اطالعات در مقایسه 
با سیایر بانک های انکشافی چند جانبه در وضعیت خوبی بسر می 
برد. هرچند، پنج حوزه شناسایی شد که نیاز به تقویت دارند. این 

حوزه ها در پاراگراف های 25–21 شرح گردیده اند.

پنل مستقل تجدید نظر. پالیسی 2005. 21 یک بخش داخلی 
– کمیته مشورتی افشای عمومی- را فراهم می سازد تا در خواست 
های تکذیب شده برای اطالعات را بررسی نمایند. فقط پنج مورد 
به کمیته مشورتی افشای عمومی مواصلت ورزیده بود. هرچند، 
در جریان بررسی پالیسی، سهامداران فقدان یک بخش مستقل و 
خارجی تجدید نظر را شناسایی نمودند. برای اینکه بانک انکشاف 
آسیایی در خط مقدم شیوه های خوب باقی بماند، ویک پنل مستقل 
تجدید نظر را تاسیس می نماید تا تصامیم گرفته شده توسط کمیته 

مشورتی افشای عمومی را بازرسی نمایند.

روشن ساختن استثنا. پالیسی 2005. 22 شامل یک لیست 
از استثنائات افشا می باشد. نظریات دریافت شده بیان داشت که این 
لیست یک ساختار شفاف و واضح نداشته و بنا فهم و درک آن آسان 
نیست. و آن نظر به عنوان ها شناخته شده اند. در چند مورد، دامنه 
استثنا توسط شناسایی خطر تنگ تر شده است که افشای اطالعات 
مربوطه می تواند به منافع حفاظت شده توسط استثنا زیان وارد 

نماید.

دسترسی به اسناد هیئت مدیره قبل از تصمیم گیری.. 23 
بررسی پالیسی 2005 مشخص ساخت که زمان بندی به اشتراک 
گذاری اسناد با مردم نیاز به بهبود دارد. پالیسی هایکه مستقیما 
سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد مانند بیانیه پالیسی حفاظت 
2009 و پالیسی ها و استراتیژی های سکتوری و موضوعی، 
بانک انکشاف آسیایی پیش نویس های مشورتی را در وب سایت 
خود به نشر می رساند و جلسات را در داخل کشور ترتیب می 
دهد تا روند دریافت نظریات سهامداران را سهل سازد. با این 

حال، بعدازین مشورت ها، سهامداران از دسترسی به پیش نویش 
تقدیم شده به هیئت مدیره در جریان روند تصمیم گیری حذف می 
گردند. آخرین تصمیم بعد از مالحظات بورد در وب سایت بانک 
انکشاف آسیایی به نشر می رسد. برای تاکید اهمیت مشارکت 
ها،  استراتیژی  و  ها  پالیسی  این  سازی  آم��اده  در  سهامداران 
پالیسی ارتباطات عامه اوراق کاری، پیشنهاد های نهایی و اوراق 
استراتیژی را به روی وب سایت بانک انکشاف آسیایی به نشر 
می رساند که مرحله مشاوره عمومی را همزمان با توزیع آن به 
هیئت مدیره برای مالحظه سپری نموده باشد. به صورت مشابه، 
پیشنهادات وام برای پروژه های مستقل و پیشنهادات نهایی از 
استراتیژی های همکاری منطقه ای و استراتیژی های مشارکت 
کشور زمانی بروی وب سایت بانک انکشاف آسیایی به نشر می 
رسند که آنها به هیئت مدیره ارسال شده باشند، وابسته به مواففت 

کشور های عضو مربوطه میباشد.

پالیسی،  از  حمایت  عامه.. 24 برای  ارتباطات  روش 
استراتیژی روابط خارجی که در سال 2005 شروع بکار نمود، ساده 
خواهد شد تا روی ارتباطات عامه تمرکز نماید. افشای اطالعات تنها 
کافی نیست تا اطمینان حاصل شود که اطالعات در اختیار مخاطب 
قرار گیرد. درحالیکه پالیسی 2005 شامل ویژگی های برای تسهیل 
دسترسی به اطالعات برای انواع مختلف مخاطبان بود، اما این 
تالش ها در برخی موارد کاستی را به همراه داشت. به عنوان 
مثال، تماس های حضوری و روش های کم فن برای به اشتراک 
گذاری اطالعات نیاز است. به جای توصیف کلی استراتیژی روابط 
خارجی که فراتر از آنچه نیاز است برای حمایت از پالیسی، تاکید 
روی جنبه های عملی به اشتراک گذاری اطالعات تغییر نموده 
با مردم  تعامل  نماید.  تقویت  را  پالیسی  اهداف عمومی  تا  است 
آسیب دیده و سایر سهامداران عالقمند در سراسر چرخه پروژه 
باید تقویت گردد و اطمینان حاصل گردد تا ارتباطات ضروری و 
جنبه های به اشتراک گذاری اطالعات روی پروژه ها و برنامه 
های بانک انکشاف آسیایی متحد و یکپارچه گردد. بانک انکشاف 
آسیایی همچنان انتشار دانش محصوالت خود را به صورت آنالین 
و هاردکاپی وسعت می بخشد تا از انکشاف اقتصادی مبنی بر دانش 
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حمایت نماید. عالوه براین، بانک انکشاف آسیایی برنامه های دیگر 
مانند کنفرانس های منطقه ای و ملی را برای به اشتراک گذاشتن 
دانش محصوالت خویش و تبادل نظر با مقامات دولتی و سایر 

مخاطبان کلیدی به راه می اندازد. 

افزایش افشا. پالیسی 2005. 25 دسترسی به متن کلمه به 
کلمه از جلسات هیئت مدیره را فراهم نمی ساخت. این پالیسی 

افشای متن کلمه به کلمه از جلسات هیئت مدیره را در صورت 
در خواست اجازه می دهد، در صورتیکه آنها دارای اطالعاتی 
نباشند که درقطار استثنائات پالیسی قرار گیرند. )پاراگراف 84(. 
این پالیسی زمینه برای افشای حساب های تفتیش شده ) پاراگراف 
62(، معاشات کارمندان و هیئت مدیره ) پاراگراف 90( ونسخه 
های ترجمه شده از اوراق اطالعات به زبان های ملی مربوطه 

 .پاراگراف 42( را نیز مهیا میسازد(
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ساخت این پالیسی به منظور افزایش اعتماد سهامداران  26 .
و توانایی برای تعامل با بانک انکشاف آسیایی و در نتیجه افزایش 
تاثیر انکشاف عملیات بانک انکشاف آسیایی می باشد. این پالیسی 
شفافیت، حسابدهی، و توسعه مشارکتی را ترویج نموده و شرایط 
افشای اسناد تولید شده یا تولید شونده بانک انکشاف آسیایی را تعیین 
می نماید. اساسات این پالیسی در پاراگراف های 33–27 شرح داده 

شده است.

و  دان��ش  آسیایی  انکشاف  بانک  ب��الدرن��گ.. 27  افشای 
اطالعات خود در مورد کار و نظریات خود را با سهامداران 
و عموم مردم بالدرنگ به اشتراک می گذارد. وب سایت بانک 
انکشاف آسیایی عمده ترین وسیله برای افشا بالدرنگ میباشد. این 
پالیسی خواستار افشا یا نشر اطالعات با استفاده از شیوه های دیگر 
نظر به مخاطب مورد نظر و هدف افشای اطالعات می باشد. 
افشای بالدرنگ محدویت زمانی را دنبال می نماید که تسهیل کننده 
مشارکت سهامداران در تصمیم گیری های بانک انکشاف آسیایی 
می باشد. بانک انکشاف آسیایی اطالعات را همچنان در پاسخ به 

درخواست های فردی افشا می نماید.

. 28 مگر در مواردیکه توسط مقررات دراین پالیسی محدود 
شده است، مدارک تسلیم شده به هیئت مدیره همزمان در وب سایت 
بانک انکشاف آسیایی به نشر می رسد. اکثر مدارک تسلیم شده به 
هیئت مدیره برای رسیدگی پیش از تصویب یا تایید در وب سایت 
بانک انکشاف آسیایی قرار می گیرد )پاراگراف های 38، 58 و 
72(. سایر اسناد های تسلیم شده به هیئت مدیره برای رسیدگی و 
مالحظه بروی وب سایت بانک انکشاف آسیایی به محض تصویب 

یا تایید به نشر می رسد.

پیش فرض به نفع افشا.. 29 این پالیسی براساس پیش فرض 
به نفع افشا استوار است. بنابرین همه اسناد که بانک انکشاف آسیایی 
تولید می نماید یا نیاز به تولید دارد ممکن است افشا گردد مگر اینکه 

حاوی اطالعاتی باشد که در قطار بخش استثنا قرار گیرد که در 
پاراگراف های 97 و 101 شرح گردیده است. 

حق دسترسی و انتقال اطالعات و افکار.. 30 بانک انکشاف 
آسیایی حق مردم برای جستجو، دریافت و انتقال اطالعات و ایده 
ها در مورد فعالیت های بانک انکشاف آسیایی را به رسمیت می 
شناسد. بانک انکشاف آسیایی اطالعات را به موقع، شفاف و روشن 
ارائه می کند که این خود بانک انکشاف آسیایی را قادر می سازد 
تا با گوش باز و درنظر گرفتن نظریات سهامدارانش از جمله مردم 
آسیب دیده ارتباط برقرار نماید. اطالعات باید در اوایل در دسترس 
مردم آسیب دیده قرار گیرد تا درک درست از طرح و تطبیق پروژه 
داشته باشند. بانک انکشاف آسیایی به افشای انتخابی اطالعات اقدام 
نخواهد کرد. عموم مردم به اطالعات که بانک انکشاف آسیایی 
مطابق به شرایط پالیسی و نظم تطبیق آن منتشر می سازد دسترسی 

برابر خواهند داشت.

مالکیت کشور.. 31 بانک انکشاف آسیایی اهمیت مالکیت 
کشور از فعالیت خویش را در کشور های عضو در حال توسعه به 
رسمیت می شناسد. بنابرین، قبل از افشای اسناد خاص، دیدگاه های 
کشورهای عضو در حال توسعه با توجه به محتویات و زمان افشای 

آنها در نظر گرفته میشود.

محدودیت استثنا.. 32 افشای کامل همواره ممکن نیست. به 
عنوان مثال، بانک انکشاف آسیایی به کشف ایده ها،به اشتراک 
و  اعضایش  با  و  داخلی  مباحثات  برگزاری  اطالعات،  گذاری 
نیاز  درنظرگرفتن شرایط خاص عملیات های غیرمستقل خود 
دارد.6 بانک انکشاف آسیایی باید حریم خصوصی کارکنان خود 
را حفظ نموده و از منافع تجاری مشروع خود و مشتریان خود 
حفاظت نماید. بانک انکشاف آسیایی تمام اطالعات که آن را تولید 
یا نیاز به تولید دارد را منتشر می سازد مگر اینکه در بخش استثنا 
پالیسی قرار گیرد که در پاراگرافت های 97 و 101 مشخص شده 
است. بانک انکشاف آسیایی حق نادیده گرفتن بخش استثنا پالیسی را 

از نظر قانونی، افشا نکردن اطالعات تجاری محرمانه مشتریان یکی از شرایط استندرد برای نهاد های مالی سکتور خصوصی و همچنان مقایسه کنندگان بانک   6

انکشاف آسیایی می باشد تا در تجارت با مشتریان در تعامل باشند. نیاز برای حفاظت از اطالعات محرمانه تجاری نیز به صورت گسترده ای در قوانین آزادی 
اطالعات به رسمیت شناخته شده است که شامل یک استثنا برای انتشار اطالعات بازرگانی بدست آمده محرمیت می باشد.
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در صورتی داراست که مشخص گردد که منافع عمومی در افشای 
اطالعات بیشتر از آسیب آن باشد. بانک انکشاف آسیایی همچنان 
حق افشا نکردن اطالعات در شرایط استثنایی را دارد که افشای آن 

باعث آسیب بیشتر نسبت به منافع آن گردد.

حق تجدید نظر.. 33 این پالیسی حق کسانی را زمانی به 
رسمیت می شناسد که خواهش کسب اطالعات در یک روند تجدید 
نظر دو مرحله ای را نموده باشند و برین باور اند که بانک انکشاف 
آسیایی درخواست هایشان را در تخطی پالسی رد کرده باشد. به 
منظور افزایش اعتبار به روند تجدید نظر، مرحله دوم مستقل از 
بانک انکشاف آسیایی خواهد بود. درخواست تجدید نظر ممکن است 
به کمیته مشورتی افشای عامه واصل شود تا بخش استثنای پالیسی 
که محدود کننده دسترسی به اطالعات درخواست شده می باشد را 
در صورتی نایده بگیرد که منافع عمومی بیشتر از آسیب در افشای 

اطالعات باشد.

ارتباط با سایر پالیسی ها.. 34 این پالیسی شرایط افشا برای 
اسناد را مشخص می سازد که بانک انکشاف آسیایی آنها را تولید 
نموده ویا نیاز به تولید دارند ولی شرایط تولید چنین اسناد را مشخص 
نمی سازد. منابع برای سایر پالیسی های بانک انکشاف آسیایی از 
طریق پالیسی ارتباطات عامه ساخته می شود. هرنوع اشاره به یکی 
دیگر از پالیسی های بانک انکشاف آسیایی نشاندهنده این است که 
پالیسی توسط بانک انکشاف آسیایی زمان به زمان اصالح گردیده 
است. درصورت تعارض میان مقررات افشای پالیسی ارتباطات 
عامه و سایر پالیسی های تایید شده هیئت مدیره، مقررات افشای 
پالیسی ارتباطات عامه قابل اعتبار خواهد خواهد بود. هرپالیسی 
یا استراتیژی که توسط بانک انکشاف آسیایی بعداز تاریخ اجرای 
پالیسی ارتباطات عامه انکشاف یافته یا تجدید نظر گردیده باشد، 
شرایط افشای برای اسناد و سایر اطالعات الزم برای تولید را به 
صورت واضح بیان خواهد داشت. چنین شرایط افشا باید با اساسات 

 .پالیسی ارتباطات عامه سازگار باشد
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بانک انکشاف آسیایی با مقروضین و مشتریان خود به  35 .
صورت نزدیک کار می نماید تا فعالیت های انکشافی را ترتیب 
و اجرا نماید. در انجام این کار، بانک انکشاف آسیایی آنها را 
از پیش فرض افشای اطالعات در مورد عملیات های کمک 
شده بانک انکشاف آسیایی باخبر می سازد. مدارک زیر در وب 
سایت بانک انکشاف آسیایی نظر به مدت زمان مشخص شده 
پس از مشورت با مقروضین مربوطه یا مشتریان به نشر می 

رسد، ملوط بر استثنائات افشا در پاراگراف های 97 و 101.

استراتیژی های مشارکت کشور 
و استراتیژی های همکاری 

منطقه ای
استراتیژی های مشارکت کشور چارچوب را برای  36 .
کشور عضو  هر  با  تا  سازد  می  مهیا  آسیایی  انکشاف  بانک 
برای  عمده  جایگاه  یک  این  باشد.  تعامل  در  توسعه  حال  در 
طراحی برنامه های عملیاتی بوده تا نتایج انکشاف را در سطح 
کشور ارائه یا تحویل نماید. استراتیژی های همکاری منطقه 
ای یک استراتیژی برای یک منطقه یا ناحیه تعریف شده بانک 
انکشاف آسیایی در آسیا و اقیانوسیه بوده تا به اهداف دلخواه 

همکاری های منطقه ای نایل آیند.

بانک انکشاف آسیایی یک لیست جدید از استراتیژی  37 .
و  کشور  مشارکت  موقت  های  استراتیژی  کشور،  مشارکت 
استراتیژهای همکاری منطقه ای را برای آماده سازی سال آینده 
به نشر می سپارد.  نوبت در وب سایت خود حفظ و  به اساس 
منظور  به  آنها  اشتراک  و  با سهامداران7  مشاوره  تسهیل  برای 
استراتیژی موقت  استراتیژی مشارکت کشور،  توسعه  کمک و 
مشارکت کشور و استراتیژی همکاری منطقه ای در کشور یا 
منطقه شان، پیش نویس موجود چنین اسناد و سایر اطالعات مفید 

آماده سازی شان در  سابقه برای نظریات سهامداران در دوره 
داخل کشور به اشتراک گذاشته می شود.

استراتیژی مشارکت کشور،  آسیایی  انکشاف  بانک  38 .
استراتیژی موقت مشارکت کشور و استراتیژی همکاری منطقه 
به هیئت مدیره برای تصویب  با ارسال شان  ای را همزمان 
موافقه  به  ملوط  رساند،  می  نشر  به  خود  سایت  وب  روی 
کشور عضو مربوطه. اگر کشور با افشا زودهنگام رضایت 
نداشته باشد، بانک انکشاف آسیایی آنرا پس از تصویب توسط 
هیئت مدیره به روی وب سایت خود به نشر می رساند. این 
شرایط برای افشا همزمان به تمام استراتیژی مشارکت کشور، 
همکاری  استراتیژی  و  کشور  مشارکت  موقت  استراتیژی 
منطقه ای تطبیق می گردد که جلسه کمیته ادارای، یا معادل 

آنرا، در/یا بعداز تاریخ اجرا تکمیل نموده باشد.

کشور  مشارکت  استراتیژی  به  مرتبط  کلیدی  اسناد  39 .
های  لینک8  طریق  از  ای  منطقه  همکاری  استراتیژی  و 
کشور  مشارکت  استراتیژی  خود  با  همزمان  الکترونیکی 
بانک  سایت  وب  روی  به  ای  منطقه  همکاری  استراتیژی  و 
سایر  امکان،  در صورت  نشر می رسد.  به  آسیایی  انکشاف 
تجزیه ها وارزیابی های موضوعی و سکتوری9 استفاده شده 
استراتیژی  و  کشور  مشارکت  استراتیژی  سازی  آم��اده  در 
همکاری منطقه ای به روی وب سایت بانک انکشاف آسیایی 

به نشر می رسد.

خالصه هر بحث هیئت مدیره در مورد استراتیژی  40 .
و  کشور  مشارکت  موقت  استراتیژی  کشور،  مشارکت 
استراتیژی همکاری منطقه ای هنگام گردش نهایی آن به هیئت 
انکشاف آسیایی به نشر می  بانک  مدیره به روی وب سایت 
رسد. اگر زبان انگلیسی به طور گسترده در کشور مربوطه 
آسیایی  انکشاف  بانک  شود،  نمی  استفاده  سهامداران  توسط 
مشارکت  موقت  استراتیژی  و  کشور  مشارکت  استراتیژی 

سهامداران شامل دولت های از کشور های عضو در حال توسعه، شرکای توسعه ای، سکتور خصوصی، و جامعه مدنی از جمله نهاد های غیر دولتی می باشد.  7

بطور مثال، شاخصه های کشور و سهام  8

به صورت مثال، تجزیه و تحلیل اقتصاد، فقر، و جندر و ارزیابی خطر سکتور خصوصی و اداره  9
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کشور را به زبان )ها( ملی مربوطه در ظرف 90 روز پس 
از تایید توسط هیئت مدیره ترجمه نموده و ترجمه شده آنرا در 

وب سایت خود به نشر می رساند.

عملیات  تجارتی  های  پالن  آسیایی  انکشاف  بانک  41 .
از  تجارتی همکاری منطقه ای )فهرست  کشور و پالن های 
عضو  کشور  یک  برای  غیرقرضی  و  قرضی  های  پ��روژه 
درحال توسعه مشخص یا یک منطقه یا ناحیه خاص( و همچنان 
مدارک و اسناد مرتبط به آنها را در جریان گردش به هیئت 

مدیره به روی وب سایت خود به نشر می رساند.

پروژه ها و پروگرام ها
اوراق اطالعات پروژه

یا  ها  پ��روژه  از  خارجی  سهامداران  اطالع  جهت  42 .
آسیایی  انکشاف  بانک  اجرا،  روند  جریان  در  ها  پروگرام 
پروژه  معلومات  با خالصه  را  ها  پروژ10ه  اطالعات  اوراق 
یا پروگرام در وب سایت خود به نشر می رساند. از آنجایکه 
است،  پیشرفت  در حال  کار  ها یک  پروژه  اطالعات  اوراق 
برخی از اطالعات ممکن نیست که در نسخه اولیه گنجانیده 
تهیه  افزود خواهد شد. در جریان  به محض رسیدن  اما  شود 
چارچوب  و  طرح  یک  نویس  پیش  پروگرام،  یا  پروژه  یک 
ارزیابی  برای  را  اساس  که  شود  می  داده  انکشاف  نظارتی 
عملکرد پروژه بنیان می نهد. اطالعات کلیدی از پیش نویس 
گردد.11  می  منعکس  پروژه  اطالعات  اوراق  در  چارچوب 
به  لینک های مرتبط  انترنتی اوراق اطالعات پروژه  صفحه 
اسناد های تولید شده را در جریان چرخه پروژه مهیا می سازد. 
برای همه پروژه های قرضی یا کمکی و کمک های فنی آماده 
سازی پروژه، بانک انکشاف آسیایی اوراق اطالعات پروژه 
را در نقاط کلیدی به زبان )های( ملی مربوطه ترجمه نموده و 
آنها را در وب سایت خود به نشر رسانده و آنها را با استفاده 
از شیوه های مناسب در داخل کشور در دسترس قرار می دهد. 
شرایط ترجمه باالی پروژه های قرضی و کمکی و کمک های 
فنی آماده سازی پروژه قابل تطبیق است که برای آنها اوراق 

مفهوم در/ یا بعداز تاریخ اجرای پالیسی تصویب میگردد. 

اوراق اطالعات پروژه برای پروژه های مستقیم

اوراق اطالعات پروژه اولیه برای پروژه ها یا برنامه  43 .
یا  های مستقیم به محض تصویب اوراق مفهوم برای پروژه 
برنامه در وب سایت بانک انکشاف آسیایی نصب می گردد. 
اوراق اطالعات پروژه اولیه برای اولین بخش از سهولت های 
مالی چند بخشی به محض تکمیل شدن روند حقیقت یاب قرض 
یاب  اتمام روند حقیقت  از  آن پس  متعاقب  برای هر بخش  و 
برای همان بخش به نشر می رسد. اگر هیچ ماموریت حقیقت 
به محض  باید  پروژه  اطالعات  اوراق  نگردد،  برگزار  یابی 
دریافت بل امضا شده از درخواست تامین مالی تناوبی برای 

همان بخش توسط بانک انکشاف آسیایی به نشر برسد.

را  پروژه  اطالعات  اوراق  آسیایی  انکشاف  بانک  44 .
تجدید  باشد.  پروژه  وضعیت  کننده  منعکس  تا  مینماید  تجدید 
سال دوبار و طبق ضرورت انجام می گیرد تا منعکس کننده 
فعالیت ها ، پیشرفت به سوی نتیجه و پیشرفت تطبیق باشد. اگر 
بانک انکشاف آسیایی دخالت خود را در پروژه ها یا برنامه 
های مستقیم خاتمه می بخشد، اوراق اطالعات پروژه مربوطه 
حاوی دلیل برای فسخ می باشد. بانک انکشاف آسیایی همان 
اوراق اطالعات پروژه از فسخ پروژه را به مدت 12 ماه پس 

از فسخ به روی وب سایت خود نگه می دارد.

اوراق اطالعات پروژه برای پروژه های غیرمستقیم

بانک انکشاف آسیایی اوراق اطالعات پروژه ابتدایی  45 .
به نشر می  برای پروژه غیرمستقیم را روی وب سایت خود 
رساند بعدازینکه بانک انکشاف آسیایی مشخص سازد که پروژه 
به هیئت مدیره پیشکش می گردد، مگر نباید دیرتر از 30 روز 
پیش از تاریخ رسیدگی هیئت مدیره باشد، بانک انکشاف آسیایی 
هیئت  رسیدگی  از  روزپیش   120 را  پروژه  اطالعات  اوراق 

مدیره به روی وب سایت خود به نشر می رساند.

را  پروژه  اطالعات  اوراق  آسیایی  انکشاف  بانک  46 .
بروز می رساند تا منعکس کننده وضعیت پروژه باشد. بروز 
رسانی سال دوبار و طبق ضرورت انجام می گیرد تا منعکس 
تطبیق  پیشرفت  و  نتیجه  به سوی  پیشرفت   ، ها  فعالیت  کننده 

اوراق اطالعات پروژه، اسناد اطالعات پروژه را تحت پالیسی 2005 جایگزین می نماید.  10

طرح نهایی و چارچوب نظارتی به عنوان بخش از گزارش و توصیه ریس در وب سایت بانک انکشاف آسیایی منتشر می گردد.  11
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باشد. اگر بانک انکشاف آسیایی دخالت خود را در پروژه ها 
یا برنامه های مستقیم خاتمه می بخشد، اوراق اطالعات پروژه 
مربوطه حاوی دلیل برای فسخ می باشد. بانک انکشاف آسیایی 
همان اوراق اطالعات پروژه از فسخ پروژه را به مدت 12 ماه 

پس از فسخ به روی وب سایت خود نگه می دارد.

اطالعات به مردم آسیب دیده و سایر 
سهامداران عالقمند

سایر  و  دی��ده  آسیب  م��ردم  با  گفتگو  تسهیل  ب��رای  47 .
سهامداران عالقمند از جمه زنان، فقرا، و سایر گروپ های 
آسیب پذیر، اطالعات در مورد پروژه ها و برنامه های مستقیم 
با  اجتماعی(  و  محیطی  موضوعات  )مشمول  غیرمستقیم  و 
شیوه مناسب، زبان قابل فهم و مکان نزدیک در دسترس آنها 
قرار گیرد. بانک انکشاف آسیایی با مقروضین یا مشتریان به 
صورت نزدیک کارمی نماید تا اطمینان حاصل گردد که چنین 
اطالعات مهیا گردیده، نظریات روی طرح پروژه پیشنهاد شده 
جمع آوری گردیده و تمرکز پروژه روی تماس منظم با مردم 
آسیب دیده و سایر سهامداران عالقمند تعیین شده باشد. این روند 
دراوایل مرحله آماده سازی پروژه آغاز خواهد شد که به آنها 
اجازه خواهد داد تا نظریات شان در طرح پروژه گنجانیده شده 
و این روند در هر مرحله آماده سازی، پردازش و اجرا پروژه 
یا برنامه ادامه یابد. بانک انکشاف آسیایی اطمینان حاصل می 
کند که طرح پروژه یا برنامه از نظریات سهامداران در جریان 
اجرای پروژه استفاده می نماید. بانک انکشاف آسیایی اطمینان 
حاصل می نماید که اطالعات مربوط در مورد تغیرات عمده 
در محدوده پروژه و اثرات احتمالی با مردم آسیب دیده و سایر 

سهامداران عالقمند به اشتراک گذاشته می شود.

بانک   ، 48 .47 پاراگراف  در  شرایط  از  حمایت  برای 
انکشاف آسیایی کشور های عضو درحال توسعه و مشتریان 
برنامه  یا  پ��روژه  یک  انکشاف  در  را  خصوصی  سکتور 
بخش  یک  که  نمود  خواهد  همکاری  ارتباطات  استراتیژی 
سایر  و  دیده  آسیب  مردم  مشارکت  و  مشاوره  از  ناپذیر  جدا 
سهامداران عالقمند می باشد.این چنین استراتیژی مقروضین 
و مشتریان را کمک می نماید تا مردم آسیب دیده را در طرح 
و اجرای فعالیت های کمک شده بانک انکشاف آسیایی شامل 
در  مدنی  جامعه  های  سازمان  و  مردمی  مشارکت  و  ساخته 
روند انکشاف از طریق گفتگو با مردم آسیب دیده و گسترش 

این روند در  افزایش دهد.  به اطالعات را  دسترسی عمومی 
مشارکت  و  مشاوره  پالن  مانند  یابد  می  ذکر  گوناگون  اسناد 
شونده؛  فاش  اطالعات  نوع   )i( پروژه  مدیریت  راهنمای  یا 
)ii(  میکانیزم برای اطالع عمومی، ازجمله زبان و زمان؛ و 

)iii( مسئولیت اجرا و نظارت بر افشای اطالعات و انتشار.

اسناد حفاظت از پروژه

بانک  اجتماعی  و  محیطی  زیست  حفاظتی  شرایط  49 .
دیده  آسیب  مردم  برای  اطالعات  افشای  در  آسیایی  انکشاف 

همانند شرایط پروژه های مستقیم و غیرمستقیم می باشد.

محیط زیست

به  مرتبط  اطالعات  مشتری  و/ی��ا  گیرنده  قرض  50 .
زیست محیطی، اسکان مجدد، و مردمان بومی را برای افراد 
آسیب دیده به موقع، دریک مکان نزدیک و در زبان )ها( قابل 
فهم فراهم می سازد ازجمله اطالعات از اسناد اشاره شده در 

پاراگراف های 53–1251.

بانک  پالیسی،  بیانیه حفاظت  با شرایط  در مطابقت  51 .
مشتریان  یا  مقروضین  توسط  که  ذیل  اسناد  آسیایی  انکشاف 

تسلیم میگردد را به روی وب سایت خود به نشر می رسیاند:
محیط  برای  تاثیرات  ارزیابی  گزارش  نویس  پیش  (i )
یک پروژه از نوع A، حد اقل 120 روز پیش از 

مالحظه هیئت مدیره
چارچوب  و  زیستی  محیط  ارزیابی  نویس  پیش  (ii )
از  پیش  ب��اش��د،  اج��را  قابل  ک��ه  ،ج��ای  ب��ازرس��ی 

ارزیابی13؛
بررسی  یا  نهایی  محیطی  زیست  تاثیرات  ارزیابی  (iii )
بانک  توسط  دریافت  از  پس  اولیه  محیطی  زیست 

انکشاف آسیایی
ارزیابی تاثیرات زیست محیطی یا بررسی ابتدایی  (iv )
زیست محیطی جدید یا بروز شده، و طرح اقدامات 
در طول  آماده شده  در صورت وجود،  اصالحی، 
اجرای پروژه، پس از دریافت توسط بانک انکشاف 

آسیایی
گزارش های نظارتی محیط زیستی، پس از دریافت  (v )

توسط بانک انکشاف آسیایی

چنین اطالعات در شکل های جزوه، نشریه، و کتابچه در زبان های قابل فهم در دسترس مردم آسیب دیده قرار می گیرد. برای مردم بیسواد، سایر روش های ارتباطی   12

مفید استفاده می گردد.
اگر عملیات بیشتر برای تایید نیاز نباشد، اسناد ،پیش از جلسه بررسی اداره یا جلسه بررسی کارکنان برای پروژه های مستقیم، یا پیش از جلسه نهایی کمیته سرمایه   13

گذاری برای پروژه های غیر مستقیم، در وب سایت بانک انکشاف آسیایی به نشر می رسد.
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اسکان مجدد

بانک  پالیسی،  بیانیه حفاظت  با شرایط  در مطابقت  52 .
مشتریان  یا  مقروضین  توسط  که  ذیل  اسناد  آسیایی  انکشاف 

تسلیم میگردد را به روی وب سایت خود به نشر می رساند:
پیش نویس طرح اسکان مجدد و/یا چارچوب اسکان  (i )
از  قبل  مشتریان  و/یا  مقروضین  شده  تایید  مجدد، 

ارزیابی )پاورقی 13(
طرح نهایی اسکان مجدد تایید شده توسط مقروضین  (ii )
و/یا مشتریان پس از تکمیل سرشماری افراد آسیب 

دیده

مردمان بومی

بانک  پالیسی،  بیانیه حفاظت  با شرایط  در مطابقت  53 .
مشتریان  یا  مقروضین  توسط  که  ذیل  اسناد  آسیایی  انکشاف 

تسلیم میگردد را به روی وب سایت خود به نشر می رساند:
پیش نویس طرح مردمان بومی و/یا چارچوب برنامه  (i )
ریزی مردمان بومی تایید شده توسط مقروضین و/

یا مشتریان قبل از ارزیابی )پاورقی  13(
از  پس  بومی  مردمان  ط��رح  نهایی  نویس  پیش  (ii )

دریافت توسط بانک انکشاف آسیایی
یک پیش نویس جدید یا بروز شده از طرح مردمان  (iii )

بومی
آماده  وجود،  صورت  در  اصالحی،  عمل  برنامه  (iv )
شده در جریان اجرا، پس از دریافت توسط بانک 

انکشاف آسیایی و
گزارش های نظارتی مردمان بومی پس از دریافت  (v )

توسط بانک انکشاف آسیایی

سیستم های حفاظتی کشور

برای  پالیسی  حفاظت  بیانیه  شرایط  با  مطابقت  در  54 .
استفاده سیستم های حفاظت کشور در پروژه های حمایت شده 
بانک انکشاف آسیایی، بانک انکشاف آسیایی نکات ذیل را در 

وب سایت خود به نشر می رساند:
برای نظریات مردم، پیش نویس معادل و ارزیابی  (i )
یا  سکتوری  ای،  ناحیه  ملی،  سطوح  در  تقبل 

سازمانی، پس از اتمام

گزارش های نهایی ارزیابی معادل و تقبل، پس از  (ii )
تکمیل

ارزیابی های بروز شده برای منعکس کردن تغیرات  (iii )
در سیستم محافظت کشور، در صورت وجود، پس 

از اتمام

افشای مرتبط به ارزیابی تقبل در سطح پروژه، روند  55 .
افشای اسناد محافظتی معمول انجام شده برای آماده سازی پروژه 

را دنبال می کند که در پاراگراف های 53–51 ذکر شده است.

فقر اولیه و تجزیه و تحلیل اجتماعی

تجزیه و تحلیل ابتدایی از فقر و اجتماع برای تمام  56 .
تا  گیرد  گذاری صورت می  های سرمایه  برنامه  و  پروژها 
دامنه فقر و وضعیت کنونی موضوعات اجتماعی را مشخص 
و  توسعه،  و  جنسیت  مشارکت،  و  مشاوره  جمله  از  سازد 
حفاظت اجتماعی و سایر خطرات اجتماعی که باید در طول 
آسیایی  انکشاف  بانک  شود.  پرداخته  آن  به  پروژه  طراحی 
تایید  از  پس  را  اجتماع  و  فقر  از  ابتدایی  تحلیل  و  تجزیه 
اوراق مفهموم پروژه یا برنامه برای پروژه ها یا برنامه های 
پروژه  برای  نشر می رساند.  به  در وب سایت خود  مستقیم 
غیرمستقیم، تجزیه و تحلیل ابتدایی از فقر و اجتماع پس از 
انکشاف  بانک  سایت  وب  در  کردیت  تصویب  روند  تکمیل 

آسیایی به نشر می رسد.

گزارش های کمک های فنی و اسناد تولید 
شده تحت کمک های فنی

توسط  شده  ارائه  سند  فنی یک  های  گزارش کمک  57 .
آسیایی از کمک های فنی و بودجه آن است.  انکشاف  بانک 
پس  را  فنی  های  کمک  های  گزارش  آسیایی  انکشاف  بانک 
تایید مقامات مسئول به روی وب سایت خود به نشر می  از 
انکشاف آسیایی گزارش های نهایی مشورت  بانک  رساند14. 
پس  خود  سایت  در وب  را  پروژه  فنی  کمک  از  آمده  بدست 
از تکمیل آن به نشر می رساند. از آنجاییکه پالیسی، مشاوره 
کمک تخنیکی و انکشاف ظرفیت کمک تخنیکی موضوعات 
حساس را پوشش دهند، بانک انکشاف آسیایی به دولت های 
مربوطه فرصت اعتراض برای افشا گزارش های نهایی تولید 
شده تحت همان کمک فنی را اعطا می نماید. همگام با فرض 

برای تهیه پروژه کمک های تخنیکی تا 1.5 ملیون دالر، گزارش کمک های تخنیکی با ورق مفهموم برای پروژه الحاق گردیده و به روی وب سایت بانک انکشاف   14

آسیایی به محض تصویب ورق مفوم به نشر می رسد.
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اسناد  چنین  ممانعت  و  کاهش  نوع  هر  افشا،  نفع  به  پالیسی 
براساس استثنائات پالیسی می باشد.

گزارش و توصیه ریس و اسناد حمایوی

گزارش و توصیه ریس یک سند تصمیم گیری برای  58 .
به  ارائه شده  انکشاف آسیایی  بانک  پروژه ها و برنامه های 
آسیایی  انکشاف  بانک  باشد.  می  تصویب  برای  مدیره  هیئت 
گزارش و توصیه ریس برای پروژه های مستقیم را همزمان 
با ارسال آن به هیئت مدیره روی وب سایت خود به نشر می 
رساند ملوط به رضایت کشور عضو مربوطه. هرگاه کشور 
رضایت  ریس  توصیه  و  گزارش  پیشین  افشای  به  مربوطه 
باشد، آن گزارش پس از تصویب توسط هیئت مدیره  نداشته 
افشای  برای  شرایط  این  گردد.  می  نشر  سایت  به روی وب 
همزمان باالی پروژه ها و برنامه های بانک انکشاف آسیایی 
که مذاکرات قرضه روی آنها انجام شده باشد از یا بعداز تاریخ 
گزارش  برای  حمایوی  اسناد  گردد.  می  اعمال  پالیسی  اجرا 
راهنمای  جمله  از  مستقل  های  پروژه  برای  ریس  توصیه  و 
به عنوان مستقل  تطبیق  دهنده جزئیات  پروژه شرح  مدیریت 
الکترونیکی در همان زمان  لینک شده  اسناد  افشا می گردد، 
که گزارش و توصیه در وب سایت بانک انکشاف آسیایی نشر 
پالیسی برای اسناد خاص رهنمود  این  اینکه  می گردد، مگر 
بانک  غیرمستقیم،  های  پروژه  برای  باشد15.  داشته  متفاوت 
انکشاف آسیایی یک نسخه اختصار شده از گزارش و توصیه 
ریس را پس از تصویب هیئت مدیره به روی وب سایت خود 
و  تجارتی  محرمانه  اطالعات  نسخه  این  رساند؛  می  نشر  به 
را  آسیایی  انکشاف  بانک  معامل  خطرات  و  پروژه  ارزیابی 

شامل نمی گردد.

موافقت نامه های حقوقی

بانک انکشاف آسیایی تمام موافقت نامه های حقوقی  59 .
برای پروژه های مستقیم از یا بعداز تاریخ اجرای پالیسی پس 
بخش  در  که  اطالعات  سازی  پاک  از  پس  و  آنها  امضا  از 
استثنا این پالیسی مندرج پاراگراف 97 در زمان مذاکره قرار 
می گیرد، را در وب سایت بانک انکشاف آسیایی به نشر می 

رسد16. بانک انکشاف آسیایی موافقت نامه های حقوقی را در 
صورت درخواست زمانی به نشر می رساند که قرض گیرنده 
اصالح  حقوقی  های  نامه  موافقت  اگر  باشد.  داشته  رضایت 
آنرا  شده  اصالح  نسخه  آسیایی  انکشاف  بانک  باشد،  گردیده 
سازی  پاک  از  پس  و  آنها  اجرای  از  پس  دوهفته  جریان  در 
اطالعات که در بخش استثنا این پالیسی مندرج پاراگراف 97 
در زمان مذاکره قرار می گیرد، را در وب سایت خود بانک 

انکشاف آسیایی به نشر می رساند.

بانک انکشاف آسیایی موافقت نامه های حقوقی برای  60 .
پروژه ها میان تاریخ 1 جنوری 1995 و 1 سپتمبر 2005 و 
هرگونه اصالحات به این موافقت نامه را در صورت درخواست 
زمانی در دسترس قرار می دهد که اطالعات محرمانه آن از 
نظر دولت مربوطه در زمان موافقت نامه و اصالحات از بین 

رفته شده باشد.

برای  و اصالحات  حقوقی  های  نامه  موافقت  برای  61 .
پروژه های مستقیم پیش از 1 جنوری 1995، بانک انکشاف 
آسیایی در صورت درخواست رضایت دولت مذکور را پیش 

از افشا چنین اسناد کسب می نماید17.

تفتیش حساب های پروژه

بانک انکشاف آسیایی حساب های ساالنه تفتیش شده  62 .
برای پروژه های مستقیم که دعوت به مذاکره آنها از یا بعداز 
تاریخ اجرای پالیسی صادر گردیده باشد را در وب سایت خود 

به نشر می رساند.18

تغیرات عمده

بانک انکشاف آسیایی اسناد تسلیم شده به هیئت مدیره  63 .
پروژه  تغیرات عمده در محدوده  به  برای تصویب که مرتبط 
تغیرات در وب سایت خود  به محض تصویب چنین  باشد را 
نسخه  یک  غیرمستقیم،  های  پروژه  برای  نماید.  می  پوست 
اختصار شده آن که دارای اطالعات تجاری محرمانه نباشد در 

وب سایت پوست می گردد.

به طورمثال، توافقنامه های حقوقی  15

بانک انکشاف آسیایی توافقنامه های حقوقی برای پروژه های غیرمستقیم ثبت شده توسط بانک انکشاف آسیایی یا اصالحات وارده برین توافقنامه ها را افشا نمی نماید.   16

این شامل توافقنامه های تجاری همکاری مالی نیز می گردد.
درصورتیکه حکومت مربوطه از اعتراضش به افشا اطالعات برای بانک انکشاف آسیایی در مدت 30 روز پس از درخواست بانک انکشاف آسیایی برای کسب   17

رضایت خبر ندهد, بانک انکشاف آسیایی چنین توافقنامه ها را در جریان 60 روز در دسترس درخواست کننده قرار خواهد داد.
پروسیجر برای افشا حساب های ساالنه تفتش شده پروژه با هریک از مقروضین بحث شده و توافق میگردد و جز توافقنامه قرضه برای هر پروژه می گردد.  18
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گزارش پیشرفت روی بخش های منتشر 
شده قرضه ها و کمک های بالعوض 

براساس پالیسی
از  شده  منتشر  های  بخش  روی  پیشرفت  گ��زارش  64 .
تطبیق و انطباق با شرایط قرضه ها و کمک های بالعوض 
به کشور عضو درحال توسعه بازرسی و ارزیابی می نماید. 
تصویب  از  پس  را  ها  گزارش  چنین  آسیایی  انکشاف  بانک 

هیئت مدیره به روی وب سایت خود پست می نماید.

گزارش های تکمیلی

بانک انکشاف آسیایی گزارش های تکمیلی پروژه،  65 .
برنامه، و کمک های فنی را درهنگام گردش آنها به هیئت مدیره 
روی وب سایت خود به نشر می رساند. گزارش تکمیلی برای 
نیز  بنام گزارش برسی ساالنه گسترده  پروژه غیرمستقیم که 
مسمی است را به صورت اختصار و پس از حذف اطالعات 

محرمانه روی وب سایت خود به نشر می رساند.

سایر اطالعات مربوط به پروژه 
ها و برنامه ها

ارزیابی های مستقل

بانک انکشاف آسیایی یک لیست از ارزیابی های مستقل  66 .
برنامه ریزی شده توسط دیپارتمنت مستقل ارزیابی را در وب 
سایت خود به نشر می رساند. این لیست براساس پروگرام سه ساله 

نوبتی تایید شده بانک انکشاف آسیایی می باشد.

بانک انکشاف آسیایی همه گزارشات ارزیابی های  67 .
مستقل را به محض ارسال به مدیریت و هیئت مدیره بروی وب 
سایت خود به نشر می رساند به استثنای گزارشات ارزیابی 
بررسی  و  بحث  بعداز  که  ارزیابی  مستقل  دیپارتمنت  ساالنه 
توسط کمیته تاثیر انکشاف هیئت مدیره بروی وب سایت پوست 
خواهد شد. برای ارزیابی عملیات های غیرمستقیم، یک نسخه 

ویرایش شده به استثنای اطالعات تجاری حساس و محرمانه به 
روی وب سایت بانک انکشاف آسیایی پوست می گردد.

برای گزارشات ارزیابی بحث شده توسط کمیته تاثیر  68 .
انکشاف ، بانک انکشاف آسیایی خالصه از نشست کمیته تاثیر 
انکشاف در هنگام گردش به هیئت مدیره به روی وب سایت 
انکشاف  بانک  وجود،  صورت  در  رساند.  می  نشر  به  خود 
آسیایی همچنان پاسخ مدیریت در قبال ارزیابی های مستقل، و 
نظریات دیپارتمنت مستقل ارزیابی در ارتباط با پاسخ مدیریت 

در روی وب سایت خود به نشر میرساند.

اطالعات همکاری مالی

به  که  های  پروژه  خالصه  آسیایی  انکشاف  بانک  69 .
همکاری مالی نیاز دارند را به روی و بسایت خود به نشر می 
رساند. اطالعات در مورد همکاری مالی رسمی پروژه ها، 
از جمله شرایط عمده در گزارش کمک  در صورت وجود، 
های فنی یا گزارش و توصیه ریس گنجانیده می شود که بانک 
انکشاف آسیایی آنها را در وب سایت خود به نشر می سپارد. 
بانک انکشاف آسیایی موافقت نامه های همکاری مالی را برای 
های  نامه  موافقت  جمله  از  سازد  می  رسمی  مالی  همکاری 
همکاری مالی مختص پروژه، موافقت نامه های چارچوبی، و 
موافقت نامه های صندوق اعتماد میان بانک انکشاف آسیایی و 
همکاران مالی دو جانبه یا چند جانبه، در صورت درخواست، 

اگر همکار مالی مخالفت نداشته باشد.

اطالعات مبارزه با فساد اداری

و  اداری  فساد  با  مبارزه  دفتر  ساالنه  گزارشات  70 .
تمامیت بانک انکشاف آسیایی به محض تکمیل شدن در روی 
وب سایت بانک انکشاف آسیایی به نشر می رسد19. گزارشات 
ساالنه دفتر مبارزه با فساد اداری و تمامیت شامل اطالعات 
شده  ناشی  مسائل  و  مهم  های  توصیه  و  تحقیقات  در  آماری 
می  پروژه  خریداری  به  مربوط  های  بررسی  و  تحقیقات  از 
به  مربوط  بررسی  ها  گزارش  آسیایی  انکشاف  بانک  گردد. 
خریداری پروژه انجام شده توسط دفتر مبارزه با فساد اداری 
و تمامیت را به محض تکمیل در وب سایت خود به نشر می 

دفترمبارزه با فساد اداری و تمامیت یک نقطه کانونی مشخص بانک انکشاف آسیایی برای دریافت و تحقیق روی ادعاهای جعل, فساد, یا سایر تخطی ها از پالیسی   19

مبارزه با فساد اداری بانک انکشاف آسیایی مرتبط به فعالیت های کمک شده بانک انکشاف آسیایی یا اعضای کارکنان می باشد.
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رساند. گزارشات دفتر مبارزه با فساد اداری و تمامیت برای 
از بین بردن اطالعات استثنا اصالح خواهد شد. بانک انکشاف 
آسیایی نتایج تحقیقات را با کشور های عضو بانک انکشاف 

آسیایی به اشتراک می گذارد.

توسط  شده  منع  اطالعات  آسیایی  انکشاف  بانک  71 .
بانک  سایر  عضو،  های  دولت  با  را  آسیایی  انکشاف  بانک 
های انکشافی چند جانبه، همکاران مالی دوجانبه و سایرین، به 
اشتراک می گذارد. بانک انکشاف آسیایی اطالعات ممانعت 
شده را روی وب سایت خود به نشر می رساند از جمله یک 
لیست )i( از نهاد های منع شده که حریم خود را نقض کرده 
اداری  فساد  با  مبارزه  پالیسی  که  شده  منع  احزاب   )ii( اند، 
بانک انکشاف آسیایی را برای بار دوم یا بیشتر نقض نموده 
اند،)iii( احزاب منع شده که برقراری تماس با آنها علی رغم 
تالش های کسترده مساعد نبوده و )iv( احزابی که با توافقنامه 
بانک انکشاف آسیایی با سایر بانک های انکشافی چند جانبه 

روی جلوگیری متقابل, ممانعت نموده باشند20.

پالیسی ها و استراتیژی ها
پالیسی ها و استرتیژی های ملوط به 

مشاوره عمومی

بانک انکشاف آسیایی به دنبال مشارکت سهامداران  72 .
و سایر ذینفعان عالقمند در جریان انکشاف و بررسی پالیسی 
ها و استراتیژی های محافظتی، سکتوری و موضوعی خود 
می باشد. بانک انکشاف آسیایی ،به اساس نوبت، چنین پالیسی 
های و استراتیژی ها را برای انکشاف و بررسی بیش از 12 
ماه به روی وب سایت خود به نشر می رساند. بانک انکشاف 
آسیایی برنامه های مشوره را به محض تکمیل شدن آنها در 
وب سایت خود پست می نماید از جمله مالقات های رو در 
رو با مخاطبان خارجی. بانک انکشاف آسیایی اوراق کاری و 
درخواستی ها، پالیسی ها و استراتیژی های نهایی که از روند 
مشوره عمومی گذشته باشد را همزمان با گردش آنها به هیئت 
مدیره به روی وب سایت خود به نشرمی رساند. این شرایط به 

آنعده از اوراق کاری و درخواستی های نهایی از چنین پالیسی 
اجرای  تاریخ  بعداز  یا  از  که  گردد  می  استراتیژی عملی  ها 

پالیسی به هیئت مدیره گردش نموده باشد.

سایر پالیسی ها و استراتیژی ها

و  ها  پالیسی  سیر  اوراق  آسیایی  انکشاف  بانک  73 .
استراتیژی ها را به محض تایید یا تصویب شان در وب سایت 

خود به نشر میرساند.

خالصه گزارش ریاست

یا  پالیسی  ه��ر  ب��رای  ری��اس��ت  گ���زارش  خالصه  74 .
استراتیژی تصویب شده در جلسه رسمی هیئت مدیره در وب 
به  آن  نهایی  گردش  محض  به  آسیایی  انکشاف  بانک  سایت 

هیئت مدیره به نشر می رسد.

قوانین و روند های عملیاتی
دستی  رهنمود  های  بخش  آسیایی  انکشاف  بانک  75 .
عملیاتی ) پالیسی بانکی و روند های عملیاتی(، دستورالعمل 
های اداری پروژه و کتاب رهنما کارمندان را پس از صدور به 

کارمندان به روی وب سایت خود به نشر می رساند.

خریداری

به  اسناد ذیل را  آسیایی اطالعات و  انکشاف  بانک  76 .
روی وب سایت خود به نشر می رساند:

پروژه  برای هر  تجاری  از فرصت های  فهرستی  (i )
انکشاف  بانک  مالی  تامین  برای  شده  تهیه  مستقیم 
توسط هیت  تا تصویب  از زمان شناسایی  آسیایی، 

مدیره
پروژه  یک  برای  گیرنده  قرض  خریداری  طرح  (ii )
پروژه،  مدیریت21  رهنمود  از  بخشی  عنوان  به 
دربردارنده الف( هر قرارداد برای اجناس، کار و 

توافقنامه برای اجرای دوجانبه از تصامیم ممانعت، 9 اپریل 2010، میان بانک انکشاف آسیایی, بانک انکشاف آفریقایی, بانک انکشافی میان-آمریکایی، بانک اروپایی   20

http://www.adb.org/documents/agreement-mutual-enforcement-debarment-decisions :برای بازسازی و انکشاف و گروپ بانک جهانی
برای زمان افشای گزارش و توصیه ریس و اسناد حمایوی، از جمله دفتر رهنمای اداری پروژه به پاراگراف 58 مراجعه نمائید.  21
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مشاوره و سایر خدمات الزم برای انجام پروژه در 
جریان 18 ماه اول؛ ب( روش های پیشنهادی خرید 
برای هر قرارداد؛ و ج( روش بررسی قابل اجرای 

بانک انکشاف آسیایی
ق��رض گیرنده  پ��الن خ��ری��داری  ب���روز رس��ان��ی  (iii )

)حد اقل به صورت ساالنه در طول پروژه(
تمام دعوت نامه های صادر شده به عنوان اعالمیه  (iv )
های خاص با اجرای سازمان ها و بانک انکشاف 
آسیایی برای ابراز عالقه، واجد شرایط قبل از قبل، 
مناقصه برای رقابت خریداری بین المللی و تکالیف 

مشورتی
تمام قرارداد های ثبت شده در دفتر بانک انکشاف  (v )
از  شرح  قراردادکننده،  نام  جزئیات  دارای  آسیایی 
قرارداد، و مقدار پول کمک شده توسط بانک انکشاف 

آسیایی و اسامی هریک از داوطلب در رقابت
انکشاف  بانک  نهادی  خ��ری��داری  خصوص  در  (vi )
آسیایی، دعوت به ارسال مناقصه و یا پیشنهادات و 

جوایز قرارداد برای انجام خریداری های عمده

ارزیابی عملکرد کشور از صندوق انکشاف 
آسیایی کشور های گیرنده

واجد شرایط  آسیایی  انکشاف  بانک  فراغت  پالیسی  77 .
می  مشخص  آسیایی  انکشاف  صندوق  منابع  برای  را  بودن 
سازد22. برای کشور های واجد شرایط، پالیسی تخصیص مبتنی 
بر عملکرد آنعده از اصول و معیار ها را تعریف می نماید تا 
به  دسترسی  با  هرکشور  برای  نماید23.  هدایت  را  تخصیص 
صندوق انکشاف آسیایی، بانک انکشاف آسیایی یک گزارش 
ساالنه از ارزیابی عملکرد کشور منجمله رتبه عملکرد عددی 
را پس ازتکمیل به روی وب سایت خود به نشر می رساند. 
دستورالعمل ها برای پالیسی کشور و ارزیابی های نهادی به 

روی وب سایت بانک انکشاف آسیایی به نشر خواهد رسید.

گزارش ساالنه، اطالعات و تحقیقات 
اقتصادی

بانک انکشاف آسیایی گزارش ساالنه ، چشم انداز ،  78 .
تجدید شده چشم انداز خود ، و شاخص های کلیدی را شامل 

پیش بینی ها, تجزیه و تحلیل ها و اطالعات اجتماعی اقتصادی 
به روی وب سایت خویش به نشر می رساند.

آسیایی همچنان فهرست گسترده ای  انکشاف  بانک  79 .
کتاب های آنالین، مقاالت کنفرانس ها، مجالت، گزارش ها، 
مطالعات، و اطالعات فنی شامل تحقیق، گزارش ها، و تجزیه 

و تحلیل را به روی وب سایت خود ارسال می دارد.

به  اسناد و اطالعات ذیل را  آسیایی  انکشاف  بانک  80 .
روی وب سایت خود به نشر می رساند:

توافقنامه ایجاد بانک انکشاف آسیایی )منشور( (i )
مقررات بانک انکشاف آسیایی (ii )

انکشاف  بانک  حکام  هیئت  دادرس��ی  آئین  قوانین  (iii )
آسیایی

انکشاف  بانک  مدیران  هیئت  دادرسی  آئین  قوانین  (iv )
آسیایی

دولت  و  آسیایی  انکشاف  بانک  میان  توافقنامه  (v )
بانک  مرکزی  دفتر  م��ورد  در  فلپین  جمهوری 

انکشاف آسیایی
موافقت نامه های کشور میزبان میان بانک انکشاف  (vi )
رضایت  شرط  به  آن،  کشورهای عضو  و  آسیایی 

کشورهای عضو مربوطه
فهرستی از اعضای بانک انکشاف آسیایی، سرمایه  (vii )

مشترک شان، و قدرت رای دهی
ساختار سازمانی بانک انکشاف آسیایی (viii )

فهرستی از اعضای حکام (ii )
فهرستی از اعضای هیئت مدیره و گروپ های رای  (i )

دهی شان
فهرستی از کمیته های هیئت مدیره و اعضای آنها (ii )

فهرستی از اعضای اداری و کارمندان ارشد بانک  (iii )
انکشاف آسیایی

اطالعات تماس برای هریک از موارد فوق (iiii )

جلسات  رون��د  از  خالصه  آسیایی  انکشاف  بانک  81 .
حکام  سخنرانی  و  حکام  شورای  تصامیم  ازجمله  اش  ساالنه 
را در جریان 60 روز از هرجلسه ساالنه در روی وب سایت 
خود به نشر می رساند. در صورت مجوز افشا توسط هیئت 
های  قطعنامه  سایر  همچنان  آسیایی  انکشاف  بانک  مدیران، 

بانک انکشاف آسیایی. بررسی پالیسی فراغت 1998 بانک انکشاف آسیایی. مانیال. بانک انکشاف آسیایی. 1998. پالیسی فراغت برای کشور های عضو در حال   22

انکشاف بانک انکشاف آسیایی. غلطنامه 1. مانیال
بانک انکشاف آسیایی. 2008. تصحیح تخصیص برمبنای فعالیت از منابع کمک های انکشافی آسیا. مانیال.  23
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هیت مدیره را پس از تاریخ اجرای پالیسی در وب سایت خود 
به نشر می رساند. 

بانک انکشاف آسیایی برنامه های کاری و چارچوب  82 .
بودجه خود را برای هر سال مالی پس از بحث هیئت مدیره به 

روی وب سایت خود به نشر می رساند.

بانک انکشاف آسیایی طبقه بندی های کشور را پس  83 .
از تصویب هیئت مدیره به روی وب سایت خود به نشر می 

رساند.

. با این حال،  عملکرد هیئت مدیران سری می باشد24. 84
بانک انکشاف آسیایی ممکن متن کلمه به کلمه چنین اطالعات 
را 10 سال بعداز ایجاد شان در صورت درخواست درصورتی 
افشا می نماید که چنین جلسات رسمی هیئت مدیره از یا پس 
از تاریخ اجرای پالیسی برگزار شده باشد و متن این جلسات 

حاوی اطالعات استثنا نباشد.

ها  آیتم  موقت  برنامه  الف(  آسیایی  انکشاف  بانک  85 .
برای رسیدگی هیئت مدیره برای 3 هفته آینده براساس نوبت 
و ب( صورت جلسه منظم از هرجلسه هیئت مدیره را پس از 
تصویب شان توسط هیئت مدیره در جریان 60 روز پس از 

جلسه به وری وب سایت خود به نشر می رساند.

هیئت  ای  کمیته  گزارشات  آسیایی  انکشاف  بانک  86 .
مدیره به هیئت کامل را در وب سایت خود در صورتی به نشر 
می رساند که کمیته آنرا توصیه و هیئت مدیره آنرا تصویب 

نماید.

مالی  های  حساب  صورت  آسیایی  انکشاف  بانک  87 .
تفتیش شده25 برای منابع معمولی سرمایه بانک انکشاف آسیایی 
و کمک های ویژه26 را پیش از جلسه ساالنه هیئت حکام بانک 

انکشاف آسیایی به روی وب سایت خود پوست می کند.

موارد ذیل پس از تصویب هیئت مدیره به روی وب  88 .
سایت بانک انکشاف آسیایی به نشر می رسد:

تفتیش  ماهه  سه  مالی  فشرده  های  حساب  صورت  (i )
نشده

گزارش ساالنه در ارائه خدمات کشور های عضو  (ii )
در حال توسعه؛ و

بودجه بانک انکشاف آسیایی برای هر سال مالی (iii )

افشا  به  اسناد مرتبط  آسیایی هرنوع  انکشاف  بانک  89 .
عمومی را زمانی به روی وب سایت خود به نشر می رساند 
که قوانین یا مقررات حاکم بر بازار مالی مربوطه نیاز بداند که 

آنها با یک آژانس دولتی ثبت گردد.

اطالعات استخدام

بانک انکشاف آسیایی موارد آتی را در وب سایت  90 .
خود به نشر می رساند: الف( ساختار ابتدایی معاشات بانک 
مشخص  ب��رای  استفاده  م��ورد  روش  ب(  آسیایی،  انکشاف 
ج(  مدیران؛  و  کارمندان  معاشات  مزایایی  و  سطوح  ساختن 
معاشات پایه ساالنه از اعضای مدیریت و هیئت مدیره؛ و د( 
اهداف و استراتیژی های هیئت مدیره بانک انکشاف آسیایی 
بانک  کارکنان.  حفظ  و  انتقال  و  نقل  جابجایی،  استخدام،  در 
کارکنان  استخدام  برای  پست  شرح  همچنان  آسیایی  انکشاف 
را حد اقل 2 هفته قبل از استخدام به روی وب سایت خود به 
انکشاف  بانک  ادارای  دادگاهی  تصمیم  هر  رساند.  می  نشر 
آسیایی پس از آگاه شدن از طریق دادگاه اداری به سکرتریت 
برای تصمیم گیری به روی وب سایت بانک انکشاف آسیایی 

به نشر می رسد.

اطالعات تولید شده تحت میکانیزم 
حسابدهی بانک انکشاف آسیایی

تحت  شده  تولید  اطالعات  آسیایی  انکشاف  بانک  91 .
حسابدهی  میکانیزم  پالیسی  در  چنانچه  حسابدهی  میکانیزم 
بانک انکشاف آسیایی ارائه شده و اصالح متداوم آنرا به روی 

وب سایت خود به نشر می رساند.

اطالعات مربوط به مذاکرات صندوق 
انکشاف آسیایی

به صورت عمومی، بانک انکشاف آسیایی اطالعات  92 .
مربوط به مذاکرات برای پرسازی و بررسی میان دوره ای 

مراجعه کنید به بانک انکشاف آسیایی. 1966. قوانین پروسیجر هیئت مدیران بانک انکشاف آسیایی. مانیال. بخش 9. همچنان پاراگراف )iii( 97 همین پالیسی  24

هئیت حکام بیانیه های مالی تفتیش شده را در جلسه ساالنه تایید می نماید.  25

بطورمثال، کمک انکشافی آسیایی و کمک ویژه کمک های تخنیکی  26
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از صندوق انکشاف آسیایی را در وب سایت خود به نشر می 
از  بحث های غیرمالی  اوراق  آسیایی  انکشاف  بانک  رساند. 
در  را  اهداکنندگان  به  آن  گردش  هنگام  اهداکنندگان  جلسات 
وب سایت خود به نشر می رساند. بانک انکشاف آسیایی به 
تعقیب هرجلسه خالصه گزارش ریاست را به روی وب سایت 
خود پست می نماید. گزارشات اهدا کنندگان پس از تایید هیئت 

مدیره در وب سایت بانک انکشاف آسیایی ارسال می گردد.

سایر اسناد ارائه شده به هیئت مدیره

هیئت  به  شده  ارسال  اسناد  آسیایی  انکشاف  بانک  93 .
را  پالیسی  در  نشده  ذکر  تصویب  یا  اطالعات  برای  مدیره 
زمانی در وب سایت خود به نشر می رساند که اداره به هیئت 

مدیره گزارش داده و آن موافقت نماید.

استثنائات برای افشای پیش 
فرض

آسیایی  انکشاف  بانک  فرض  پیش  برای  استثنائات  94 .
به نفع افشای اطالعات در پاراگراف های 97 و 101 تنظیم 
بانک  تعیین  براساس  استثنائات  از  فهرست  است.  گردیده 
انکشاف آسیایی می باشد که آسیب افشای آن جناح های مشخص 

را هدف قرار داده یا منافع آن بیشتر از نفع افشا باشد.

بخش  اطالعات  حاوی  آن(  بخش  )یا  سند  یک  اگر  95 .
استثنا بوده و در وب سایت بانک انکشاف آسیایی نشر نگردد، 
بانک انکشاف آسیایی ممکن است به آن سند یا اطالعات حذف 
یا اطالعات  شده آن در صورتی27 رجعت نماید که ذکر سند 
حذف شده آن قانون استثنا را نقض نکند. اگر بخشی از اطالعات 
موجود درخواستی در یک سند تحت شرایط استثنا قرار می 
گیرد، چنین اطالعات از سند حذف گردیده و درخواست کننده 

نیز باید از دلیل حذف آن اطالع حاصل نماید28.

بانک انکشاف آسیایی الزم نمی داند که به درخواستی  96 .
های مکرر و غیر منطقی روی یک موضوع از یک شخص، 

نهاد یا گروپ پاسخ ارائه نماید در صورتیکه بانک انکشاف 
آسیایی چنین اطالعات را پس از درخواست های قبلی ارائه 

کرده و یا دالیل عدم تهیه اطالعات را برای شان داده باشد.

اطالعات جاری

، بانک انکشاف آسیایی   نظر به حکم پاراگراف 99. 97
اطالعات ذیل را افشا نمی نماید:

روند مشورتی و تصمیم گیری

اطالعات داخلی که ،در صورت افشا، یکپارچگی  (i )
روند مشورتی و تصمیم گیری بانک انکشاف آسیایی 
را با جلوگیری از تبادل ارتباطات و ایده های کاندید 
احتماال به خطر مواجه می گردد از جمله اسناد های 
از/ مشابه  ارتباطات  سایر  و  ها،  یادداشت  داخلی، 
مدیره،  هیئت  اعضای  شان،  بدیل  و  حاکمین  به  یا 
مشاوران مدیران, اعضای مدیریت، کارکنان بانک 
انکشاف آسیایی و مشاورین بانک انکشاف آسیایی.

بدست  یا  ب��رای،  آم��اده  شده،  بدل  و  رد  اطالعات  (ii )
آمده از روند مشورتی و تصمیم گیری میان بانک 
با  که  نهاد  سایر  و  آن  اعضای  و  آسیایی  انکشاف 
بانک انکشاف آسیایی همکاری دارند، در صورت 
گیری  تصمیم  و  مشورتی  روند  یکپارچگی  افشا، 
آن و سایر  آسیایی و اعضای  انکشاف  بانک  میان 
همکاری  آسیایی  انکشاف  بانک  با  که  های  نهاد 
دارند را با جلوگیری از تبادل ارتباطات و ایده های 
کاندید احتماال به خطر مواجه می گردد، خصوصا 
باتوجه به گفتگوی پالیسی با کشور های عضو در 

حال توسعه.
استثنای رونوشتهای  به   ، (iii )29روندکاری هیئت مدیره
84 رائه شده  به کلمه )همانطوریکه در ماده  کلمه 
مدیره  هیئت  های  جلسه  از  جلسه  صورت  است( 
ریاست  گ��زارش  خالصه  و   ،)85 )پ��اراگ��راف 
های  )پاراگراف  مدیره  هیئت  های  جلسه  ازبرخی 

40 و 74(.

به سند یا اطالعات حذف شده در صفحه انترنتی مربوطه رجعت می گردد که دارای عنوان سند حذف شده یا اصالح شده میباشد.  27

متن صورت جلسه های هیئت مدیره، چنانچه در پاراگراف 84 ذکر گردیده، اصالح نمی گردد. اگر آنها دارای اطالعات استثنا باشند, افشا نمیگردند.  28

برای این پالیسی، روند کاری هیئت مدیره به روند کاری هیئت مدیره و کمیته های هیئت مدیره اشاره می گردد و شامل تمام بیانیه های ساخته شده در جریان جلسه   29

های هیت مدیره یا جلسه ها و سوابق کمیته در مورد چنین جلسه های می گردد مانند متن کلمه به کلمه, صورت جلسه ها, یادداشت ها یا سایر ارتباطات میان ادرات, 
دیپارتمنت ها, و سکرتریت بانک انکشاف آسیایی در تمام فرمت های از جمله نسخه الکترونیکی
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اطالعات ارائه شده در اعتماد

در  آسیایی  انکشاف  بانک  به  شده  ارائه  اطالعات  (iv )
اعتماد توسط یک عضو یا سازمان های بین المللی 
که در صورت افشا امکان ضرر مالی در ارتباطات 
اعضا  سایر  یا  حزب  آن  با  آسیایی  انکشاف  بانک 

وجود داشته باشد.
ارائه  اختصاصی(  اطالعات  )ازجمله  اطالعات  (v )
حزب،  یک  توسط  آسیایی  انکشاف  بانک  به  شده 
منافع  در  مالی  ضرر  امکان  افشا،  ص��ورت  در 
تجاری، منافع مالی، و/یا موقعیت رقابتی آن حزب 
یا حزب دیگری وجود داشته که منبع اطالعات بوده 
یا هرگونه اطالعات کسب و کار سری )اطالعات 
تحت پوشش توافقنامه محرمانه یا توافقنامه عدم افشا 
که بانک انکشاف آسیایی با مشتریان و سایر احزاب 

مرتبط وارد می گردد(.
انکشاف  بانک  به  اعتماد  در  شده  ارائه  اطالعات  (vi )
از  های  تخطی  سایر  یا  فساد،  تقلب،  ادعا  آسیایی، 
پالیسی مبارزه با فساد اداری بانک انکشاف آسیایی 
و  توسط  شده  داده  اجازه  حد  بجز  رفتار،  سوء  یا 
آسیایی  انکشاف  بانک  کارکنان  قوانین  با  مطابق 
ادعا  حزب  هویت  همچنین  و  تحقیقات،  قوانین  و 
کننده )گزارش دهنده( مگر اینکه که گزارش دهنده 

رضایت داشته باشد.

اطالعات شخصی

اطالعات شخصی مرتبط به اعضای هیئت مدیره،  (vii )
و  کارکنان  و  مدیریت  اعضای  مدیران،  مشاورین 
مشاوران بانک انکشاف آسیایی چنانچه افشای چنین 
شخص  خصوصی  حریم  مشروع  منافع  اطالعات 
مورد نظر را به خطر مواجه سازد. چنین اطالعات 
شامل شرایط اشتغال، ارزیابی عملکرد، اطالعات 
مدیره،  هیئت  اعضای  از  پزشکی  خصوصی 
مشاورین مدیران، اعضای مدیریت، و کارکنان و 
آسیایی، اطالعات مرتبط  انکشاف  بانک  مشاوران 
ارتباطات  انتخاب،  پروسه  و  کارکنان  انتصاب  به 
شخصی، و همچنین اطالعات مرتبط به روند حل 
نظر  تجدید  درخواست  میکانیزم  و  داخلی  تعارض 

اجازه  حد  بجزاز  تحقیقات،  به  مرتبط  اطالعات  و 
داده شده توسط کارمند مربوطه یا قوانین کارکنان و 

قوانین و مقررات هیئت مدیره.

اطالعات مالی

اطالعات مالی که در صورت افشا می تواند منافع  (viii )
و  آسیایی  انکشاف  بانک  تجاری  یا  مالی  مشروع 
فعالیت هایش یا اطالعات مالی را متضرر سازد که 
سرمایه و بازارهای مالی در قبال آن حساس خواهند 
بانک  آینده  قرض  های  ب��رآورد  شامل  این  ب��ود. 
اطالعات  مالی،  های  بینی  پیش  آسیایی،  انکشاف 
های  عملیات  برای  گذاری  سرمایه  تصامیم  برای 
مهم بانک انکشاف آسیایی، ارزیابی اعتبار، تجزیه 
و تحلیل اعتبار، رتبه بندی های اعتباری، و ارزیابی 

خطر مقروضین یا سایر مشتریانش می گردد.
به  تواند  می  افشا  صورت  در  که  مالی  اطالعات  (ii )
توانایی یک عضو ضرر واردنماید تا اقتصادش را 

مدیریت نماید.

سالمت و ایمنی

زندگی،  تواند  می  افشا  صورت  در  که  اطالعات  (i )
سالمت، ایمنی، و امنیت هرفرد یا سالمت و ایمنی 
خطر  به  را  آسیایی  انکشاف  بانک  های  دارایایی 
امنیت ملی یک عضو  یا  دفاع  به  یا  مواجه ساخته 

ضرر رساند.

موضوعات حقوقی یا تحقیقاتی

مشتری  امتیاز  وکیل-  به  ملوط  اطالعات  هرنوع  (ii )
یا مشاوران  از مشاوران  یا  به  ارتباطات  )مشمول 
آسیایی(؛ اطالعات  انکشاف  بانک  حقوقی خارجی 
سو  یا  فساد،  تقلب،  اتهام  روی  تحقیقات  به  مرتبط 
قوانین  مطابق  شده  داده  اجازه  حد  از  بجز  رفتار 
بانک انکشاف آسیایی در چنین تحقیقات؛ یا هرگونه 
اطالعات که در صورت افشا روی یک بررسی یا 
دفترعدلی را به ضرر مادی مواجه ساخته یا قانون 

قابل اجرا را نقض نماید.30

شامل قیودات تحمیل شده تو سط قوانین بانکی و امنیتی و قانون حق چاپ  30
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گزارش های تفتیش داخلی و گزارش های تفتیش 
سپرده31

الف( گزارش های تفتیش داخلی دفتر بانک انکشاف  (iii )
اطالعات  دارای  گزارشات  چنین  چنانچه  آسیایی 
حساس در مورد سیستم های داخلی باشد که توسط 
آسیایی  انکشاف  بانک  ضرر  به  سوم  های  جناح 
مورد استفاده قرار گیرد32؛ و ب( برخی از گزارش 
روی  آسیایی  انکشاف  بانک  خارجی  مفتشین  های 
در  آسیایی،  انکشاف  بانک  شده  اداره  های  سپرده 
صورت افشا عمومی این گزارش ها، ستندرد های 

تفتیش نقض می گردد33.

اطالعات تاریخی

ها،  برنامه  ها،  پروژه  مورد  در  اطالعات  هرگونه  98 .
پالیسی ها، استراتیژی ها، و عملیات های عمومی کمک شده و 
برگزار شده توسط بانک انکشاف آسیایی به مدت بیش از 20 
سال از تاریخ تولید یا ارائه آن توسط بانک انکشاف آسیایی به 
عنوان اطالعات تاریخی تلقی می گردد. اطالعات تاریخی به 
غیر از اطالعات رسیدگی هیئت مدیره در صورت درخواست34 
افشا می گردد بجز از اطالعات که در بخش استثنائات ذکر شده 

.97 )iv(–)vii(, )xi(, )xii()b( در پارگراف

برتری جستن منافع عمومی )برتری جستن 
مثبت(

فاش  اطالعات  مورد  در   99 .97 ماده  مقررات  باوجود 
انکشاف  بانک  از  است  ممکن  خارجی  سهامداران  نشونده، 
جهت  در  را  اطالعات  چنین  کردن  فاش  درخواست  آسیایی 
منافع عامه نمایند. به چنین درخواست ها کمیته مشورتی افشای 
در صورت  آسیایی  انکشاف  بانک  نماید.  می  رسیدگی  عامه 
که  نماید  می  افشا  درصورتی  را  اطالعات  چنین  درخواست 
کمیته  توصیه  باشد. هرگونه  آن  از صدمه  بیشتر  عامه  منافع 
به  انکار چنین اطالعات  یا  افشای عامه برای فاش  مشورتی 
تصویب هیئت مدیره و ریس برای حفظ سوابق و سایر اسناد 

ها نیازمند می باشد.

هرچند، قانون برتری جستن منافع عامه در صورتی  100 .
تعهد  احزاب  به  آسیایی  انکشاف  بانک  که  گردد  نمی  عملی 
صریح قانونی برای محرم نگهداشتن چنین اطالعات را داده 

باشد، مگر اینکه حزب مربوطه راضی باشد.

امتیاز بانک انکشاف آسیایی برای محدود 
کردن دسترسی ) برتری جستن منفی(

بانک انکشاف آسیایی حق خود می داند که اطالعات  101 .
را تحت شرایط خاص در صورتی فاش نسازد که ضرر افشا 
هیئت  توسط  فقط  امتیاز  این  باشد.  آن  منافع  از  تر  اضافه  آن 

 .مدیره انجام میگیرد

نظریات تفتیش و بیانیه های مالی تفتیش شده منتشر شده به عموم مردم به عنوان گزارش ساالنه بانک انکشاف آسیایی توسط این استثنا )پاراگراف 87( پوشش داده   31

نمی شود.
نکات برجسته از تفتش داخلی بانک انکشاف آسیایی و تمام یافته های تفتیش ارزیابی شده خطر باال و متوسط با کمیته تفتیش هیئت مدیره به اشتراک گذاشته می   32

شود.
برخی از صورت حساب های مالی اعتماد در مطابق به شرایط محاسبه مرجع کمک کننده آماده گردیده و مطابق به استندرد تفتیش ایجاب شده در آمریکا )که برای   33

بانک انکشاف آسیایی قابل اجرا باشد( تفتیش می گردد. چنین استندرد های تفتیش، افشا صورت حساب های مالی تهیه شده مطابق استندرد های تفتیش بجز از آنهایکه 
در آمریکا پذیرفته شده و نظریه های تفتیش وابسته به کسانی که عالقه مشخص به این کمک دارند از جمله همکاران و کسانی که مسئول مدیریت و/یا اداره کمک 

هستند، را محدود می سازد.
روند کاری هیئت مدیره مطابق احکام پاراگراف های 40، 74، 84 و85 افشا می گردد.  34
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برای دستیابی  ارتباطات سریع عامه یک وسیله مهم  102 .
به اهداف پالیسی می باشد. روش زیر ارتباطات با سهامداران را 

هدایت می نماید.

بانک انکشاف آسیایی روش های ارتباطی خویش را به  103 .
صورت مداوم در صورتی اصالح و تقویت می نماید که اولویت 
هایش تغیریافته و انتظارات سهامداران نیز تغیر یابد. به صورت 

مشخص،
بانک انکشاف آسیایی روش ارتباطات عامه متمرکزشده  (i )
روی ارتباطات پایدار، یکپارچه، و موثر را تطبیق می 

نماید تا نیاز های مخاطبان را برآورده سازد؛ 
بانک انکشاف آسیایی از ماموریت های خود مکاتبه می  (ii )
نماید تا فقر را کاهش داده و رشد فراگیر را ترویج نماید 
و همچنان یک بانک پرمعلومات و صدای رهبری کننده 

در توسعه منطقه باشد؛
بانک انکشاف آسیایی از طیف وسیع روش ها و ابزار  (iii )
ها � از تکنالوژی نوین گرفته تا ارتباطات رو به رو و 
سایر روش های تکنولوژی ضعیف- استفاده مینماید تا به 

صورت موثر به مخاطبانش رسیدگی نماید؛
بانک انکشاف آسیایی کوشش مینماید تا در رسانه های  (iv )
بین المللی، منطقه ای و ملی حضور خویش را حفظ 

نماید؛
بانک انکشاف آسیایی ارتباطات در پروژه ها را بهبود  (v )
ارتباطات  )ازجمله  ارتباطات  استراتیژی  بخشیده، 
بحرانی( را تقویت نموده و فرصت ها را برای ارتباطات 
مشترک،  های  پروژه  روی  شرکا  با  شده  هماهنگی 

شناسایی می نماید؛
بانک انکشاف آسیایی ارتباطات داخلی و ظرفیت سازی  (vi )

کارکنان در روابط خارجی را بهبود می بخشد. 

مخاطبان موردنظر
بانک انکشاف آسیایی در جستجوی ارتباطات با طیف  104 .
گسترده ای از مخاطبان در کشور های عضو در حال توسعه 
باشد. مخاطبان  اش و همچنان اعضای غیر مستقرضش می 

کلیدی عبارت اند از )i( دولت ها، رهبران افکار، و تصمیم 
گیرندگان از جمله نمایندگان مجلس، در کشور های عضو در 
حال توسعه و همچنان اعضای غیر مستقرض؛ )ii( رسانه ها؛ 
)iii( جامعه مدنی از جمله مردم آسیب دیده و )iv( دانشگاه 
ها. بانک انکشاف آسیایی تغیرات را در دوسیه ها و انتظارات 
مخاطبان نظارت نموده و استراتیژی های ارتباطی خویش را 

براین اساس تنظیم مینماید.

روش ها برای رسیدن به مخاطبان 
موردنظر

های  نظرسنجی  برگزاری  به  آسیایی  انکشاف  بانک  105 .
منظم، مانند نظرسنجی درهرسه سال یکبار، ادامه داده و از کانال 
های مختلف رسمی و غیر رسمی فیدبک استفاده نموده تا فعالیت 

های ارتباطی اش را به صورت داوامدار بهبود بخشد.

و  ارتباطات  برقراری  برای  آسیایی  انکشاف  بانک  106 .
رسیدن با مخاطبان موردنظر خویش از ابزار ها و تکنالوژی های 
ذیل استفاده می نماید: رسانه های زنده و آنالین، وب سایت ها، 
رسانه های جدید از جمله رسانه های اجتماعی، رسانه های جامعه، 
موبایل، رسانه های تصویری ازجمله فیلم های آنالین، نشرات، 

تصاویر، نشریات، و برنامه های خاص.

ارتباطات سنتی رو به رو مانند جلسات و سخنرانی ها  107 .
همراه با رسانه های جامعه مانند پوستر ها، جزوه ها یا روزنامه 
ها و مجالت ابزار عمده و مهم ارتباطی برای مخاطبانی باقی می 
ماند که دسترسی کمتر به تکنالوژی یا رسانه های زنده داشته باشند. 
بانک انکشاف آسیایی ارتباطات خود را به تناسب فرهنگ مخاطبان 

تنظیم می نماید.

بانک انکشاف آسیایی در تالش حفظ حظورش در رسانه  108 .
های سطح باالی بین المللی از طریق استراتیژی روابط فعال رسانه 
ای می باشد تا پوشش رسانه ای از فعالیت ها، پالیسی ها، برنامه 
ها، پروژه ها و دانش محصوالتش را به حداکثر برساند. درهمین 
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هنگام، بانک انکشاف آسیایی سعی می نماید تا حضور کارهایش را 
در رسانه های منطقه ای و ملی افزایش دهد.

بانک انکشاف آسیایی ارتباطات روی پروژه ها را بهبود  109 .
بخشیده و فعالیت های ارتباطی اش را به شرکا روی پروژه های 

مشترک هماهنگ می سازد.

بانک انکشاف آسیایی اطالعات کافی را در مورد خود  110 .
و عملیات خود در وب سایت های خارجی اش به نشر میرساند. این 
وب سایت ها به صورت دوامدار بهبود یافته تا شرایط و انتظارات 
خواننده های ذینفغ خویشرا برآورده سازد. بانک انکشاف آسیایی 
همچنان برنامه های نشراتی اش را تقویت می نماید تا نشرات، 
دانش انکشافی، و اطالعات برای مخاطبان به وسیع ترین شکل 
ممکن را از طریق ترجمه به زبان های کشور های عضو در 
حال توسعه اش برای حمایت از توسعه اقتصادی مبنی بر دانش 
در منطقه، نشر نماید. بانک انکشاف آسیایی به اشتراک گذاری 
دانش محصوالت عمده اش از طریق کتابخانه سپرده گذاری بانک 
انکشاف آسیایی ادامه داده و راه های موثر را شناسایی می نماید تا 
دسترسی به نشریات بانک انکشاف آسیایی را بهبود بخشد. عالوه 
بر پخش دانش محصوالتش به صورت آنالین و چاپ شده، بانک 
انکشاف آسیایی از سایر سیستم ها مانند کنفرانس های منطقه ای 
و ملی و سایر رویداد ها استفاده می نماید تا دانش محصوالتش را 

شریک ساخته و با مقامات دولتی و سایر مخاطبین کلیدی تبادل 
نظر نماید.

ترجمه
زبان انگلیسی زبان کاری بانک انکشاف آسیایی می  111 .
باشد35. با این وجود، اسناد ها و سایر اطالعات اغلبا به زبان های 
تا مشوق مشارکت، درک و حمایت از  دیگر ترجمه می گردد 
فعالیت های کمک شده بانک انکشاف آسیایی توسط سهامدارانش 

و سایر سهامداران باشد36.

بانک انکشاف آسیایی ترجمه را مطابق به چارچوب  112 .
ترجمه تصویب شده سال 2007 انجام دهد. چنین ترجمه ها شامل 
اطالعاتی می باشد که الف( تجارت، پالیسی ها و تفکر استراتیژیک 
بانک انکشاف آسیایی را هدف قرارداده و مخاطبان گسترده بین 
المللی میباشد؛ ب( برای مشاوره عمومی خصوصا برای مردم 
آسیب دیده )پاراگراف 47( می باشد؛ ج( مربوط به کشور ها، پروژه 
ها، و برنامه های خاص می باشد؛ و د( برای وب سایت بانک 
انکشاف آسیایی در نظر گرفته شده میباشد. معیار برای ترجمه شامل 
سطح سواد مخاطبان موردنظر، زبان مخاطب، جایگزین های برای 

 .ترجمه، زمان الزم برای ترجمه و هزینه آن میباشد

بانک انکشاف آسیایی. 1966. توافقنامه تاسیس بانک انکشاف آسیایی. مانیال. )ماده 39.1(  35

درصورت تضاد میان نسخه انگلیسی و ترجمه آن در زبان های دیگر، نسخه انگلیسی آن مدار اعتبار میباشد.  36
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نقش ها و مسئولیت ها
اداره

از تالش  نظارت  و  هدایت  در  کلیدی  نقش  اداره  113 .
های ارتباطات عامه بانک انکشاف آسیایی ایفا می نماید تا 
تاثیراتشان را به حد اعظمی برساند. اداره در فعالیت های 
ارتباطی عامه اشتراک نموده ارتباطات موثر و باز داخلی 
را انکشاف می دهد تا اطمینان حاصل نماید که کارکنان از 
نظریات و جایگاه اداره آگاه باشند. کمیته مشورتی افشای 
از  تا  نموده  ایفای وظیفه  اداره  نظارتی  بدنه  عامه منحیث 

شرایط افشای پالیسی تفسیر، نظارت و بررسی نماید.

تمام دیپارتمنت ها و دفاتر

تمام دیپارتمنت ها و دفاتر بانک انکشاف آسیایی  114 .
مکاتبه  عنوان  به  باشد.  می  پالیسی  این  اج��رای  مسئول 
با  دفاتر،  دیپارتمنت ها و  تمام  کلیدی، روسای  کننده های 
مخاطبان خارجی به صورت فعاالنه ارتباط برقرار نموده 
و برای افزایش فهم اهداف و انگیزه بانک انکشاف آسیایی 
تالش نموده و اعتماد سهامداران را جلب نمایند. کارکنان 
پروژه  با سهامدارا ن  ارتباط  دیپارتمنت های عملیاتی در 
های خاص یک نقش کلیدی ایفا نموده و اطمینان حاصل می 
نمایند که شرایط افشا تطبیق گردد. آنها آگاهی میان مردم 
مورد  در  مدنی  جامعه  و  عامه، شخصی  های  از سکتور 
بانک  از  اطالعات  دسترسی  برای  عامه  حقوق  و  پالیسی 
انکشاف آسیایی مطابق به پالیسی را ترویج می نمایند. انجو 
با  ارتباطات  آسیایی  انکشاف  بانک  مدنی  جامعه  مرکز  و 
جامعه مدنی را حمایت می نماید. دیپارتمنت دانش و دفتر 
روابط خارجه با هم کار نموده تا انتشار دانش محصوالت 

را بهینه سازی نماید.

دفتر روابط خارجی

دفتر روابط خارجی مسئول اجرای و استفاده ثابت  115 .
پالیسی می باشد. دفتر روابط خارجه  در انجام ارتباطات فعال 
دیپارتمنت  اداره،  با  با سهامداران خارجی  موثر  تعامل  و 
ها، دفاتر و دفاتر ساحوی به صورت نزدیک کار می نماید. 
برای باالبردن تاثیر در منابع موجود، دفتر روابط خارجه 
نقش خود را اصالح نموده و عملکرد های خود را برای 

حمایت بهتر از پالیسی اولویت بندی می نماید.

افشا

میان  را  آزادی  فرهنگ  خارجه  رواب��ط  دفتر  116 .
کارکنان بانک انکشاف آسیایی تشویق نموده و به انکشاف 
مشوق ها برای به اشتراک گذاری فعاالنه اطالعات ادامه 

می دهد. 

روابط  دفتر  در  افشا  و  عامه  اطالعات  بخش  117 .
انکشاف  بانک  های  دیپارتمنت  و  دفاتر  تمام  به  خارجی 
آسیایی مشورت داده و از شرایط افشا پالیسی نظارت می 
جبری  آموزشی  های  برنامه  همچنان  بخش  همین  نماید. 
پالیسی  افشای  شرایط  روی  عملیاتی  کارمندان  برای  را 
برگذار نموده و مشوقه های کارکنان را حفظ نموده تا از 
انطباق بانک انکشاف آسیایی با پالیسی حمایت نماید. وی 
از کارهای کمیته مشورتی افشای عامه به صورت مستقیم 
در  پیشرفت  از  نظارتی  های  گزارش  و  و  نموده  حمایت 
اجرای پالیسی را به کمیته مشورتی افشای عامه تقدیم می 
نمایند )پاراگراف 142(. این بخش مردم را در باره اسناد 
های موجود عملیاتی در وب سایت بانک انکشاف آسیایی 
ردیابی  ب��رای  را  سیستم  یک  بخش  این  س��ازد.  می  خبر 

درخواستی ها مطابق با شرایط پالیسی حفظ می نماید.
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این بخش و دفاتر و دیپارتمنت  با  تیم وب سایت  118 .
های بانک انکشاف آسیایی در نشر اسناد و بهبود جستجو 
اطالعات در وب سایت بانک انکشاف آسیایی ک کار می 

نماید.

ترجمه

، شیوه  چارچوب ترجمه ،تصویب شده سال 2007. 119
های را طرح می نماید تا بانک انکشاف آسیایی دسترسی 
اطالعات در زبان های دیگر به غیر از انگلیسی را افزایش 
سال  در  آن  منابع  پیامدهای  با  همراه  چارچوب  این  دهد. 

2011 تحت بررسی قراردارد.

دفتر روابط خارجه پروژه های ترجمه میان بانک  120 .
به  ترجمه  پخش  در  نموده،  مدیریت  را  آسیایی  انکشاف 
دسترس عموم کمک نموده، عناوین ترجمه شده از طریق 
دفتر روابط خارجه را حفظ می نماید. هریک از ماموریت 
از  فهرستی  خارجه،  روابط  دفتر  هدایت  با  محلی،  های 
زبان  در  دوزبانه  ویرایشگران  و  شرایط  واجد  ترجمانان 

های مورد استفاده در کشور را حفظ مینماید.

کتاب افشا و مواد باالبردن آگاهی

دفتر روابط خارجه کتاب افشا کارکنان پالیسی37. 121 
ارتباطات عامه را با روش گام به گام اصالح می نماید تا 
کارکنان بانک انکشاف آسیایی را هدایت نموده تا اطالعات 
قرار  پالیسی را در دسترس عموم مردم  اسناد  عملیاتی و 
و  انکشاف  آگاهی  بردن  بلند  برای  جداگانه  موادها  دهند. 
انکشاف  بانک  ومقروضین  مشتریان  تا  گردد  می  بروز 
آسیایی را در تطبیق پالیسی هدایت نموده و سایر سهامداران 
عالقمند را از احکام پالیسی باخبر سازد. تمام این مواد در 
وب سایت بانک انکشاف آسیایی به نشر رسیده و در داخل 

کشور به صورت مناسب منتشر می گردد.

نشر اطالعات در سطوح کشور 

دانش  گذاری  اشتراک  به  آسیایی  انکشاف  بانک  122 .
عمده محصوالت خویش از طریق برنامه کتابخانه سپرده 
گذاری را ادامه می دهد. فشار اصلی فعالیت های اطالعات 

عامه بانک انکشاف آسیایی برای بهبود حضور و دسترسی 
نشریات و اطالعات از فعالیت های بانک انکشاف آسیایی 
می باشد. مشارکت های جدید با متفکرین، نهاد های علمی 
و سایر شرکای توسعه ای در کشور های عضو در حال 

توسعه بانک انکشاف آسیایی اولویت بندی می گردند.

نمایندگی دفاتر و ماموریت های محلی

،بخاطر  محلی  های  ماموریت  و  دفاتر  نمایندگی  123 .
نزدیکی با مخاطبان، تخصص عملیاتی و اقتصادی و فهم 
کامل آنها از فرهنگ و حقیقت های ارتباطی در کشور و 
منطقه که ساکن هستند، نقش کلیدی را در ارتباطات موثر 

عامه ایفا می نمایند.

ریس های نمایندگی دفاتر و ماموریت های محلی  124 .
و  بوده  آسیایی  انکشاف  بانک  کلیدی  گان  گیرنده  ارتباط 
سعی بخرچ خواهند داد تا ارتباطات بانک انکشاف آسیایی 
با رسانه ها، رهبران نظر، و تصمیم گیرندگان را در کشور 

یا منطقه شان وسعت داده و تقویت نمایند.

بانک انکشاف آسیایی تمام سعی خود را می نماید  125 .
تعداد کارکنان بخش روابط خارجی در ماموریت های  تا 
محلی را افزایش دهد. آنها برای ریس های ماموریت یا دفتر 
خویش حمایت و مشاوره مهیا نموده، بخشی از تیم اداری 
ماموریت محلی بوده، و از تمام فعالیت ها در ماموریت به 
طور کامل آگاهی خواهند داشت. کارکنان روابط خارجی 
ماموریت محلی دارای شایستگی و واجد شرایط پایدار بوده 

و برنامه های آموزشی منظم را دریافت خواهندکرد. 

مسئولیت های عمده کارکنان بخش روابط خارجی  126 .
ماموریت محلی شامل موارد ذیل می گردند: )الف( ایجاد 
های  گ��روپ  از  ای  گسترده  طیف  با  رابطه  پ��رورش  و 
عمومی و خصوصی برای تسهیل تعامل با کارکنان ارشد 
بانک انکشاف آسیایی؛ )ب( حصول اطمینان از دسترسی 
به  المللی  بین  و  محلی  های  رسانه  ب��رای  طورمنظم  به 
نمایندگان بانک انکشاف آسیایی و اطالعات؛ )ج( نظارت 
بر اخبار محلی، ملی و بین المللی به زبان انگلیسی و زبان 
)های( محلی از مسائل مورد عالقه بانک انکشاف آسیایی؛ 
و )د( کمک به کارکنان ماموریت محلی و عموم مردم در 

http://www.adb.org/Documents/Handbooks/Disclosure/ .کتاب افشای کارکنان  37
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پالیسی. برای بهبود ثبات و  با شرایط افشای  داخل کشور 
کارکنان  اطالعات،  گذاری  اشتراک  به  رساندن  اکثر  حد 
دفتر  در  شان  همتایان  و  محلی  دفاتر  در  خارجی  روابط 
یا  را حضوری  یکدیگر  منظم  به صورت  خارجه  روابط 
کارکنان  نمایند.  می  مالقات  ویدیویی  کنفرانس  طریق  از 
روابط خارجی ماموریت محلی دارای خطوط گزارش دهی 
دوگانه به کشور مربوطه یا مدیر منطقه ای و دفتر روابط 

خارجه می باشند.

کمیته مشورتی افشای عامه

کمیته مشورتی افشای عامه از شرایط افشای پالیسی  127 .
تفسیر، نظارت و بررسی می نماید. کمیته مشورتی افشای 
دفتر  مدیراصلی  )ریس(،  اداره  مدیرکل  از  متشکل  عامه 
روابط خارجه، سکرتریت، و مشاور عمومی بوده و مستقیما 
به ریس گزارش می دهد. درصورت نیاز آنها گرد هم می 
بررسی  را  اطالعات  برای  ها  درخواستی  از  آنعده  تا  آیند 
نمایند که توسط سایر دفاتر و دیپارتمنت های بانک انکشاف 
آسیایی رد شده باشند. کمیته مشورتی افشای عامه صالحیت 
دارد تا تصامیم برای رد دسترسی به اطالعات را حمایت یا 
لغو نماید، به استثنای تصامیم هئیت مدیره برای محدود کردن 
عامه  افشای  مشورتی  کمیته   .)101 )پاراگراف  دسترسی 
منافع عمومی اطالعات  برای  افشا  همچنان درخواستی ها 
تحت پوشش استثنائات پالیسی را بررسی مینماید )پاراگراف 
99(. واحد اطالعات عامه و افشا در دفتر روابط خارجی 
حمایت دبیرخانه را برای کمیته مشورتی افشای عامه جلب 
می نماید. کمیته مشورتی افشای عامه گزارش های ساالنه 
روی پالیسی ارتباطات عامه و ارزیابی شرایط اجرای افشا 
نماید. گزارش ساالنه  تایید می  و  پالیسی را بررسی  تحت 
به عموم مردم،  افشای اطالعات  از  امتناع  حاوی خالصه 
هرگونه توصیه ها برای تغیر پالیسی و بخش های راهنمای 
مربوطه آن، یا ساختار سازمانی حمایت از افشای عمومی 

اطالعات بانک انکشاف آسیایی می باشد.

پنل مستقل تجدید نظر

پنل مستقل تجدید نظر ادعا های را مورد بررسی  128 .
از  تخطی  به  را  آسیایی  انکشاف  بانک  که  دهد  می  قرار 
پالیسی با محدود کردن دسترسی به اطالعات که به صورت 

پالیسی افشا می گردد، متهم نموده باشند. این  عادی تحت 
پنل صالحیت دارد تا تصامیم کمیته مشورتی افشای عامه 
به انکار دسترسی به اطالعات را حمایت یا لغو نماید. پنل 
شده  گرفته  تصامیم  تا  ندارد  نظر صالحیت  تجدید  مستقل 
را   101 و   99 های  پاراگراف  در  آسیایی  انکشاف  بانک 
تجدید نظر نماید. اعضای پنل مستقل تجدید نظر متشکل از 
سه کارشناس خارجی روی موضوعات دسترسی اطالعات 
می باشد38. اعضای پنل مستقل تجدید نظر به صورت نوبتی 
و در صورتی کار می نماید که کمیته مشورتی افشای عامه 
از آن بخواهد تا به موضوع رسیدگی نماید. تا حد امکان، 
تلفن،  طریق  از  را  شان  رسیدگی  نظر  تجدید  مستقل  پنل 
ایمل، و/یا لینک ویدیویی انجام می دهند. دفتر سکرتریت 
حمایت دبیرخانه را برای پنل مستقل تجدید نظر مهیا می 

سازد.

مقروضین و/یا مشتریان

برای پروژه های بانک انکشاف آسیایی، بسیاری  129 .
از مسئولیت های برای افشای اطالعات به عهده مقروضین 
و/یا مشتریان می باشد. مقروضین و/یا مشتریان با کارکنان 
ساحه  در  کانونی  نقاط  تا  نموده  کار  عملیاتی  های  بخش 
پروژه را پیدا نموده و اطالعات و گفتگو در مورد پروژه 
نقاط   .)47 )پاراگراف  نماید  مهیا  را  دیده  آسیب  مردم  با 
کانونی پروژه از وب سایت بانک انکشاف آسیایی استفاده 
می نماید تا به پروژه و اطالعات مرتبط به کشور دسترسی 
حاصل نموده و آنرا در اختیار جناح های عالقمند با استفاد 

از میکانیزم مناسب محلی و فرهنگی قرار دهد.

روش ها برای دسترسی به 
اطالعات

افشای بالدرنگ

وب سایت بانک انکشاف آسیایی ابزار عمده برای  130 .
افشای بالدرنگ اطالعات و اسناد طبق شرایط پالیسی می 
اسناد  و  اطالعات  بالدرنگ  افشا  های  وسیله  سایر  باشد. 
توسط بانک انکشاف آسیایی ، مقروضین و مشتریان نظر 

اعضای پنل مستقل تجدید نظر توسط ریس کاندید شده و توسط هیئت مدیره تصویب می گردد. سه عضو پنل مستقل تجدید نظر شامل )i( یک نمایند از کشور های   38

عضو درحال توسعه با تجربه کافی روی موضات دسترسی به اطالعات؛ )ii( یک متخصص روی دسترسی به اطالعات مستقل از هر حکومت؛ و )iii( یک 
متخصص در دسترسی اطالعات در یک محیط تجاری، خواهند بود.
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اطالعات  افشا  هدف  و  نظر  مورد  مخاطب  یا  گیرنده  به 
مورد نظر استفاده می گردد.

درخواست برای اطالعات

تمام درخواست ها برای اطالعات و اسناد باید به  131 .
صورت تحریری باشد )ایمل، پوست، فورم فیدبک انترنتی، 
افشا  و  عامه  اطالعات  واحد  به  ها  درخواست  فکس(.  یا 
انکشاف  بانک  به  پوست  توسط  آسیایی:  انکشاف  بانک  به 
آسیایی، جاده 6، شهر مندولیانگ1550 مترو مانیال، فیلپین؛ 
از طریق ایمل به disclosure@adb.org ؛ یا از طریق 
ها  درخواست  میگردد.  ارسال   +6326362649 به  فکس 
همچنان به دفتر نمایندگی ماموریت محلی، دفتر یا دیپارتمنت 
مربوطه بانک انکشاف آسیایی ارسال می گردد. درخواستی 
ها برای اطالعات باید مشخص باشد تا بانک انکشاف آسیایی 

در مدت زمان مناسب آن را پیدا نماید.

دفتر یا دیپارتمنت مربوطه بانک انکشاف آسیایی  132 .
مشخص می سازد که آیا سند حاوی اطالعات است که نظر 
به حکم مندرج ماده 97 فاش نگردد. بانک انکشاف آسیایی 
همکاران  و  مشتریان  مقروضین،  به  مناسب  صورت  به 
در  افشا  و  اطالعات عامه  واحد  نماید.  مالی مشورت می 
هدایات  آسیایی  انکشاف  بانک  کارکنان  به  لزوم  صورت 

الزمه را مهیا می سازند.

، اطالعات تاریخی در  نظر به حکم مندرج ماده 98. 133
صورت درخواست در دسترس قرار می گیرد. درخواستی 
را  شده  خواسته  اطالعات  باید  تاریخی  اطالعات  های 
به  دسترسی  برای  گنگ  های  درخواستی  سازد.  مشخص 

اطالعات تاریخی مورد قبول نمی باشد.

محدویت زمانی برای پاسخ به درخواستی 
های اطالعات کنونی

بانک انکشاف آسیایی از دریافت درخواستی در  134 .
ظرف 5 روز کاری خبر می دهد. بانک انکشاف آسیایی 
بزودی به درخواست کننده از تصامیم گرفته شده پیش از 
20 روزکاری پس از دریافت درخواست اطالع می دهد. 
در پاسخ آن، بانک انکشاف آسیایی یا اطالعات خواسته شده 
را مهیا ساخته یا دالیل رد درخواست را با ذکر ماده های 

مشخص پالیسی بیان می دارد. در صورت رد درخواست، 
تجدید  حق  از  را  کننده  درخواست  آسیایی  انکشاف  بانک 
نظرش مطابق پاراگراف های 141–136 پالیسی اگاه می 
سازد39. بانک انکشاف آسیایی فهرست از درخواستی های 
بررسی شده تصامیم گرفته شده )قبول یا رد با دلیل ردشدن( 

به روی وب سایت خود به نشر می رساند.

زبان درخواست

درخواستی ها به زبان انگلیسی یا هرزبان رسمی  135 .
انکشاف  بانک  به  آسیایی  انکشاف  بانک  اعضای  ملی  یا 
آسیایی تسلیم می گردد. درخواست برای اطالعات و اسناد 
ارائه شده در زبان های غیر از انگلیسی متوجه ماموریت 

های محلی مربوطه میگردد.

تجدید نظر

را  مرحله  دو  روند  یک  آسیایی  انکشاف  بانک  136 .
اتخاذ می کند که از طریق آن درخواست کننده زمانی تجدید 
نظر می نماید که بدین باور باشد که بانک انکشاف آسیایی 
باشد.  کرده  رد  پالیسی  تخطی  با  را  هایشان  درخواستی 
پالیسی که  تا استثنائات  یک تجدید نظر میتواند ثبت گردد 
دسترسی اطالعات را محدود می سازد را لغو نماید، در 
صورتیکه که منافع افشا عامه آن زیاد تر از ضرر آن باشد. 
راه حل موجود به درخواست کننده که در تجدید نظر موفق 
شده باشد محدود به دریافت اطالعات خواسته شده می باشد. 
روند دو مرحله ای تجدید نظر تاسیس می گردد چنانچه در 

پاراگراف های 141–137 شرح شده است.

مرحله اول تجدید نظر: کمیته مشورتی افشای عمومی

یک درخواست کننده که درخواستش توسط بانک  137 .
انکشاف آسیایی برای دسترسی به اطالعات رد شده باشد 
مشورتی  کمیته  با  را  نظر  تجدید  درخواست  تا  تواند  می 
افشای عامه درصورتی ثبت نماید که درخواست کننده قادر 
باشد تا الف( یک استدالل معقول را ارائه نماید که طی آن 
بانک انکشاف آسیایی پالیسی را با محدود کردن دسترستی 
به اطالعات خواسته شده نقض نموده باشد، یا ب( دوسیه 
منافع عامه را شکل داده تا استثنائات پالیسی که دسترسی به 

اطالعات خواسته شده را محدود می سازد، لغو نماید.

این چارچوب زمانی روی مواردی عملی نمی گردند که بانک انکشاف آسیایی از حق ویژه خود استفاده می نماید به موجب پارگراف 101 که اطالعاتی که به صورت   39

عادی فاش می گردد باید فاش نگردد. درین صورت، بانک انکشاف آسیایی موضوع را به هیئت مدیره برای تصمیم نهایی تسلیم می نماید.
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کمیته مشورتی افشای عامه از دریافت درخواستی  138 .
5 روز کاری اطالع می دهد. در جریان بررسی  پس از 
تجدید نظر، کمیته مشورتی افشای عامه استثنائات پالیسی 
اگر  گیرد.  می  نظر  در  را   97 پاراگراف  شده  مشخص 
عامه  منافع  برترجستن  براساس  نظر  تجدید  درخواست 
آن  به  عامه  افشای  کمیته مشورتی  باشد،   99 ماده  مندرج 
رد  یا  افشا  برای  توصیه  هرنوع  مگر  نماید  می  رسیدگی 
نیاز به تصویب هیئت مدیره برای حفظ سوابق  اطالعات 
نهایی می  آنها  دارد؛ و تصامیم  اسناد  برای سایر  و ریس 
درخواست  به  بزودی  عامه  افشای  مشورتی  کمیته  باشد. 
کننده از تصامیم گرفته شده پیش از 20 روزکاری پس از 
دریافت درخواست اطالع می دهد مگر اینکه هیئت مدیره 
نظر به ماده 99 تصمیم اتخاذ نموده باشند. درین صورت، 
به محض تصمیم هیئت مدیره مطلع می  کننده  درخواست 

گردد. 

مرحله دوم تجدید نظر: پنل مستقل تجدید نظر

رد  تصمیم  از  عامه  افشای  مشورتی  کمیته  اگر  139 .
درخواست برای اطالعات حمایت نماید، درخواست کننده 
می تواند تا درخواستی تجدید نظر را به پنل مستقل تجدید 
نظر ثبت نماید. پنل مستقل تجدید نظر ادعا را برسی می 
نماید که بانک انکشاف آسیایی را متهم به تخطی از پالیسی 
توسط محدود سازی دسترسی به اطالعات نموده باشد. در 
روند بررسی درخواست تجدید نظر، پنل مستقل تجدید نظر 
درخواست تجدید نظر، استثنائات وبیانیه های پالیسی، در 
توسط  که  نماید  می  مالحظه  درصورتی  وجود،  صورت 
بانک انکشاف آسیایی و/یا جناح سوم مربوطه مخالف افشا 
اطالعات ثبت گردیده باشد. پنل مستقل تجدید نظر صالحیت 
یا  افشای عامه را حمایت  تا تصامیم کمیته مشورتی  دارد 
لغو نماید و تصمیم این پنل نهایی می باشد. پنل مستقل تجدید 
نظر مکلف است تا درخواستی های مواصلت شده را در 
مدت 45 روز پس دریافت رسیدگی نماید. پنل مستقل تجدید 
نظر درخواستی های تجدید نظر علیه تصامیم هیئت مدیره 
یا ریس را در صورتی نباید بررسی کند، درصورت وجود 
برتری  اساس  بر  نظر  تجدید  درخواست  که  فقره،  چنین 
جستن منافع عامه مندرج ماده 99 یا استفاده حقوق شان در 

انکار دسترسی به اطالعات مندرج ماده 101 باشد.

تسلیم دهی درخواست تجدید نظر و اطالع رسانی 
تصامیم

تمام درخواستی های تجدید نظر به کمیته مشورتی  140 .
روز   90 ظرف  در  و  تحریری  صورت  به  عامه  افشای 
آسیایی  انکشاف  بانک  اولیه  تصمیم  اتخاذ  از  پس  کاری 
ثبت  شده،  درخواست  اطالعات  به  دسترسی  انکار  برای 
مستقل  پنل  برای  نظر  تجدید  های  درخواست  تمام  گردد. 
روز   90 ظرف  در  و  تحریری  ص��ورت  به  نظر  تجدید 
در  افشای عامه  کمیته مشورتی  اتخاذ تصمیم  از  کار پس 
حمایت از تصمیم ابتدایی بانک انکشاف آسیایی برای انکار 
دسترسی به اطالعات، ثبت گردد. درخواستی های تجدید 
تجدید  مستقل  پنل  یا  عامه  افشای  مشورتی  کمیته  به  نظر 
نظراز طریق واحد اطالعات عامه و افشا بانک انکشاف 
 6 جاده  آسیایی،  انکشاف  بانک  به  پوست  توسط  آسیایی: 
طریق  از  فیلپین؛  مانیال،  مترو  مندولیانگ1550  شهر   ،
ایمل به disclosure@adb.org ؛ یا از طریق فکس به 
6326362649+ تسلیم داده شود. درخواستی های تجدید 
از زمان  بدست برسد، خارج  90 روز  از  فراتر  نظر که 
تلقی شده و مالحظه نمی گردد. تمام درخواستی های تجدید 
حاوی  دارای  و  شده  ارسال  کوتاه  نامه  یک  با  باید  نظر 

مطالب ذیل باشد:
شرح اصلی از اطالعات خواسته شده، و  (i )

متن اصلی برای حمایت از ادعا درخواست کننده مبنی  (ii )
بر تخطی بانک انکشاف آسیایی از پالیسی یا برتری 

جستن منافع عامه )پاراگراف 99(

نظر،  تجدید  درخ��واس��ت  ع��زل  درص����ورت  141 .
عدم  الف(  از  شود  می  داده  اطالع  کننده  درخواست  به 
اطالعات  ارائه  عدم  ب(  الزمه،  زمان  در  ثبت  موفقیت 
کافی برای حمایت از درخواست تجدید نظر، یا ج( اینکه 
نظر  تجدید  مستقل  پنل  یا  عامه  افشای  مشورتی  کمیته 
را  شونده  نظر  تجدید  موضوع  به  رسیدگی  صالحیت 
ندارند. درصورتیکه بانک انکشاف آسیایی یا پنل مستقل 
تجدید نظر از تصمیم اولیه برای رد دسترسی به اطالعات 
آسیایی  انکشاف  بانک  نماید،  حمایت  را  شده  درخواست 
درخواست کننده را از تصمیم باخبر ساخته و دالیل آنرا 
آسیایی  انکشاف  بانک  مشخص می سازد. در صورتیکه 
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سترسی  رد  برای  اولیه  تصمیم  نظر  تجدید  مستقل  پنل  یا 
به اطالعات درخواست شده را لغو نماید، بانک انکشاف 
و  ساخته  باخبر  تصمیم  از  را  کننده  درخواست  آسیایی 
انکشاف  بانک  اطالعات خواسته شده را مهیا می سازد. 
نظر،  تجدید  های  درخواستی  تمام  از  فهرستی  آسیایی 
ماهیت آنها، و تصامیم گرفته شده در قبال شانرا در وب 
سایت خود به نشر می سپارد. این فهرست به محض اتخاذ 

تصمیم بروز می گردد.

نظارت و گزارش دهی
پالیسی نظارت  انکشاف آسیایی از اجرای  بانک  142 .
نموده و تاثیرات آنرا ارزیابی مینماید ) ضمیمه 4 چارچوب 
نتیجه برای پالیسی را شرح می دهد(. بانک انکشاف آسیایی 
گزارش ساالنه از نتایج نظارت را بروی وب سایت خود 

به نشر میرساند.

می  اجازه  سهامداران  به  آسیایی  انکشاف  بانک  143 .
دسترسی  اطالعات  به  نموده،  بلند  را  موضوعات  تا  دهد 
داشته، و با بانک انکشاف آسیایی در اجرای پالیسی تعامل 
داشته باشد. بانک انکشاف آسیایی نام اشخاص یا گروه های 
را فاش نمی سازد که نگرانی هایشان را از اجرای پالیسی 

بیان داشته اند.

تاریخ اجرای پالیسی و بررسی 
پالیسی

اجرا  قابل   144 .2012 اپریل   2 تاریخ  از  پالیسی  این 
از  بعد  جامع  بررسی  یک  آسیایی  انکشاف  بانک  میباشد. 
تاریخ  از  5 سال  از  نه بیش  اندازد،  به راه می  یک مدت 
اجرای پالیسی. این بررسی افراد و سازمانهای عالقمند را 

 .درگیر میسازد
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های  هزینه  شامل  پالیسی  آمیز  موفقیت  اجرای  145 .
اضافی می باشد. منابع اضافی برای ترجمه اوراق اطالعتی 
پروژه نیاز خواهد بود تا بودجه ساالنه از چارچوب ترجمه 
را ازدیاد بخشد. شرایط بودجه اضافی برای سایر خدمات 
 2011 ترجمه  چارچوب  بروزرسانی  جریان  در  ترجمه 

اریابی خواهد شد.

کارکنان بانک انکشاف آسیایی، مقامات دولتی، و  146 .
سایر سهامداران عالقمند از قوانین پالیسی و اینکه چگونه 
تاثیر  را  آسیایی  انکشاف  بانک  کاری  روند  تغیرات  این 
افزایش  از روش های مختلف  آگاه خواهند شد.  میگذارد، 
آگاهی استفاده خواهد شد از جمله جلسات آموزشی رو در 
رو در دفتر اصلی یا دفاتر ساحوی بانک انکشاف آسیایی، 
ویدیوکنفرانس در زمان ممکن. جلسات داخل کشوری در 
به  نمایندگی  و  ساحوی  ماموریت  متوسط  و  بزرگ  دفاتر 
به  خارجه  روابط  دفتر  گردد.  می  برگزار  مناسب  شکل 
بودجه آموزشی پس از تصویب پالیسی نیاز خواهد داشت.

تعداد  به  وابسته  نظر  تجدید  مستقل  پنل  بودجه  147 .
درخواستی های تجدید نظر واصل شده به این نهاد می باشد 
ساالنه  سازی  بودجه  روند  در  آن  برای  مناسب  بودجه  و 
در نظر گرفته می شود. اعضای پنل مستقل تجدید نظر به 
اساس نوبتی کار نموده یا زمانیکه از آنها خواسته شود تا به 

درخواست تجدید نظر رسیدگی نمایند. هزینه هر روز کار 
برای شان پرداخت می گردد.

حدود 700000. 148 دالر در منابع بودجه اضافی برای 
اجرای این پالیسی نیاز می باشد، چنانچه در پاراگراف های 
آینده، شامل هزینه  147-145 شرح شده، بیش از 5 سال 
یک بار در حدود 120000 دالر برای آموزش بلند بردن 
آگاهی. و این وابسته به روند تخصیص بندی بودجه ساالنه 
می باشد که در آن زمان نیاز های منابع به صورت دقیق 
مجددا ارزیابی می گردد. اختصاص کمک ها برای انجام 

نظرسنجی جهانی فهم در هر سه سال ادامه خواهد داشت.

به  دسترسی  روی  بیشتر  تاکید  براین،  ع��الوه  149 .
قابل  رشد  با  همراه  محلی،  سهامداران  برای  اطالعات 
سال  آسیاییدر  انکشاف  بانک  های  پروژه  تعداد  در  توجه 
های اخیر، به منابع بیشتر کارمندان نیاز خواهد داشت تا 
ارتباطی  های  پالن  تهیه  در  را  انکشاف  های  دیپارتمنت 
مختص به پروژه کمک نماید. برای حمایت از نشر فعالیت 
های امدادی در ساحه، کارکنان ملی و اداری در ماموریت 
های کوچک و متوسط محلی در 5 سال آینده در صورت 
روابط  وقت  تمام  کارکنان  که  گرفته می شود  به مالحظه 
استخدام در طول  نیاز های مفصل  باشند.  نداشته  خارجی 

 .آماده سازی بودجه ساالنه بازبینی می گردد
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10 بررسی انطباق

شرایط افشای پالیسی ملوط به بررسی انطباق نظر به  150 .
پالیسی مندرج  باشد.  انکشاف آسیایی  بانک  میکانیزم حسابدهی 
های  پاراگراف  مندرج  افشا  جریئات   ،26–34 های  پاراگراف 
101–35، و ترتیبات اجرا مندرج پاراگراف های 144–113 ملوط 
به بررسی انطباق تحت میکانیزم حسابدهی بانک انکشاف آسیایی 

 .میباشد
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روند مشورتی خارجی

بررسی پالیسی ارتباطات عامه در فبروری 2010. 1 با انتصاب یک کمیته ارشد هدایتی داخلی به ریاست 
مدیر عمومی اداری آغاز گردید. بانک انکشاف آسیایی یک وب سایت بررسی اختصاصی از پالیسی ارتباطات 
عامه را راه اندازی نمود تا آغاز روند بررسی را اعالن نماید. این بررسی یک داستان داغ در خبرنامه مشارکت 
بانک انکشاف آسیایی بود، بولتن الکترونیکی با بیش از 1000 مشترکین بسیاری آن از جامعه مدنی، دانشگاه 

ها، و سایر نهاد های انکشافی.

بانک انکشاف آسیاییاز عموم مردم دعوت نمود تا روی پالیسی 2005. 2 از طریق وب سایت بررسی 
پالیسی ارتباطات عامه ابراز نظر نمایند. مدت 2 ماهه برای پذیرش نظریات مردم در تاریخ 15 اپریل 2010 
ختم گردید. در طی این مدت، داده ها از داخل و خارج بانک انکشاف آسیایی بیرون کشیده شد تا اولین پیش 
نویس مشورتی پالیسی را تهیه نمایند. نظریات دریافت شده در وب سایت بررسی پالیسی ارتباطات عامه همراه 

با پاسخ بانک انکشاف آسیاییمنتشر شد.

پیش نویس مشاوره به تاریخ 2 جون 2010. 3 به روی وب سایت بانک انکشاف آسیایی نشر گردید. آن 
شامل تغیرات سرمقاله ای بوده و بروز رسانی ها را روی روند تجاری بانک انکشاف آسیایی منعکس نمود. این 
پیش نویس و نظریات درمورد پالیسی مبنای اساسی برای بحث در جریان مشاوره های بعدی در داخل کشور 

گردید. آن به زبان های بهاسا اندونیزیا، چینایی، هندی، خمر، و روسی ترجمه گردید.

مشاوره های گسترده از تاریخ 15 جون تا 2 آگوست 2010. 4 برگزار گردید. برنامه و جدول زمانی 
مشاوره عمومی در وب سایت بانک انکشاف آسیایی پوست گردید. این مشاوره ها با استفاده از پاورپوینت ارائه 
گردید تا پس زمینه و محتوی به مشاوره، مجموعه از نقاط آماده شده برای بحث، و اولین پیش نویس پالیسی را 

تهیه نماید.

به صورت کل، 20 جلسه مشورتی در 12. 5 کشور ذیل برگزارشد: آسترالیا، بنگلدیش، کمبودیا، کانادا، 
جمهوری خلق چین، جرمنی، هندوستان، اندونیزیا، جاپان، فلپین، تاجکستان و ایاالت متحده آمریکا. بیش از 
500 سهامدار درین مشاوره ها شرکت داشتند. آنها به نمایندگی دولت، جامعه مدنی از جمله مردم آسیب دیده، 
سازمان های مقایسه ای، دانشگاه ها، و سکتور خصوصی شرکت نموده بودند. این مشورت ها در زبان انگلیسی 

و زبان های مربوطه محلی با تسهیل کنندگان و ترجمانان مورد نیاز انجام شد.

باوجودیکه اکثر شرکت کنندگان هدف و جهت پالیسی را خوب شناسایی نمودند، آنها توصیه های ذیل  6 .
را ابراز داشتند:

همتراز ساختن پالیسی با بهترین روش های افشا سایر بانک های توسعه ای چند جانبه (i )
ایجاد یک میکانیزم تجدید نظر مستقل برای درخواستی های رد شده (ii )

بررسی استثنائات پالیسی در قبال افشا (iii )
بهبود تعامل مردم آسیب دیده در سطح منطقه (iv )

افزایش شفافیت هیئت مدیره (v )
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افزایش افشای اطالعات مربوط به فعالیت های سکتور خصوصی (vi )
افزایش و بهبود ترجمه (vii )

افشا گزارش های تفتیش و تمام اطالعات در باره شرکت ها و افراد منع شده (viii )

تمام خالصه های مشاوره از جمله فهرستی از اشتراک کنندگان در وب سایت بررسی پالیسی ارتباطات  7 .
عامه نشر گردید.

، پیش نویس دوم مشاوره در مورد پالیسی، خالصه نظریات خارجی و پاسخ  در 26 نوامبر 2010. 8
بانک انکشاف آسیایی در وب سایت ویژه جهت اخذ نظریات بیشتر برای مدت یکماه به نشر رسید. آن همچنان 
به زبان های باهاسا اندونیزیا، چنیایی، هندی، خمر و روسی ترجمه شد. تا حد ممکن، پیش نویس دوم نظریات 

دریافت شده مردم در جریان روند مشورتی را به هم آمیخت.

بعداز مالحظه نظریات حاصله روی پیش نویس دوم، یک مقاله کاری برای مالحظه هیئت مدیره در  9 .
16 فبروری 2011 تهیه گردید. مقاله کاری و پاسخ بانک انکشاف آسیاییبرای نظریات دریافت شده روی پیش 

نویس مشورتی دوم به روی وب سایت بررسی پالیسی ارتباطات عامه نشر گردید.

به عنوان بخشی از روند مشاوره، تیم بررسی پالیسی ارتباطات عامه با نمایندگان مجمع انجو در مورد  10 .
بانک انکشاف آسیاییو ابتکار شفافیت جهانی به صورت متعدد دیدار نمودند تا روی برسی صحبت نموده و از 
نظریات شان استفاده نمایند. در جنوری 2011، ابتکار شفافیت جهانی میزمدوری را درمورد بررسی پالیسی 
ارتباطات عامه در مانیال سازماندهی نمودند. در ماه می 2011، بانک انکشاف آسیاییدر یک میز گرد روی 
پالیسی ارتباطات عامه تنظیم شده توسط مجمع انجو در مورد بانک انکشاف آسیاییدر جریان چهل و چهارمین 
نشست ساالنه بانک انکشاف آسیاییدر هانوی، ویتنام شرکت نمود. در هر دو مورد، بانک انکشاف آسیاییدر مورد 

پالیسی ارتباطات عامه و بررسی هایش معلومات ارئه نموده و به جواب سوالت شرکت کنندگان پرداخت.



38

 پالیسی 
 ارتباطات 

عامه 2011

 ضمیمه 2
افشای اطالعات در سایر بانک های 

انکشافی چند جانبه

اساس هدایتی پالیسی های افشا اطالعات در بانک های انکشافی چند جانبه یک نیاز برای شفافیت در عملیات  1 .
ها میباشد. سازمان های مقایسه کننده بانک انکشاف آسیایی درین اواخر پالیسی های افشای اطالعات خود را تجدید نظر 
نموده یا در حال تجدید نظر پالیسی هایشان می باشند تا شفافیت و حسابدهی را افزایش دهند. در هریک ازین نهاد ها، تجدید 

نظر پالیسی شامل افزایش در دامنه اسناد افشا شده و روند دسترسی به آن اطالعات می باشد.

بانک انکشاف آفریقایی
در ماه مارچ 2004، بانک انکشاف آفریقایی پالیسی افشا اطالعات عامه را تایید نمود که در اکتوبر سال 2005. 2 
اصالح شده بود. وی در جستجوی افشای تمام اطالعات در مورد فعالیت ها و عملیات های بانک انکشاف آفریقایی می 

باشد مگر اینکه دالیل قانع کننده برای عدم افشای آن وجود داشته باشد.

برای اطالعات عملیاتی، این پالیسی طیف گسترده از اسناد را مشخص می سازد که در دسترس عموم مردم  3 .
قرار می گیرد از جمله شرح مختصر از هر سند و بیان مرحله آماده سازی آن. این پالیسی شامل مرجع های مشخص 
به اطالعات مالی، اداری، و حقوقی در مورد گروپ بانک انکشاف آفریقایی که در دسترس مردم قرار خواهد گرفت، 

می باشد.

بصورت نمونه، این پالیسی مشخص می گرداند که اوراق پیش نویس عملیاتی پالیسی و اوراق پیش نویس  4 .
استراتیژی کشور 50 روز پیش از بحث روی آن توسط هیئت مدیره باید افشا گردد تا روند مشوره و اشتراک سهامداران 

را بهبود بخشد.

نوع از اطالعات که باید سری یا محرمانه باقی بماند شامل موارد ذیل می گردد: اطالعات مالی داخلی که  5 .
فعالیت های گروپی بانک انکشاف آفریقایی را در مارکیت های سرمایه و مالی متاثر میسازد، اطالعات مالی، تجاری، و 
امالکی از نهاد های خصوصی دریافت شده توسط گروپ بانک انکشاف آفریقایی در تجزیه و مذاکرات قرضه ها، مگر 

اینکه آن نهاد های خصوصی اجازه افشا چنین اطالعات را داده باشند.

هیئت مدیره بانک انکشاف آفریقایی پالیسی افشای اطالعات خویش را بررسی نموده و هدف آن تکمیل بررسی  6 .
در سال 2011 میباشد.

بانک اروپایی برای بازسازی و انکشاف
بانک اروپایی برای بازسازی و انکشاف پالیسی اطالعات عامه خویش را در جوالی 2011. 7 اصالح نمود. این 

پالیسی اصالح شده در نوامبر 2011 اجرا گردید.
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پروفایل های پروژه )خالصه اسناد پروژه( در روی وب سایت بانک اروپایی برای بازسازی و انکشاف به  8 .
مدت حداقل 30 روز قبل از مالحظه هیئت مدیره برای پروژه های سکتور خصوصی به نشر می رسد، مگر اینکه پروژه 
در محدویت استثنا قرار گیرد که درین صورت خالصه سند پروژه به زودترین حد ممکن پیش از توزیع نشر میگردد. 
خالصه اسناد پروژه برای پروژه های سکتور خصوصی 60 روز قبل از رسیدگی هیئت مدیره در دسترس عموم قرار 
می گیرد. پروفایل ها به زبان انگلیسی و سایر زبان های ملی کشوریکه پروژه در آن موقعیت دارد، در دسترس می باشد. 

در صورت تغیرات مالی، آنها بروز می گردد.

تحت پالیسی اصالح شده 2011، برای عموم مردم 45. 9 روز وقت داده می شود تا نظریات خویش را در مورد 
تهیه استراتیژی های کشور بیان دارند. هنگامیکه پالیسی اصالح تطبیق گردد، پیش نویس استراتیژی های کشور در 
زبان های رسمی ملی مربوطه منتشر می گردد تا روند مشاوره عمومی را تسهیل سازد. خالصه از نظریات مردم و 
پاسخ کارکنان بانک اروپایی برای بازسازی و انکشاف به هیئت مدیره پیش از تصویب نهای استرتیژی کشور تهیه می 
گردد. خالصه نظریات مردم پس از تصویب استراتیژی کشور در وب سایت بانک اروپایی برای بازسازی و انکشاف 
به نشر می رسد و استراتیژی تصویب شده در زبان ملی رسمی به نشر می رسد. پالیسی همچنان مشخص می سازد 
که پیش نویس استراتیژی های سکتوری برای مدت 45 برای بدست آوری نظریات مردم در وب سایت بانک اروپایی 
برای بازسازی و انکشاف پوست می گردد. خالصه از نظریات مردم و پاسخ کارکنان به هیئت مدیران پیش از تصویب 

استراتیژی سکتور تهیه میگردد.

پالیسی ارتباطات عامه 2011 شامل تعهد به دسترس گذاشتن ارزیابی تاثیر زیست محیطی و اجتماعی 60. 10 
روز برای پروژه های سکتور خصوصی و 120 روز برای پروژه های سکتور عامه پیش از مالحظه هیئت مدیره، در 
دفترمرکزی بانک اروپایی برای بازسازی و انکشاف در لندن و در دفتر محلی مربوطه در داخل کشور که در آن پروژه 

موجود است، می باشد.

بانک اروپایی برای بازسازی و انکشاف یک گزارش ساالنه روی تطبیق پالیسی اطالعات عامه خود را در  11 .
وب سایت خود به نشر می رساند که تعهدات روی پالیسی اطالعات عامه را خالصه نموده و چگونه آنها در طول سال 

گذشته عملی گردیدند. 

بانک سرمایه گذاری اروپا
بانک سرمایه گذاری اروپا به دادن دسترسی اطالعات به سهامداران متعد است تا آنها را قادر سازد تا درک  12 .
درست از حکومت داری، استراتیژی، پالیسی ها، فعالیت ها، شیوه ها، عملکردها، تاثیرات، و نتایج بانک سرمایه گذاری 
اروپا داشته باشند. پالیسی جدید شفافیت بانک سرمایه گذاری اروپا در فبروری 2010 قابل اجرا گردید. تمام اطالعات 
نگهداری شده توسط بانک سرمایه گذاری اروپا در صورت درخواست افشا می گردد مگر اینکه دلیل قانع کننده برای 
عدم افشای آن وجود داشته باشد. چون بانک سرمایه گذاری اروپا منحیث بانک فعالیت دارد، پس محدودیت های خاصی 

روی اطالعات افشا شونده وجود دارد.

برای بهبود دسترسی به اطالعات، بانک سرمایه گذاری اروپا به نظام زبان متعهد است که نیاز های جامعه  13 .
را درنظر می گیرد.

با محدودیت های اعمال شده قوانین و مقررات، تشخیص نهایی نوع اطالعات منتشر شونده برای عموم مردم به  14 .
عهده بانک سرمایه گذاری اروپا می باشد و تصامیم نشر اسناد از طریق وب سایت خود و/یا کاغذ به عهده بانک سرمایه 
گذاری اروپا می باشد. به صورت عموم، اسناد که به نفع منافع مردم تلقی شده یا اینکه منافع تعداد زیاد سهامداران و/یا 

اعضای عامه در آنه نهفته باشد، به چاپ میرسد.
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درحالیکه بانک سرمایه گذاری اروپا متعهد به پالیسی افشا و شافیت میباشد، نیز موظف است تا رازداری حرفه  15 .
ای را در مطابقت با قوانین اروپا احترام گذارد. مقررات ملی و استندرد های سکتور بانکی که قرارداد های تجاری و 
فعالیت های مارکیت را پوشش می دهد برای بانک سرمایه گذاری اروپا همچنان اعمال می گردد. استثنات شامل آنعده از 

اطالعات می گردد که رابطه محرمانه بانک سرمایه گذاری اروپا را با شرکای تجاری اش شکل می دهد.

بانک سرمایه گذاری اروپا به ادامه تعامل به صورت داوطلب در مشاوره های رسمی عامه روی پالیسی های  16 .
انتخاب شده متعهد است.

عرعضو از جامعه حق دارد تا برای اطالعات بموقع درخواست داده و آن را از بانک سرمایه گذاری اروپا  17 .
بدست آورد. تمام جوابات به درخواستی ها باید منطقی باشد.

منابع برای تطبیق پالیسی شفافیت در سراسر سازمان تعین می گردد. میز معلومات در تمامی دفاتر منطقه ای  18 .
بانک سرمایه گذاری اروپا ایجاد می گردد تا به مردم محل از فعالیت های بانک سرمایه گذاری اروپا خبر دهد.

میکانیزم شکایات بانک سرمایه گذاری اروپا به سهامداران اجازه می دهد تا درخواست تجدید نظر هرزمانی  19 .
نمایند که احساس کنند که بانک سرمایه گذاری اروپا در ارسال اطالعات مطابق پالیسی شفافیت خویش ناکام مانده است.

بانک انکشافی میان-آمریکایی
، هیئت مدیره اجرایوی بانک انکشافی میان-آمریکایی مجوز بررسی گسترده از پالیسی  در دسمبر 2009. 20
شفافیت خود را داد. هیئت مدیره پالیسی دسترسی اطالعات را در 12 ماه می 2010 تصویب نمود و آن در جنوری 

2011 قابل اجرا گردید.

برای تاکید روی فرض به نفع افشا، بانک انکشافی میان-آمریکایی دیگر نمی خواهد تا یک "فهرست مثبت"  21 .
از اطالعات که به طور معمول آشکار می گردد را منتشر نماید. این پالیسی به اطالعات تولید شده بانک انکشافی میان-
آمریکایی و اطالعات مشخص که دراختیارش نیست اعمال گردیده ملوط به لیست استثنای افشا. عالوه براین، پالیسی 

دارای فهرستی مشخص از اطالعات میباشد که نباید افشا گردد.

. 22 این پالیسی اجازه افشا اطالعات بیشتراز قبل را میدهد خصوصا اسناد ها مالحظه شونده هیئت مدیره و پروژه 
های در حال اجرا. این پالیسی دسترسی برنامه های کاری و صورت جلسه های از کمیته های هیئت مدیره را توسعه می 
دهد. بیانیه های انفرادی مدیران اجرایویی به اساس داوطلبانه افشا می گردد. یک تعداد از اسناد نظارتی و ارزیابی پروژه 
برای بار اول در دسترس قرار داده می شود. پالیسی زمینه را برای افشای همزمان اسناد های معین هیئت مدیره در هنگام 
ارسال آن به هئیت مدیره مهیا میسازد مانند استراتیژی های کشور، درخواستی ها برای قرضه، و همکاری های تخنیکی 

ملوط به عدم اعتراض کشور درگیر.

اطالعاتی که در دسترس عام قرار ندارد به مرور زمان مطابق به پالیسی غیرمحرم می گردد. اگر یک  23 .
درخواست برای دسترسی به اطالعات رد می گردد، درخواست کننده می تواند تا درمرحله دوم به پنل مستقل تجدید نظر 

درخواستی ارائه نماید.
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افشای اطالعات در سایر بانک های انکشافی چند جانبه

گروه بانک جهانی
شرکت مالی بین المللی

در سپتمبر 2009، شرکت مالی بین المللی به یک بررسی از پالیسی افشا 2006. 24 خود به عنوان بخشی از یک 
بررسی چارچوب پایداری خود اقدام نمود. هیئت مدیره شرکت مالی بین المللی چارچوب بروز شده پایداری خود را در 
12 می 2011 تایید نمود که شامل پالیسی جدید دسترسی اطالعات می باشد. پالیسی جدید دریک فرض به نفع افشا با 
توجه به اطالعات شرح شده در پالیسی، در غیاب یک دلیل قانع کننده برای عدم افشا چنین اطالعات، تاسیس گردید. این 
توانایی شرکت مالی بین المللی را بهبود می بخشد تا درمورد پروژه ها و سرمایه گذاری هایش در طول چرخه پروژه 
مکاتبه نموده و از نتایج انکشاف گزارش دهد. این همچنان شفافیت شرکت مالی بین المللی درمورد سرمایه گذاری هایش 
با واسطه های مالی و خدمات مشورتی افزایش داده و یک میکانیزم مستقل تجدید نظر دومرحله ای را برای اشخاصی 

معرفی می کند که درخواستی های شان رد شده باشد.

آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه

پالیسی اطالعات عامه آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه در اول جوالی 2007. 25 قابل اجرا شد و جایگزین 
پالیسی افشا آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه در جوالی 1999 شد.

آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه اطالعات درمورد فعالیت هایش را در دسترس مشتریان، شرکا،  26 .
سهامداران )ازجمله جامعه های آسیب دیده( و سایر اعضای عموم مردم عالقمند قرار می دهد تا درک بهتر از فعالیت 
هایش داشته و در بحث های ازقبل تعین شده در مورد فعالیت های تجاری، انکشاف کلی و سایر تاثیرات فعالیت های 
آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه و سهم آنها در توسعه اشتراک نمایند. اطالعاتی را که آژانس تضمین سرمایه 
گذاری چند جانبه مطابق به این اصول تهیه می دارد منحیث اطالعات سازمانی در مورد آژانس تضمین سرمایه گذاری 
چند جانبه و اطالعات در مورد فعالیت های کمک شده آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه طبقه بندی گردد. 
باوجودیکه اکثر مسئولیت ها برای افشا اطالعات در مورد آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه به عهده خود مشتری 
می باشد، آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه اطالعات خاص شرح شده در پالیسی اش را در دسترس قرارمیدهد.

پیش فرض به نفع افشا با توجه به اطالعات شرح شده در پالیسی، در غیاب یک دلیل قانع کننده برای عدم افشای  27 .
چنین اطالعات وجود می داشته باشد.

بانک جهانی

پالیسی دسترسی به اطالعات بانک جهانی در 17 نوامبر 2009. 28 توسط هیئت مدیره اجرایوی اش به تصویب 
رسید و بتاریخ اول جوالی 2010 قابل اجرا گردید. پالیسی جدید نشان دهند یک جهش بنیادی در روش افشای اطالعات 
بانک جهانی می باشد – حرکت از یک روش که خود بیان میداشت تا کدام اطالعات را افشا نماید بسوی دیگری که تحت 
آن بانک جهانی هرنوع اطالعات دراختیار داشته را که در لیست استثنا قرار نگیرد را فاش سازد، ، در غیاب یک دلیل 

قانع کننده برای عدم افشای چنین اطالعات وجود می داشته باشد.

این پالیسی اجازه افشا اطالعات بیشتر، به خصوص اطالعات مربوط به پروژه های در حال تهیه و اجرا،  29 .
فعالیت های تحلیلی و مشورتی، و رسیدگی های هیئت مدیره را می دهد. وی همچنان دسترسی همزمان به برخی از 
پالیسی ها و استراتیژی ها و اسناد مربط به پروژه در زمان گردش به هیئت مدیره برای مالحظه را مهیا می سازد. هرچند، 
این پالیسی از محرمانه بودن روندهای مشورتی حمایت می نماید که منجر به تصمیم گیری ها و اقداماتش برای حفاظت 
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ضمیمه 2 

از رابطه اعتماد با کشور های عضو میگردد و اطمینان حاصل شود تا کارکنان آشکارا و آزادانه بتوانند در داخل و به 
مشتریان ابراز نظر و توصیه نمایند.

این پالیسی به دنبال حفظ تعادل میان حداکثر دسترسی به اطالعات و احترام به آنعده از اطالعات محرم می باشد  30 .
که افشای آنها می تواند به منافع تعریف شده آسیب برساند. این پالیسی شامل یک لیست از طالعات می باشد که نباید افشا 
گردد که به عنوان استثنائات به آن آدرس داده شده است. هرچند، بانک جهانی افشای اطالعات که تحت استثنائات قرار 
می گیرد حق خود میداند در صورتیکه مشخص گردد که منافع کلی افشا آن زیاد تر از زیان آن باشد. همینگونه، بانک 
جهانی افشای نکردن اطالعات که تحت استثنائات قرار می گیرد را حق خود می داند در صورتیکه مشخص گردد که 

ضرر افشای آن اضافه تر از نفع آن باشد.

تحت پالیسی اصالح شده، بانک جهانی به طور معمول اطالعات زیادی را در دسترس مردم عام قرار می دهد،  31 .
خصوصا در وب سایت خارجی خود، و روش های روشن و باصرفه را برای درخواست و پاسخ به درخواستی ها اتخاذ 
می نماید. وی همچنان یک روند دو مرحله تجدید نظر، مرحله دوم یک میکانیزم غیروابسته از اداره خود، را برای کسانی 
تشکیل می دهد که بدین باورند که بانک جهانی به صورت غیر معقول درخواستی هایشان را رد کرده باشد. بالخره، این 
پالیسی درک می نماید که بعضی از حساسیت های اطالعات به مرور زمان کاهش یافته و جدول زمانی برای غیر محرم 

سازی و افشای بعضی از طبقه های اطالعات محدود شده را مهیا میسازد.
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 پالیسی 
 ارتباطات 

عامه 2011

 ضمیمه 3
مقایسه میان پالیسی ارتباطات عامه سال 2005، 
اوراق-آر از بررسی پالیسی ارتباطات عامه و 
پالیسی های دسترسی به اطالعات بانک جهانی و 
بانک انکشاف میان-آمریکایی  )سپتمبر 2011(

موضوع

اجرای فعلی بانک 
 انکشاف آسیایی

)پالیسی ارتباطات 
عامه 2005(

پیشنهاد شده در اوراق-آر 
بررسی پالیسی ارتباطات عامه

سایر بانک های انکشافی چند 
جانبه

عنوان پالیسی پالیسی ارتباطات عامه . 1
بانک انکشاف آسیایی: افشا 

و تبادل اطالعات

بانک جهانی: پالیسی بانک جهانی درمورد عنوان پالیسی حفظ گردید.
دسترسی به اطالعات.

بانک انکشافی چند جانبه: پالیسی دسترسی 
به اطالعات

وضعیت پالیسی پالیسی در 2005 تصویب . 2
شد. اکنون تحت بررسی 

قراردارد

بانک جهانی: پالیسی تصویب شد در 17 دسترس نیست
نوامبر 2009 و قابل اجرا گردید در اول 

جوالی 2010.

بانک انکشافی چند جانبه: پالیسی تصویب 
شد در 12 می 2010 و قابل اجرا شد در 

اول جنوری 2011

استراتیژی روابط خارجی  3 .
شامل شده در پالیسی

بلی. پالیسی ارتباطات 
عامه تشکیل شده از پالیسی 

افشا و استراتیژی راوبط 
خارجی می باشد.

استرتیژی روابط خارجی توسط تمرکز 
محدود تر روی پالیسی روش ارتباطی 

جایگزین شد تا از ارتباطات مفید با 
مخاطبان مختلف اطمینان حاصل نماید.

بانک جهانی و بانک انکشاف میان-
آمریکایی: نخیر. پوشش: فقط دسترسی 

به اطالعات. روابط خارجی و ارتباطات 
عامه به صورت جداگانه ذکر گردیده اند.

روش مبنی براساس پالیسی ارتباطات عامه . 4
اساسات کلی را تنظم 

می نماید. )پاراگراف ها 
38–28( ولی روی این 
های به صورت واضح 

تاکید نگردیده است.

اساسات پالیسی ارتباطات عامه 
در بیانیه پالیسی تاکید شده است. 

)پاراگراف 33–27(

پالیسی های بانک جهانی و بانک انکشاف 
میان-آمریکایی به سوی یک روش مبنی 

بر اساس درحرکت اند. 

بیان پیش فرض به نفع افشا بانک جهانی و بانک انکشاف میان-پیش فرض به نفع افشا حفظ گردید.بلی. 5
آمریکایی: بلی.

افشا با محدودیت زمانی بلی. زمان بندی اسناد . 6
های پست شونده به روی 
وب سایت بانک انکشاف 
آسیایی به صورت واضح 

نظر به نوعیت سند ذکر 
گردیده )بطورمثال، بعضی 

اسناد ها پیش از تصویب 
و بعضی دو هفته بعد از 

مالحظه هیئت مدیره( 

بلی. 5 روز کاری برای 
تصدیق درخواست برای 

اطالعات و 30 روز برای 
پاسخ دهی.

بلی. زمان افشا حفظ گردیده و به 
صورت مناسب بروز شده. اکثریت 
افشا همزمان با گردش اسناد ها به 

هیئت مدیره صورت می گیرد.

 بلی. 5 روز کاری برای تصدیق 
درخواست ها و 20 روز کاری برای 

پاسخ دهی.

بانک جهانی و بانک انکشاف میان-
آمریکایی: زمان مشخص برای افشا به 

عنوان بخشی از از اوراف پالیسی بانک 
جهانی و بانک انکشاف میان-آمریکایی 
درنظر گرفته نشده، بجز از اسناد افشا 

شوند در هنگام گردش آن به هیئت مدیره.

بلی. بانک جهانی: 5 روزکاری برای 
تصدیق درخواست اطالعات و 20 روز 
کاری برای پاسخ دهی، با امکانات تمدید. 

بانک انکشاف میان-آمریکایی: هیچ 
ضرب العجل پاسخ دهی به درخواستی 

های خارجی در پالیسی وجود ندارد.

دراد همادا
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موضوع

اجرای فعلی بانک 
 انکشاف آسیایی

)پالیسی ارتباطات 
عامه 2005(

پیشنهاد شده در اوراق-آر 
بررسی پالیسی ارتباطات عامه

سایر بانک های انکشافی چند 
جانبه

پالیسی حاوی »لیست  7 .
مثبت« از اسناد یا اطالعات 

افشا شونده می باشد.

بلی. پالیسی ارتباطات عامه 
اطالعات افشا شونده را در 

وب سایت بانک انکشاف 
آسیایی یا اطالعات منتشر 

شونده به مردم آسیب 
دیده توسط مقروضین یا 

مشتریان را لیست می نماید 
)لیست مثبت(.

بلی. لیست مثبت حفظ و بروز شده تا 
سهامداران پیش بینی نمایند که چی 

زمانی اطالعات و اسناد ها به صورت 
فعاالنه افشا می گردد.

بانک جهانی و بانک انکشاف میان-
آمریکایی: هیچ لیست مثبت از اطالعات 

افشا شونده وجود ندارد. اطالعات باید افشا 
گردد بجز از » لیست منفی«.

استثنائات افشا )لیست  8 .
منفی(؟

بلی )پاراگراف 
)126–127

لیست استثنائات واضح شده )پاراگراف 
97(. عناوین اضافه شده است تا 7 

نوع اطالعات افشا نشونده را مشخص 
سازد. در بعضی موارد، دامنه 

استثنائات با شناسایی ضرر که افشای 
اطالعات مربوطه می تواند به منافع 

حفاظت شده استثنا ضرر رساند، محکم 
تر شده است. 

بانک جهانی و بانک انکشاف میان-
آمریکایی: بلی. هرچند، استثنائات نیاز 
ندارد تا ضرر احتمالی روی منافع را 

تعین نماید.

محرمیت برای روند  9 .
مشورتی اطالعات

بلی. روند مشورتی 
اطالعات توسط 

استثنائات پوشانیده 
شده است )پاراگراف 

126.3–126.1( اطالعات 
پوشش شده در پاراگراف 
های 126.2–126.1 در 
صورتی نشر نمی گردد 

که ضرر به منافع برساند. 
متن کلمه به کلمه از جلسات 

هیئت مدیره در پاراگراف 
126.2 پوشش داده شده 

است.

بلی. احکام پالیسی ارتباطات عامه 
2005 روی روند مشورتی اطالعات 
در پاراگراف )i(–)iii( 97 گنجاینده 

شده است.

متن کلمه به کلمه از جلسات رسمی 
هیئت مدیره 10 سال بعد در صورت 
درخواست زمانی افشا می گردد که 
حاوی اطالعات بخش استثنا پالیسی 

نباشد )پاراگراف 84(

بلی. بانک جهانی و بانک انکشاف میان-
آمریکایی: روند مشورتی اطالعات در 

ردیف استثنا قرار می گیرد.

بانک جهانی: متن کلمه به کلمه از جلسات 
هیئت مدیره وکمیته مدیره 10 سال بعد در 
صورت درخواست زمانی افشا می گردد 

که حاوی اطالعات محرم نباشد.

بانک انکشاف میان-آمریکایی: 
موضوعات نشر متن های کلمه به کلمه 

از جلسات هیئت مدیره و کمیته مدیره در 
پالیسی گنجانیده نشده است.

محرم سازی امنیت برای  10 .
تمام اطالعات حفظ شده 

توسط بانک؟

نخیر )عدم وجود سیستم 
محرم سازی برای اسناد 

هیئت مدیره(

نخیر. بررسی سیستم محرم امنیت 
داخلی به صورت جداگانه ذکر می 

گردد.

بانک جهانی و بانک انکشاف میان-
آمریکایی: بلی.

غیرمحرم سازی اسناد و  11 .
اطالعات حفظ شده توسط 

بانک؟

بلی، ولی فعال نیست. 
هردرخواست اطالعات 

بادرنظرداشت پالیسی 
ارتباطات عامه بررسی 
شد. اطالعات باید افشا 

گردد مگر اینکه در تحت 
استثنا واقع گردد. استثنائات 
کمتر به اطالعات تاریخی 

اعمال می گردد.

بانک جهانی و بانک انکشاف میان-بلی. روش کنونی حفظ است.
آمریکایی: غیرمحرم سازی پس از 5، 10 

و 20 سال نظر به نوعیت اسناد.

دراد همادا

ادامه دارد
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موضوع

اجرای فعلی بانک 
 انکشاف آسیایی

)پالیسی ارتباطات 
عامه 2005(

پیشنهاد شده در اوراق-آر 
بررسی پالیسی ارتباطات عامه

سایر بانک های انکشافی چند 
جانبه

حق ویژه بانک برای افشا  12 .
اطالعات تحت استثنا برای 
منافع مردم )برتری جستن 

مثبت(

بلی، تمام اطالعات پوشش 
شده توسط استثنائات پالیسی 

ارتباطات عامه، بجز از 
وجود تعهدات حقوقی در 
قبال محرمیت )پاراگراف 

)129–130

تصامیم برتری جستن 
مثبت توسط کمیته مشورتی 

افشای عامه اتخاذ می 
گردد.

بلی. روش کنونی حفظ است 
)پاراگراف های 100–99( تصامیم 
برترجستن مثبت توسط هیئت مدیره 

برای سوابق هیئت و ریس برای سایر 
اسناد اتخاذ می گردد.

بانک جهانی: بلی، فقط برای بعضی از 
اطالعات خاص شرکت اداری، اطالعات 

مشورتی و طالعات مالی

بانک انکشاف میان-آمریکایی: بلی.

حق ویژه بانک برای افشا  13 .
نکردن اطالعات که تحت 
استثنائات نباشد. )برتری 

جستن منفی(

بلی، در شرایط خاص و اگر توسط نخیر.
هیئت مدیره مجوز داده شده باشد. 

)پاراگراف 101(

بانک جهانی: بلی، در شرایط خاص اگر 
توسط هیئت مدیره برای سوابق خویش، 
و معاون ریس یا مدیر برای اسناد هیئت 
مدیره و سایر اسناد مجوز داده شده باشد.

بانک انکشاف میان-آمریکایی: بلی، در 
شرایط بسیار خاص، همراه با مجوز 

تحریری هیئت مدیره برای سوابق و کمیته 
دسترسی به اطالعات برای سایر اسناد.

روند تجدید نظر هنگام رد  14 .
اطالعات

بلی )داخلی(. میکانیزم 
شکایت یک مرحله ای 

تحط کمیته مشورتی 
افشای عامه، متشکل از 
مدیران ادارای عمومی، 
مشاور عمومی، و مدیر 

اساسات دفتر روابط خارجه 
)پاراگراف 159–158(

بلی. روند دومرحله ای تجدید نظر 
 )136–141(: )i پاراگراف های(

مرحله اول تحت نظر کمیته مشورتی 
افشای عامه باقی می ماند )داخلی(؛ 

)ii( مرحله دوم یک بخش مستقل 
بوده و متشکل از سه متخصص روی 

موضوعات دسترسی اطالعات می 
باشد.

بانک جهانی: بلی. میکانیزم دو مرحله 
ای تجدید، مرحله دوم یک بخش مستقل 
بوده و متشکل از سه متخصص روی 

موضوعات دسترسی اطالعات می باشد.

بانک انکشاف میان-آمریکایی: بلی. 
میکانیزم دو مرحله ای تجدید نظر، مرحله 
دوم یک پنل خارجی میباشد. )جزئیات رو 

ساختار وجود ندارد(

تجدید نظر: دامنه بررسی؟ بررسی توسط کمیته . 15
مشورتی افشای عامه 

ازشکایات کی درخواست 
به صورت غیرمعقول رد 

شده باشد یا تفسیر از پالیسی 
غیر درست باشد.

مرحله اول: بررسی توسط 
کمیته مشورتی افشای عامه از 

)i( درخواستی های تجدید نظر که 
پالیسی برای رد اطالعات تخطی شده 
باشد؛ )ii( درخواست تجدید نظر برای 

لغو استثنائات پالیسی )پرونده منافع 
عامه تحت پاراگراف 99(.

مرحله دوم: بررسی توسط پنل مستقل 
تجدید نظر از تصامیم کمیته مشورتی 

)i( افشای عامه روی پرونده های

بانک جهانی و بانک انکشاف میان-
آمریکایی: مرحله اول: بررسی توسط 

کمیته داخلی )i( شکایات که پالیسی برای 
 )ii( رد اطالعات تخطی شده باشد، یا

درخواست تجدید نظر برای برتری جستن 
منافع مردم

مرحله دوم: بررسی توسط هئیت مستقل 
تجدید نظر از تصامیم گرفته شده کمیته 

 )i( داخلی از پرونده های تحت

جزئیات افشا بودجه اداری؟ بلی. بودجه بانک انکشاف . 16
آسیایی برای هر سال مالی 

افشا گردید. 

بانک جهانی و بانک انکشاف میان-بلی. روش کنونی حفظ گردید.
آمریکایی: بلی.

دراد همادا

ادامه دارد
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ضمیمه 3 

موضوع

اجرای فعلی بانک 
 انکشاف آسیایی

)پالیسی ارتباطات 
عامه 2005(

پیشنهاد شده در اوراق-آر 
بررسی پالیسی ارتباطات عامه

سایر بانک های انکشافی چند 
جانبه

افشا همزمان:  17 .
افشای پالیسی ها و  (( )

استرا تیژی هایکه روند 
مشورتی عامه را در زمان 

گردش به هیئت مدیره 
سپری کرده باشد؟

بلی. اوراق درخواستی های پالیسی نخیر.
و استراتیژی که روند مشورتی عامه 

را سپری نموده باشد در وب سایت 
بانک انکشاف آسیایی در زمان گردش 

به هیئت مدیره به نشر می رسد. 
)پاراگراف 72(

بانک جهانی: بلی، برای اوراق پالیسی 
ها و استراتیژی ها تهیه شده پس از یک 
روند مشورتی عامه، اگر ی پیش نویس 
این اوراق قبال توسط مدیران اجرایوی 

مالحظه شده باشد.

بانک انکشاف میان-آمریکایی: بلی، برای 
پالیسی های عملیاتی و استراتیژی های 

سکتوری، اگر نسخه قبلی این اسناد توسط 
هیئت مدیره مالحظه شده باشد.

افشای استراتیژی  ((( )
های کشور هنگام گردش به 

هیئت مدیره؟

نخیر، مگر پیش نویس 
استراتیژی مشارکت 

کشور در داخل کشور 
برای سهامداران به منظور 

مشورت در حد اقل دو 
مورد پیش از تصویب 

ارسال شده باشد.

بلی. در صورت رضایت کشور 
عضو، درخواستی های نهایی از 

استراتیژی مشارکت کشور در وب 
سایت بانک انکشاف آسیایی هنگام 

گردش به هیئت مدیره به نشر می رسد.

بانک جهانی: بلی، اگر کشور عضو 
راضی باشد.

بانک انکشاف میان-آمریکایی: بلی، ملوط 
به عدم اعتراض کشور مربوطه.

افشا درخواستی های  (((( )
قرضه برای تایید هئیت 

مدیره هنگام گردش آن به 
هیئت مدیره؟

نخیر. درخواستی های 
قرضه در جریان دوهفته 

پس از تصویب هیئت 
مدیره افشا می گردد.

بلی. گزارش و توصیه ریس برای 
پروژه های مستقیم و اسناد حمایوی آن 

هنگام گردش به هیئت مدیره منتشر 
می گردد، اگر کشور عضو به افشای 

زودهنگام راضی باشد. )پاراگراف 
)58

بانک جهانی: بلی، اگر کشور عضو 
راضی باشد.

بانک انکشاف میان-آمریکایی: بلی، برای 
عملیات های گرانتی شده مستقیم، ملوط به 

عدم مخالفت کشور مربوطه.

جزئیات افشای پروژه؟ بلی. اطالعات کلی منحیث . 18
بخشی ابتدایی اوراق 

اطالعات پروژه و بروز 
شده اسناد اطالعات پروژه 

داده می شود.

بلی. اطالعات کلی پروژه ازجمله، 
جدول زمانی، وضعیت، و پیشرفت 

تطبیق در اوراق اطالعات پروژه 
منعکس می یابد )قبل از اسناد 

اطالعات پروژه(

بانک جهانی: بلی، منحیث بخش ابتدایی 
یا بروز شده اسناد اطالعات پروژه و 

وضعیت تطبیق و گزارش نتایج.

بانک انکشاف میان-آمریکایی: بلی.

افشا بیانیه های مالی تفتیش  19 .
شده مرتبط به پروژه های 

مالی بانک؟

بلی. حساب های ساالنه پروژه تفتیش نخیر.
شده در وب سایت بانک انکشاف 

آسیایی پوست می گردد برای پروژه 
های مستقیم که دعوت به مذاکره آن در 

یا بعداز تاریخ اجرای پالیسی صادر 
شده باشد. )پاراگراف 62(

بانک جهانی: بلی.

بیانیه های مالی ساالنه تفتیش شده برای 
آنعده از پروژه در دسترس می باشد که 

دعوت به مذاکره آن در یا بعداز اول 
جوالی 2010 صادر شده باشد.

بانک انکشاف میان-آمریکایی: بلی. 
گزارش های تفتیش پروژه ساالنه برای 

عملیات های تضمین شده مستقیم افشا می 
گردد، ملوط به عدم اعتراض از طرف 

قرض گیرنده یا سودبرنده

دراد همادا

ادامه دارد
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مقایسه میان پالیسی ارتباطات عامه سال 2005، اوراق-آر از بررسی پالیسی ارتباطات عامه و پالیسی های دسترسی به اطالعات بانک جهانی و بانک انکشاف میان-آمریکایی

موضوع

اجرای فعلی بانک 
 انکشاف آسیایی

)پالیسی ارتباطات 
عامه 2005(

پیشنهاد شده در اوراق-آر 
بررسی پالیسی ارتباطات عامه

سایر بانک های انکشافی چند 
جانبه

افشای گزارش های تفتیش  20 .
داخلی؟

نخیر، چون چنین گزارش 
ها حاوی اطالعات حساس 
در مورد سیستم های داخلی 
باشد، که امکان استفاده آن 
توسط جناج سوم به زیان 

بانک انکشاف آسیایی 
وجود دارد.

بانک جهانی: نخیر. گزارش های تفتیش نخیر. روش کنونی حفظ شده.
داخلی منحیث اطالعات مشورتی به نظر 

می رسد بنا افشای آنها به مردم عام محدود 
شده است.

بانک انکشاف میان-آمریکایی: نخیر.

افشا گزارش نظارتی  21 .
پروژه، کارایی پروژه، 

ارزیابی پروژه یا معادل آن؟

بلی. اطالعات مرتبط به 
نظارت از پروژه در اوراق 

اطالعات پروژه افشا می 
گردد. گزارش های تکمیل 
و ارزیابی پروژه همچنان 

در وب سایت بانک 
انکشاف آسیایی منتشر 

می یابد.

بانک جهانی و بانک انکشاف میان-بلی. روش کنونی حفظ شده است.
آمریکایی: بلی.

( صورت جلسه های  افشا )). 22
هیئت مدیره، )))( صورت 

جلسه های کمیته هئیت 
مدیره، و ))))( گزارش های 
ساالنه از کمیته های هیئت 

مدیره؟

)i( بلی. صورت جلسه 
های هئیت مدیره افشا 

گردید.

)ii( نخیر. صورت جلسه 
های کمیته هئیت مدیره افشا 

نگردیده است.

)iii( بلی. گزارش های 
ساالنه از کمیته های هیئت 

مدیره افشا می گردد اگر 
کمیته توصیه نماید و هیئت 

مدیره تصویب کند.

بانک جهانی و بانک انکشاف میان-روش کنونی حفظ شده است.
آمریکایی: بلی، صورت جلسه های هیئت 

مدیره، صورت جلسه های کمیته هئیت 
مدیره، و گزارش های ساالنه از کمیته 
های هیئت مدیره تهیه شده در پالیسی 

های بانک جهانی و بانک انکشاف میان-
آمریکایی.

دراد همادا

ادامه دارد
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ضمیمه 3 

موضوع

اجرای فعلی بانک 
 انکشاف آسیایی

)پالیسی ارتباطات 
عامه 2005(

پیشنهاد شده در اوراق-آر 
بررسی پالیسی ارتباطات عامه

سایر بانک های انکشافی چند 
جانبه

ترجمه چارچوب ترجمه در سال . 23
2007 ایجاد شد. بانک 

انکشاف آسیایی استراتیژی 
مشارکت کشور برای 

کشور های منتخب، مواد 
محافظتی الزم پنداشته شده 

توسط مالکین، به اضافه 
دامنه گسترده از مواد 

آگاهی را تا 25 زبان ملی 
ترجمه می نماید. حجم آن 

در حدود 2 ملیون واژه در 
سال می باشد.

روش کنونی حفظ شده است. عالوه 
براین، اوراق اطالعات پروژه به زبان 

های ملی مربوطه هرکشور برای 
پروژه های قرضی و بالعوض و 

پروژه های مقدماتی T/A ترجمه می 
گردد.

یادداشت: چارچوب ترجمه بانک 
انکشاف آسیایی تحت بررسی 2011

بانک جهانی: چارچوب ترجمه در سال 
2003 اتخاذ شد و در سال 2006 بررسی 

گردید. گروه بانک جهانی دامنه گسترده 
از مواد عملیاتی و آگاهی )درحدود 30 

ملیون لغت در سال( را به شش زبان 
بین المللی )عربی، چنیایی، فرانسوی، 
پرتغالی، روسی و هسپانیوی( و سایر 
زبان های درخواست شده ترجمه می 

نماید. بانک جهانی یک سازمان مرکزی 
ترجمه تحریری و شفاهی را اداره می 

نماید که شامل یک دفتر در واشنگتن به 
اضافه شش مرکز فعالیت زبان منطقه ای 

می باشد.

بانک انکشاف میان-آمریکایی: زبان 
های رسمی بانک انگلیسی، فرانسوی، 

هسپانیوی و پرتغالی می باشد. حجم ترجمه 
ساالنه بانک انکشاف میان-آمریکایی در 
حدود 13 ملیون لغت در سال می باشد و 
دارای وب سایت های مشترک در تمام 

زبان های رسمی اش است. تمام اسناد که 
به هیئت رهبری آن تسلیم می گردد، در 

هر چهار زبان میباشد.

منبع بانک انکشاف آسیایی

ادامه دارد
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 پالیسی 
 ارتباطات 

عامه 2011

 ضمیمه 4
چارچوب نتایج برای پالیسی 
ارتباطات عامه

میکانیزم نظارتی و گزارش دهیشاخصه ها و اهدافخالصه طرح

اثر
نظارت شده توسط آجندای اصالحاتتاثیرات انکشاف بهبود یافته

گزارش های پیشرفت
گزارش های ساالنه بررسی تاثیرات انکشاف

نتیجه
اعتماد سهامداران و تعامل آنها با بانک انکشاف 
نموده  ترقی  قابل مالحظه  به صورت  آسیایی 

است.

بهبود در تصور سهامداران از بانک انکشاف 
آسیایی و ارزیابی آنها از آزادی، حسابدهی، و 

مشراکت بانک انکشاف آسیایی

سه  )هر  نظر  رهبران  از  ادراک  نظرسنجی 
سال(

نظرسنجی های مشتری و شرکا و سایر ارزیابی 
های سهامداران

بررسی جامع پالیسی بعد از 5 سال

محصول
انکشاف  بانک  عامه  فعال  ارتباطات  1 .

آسیایی
استراتیژی ارتباطات برای فعالیت ها، پروژه 
ها، و پالیسی های کلیدی توسعه یافته و تطبیق 

شده بانک انکشاف آسیایی
حضور پایدار در رسانه های کلیدی بین المللی، 

منطقه ای و ملی
بانک  معلوماتی  خارجی  سایت  وب  حفظ 

انکشاف آسیایی
تولید و پخش نشریه ها با کیفیت باال

نظرسنجی ادراک از سهامداران )هر سه سال(
پالیسی ارتباطات عامه

گزارشات ساالنه
رسانه و وب سایت بانک انکشاف آسیایی

ابزار نظارتی )مانند، گزارش ساالنه انترنتی(
خرید، دانلود، و نشر انتشارات

مورد  در  اطالعات  به  دسترسی  بهبود  2 .
عملیات های بانک انکشاف آسیایی

ها  پروژه  در  اطالعات  و  ارتباطات  اشتراک 
ادغام  آسیایی  انکشاف  بانک  های  وبرنامه 

گردیده است
ارائه پاسخ به ٪100 درخواست های اطالعات 

در جریان 20 روز کاری 
٪100 مطابق شرایط افشا

وب  در  شده  پوست  اسناد  در  ساالنه  افزایش 
سایت بانک انکشاف آسیایی

افزایش ترجمه باکیفیت از مواد آگاهی دهنده و 
سایر اسناد

گزارش های ساالنه پالیسی ارتباطات عامه
در  اطالعات  های  درخواست  ردیابی  سیستم 
مورد درخواستی ها طی مراحل شده و گزارش 

های ساالنه پالیسی ارتباطات عامه
اطالعات  واحد  از  تطابق  های  گزارش  افشا 
عامه و گزارش های ساالنه پالیسی ارتباطات 

عامه
گزارش های ساالنه پالیسی ارتباطات عامه

 ضمیمه 3
مقایسه میان پالیسی ارتباطات عامه سال 2005، 
اوراق-آر از بررسی پالیسی ارتباطات عامه و پالیسی 
های دسترسی به اطالعات بانک جهانی و بانک 
انکشاف میان-آمریکایی )سپتمبر 2011(

دراد همادا
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ضمیمه 4 

میکانیزم نظارتی و گزارش دهیشاخصه ها و اهدافخالصه طرح

فعالیت های برجسته

تهیه پالن ارتباطی برای پالیسی پالن های ارتباطیاز تاریخ قابل اجرای پالیسی1.1. 

انکشاف  بانک  سایت  وب  مداوم  بهبود   .1.2
آسیایی تا نیاز های و توقعات کاربر را 
برآورده ساخته و مطابق مقررات باشد 

)بطورمثال، استفاده، دسترسی(

تست های استفاده خارجی یا نظرسنجی های بصورت مداوم
آنالین کاربران

تاسیس پنل مستقل تجدید نظر در از تاریخ اجرای پالیسی2.1.  گزارش  و  نظر  تجدید  مستقل  پنل  تاسیس 
انکشاف  بانک  منتشر شده، وب سایت  اخبار 
آسیایی، و گزارش های ساالنه پالیسی ارتباطات 

عامه

تهیه، بروز رسانی، و نشر کتاب راهنمای   .2.2
کارکنان در مورد پالیسی

صدور کتاب رهنمای عملیاتی کارکناناز تاریخ اجرای پالیسی

انکشاف و نشر مواد آگاهی دهند مشتری   .2.3
و قرض کننده در مورد پالیسی

صدور مواد آگاهی دهندهدر جریان سه ماه از تاریخ اجرای پالیسی

برگذاری برنامه های آموزشی و فعالیت   .2.4
های آگاهی دهی در مورد پالیسی اصالح 
شده برای کارمندان و سهامداران زیربط

گزارش های ساالنه پالیسی ارتباطات عامهدر جریان یک سال از تاریخ اجرای پالیسی

بروز رسانی چارچوب ترجمه بروز روسانی چارچوب ترجمهتکمیل شده از تاریخ اجرای پالیسی2.5. 

نظارت از تطابق شرایط افشا گزارش های نظارتی از واحد اطالعات عامه تکمیل شده از تاریخ اجرای پالیسی2.6. 
و افشا و گزارش های ساالنه پالیسی ارتباطات 

عامه

ادامه دارد
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