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I .پس منظر

پالیســی ارتباطات عامه PCP( ۲۰11( بانک انکشــاف آسیایی )ADB( توسط هیئت مدیره این بانک . 1

به تاریخ ۲5 ماه اکتوبر ســال ۲۰11 تصویب شــد و به تاریخ ۲ ماه اپریل ســال ۲۰1۲ تحت اجرا قرار 

گرفت. اکنون این بازنگری مطابق به پالیسی مذکور انجام شده است.

رونــد بازنگری: روند بازنگری پالیســی ارتباطات عامه همزمان با ایجــاد کمیته اجرایی جهت ارایه . ۲

راهنامیی های اســرتاتیژیک در این پروســه، در ماه جوالی ســال ۲۰16 آغاز شــد. بانک انکشاف 

آســیایی در ســال ۲۰16، روند بازنگری درونی پالیســی را همزمان با ارزیابی پالیسی ارتباطات عامه 

دیگر بانک های توســعوی و مشوره های داخلی را انجام داد. در ماه نوامرب سال ۲۰16 ویب سایت 

بازنگری پالیســی ارتباطات عامه ایجاد شــد که در آن طرح های ابتدائی پالیســی جدید و مقررات 

اجرایی آن برای نظر خواهی عمومی گذاشــته شــد . بانک انکشاف آسیایی1 مشوره هایی را در 16 

کشــور جهان و یک منطقه در ماه دیســامرب سال ۲۰16 و در ماه های جون – جوالی سال ۲۰17 براه 

انداخت۲.   طرح های دوم مشورتی درماه فربوری سال ۲۰1۸ در ویب سایت قرار داده شد. با هیئت 

مدیره بانک انکشــاف آســیایی در ماه های اپریل در دو ســال ۲۰17 و ۲۰1۸ به صورت غیر رســمی 

مشورت صورت گرفت. در ماه جوالی سال ۲۰1۸ نسخه و طرح پالیسی در ویب سایت قرار داده شد 

و همچنان به دسرتس هیئت مدیره قرار گرفت.

بازنگری پالیســی: بازنگری پالیســی واضح ساخت که اصول و اســتثناعات نرش اطالعات پالیسی . 3

ارتباطات عامه مطابق با پالیســی های ســاير بانک های توســعوی چندجانبه و بسياری از کشورها 

اســت. همچنین واضح گردید که ســایر بانک های توسعوی چندجانبه هم اکنون به سمت پالیسی 

هــای مبتنی بر اصــول حرکت می کنند که بهرتین روش برای رشیک منودن اطالعات محســوب 

میشــود. عالوه بر این، ارزیابی های ســاالنه پالیسی ارتباطات عامه  نشــان دهنده افزایش تعداد 

اسنادی است که در ویب سایت بانک انکشاف آسیایی )www.adb.org( منترش شده است. با این 

حال، یافته های ارزیابی انجام شــده نشان میدهد که بعضی اوقات نرش اطالعات قسام به تعویق 

افتاده چونکه کارکنان از نیاز های نرش اطالعات آگاه نبودند، به ویژه از آن عده اسناد و یا مواردی 

که در پالیسی ارتباطات عامه منظور شده سال ۲۰11  انعکاس داده نشده بود.

https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-review ،۲۰16 ، بازنگری پالیسی ارتباطات عامه بانک انکشاف آسیایی  1

کشورهای که در آن مشورت ها انجام شد: بنگله دیش، نیپال، فلیپین، تاجیکستان، تایلند، کمبودیا، جمهوری دیموکراتیک خلق الئو، ویتنام،    ۲

کانادا، ایاالت متحده امریکا، اروپا )جرمنی(، اسرتالیا، تیمور-لیستی، فیجی، هند، آذربایجان، و جورجیا
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در نتیجه بازنگری همچنان معلوم شــد که پروســه های درخواست اطالعات و پروسه های تجدید . 4

نظرهــا به خوبی اجرا میگردند. در ســال ۲۰17، بانک انکشــاف آســیایی تعداد 3653 درخواســت 

رســمی برای اطالعات را دریافت کرد که در مقایســه با تعداد ۲3۰ درخواست در سال ۲۰1۲ افزایش 

چشــمگیری داشته اســت3. بانک انکشاف آسیایی در سال ۲۰17، به ۸1 درصد درخواستها در ظرف 

5 روز از دریافــت درخواســت اطمینان داده و در جریان ۲۰ روز به ۹6 درصد درخواســت ها پاســخ 

داده اســت. هفت درخواست اطالعات مسرتد شده که شش درخواست از آنها درخواست اطالعات 

حساس و مهم درباره مسائل مربوط به اوراق قرضه را داشتند. یک درخواست در سال ۲۰16 و یک 

درخواست در سال ۲۰17 فراخوان بوده4.

 تغییرات پیشنهاد شده در پالیسی: نرش اطالعات در پالیسی ارتباطات عامه بر اساس یک رویکرد . 5

مبتنی بر مقررات صورت میگیرد. در پالیســی ارتباطات عامه رهنامیی های برای رسیدگی به موارد 

پیش بینی شــده و رشایط با اســتثناعات و زمان بندی های نرش آن عــده اطالعات از قبل تعریف 

شده و مجاز برای نرش فراهم شده است. با راهکرد نرش اطالعات مبتنی بر مقررات رشیک منودن 

اطالعات به گونه دقیق مدیریت می گردد. این در حالیســت که شــیوه کار بانک انکشاف آسیایی 

همزمان با نیاز های تغییر در منطقه در حال تغییر است. الزم است تا پالیسی نرش اطالعات بانک 

انکشــاف آسیایی با تحول رسیع مطابقت داشته باشــد. رویکردهای مبتنی بر مقررات اغلب بسیار 

ثابت هســتند و بزودی قابل تغییرمنی باشــند. این گاهی اوقات سبب میشــود که نتایج مطلوب با 

اهداف پالیسی ناسازگار باشند؛ مثال نرش و به اشرتاک گذاری اطالعات کافی و به موقع تا ذینفعان 

بتوانند مطالب و نظریات سازنده شان را ارائه دهند.

به این ترتیب، و همســان با موسســات همکار، بانک انکشاف آســیایی یک چارچوب پالیسی نرش . 6

اطالعات را در دو بخش ذیل پیشــنهاد می کند: )الف( پالیســی مبتنی بر اصول که توســط هیئت 

مدیره بانک انکشــاف آســیایی منظور شده اســت، قسمی که در این ســند مطرح گردیده؛ و )ب( 

دســتورالعمل های اجرایی دقیق منظور شده توســط رهربی که دررهنمود عملیاتی بانک انکشاف 

آسیایی و مطابق با روش های معمول بانک انکشاف آسیایی به دسرتس عامه قرار داده شده است.

یک رویکرد کارا و مبتنی بر اصول نیازمند اصول و اساسات واضح و روشن و ارتباطات پیشگیرانه و . 7

مشــارکتی میان بانک انکشاف آسیایی و ذینفعان آن است. رویکر متذکره همچنان نیازمند آموزش 

و آگاهی دهی منظم برای کارکنان و رشکا، و همچنان مستلزم پروسه تجدید نظر جهت اطمینان از 

تطبیق اصول به گونه درست، مداوم و با حسن نیت خوب می باشد. نظارت و گزارش دهی فعال، 

به شــمول ارایه گزارش به هیئت مدیره، رضوری اســت تا از تطبیق اصول پالیســی به طور موثر و 

پیوسته حصول اطمینان گردد. پالیسی، برنامه های اجرایی، گزارش های نظارت و سایر اطالعات 

مربوطه از طریق صفحه ویب سایت5 واحد بانک انکشاف آسیایی در دسرتس قرار خواهد داشت.  

گزارش سال ۲۰17 پالیسی اطالعات عامه بانک انکشاف آسیایی  3

4 https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/424291/pcp-annual-report-2017.pdf
5 https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-implementation/appeals/appeals-received
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پالیســی پيشنهاد شــده بر اصول متمرکز میباشد، که توســط یک اصل کلی جدید "نرش اطالعات . ۸

واضح، به موقع و مناســب" هدایت میشــود. ســایر اصول تا حدی زیادی بدون تغییر در پالیســی 

ارتباطــات عامه  قرار دارند و بر اســاس پیش فرض در مورد نرش اطالعات با اســتثناعات اســتوار 

اســت. در ادامه، اصول پالیســی تا زمانی که توســط هیئت مدیره تغییرداده نشود به حال خودش 

باقی میامند، اما راهکرد تطبیق ممکن برای انعکاس پروسه ها و موارد جدید، مورد تجدید نظر قرار 

گیرند. مثالً با منظوری هئیت مدیره بانک انکشــاف آسیایی. این تغییر باید منعکس کننده اجراات 

بصورت واضح و پیش بینی نرش اطالعات باشــد. ارایه دســتور العمل های به روز که بر اساس آن 

اســناد به طور منظم نرش میشوند میتوانند در عرصه بهبود به موقع سازی و اثربخشی پالیسی بانک 

انکشــاف آسیایی کمک کند. در پیوند به نرش گزارش های ارزیابی مستقل، راهکرد تطبیق بازتاب 

دهنده نرش گزارش های تکمیل شــده6  یا ســایر روش هایی است که ممکن در آینده توسط هیئت 

مدیره منظور میشود و مربوط به اداره مستقل ارزیابی بانک انکشاف آسیایی گردد الزمی خواهد بود

تغییرات دیگری که پیشــنهاد شده شــامل حذف بخش های پس زمینه، که قدیمی شده، و بخش . ۹

ارتباطات عمومی در پالیسی ارتباطات عامه بانک انکشاف آسیایی میگردد. رویکرد ارتباطات عامه 

بانک انکشاف آسیایی، تعریف کننده شیوه های ارتباطات نهادی بانک است. با تغییر کانال های 

ارتباطی جدید و مخاطبان جدید، رویکردهای ارتباطات رسیعا تغییر پذیر اســت. از آنجایی که این 

فعالیــت ها به طور قابل مالحظه ای با نرش اطالعات متفاوت اســت، بــه این ملحوظ آنها در یک 

ســند جداگانه ترشیح میگردند و از طریق ویب سایت معلوماتی بانک انکشاف آسیایی )پاورقی 5( 

قابل دسرتس قرار می گیرند

نظر به اصالحات در پالیســی ارتباطات عامه، این پالیســی به نام پالیســی دسرتسی به اطالعات . 1۰

)AIP( تغییر نام داده شــد. عنوان جدید پالیســی تعریف بهرتو متمرکز بــر نرش اطالعات و فراهم 

کننده اهداف اطالعات در پالیســی اســت. این تغییر عنوان مطابق به پالیســی های بانک های 

توسعوی همکار، به ویژه آن عده بانک ها که پالیسی های متمرکز بر اصول را دارا اند میباشد.

این یادداشت پیشنهاد برای تغییر در پالیسی، بر اساس نظریات دریافت شده در مورد پیش نویس . 11

های اســت که در جلســات مشــورتی اول و دوم جمع آوری گردیده  و برای مالحظه هیئت مدیره 

بانک انکشاف آسیایی ترتیب داده شده است. در صورت منظور شدن، پالیسی جدید رس از تاریخ 1 

ماه جنوری سال ۲۰1۹ قابل تطبیق خواهد بود. راهکردهای تطبیق نیز توسط رهربی بانک انکشاف 

آسیایی منظور و همزمان با پالیسی در معرض اجرا قرار داده می شود.

مطابق به اجراات کنونی، متام گزارش های مســتقل ارزیابی در مدت 14 یوم بعد از تکمیل شــدن و به دســرتس قراردادن به رهربی و هئیت   6

مدیره به دست نرش سپرده میشود، به استثنای گزارش های بررسی ساالنه ارزیابی دفرت مستقل ارزیابی، که در مدت 14 یوم بعد از بحث هیئت 

مدیره نرش میگردد
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منابــع: بودجه ابتدایی برای ارتباطات داخلــی و خارجی، آگاهی دهی، ترجمه، و آموزش کارکنان، . 1۲

اختصاص یافته اســت تا از اجرای درســت پالیسی جدید دسرتســی به اطالعات اطمینان حاصل 

شــود. دفرت ســکرتریت مســئولیت کامل اجرای پالیسی دسرتســی به اطالعات را بر عهده خواهد 

داشت. به منظور مدیریت و تطبیق بهرت پالیسی دسرتسی به اطالعات دو بست اضافی )یک بست 

بین املللی و یک بســت داخلی( شناســایی و در نظر گرفته شده است. منابع اضافی مورد نیاز برای 

اجرای پالیســی دسرتســی به اطالعات در طول فرآیند آماده سازی و تخصیص بودجه ساالنه تایید 

می شود. 
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II .معرفی پالیسی

هدف از پالیســی حق دسرتسی به اطالعات )AIP( جلب اعتامد ذینفعان به بانک انکشاف آسیایی . 13

)ADB( و افزایش تأثیرات توسعه فعالیت های بانک انکشاف آسیایی است. پالیسی منعکس کننده 

تعهد بانک انکشاف آسیایی در به  وجود آوردن شفافیت، پاسخگویی و مشارکت ذینفعان در فعالیت 

های تحت حامیت بانک انکشــاف آســیایی در آسیا و اقیانوس آرام اســت. همچنین حق مردم را 

در جســتجو، دریافت و انتقال اطالعات مربوط به عملیات بانک انکشــاف آسیایی به رسمیت می 

شناسد.

این ســند پالیســی بر متامی اسناد و اطالعاتی که بانک انکشاف آســیایی تولید می کند، یا توسط . 14

ذینفعــان، قرضه گیرندگان یا مشــرتیان آن تهیه می شــود، یا توســط نهاد هــای دیگر در جریان 

عملیات بانک انکشــاف آسیایی تولید و ارائه می شود، قابل اجراء است. پالیسی مذکور با توجه به 

دستورالعمل های دقیق توسط هئیت مدیره بانک انکشاف آسیایی تصویب و به طور عموم مطابق 

با روش های  معمول بانک انکشاف آسیایی مرعی االجراء می باشد7. 

7   پالیسی های بانک انکشاف آسیایی تحت فرایندها و رهنمود عملیاتی بانک انکشاف آسیایی )که وقتا فوقتا مورد بررسی قرار 

میگیرد( تطبیق میگردد.
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III .اساسات پالیسی و استثنائات 

 

A . اصول پالیسی

پالیسی حق دسرتسی به اطالعات بر اساسات ذیل میباشد:. 15

نرش به موقع، مناســب و واضح: بانک انکشــاف آســیایی اطالعات در مورد عملیات و (. ))

اجراآتش را به شــکل واضح، به  موقع و مناســب به  خاطر تقویت توانایی ذینفعان به  منظور 

استحکام روابط با بانک انکشاف آسیایی و ترویج حکومتداری خوب، به نرش میرساند. 

 پیش فرض به نفع نرش اطالعات: بانک انکشاف آسیایی اطالعاتی را به نرش می رساند (. )))

مگر اینکه آن اطالعات تحت استثنائات برای نرش در پالیسی مشخص شده باشد. 

استثنائات محدود: نرش اطالعات بصورت مداوم امکان پذیر منی باشد. به عنوان مثال، (. ))))

بانک انکشــاف آســیایی نیاز به کشــف ایده ها، به اشــرتاک گذاری اطالعات، برگزاری 

جلســات و بحــث آزاد در داخل و بــا اعضا و یا مشــرتیان را دارد. در مــوارد دیگر، بانک 

انکشــاف آســیایی باید رشایط خاص برای اجراآت ویژه یا غیر مســتقل و مشرتیان خود را 

در نظر بگیرد۸،  حق حفظ حریم شــخصی پرسونل را رعایت کند یا از منافع تجاری قانونی 

خود و منافع مشرتیان خود محافظت مناید. این پالیسی مجموعه  یی از استثنائاتی محدود 

اســت کــه تعادل بر حقوق و منافــع جوانب مختلف را برقرار می کند. بــا این وجود، بانک 

انکشاف آسیایی، تحت رشایط استثنایی، حق دارد موارد استثنائات پالیسی )پاراگراف 1۸( 

را تعدیل کند یا اطالعاتی را که به طور معمول منترش می شود را به نرش نرساند )پاراگراف 

 .)1۹

((i .) نرش فعاالنه: بانک انکشــاف آسیایی به منظور تســهیل مشارکت در تصمیم گیری بانک

انکشــاف آسیایی، فرآورده ها و اطالعات در مورد اجراآت اش را فعاالنه رشیک می سازد. 

عدم نرش اطالعات محرم در مورد تجارت مشــرتیان الزامیت حقوقی دارد و همچنین معیار الزمی برای موسســات مالی سکتور   ۸

خصوصی، و برای مقایسه کنندگان بانک انکشاف آسیایی است، چون که بخاطر معامالت با مشرتیان مورد توجه قرار میگیرد. 

حفاظت از اطالعات محرم تجارت ها  نیز به طور گسرتده در قوانین آزادی اطالعات منحیث یک رضورت شناخته شده است، 

که شامل استثنا برای نرش اطالعات تجاری میگردد و باعث اعتامد می شود.
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در حالی که ویب ســایت بانک انکشــاف آســیایی منحیث ابزار اصلی بــرای نرش فعاالنه 

اطالعــات اســت، برعالوه بانک انکشــاف آســیایی از ســایر ذرایع بخاطر نــرش و انتقال 

اطالعات نیزاستفاده می کند.

(i .) به اشــرتاک گــذاری اطالعات و ایده ها: پالیســی حق دسرتســی به اطالعات شــامل

فرآیندهایی اســت که به وســیله آنها افراد به طور یکسان می توانند اطالعات و ایده های 

مربوط به عملیات بانک انکشاف آسیایی را جستجو، دریافت و انتقال دهند. ارتباط مؤثر و 

تبادل اطالعات و ایده ها با ذینفعان یک جزء حیاتی از توسعه مؤثر و پایدار است.

(i( .) ارائه اطالعات به افراد متاثر شــده از پروژه و سایر ذینفعان: بانک انکشاف آسیایی با

همکاری قرضه گیرندگان و مشــرتیان خود برای اطمینان از ارتباط دو طرفه در مورد پروژه 

های بانک انکشاف آسیایی با افراد تحت تأثیر پروژه و دیگر سهامداران از نزدیک کار می 

کند. در یک چارچوب زمانی، با استفاده از زبان های۹  مربوطه، و به طریقی که به مردم و 

ســایر ذینفعات تحت تأثیر پروژه ها اجازه می دهد نظریات شانرا در دیزاین و تطبیق پروژه 

ها ارایه کنند. 

(i(( .) کشــور و مالکیت مشرتی: قرضه گیرندگان و مشــرتیان بانک انکشاف آسیایی مالکین

پروژه هایی اند که بانک انکشــاف آســیایی آنرا حامیت و یا در آن رسمایه گذاری می کند. 

بنابرایــن، در برخی موارد، قبل از نرش اطالعات دیدگاه های قرضه گیرندگان و مشــرتیان 

در مورد محتوا و زمان نرش در نظر گرفته می شود. 

(i((( .) فرآیند واضح درخواســت مجــدد: برای فراخوان در تجدید نظر تصمیم بانک انکشــاف

آســیایی در مورد عدم نرش اطالعات تقاضا شــده یک فرآیند روشن موجود است که بخش 

مهمی از چارچوب نرش ارزشها است. 

((i .) نظارت دوامدار: بانک انکشــاف آسیایی از اثربخشی پالیسی نظارت می کند، از موفقیت

ها و کاستی ها می آموزد و با تکنالوژی ها و شیوه های جدید همگام می باشد.

۹   رهنمود ترجمه بانک انکشاف آسیایی اجازه می دهد که مواد به زبان رسمی و ملی ترجمه شوند. استفاده از زبان های محلی 

نظر به مورد خاص توسط دفرت مرکزی تعیین می شود.
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B .استثنائات برای نرش

بانک انکشــاف آســیایی آن اطالعات موجود را که تحت هیچ اســتثنایی در پالیســی قرار ندارد را . 16

منترش مینامید. بر اساس تصمیم بانک انکشاف آسیایی رصفاً انواع خاصی از اطالعات که موجب 

آسیب به نهاد خاص می شود و یا منافع مرجع بیش از منافع در نرش باشد، را استثنا قرار می دهد. 

تأثیرات انعکاســی نرش اطالعات در برابر مزایای که احتامال از رشیک منودن آن حاصل می شود 

با روند ارزیابی ســود و زیان مورد ســنجش قرار می گیرد. در اصول نرش اطالعات بانک انکشــاف 

آســیایی )پاراگراف 15( - به ویژه فرضیه منافع نــرش - اینگونه ارزیابی و مبانی عدم نرش آن محدود 

به اطالعاتی می شود که در پاراگراف 17 درج است. اگر یک سند یا بخشی از آن شامل اطالعاتی 

باشد که تحت یک یا چند استثناء پالیسی قرار می گیرد، بانک انکشاف آسیایی آنرا در زمره استثنا 

)ها( قرار داده و آنرا نرش منی کند. 

با توجه به پالیســی حق دسرتســی به اطالعات در خصوص عدم نرش )پاراگراف 1۸(، اطالعات یا . 17

اسناد در کتگوری های ذیل نرش منی شوند: 

روند ژرف نگری و تصمیم گیری. 1

اطالعاتی که مستوجب فرایند ژرف نگری یا تصمیم گیری بانک انکشاف آسیایی باشد عموماً از   
نرش مربا است. این دسته از استثنائات بر اساس فرضیهیی است که مستلزم ژرف نگری، بحث و 

مشوره برای تصمیم گیری بوده و باید آزاد و رصیح باشد. این گونه قضایا شامل موارد زیر میگردد: 

(i .) اطالعــات داخلی که، در صورت نــرش، ممکن و احتامالً موجب مقایســه منودن متامیت

فرایند ژرف نگری و تصمیم گیری بانک انکشــاف آســیایی گردد، بازداشــنت از ارائه نظر، 

دیدگاه ها و شــیوه ها، و یا بلعکس کیفیت تصمیامت و نتایج بانک انکشــاف آســیایی و 

سهامداران را متأثر سازد. مثال: مشوره و ایده هایی اعضای هیئت مدیره، مشاورین رؤساء، 

اعضای مدیریتی، کارکنان بانک انکشــاف آســیایی و مشاوران بانک انکشاف آسیایی که 

معموالً ژرف نگراند. در حالی که بانک انکشــاف آســیایی معموالً نتایج فرایندهای تصمیم 

گیــری خود را نــرش می کند، ممکن متام ایده ها، دیدگاه ها و شــیوه های را که به چنین 

تصمیامتی منجر می شــود، را نرش نکند، زیرا ذینفعان باید چنین اندیشــه ها، دیدگاه ها و 

شیوه ها را آزادانه ارائه و بحث کنند. 
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(ii .) اقدامات هیئت مدیره1۰ ، به اســتثنای اسناد هیئت مدیره11 ، رونوشت ها1۲ ، صورت جلسات

هیئت مدیره13  و یا خالصه بحث های جلســات هیئت مدیره14 ، که نرش چنین اســناد مانع 

ارائه ایده ها، دیدگاه ها و شیوه ها در میان اعضای هیأت مدیره گردد.

(iii .) اطالعات تبادله شــده، تهیه شــده و یا برگرفته شده در پروسه ژرف نگری و تصمیم گیری

بین بانک انکشــاف آسیایی و اشخاص دیگر و ســایر اداراتی که بانک انکشاف آسیایی با 

آنها همکاری می کند. در صورتی که نرش شود، این اطالعات به احتامل زیاد یا به صورت 

کامــل باعث وارد شــدن لطمه به روند مشــورت و تصمیم گیری در میان بانک انکشــاف 

آســیایی و اعضای آن و یا ســایر نهادها می گردد. بانک انکشــاف آسیایی در حصه محرم 

نگهداشنت تبادله افکار، دیدگاه ها و شیوه ها همکاری می کند. 

محرمیت اطالعات. 2

(iv .) اطالعاتی که توســط یک عضو یا نهاد دیگر در اختیار بانک انکشــاف آســیایی به شــکل

محرم قرار داده می شود. بانک انکشاف آسیایی تعهد دارد که از چنین اطالعاتی محافظت 

کند و اطالعات را بدون اجازه کتبی از طرف عضو یا نهاد دیگر به نرش نرساند.

1۰  اقدامات هیئت مدیره مطابق با فصل ۹ قوانین هیئت مدیره بانک انکشــاف آســیایی محرم اســت. بر اســاس این پالیســی، 

اصطالح "اقدامات هیئت مدیره" به هر ســندی یا اطالعاتی اطالق می شــود که برای جلسات و بحث های کمیته های هیئت 

مدیره و یا در جلسات هیئت مدیره و کمیته های هیئت مدیره مبادله شده باشد، که شامل اسناد هیئت مدیره )اسنادی که حین 

تدویر جلســه هیئت مدیره برای اطالعات، بحث و یا ارایه نظر توزیع میشــود( و یادداشــت های هیئت مدیره، مانند اظهارات 

و بحث ها در جلســات هیئت مدیره و یا جلســات کمیته، رونوشــت های متنی، صورت جلسه و / یا خالصه بحث های جلسات 

کمیته، و یادداشــت ها و یا ســایر بحث های بین مدیریت بانک انکشاف آسیایی، ادارات، یا سکرتریت با هیئت مدیره، کمیته 

های هیئت مدیره و / یا دفاتر مدیران اجرایی، در متامی فارمت ها، به شمول الکرتونیکی را احتوا می مناید.

11  اســنادی که بخاطر آگاهی و اطالع هیئت مدیره ارایه میشــود و در صورتی که تحت اســتثنا های پالیسی قرار نداشته باشد در 

صفحه ویب ســایت نرش می شــود. اســناد به هیئت مدیره برای بررسی ارایه میگردد و بعد از منظوری یا تأیید هیئت مدیره نرش 

می شود.

1۲  نظر به درخواست، رونوشت های جلسات رسمی هیئت مدیره ممکن است نرش گردد حتی متام آنها  که 1۰ سال پس از تاریخ 

درج آنها گردد، در صورتی که جلســات رســمی از تاریخ ۲ اپریل ۲۰1۲ به بعد برگزار شــده باشد و بعد از تثبیت آنها توسط کمیته 

دسرتسی به اطالعات که آیا در زمره استثناعات پالیسی قرار منی گیرند یا به آن اشاره منی کند به نرش میرسد.

صورت جلسات هیئت مدیره به طور منظم پس از تایید صورت جلسه توسط هیئت مدیره ، الی 6۰ روز تقویم پس از جلسه اصلی   13

هیئت مدیره به نرش میرسد. این در مورد جلسات منظم هیئت مدیره از تاریخ 1 سپتامرب ۲۰۰5 و به بعد از آن اعامل می شود.

14  خالصه صورت جلسه هیئت مدیره و بحث ها در مورد اسرتاتیژی مشارکت کشور و اسرتاتیژی همکاری منطقه ای و هر پالیسی 

یا اســرتاتیژی تصویب یا تایید شــده توسط هیئت مدیره در جلسه رسمی هیئت مدیره، در ظرف 14 روز از تاریخ تصویب هیئت 

مدیره به نرش میرسد.



1۰پالیسی حق دسترسی به اطالعات

(v .) اطالعات اختصاصی یا هر گونه اطالعاتی که توســط یک نهاد به بانک انکشــاف آسیایی

ارائه می شــود، و در صورت نــرش منافع تجاری، منافع اقتصادی یــا موقعیت رقابتی نهاد 

که منبع اولی اطالعات اســت را به مخاطــره اندازد و یا طرف دیگری که از نرش اطالعات 

متأثر گردد.

(vi .) اطالعات محرم تجارتی که به اثر توافقنامه محرم دانســته شــود و یا توافق برای عدم نرش

آن صورت گرفته باشد، در صورتی که بانک انکشاف آسیایی با مشرتیان یا سایر نهاد های 

مرتبط چنین توافق نامه را امضاء منوده باشد.

اطالعات شخصی. 3

(vii .) نرشهــر گونه اطالعات شــخصی که ممکــن محرمیت منافع مادی شــخص را به مخاطره

اندازد به جز از اطالعاتی که توسط فرد مورد نظر یا قوانین بانک انکشاف آسیایی مجاز به 

نرش باشــد. مثالً اطالعات مربوط به انتصاب و فرایند انتخاب، رشایط اســتخدام، ارزیابی 

عملکرد، اطالعات صحی شــخصی، مکاملات شــخصی، اطالعات مربوط به رســیدگی به 

حل منازعات داخلی و میکانیزم درخواست تجدید نظر و اطالعات مربوط به تحقیقات. 

اطالعات مالی. 4

(viii .) نــرش اطالعات مالی که منافع مالی و تجاری مصوب بانک انکشــاف آســیایی و عملیات

آن را منقطــع و یــا احتامالً مختل کنــد. مثالً برآوردهای قرضه های آینده بانک انکشــاف 

آســیایی، پیش بینی های مالــی، معلومات مربوط به تصمیم گیــری های رسمایه گذاری 

فردی برای عملیات بودجوی بانک انکشــاف آســیایی، ارزیابی اعتبار، تحلیل اعتبار، رتبه 

بندی اعتبار، ارزیابی خطرات قرضه گیرندگان و ســایر مشــرتیان، و هرگونه اطالعاتی که 

باعث برانگیخنت حساسیت بازارهای رسمایه و مالی گردد. 

(ii .) نــرش اطالعــات مالی که ممکن و یا احتامالً بر توانایی مدیریــت اقتصادی فرد لطمه وارد

کند. 

امنیت و مصئونیت . 5

(i .) نرش اطالعاتی که ممکن و یا احتامالً خطری را به زندگی، سالمتی، ایمنی و یا امنیت فرد

متوجه ســازد و یا احتامالً ایمنی یا امنیت دارایی های بانک انکشاف آسیایی را به مخاطره 

اندازد؛ یا منجر به رسیدن آسیب به دفاع و یا امنیت ملی یک عضو شود.
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مسایل حقوقی و تحقیقی. 6

(ii .) نرش هر گونه اطالعات مربوط به امتیاز وکالت نامه – وکیل و موکل )به شمول مکاملات با و

یا از مشاور بانک انکشاف آسیایی و یا مشاوران حقوقی خارجی آن( و یا هر گونه اطالعاتی 

کــه در صورت نــرش ممکن و یا احتامالً منافع قانونی طرفداران و مشــرتیان را به مخاطره 

اندازد و یا قوانین مربوطه را نقض کند15 . 

(iii .) اطالعاتی که به بانک انکشــاف آســیایی در رابطه با تقلب، فساد و یا نقض پالیسی مبارزه

علیه فســاد اداری بانک انکشــاف آسیایی 16  و یا ســوء رفتار ارائه شده است؛ یا مربوط به 

هرگونه تحقیق درباره تقلب، فساد یا نقض پالیسی مبارزه علیه فساد اداری بانک انکشاف 

آسیایی یا سوء رفتار باشد. هرگونه اطالعاتی که در صورت نرش ممکن و یا احتامال تحقیق 

یــا امــور اداری محکمــه را مختل مناید؛ که در هــر دو مورد اســتثناعاً در یک حد مجاز و 

مطابق با مقررات بانک انکشــاف آســیایی دانســته شــود. این پاراگراف برعالوه در مورد 

هویت جانب مدعی )شخص مخرب( نیز تعمیل می گردد، مگر اینکه مخرب موافق به پخش 

و افشای هویت خود باشد و یا مطابق با قوانین بانک انکشاف آسیایی که برای نرش و افشا 

مجاز دانسته شود.

گزارش تفتیش داخلی و گزارش تفتیش صندوق وجهی17  . 7

(iiii .) الف( گزارش های تفتیش داخلی )اداره تفتیش بانک انکشــاف آسیایی(، این گزارش ها(

ممکن است شامل اطالعات حساس در مورد سیستم های داخلی باشد که می تواند توسط 

اشخاص ثالث به ضد بانک انکشاف آسیایی مورد سوء استفاده قرار گیرد؛ و )ب( بعضی از 

گزارش های تفتیش مفتشــان خارجی بانک انکشاف آسیایی در مورد صندوق های وجهی 

اداره بانک انکشــاف آســیایی، جایی که اســتندردهای تفتیش نرش این گونه گزارش ها و 

صورت های مالی مربوطه را محدود کند1۸ . 

15   این ممکن است شامل محدودیت های اعامل شده توسط اوراق بهادار و قوانین بانکی و قانون محفوظیت حق کاپی باشد.

بانک انکشاف آسیایی مبارزه با فساد و استقالل: چارچوب پالیسی ها و اسرتاتیژی های ما. مانیال   16

anticorruption-integrity-policy-strategy./31317/https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document
https://www.adb.org/documents/anticorruption- ؛ و بانک انکشاف آسیایی 1۹۹۸. پالیسی مبارزه علیه فساد. مانیالpdf

policy )ممکن است وقتا فوقتا به روزرسانی شود(.
17  اظهارات تفتیش و صورتهای مالی تفتیش شــده که به عنوان بخشــی از گزارش ســاالنه بانک انکشاف آسیایی به عموم رشیک 

ساخته می شود، تحت این استثنا نیست.
18  صورتهای مالی )اســتیتمنت های مالی( صندوق وجهی که مطابق با الزامات حســابداری متویل کنندگان )که ممکن اســت 

متفاوت از معیارات حســابداری که معموال در ایاالت متحده پذیرفته شــده است باشد( و مطابق با استندردهای تفتیش که در 
ایاالت متحده پذیرفته شده )و در بانک انکشاف آسیایی قابل اجرا هستند( تهیه گردیده باشند. این گونه معیارات تفتیش نرش 
صورتهای مالی را که مطابق با استندردهای حسابداری غیر از آنچه که در ایاالت متحده مورد پذیرش است تهیه شده باشد را 
محدود می سازد، و نظر تفتیش مربوطه به کسانی که دارای منافع خاص در صندوق هستند، یعنی رشکا/سهامداران و مسئولین 

مدیریتی و / یا اداره کنندگان صندوق را محدود کند.
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C .)نادیده گرفنت منافع عمومی )نادیده گرفنت مثبت

در رشایط استثنایی و خاص و در صورتیکه بانک انکشاف آسیایی منافع عمومی را در نرش اطالعات . 1۸

مهم تر از آسیب هایی بداند که ممکن در اثر نرش بوجود آید پس در این گونه رشایط بانک انکشاف 

آسیایی حق دارد اطالعات را که حتی تحت استثناء برای نرش قرار می گیرد را نرش کند. هر گونه پیشنهاد 

 برای افشاء یا رد چنین اطالعاتی نیاز به تایید هیئت مدیره برای سوابق هیئت مدیره و رئیس بانک دارد. 

D .)حق ویژه بانک انکشاف آسیایی به محدود کردن دسرتسی )نادیده گرفنت منفی

همچنان بانک انکشاف آسیایی حق دارد که در رشایط استثنایی اطالعاتی را که معموال به نرش می . 1۹

رسد را نرش نکند، این زمانی است که بانک انکشاف آسیایی ایجاد آسیب احتاملی را بیشرت از سود 

نرش آن بداند. هیئت مدیره تنها مرجع است که دارای این حق ویژه می باشد.

E .اطالعات گذشته

هر گونه اطالعات مربوط به عملیات بانک انکشــاف آســیایی که بیش از ۲۰ ســال از تاریخ تهیه . ۲۰

اطالعات گذشــته باشــد چی این که توســط بانک انکشــاف آســیایی تولید و یا به بانک انکشاف 

آســیایی فراهم شده باشد اطالعات گذشــته تلقی میشود. صورت جلسات تاریخی هیئت مدیره در 

صورت تقاضا به نرش می رســد، کمیته دسرتســی به اطالعات )AIC( نرش اطالعات در مورد چنین 

جلســات هیئت مدیره که شــامل اطالعاتی که در استثناعات پالیســی قرار میگیرد را مشخص می 

سازد، با توجه به مفاد مندرج در فقره های ii( 5.1(. متامی اطالعات تاریخی دیگر در صورت تقاضا 

قابل نرش اســت به جز اطالعاتی که در اســتثناعات ذکر شده در پاراگراف 5.۲ )اطالعات محرم(، 

5.3 )اطالعات شــخصی(، 5.5 )اطالعات امنیتی و ایمنی(، یا 5.6 )مسائل حقوقی و تحقیقی(، 

که از نرش مستثنی خواهند ماند. 
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VI .درخواست های اطالعات و تجدید نظرها

A .درخواست اطالعات

متام درخواســت ها برای حصول اطالعات و اســناد باید به صورت کتبی انجام شود. درخواستها به . ۲1

دفرت مرکزی بانک انکشــاف آســیایی، دفرت منایندگی، یا هر شــعبه یا دفرت بانک انکشاف آسیایی 

ارایه شــده می تواند. جزئیات در مورد ارســال درخواســت اطالعات در ویب سایت بانک انکشاف 

آسیایی موجود است. درخواستها باید حاوی مشخصه های خاص اطالعات باشد تا بانک انکشاف 

آسیایی را به دریافت منودن اطالعات کمک کند.. 

درخواســت ها به زبان انگلیســی یا در هر یک از زبانهای رســمی یا ملی اعضای بانک انکشــاف . ۲۲

آسیایی ارایه شده میتواند1۹.  

بانک انکشــاف آســیایی ملزم به ارایه پاسخ به درخواســت های بی بنیاد، درخواست های خالی یا . ۲3

هر درخواست اطالعات یا معلوماتی که در سیستم مدیریت ریکاردها نزد بانک انکشاف آسیایی از 

قبل موجود نباشــد و باید از نو ایجاد، توســعه یا تطبیق گردد، خود را مکلف به ارایه پاسخ منیداند. 

این همچنین بر درخواست اطالعات در مورد موضوع مشابه توسط هامن فرد، سازمان یا گروه نیز 

اعامل میگردد که بانک انکشــاف آسیایی قبال پاسخی را به درخواست اطالعات مشابه ارائه کرده 

باشد و یا اینکه دلیلی را برای عدم ارایه اطالعات درخواست شده فراهم می کند.

بانک انکشــاف آســیایی به ارسع وقت دریافت درخواست۲۰ را تایید منوده و تصمیم خود را در مورد . ۲4

درخواســت اعالم می کند. برای درخواســت های پیچیده۲1، در صورتی که درخواست کننده مطلع 

شــده و متدید زمان را تأیید کند بانک انکشــاف آســیایی می تواند مهلت پاسخگویی به درخواست 

را متدید مناید. 

1۹  پاســخ بانک انکشــاف آسیایی به درخواست ها عمدتاً به زبان انگلیســی منحیث زبان معیاری ارایه می شود. پاسخ ها نظر به 

رشایط محلی می تواند ترجمه گردند.

۲۰  جایی که بانک انکشــاف آســیایی موضوع را نادیده میگیرد مطابق به پاراگراف 6 )نادیده گرفنت مثبت( یا پاراگراف 7 )نادیده 

گرفنت منفی(، بانک انکشــاف آسیایی پس از امتام تصمیم نهایی، به درخواست کننده ارتباط برقرار می کند. درخواست کننده 

از هر متدید مهلت مطلع خواهد شد.

درخواست های پیچیده شامل مواردی چون جستجوی اطالعات از منابع مختلف، شامر زیادی از اسناد، جمع آوری اطالعات   21

چندین ساله، تفکیک و مرتبط بودن معلومات خام و ارائه یافته ها است.
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B . کمیته دسرتسی به اطالعات

کمیته دسرتســی به اطالعات )AIC( یک نهاد نظارتی اســت که برای تفســیر، نظارت و بررســی . ۲5

پالیسی و مقررات اجرایی آن، ایجاد شده است. این کمیته متشکل از پرسونل ارشد بانک انکشاف 

آســیایی است که توسط رئیس بانک تعیین شــده اند و به رئیس گزارش خواهند داد. نشست های 

کمیته دسرتســی به اطالعات برای بررســی درخواســت های اطالعاتی که توسط دیپارمتنت ها یا 

شــعبات بانک انکشاف آســیایی رد شده اســت، تدویر خواهد شــد. کمیته دسرتسی به اطالعات 

پیرامــون درخواســت ها و تجدید نظر ها نظــر به پاراگراف ۲۸ تصامیــم الزم را اتخاذ خواهد کرد. 

کمیته دسرتســی به اطالعات صالحیــت دارد تا )1( تائید و یا برگرداندن تصامیم شــعبات و دفاتر 

بانک انکشــاف آســیایی در مورد عدم نرش اطالعات )۲( مورد بررسی قراردادن درخواست ها برای 

نرش اطالعات مربوط به منافع عمومی که تحت استثناعات پالیسی باشد مطابق به پاراگراف 1۸. 

C . تجدید نظرها

بانک انکشــاف آســیایی یک فرآیند پاســخدهی دو مرحله ای برای درخواســت های برای تجدید . ۲6

نظــر دارد و درخواســت کنندگان مــی توانند زمانی از آن اســتفاده کنند که معتقد باشــند که بانک 

انکشاف آسیایی درخواست شان برای تخطی از پالیسی را رد کرده است. جزئیات در مورد محل و 

چگونگی ارسال درخواست ها برای تجدید نظر در ویب سایت بانک انکشاف آسیایی موجود است. 

درخواست کننده پاسخ به تجدید نظر را در محدوده اطالعات درخواست شده دریافت خواهد کرد. 

فرآیند دو مرحله ای پاسخ به تجدید نظر قرار ذیل است. . ۲7

مرحله اول: کمیته دسرتسی به اطالعات. 1

متقاضی درخواســت به اطالعات که درخواســت اش توسط بانک انکشاف آســیایی رد گردیده در . ۲۸

صورتی می تواند درخواســت برای تجدید نظر را به کمیته دسرتســی به اطالعات ارایه کند که )1( 

ثابت ســازد که درخواســت اولیه برای اطالعات مطابق با رویه های مندرج در پالیسی ارائه گردیده 

و )۲( اســتدالل منطقی ارایه مناید که بانک انکشــاف آسیایی پالیسی دسرتسی به اطالعات را در 

عرصه عدم ارایه معلومات و یا قضیه منافع عمومی را مطابق به پراگراف 1۸، نقض کرده اســت تا 

استثنا مندرج پالیسی دادخواهی شود. 

مرحله دوم: هیئت مستقل تجدید نظر. 2

اگر کمیته دسرتسی به اطالعات تصمیم اولیه برای رد درخواست اطالعات را تایید کند و درخواست . ۲۹

کننده هنوز معتقد باشــد که بانک انکشاف آســیایی با رد درخواست اطالعات پالیسی خود را نقض 

کرده اســت، درخواست کننده می تواند درخواست برای تجدید نظر را به هیئت مستقل تجدید نظر 

)IAP( ارایــه کند. هیئت مســتقل تجدید نظــر صالحیت تایید و یا رد تصمیم کمیته دسرتســی به 

اطالعات را دارد. تصمیم هیئت مستقل تجدید نظر تصمیم نهایی است. 
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هیئت مســتقل تجدید نظر صالحیت بررسی درخواســت های تجدید نظر را ندارد که مربوط به )1( . 3۰

تصامیم هیئت مدیره و رئیس در صورت که درخواســت تجدید نظر بر اســاس نادیده گرفنت منافع 

عمومی باشــد یا )۲( تصامیم هیئت مدیره برای  اســتفاده از صالحیت ها آنان برای محدود سازی 

دسرتسی به اطالعات که معموالْ نرش میگردند. 

هیئت مســتقل تجدید نظر متشــکل از سه متخصص خارجی دسرتســی به اطالعات و مستقل از . 31

بانک انکشــاف آسیایی هستند. هیئت مستقل تجدید نظر توســط رئیس بانک انکشاف آسیایی با 

تاییدی هیئت مدیره تعیین می گردند. 

ارسال درخواست تجدید نظر و ابالغ تصامیم. 3

پس از تصمیم اولیه بانک انکشــاف آســیایی مبنی بر عدم دسرتسی به اطالعات درخواست شده، . 3۲

متامی درخواســت ها برای تجدید نظر باید بشــکل کتبی و طی مدت ۹۰ روز به کمیته دسرتسی به 

اطالعات ارسال شود. متام درخواستهای مربوط به هیئت مستقل تجدید نظر باید در مدت ۹۰ روز 

پس از تصمیم کمیته دسرتسی به اطالعات مبنی بر تأیید تصمیم اولیه ADB مبنی بر عدم دسرتسی 

به اطالعات، به صورت کتبی ارســال شــود. درخواست ها برای تجدید نظر که بعد از ۹۰ روز ارسال 

میشوند، مد نظر گرفته منی شود. متام درخواست ها برای تجدید نظر باید شامل موارد ذیل باشند:

(i .)توضیح معلومات اولیه که درخواست شده، و

(i .) بیــان واضــح واقعیت ها و زمینه هایی که ادعای درخواســت کننــده را ثابت کند که بانک

انکشاف آسیایی پالیسی را نقض کرده است یا اینکه منافع عمومی به مخاطره مواجه شده 

است.

برای درخواســت کننده ها در رابطه به مســرتد شدن درخواست های تجدید نظر شان زمانی اطالع . 33

داده میشــود که )1( در زمان تعیین شــده درخواست شانرا ثبت نکرده باشــند، )۲( معلومات کافی 

بــرای درخواســت تجدید نظــر ارایه ننموده باشــند و)3( به دلیل فراتر بــودن موضوع از صالحیت 

 کمیتــه دسرتســی بــه اطالعات و یــا هیئت مســتقل تجدید نظر بــرای در نظر گرفــنت موضوع .

D .رابطه پالیسی حق دسرتسی به اطالعات با سایر پالیسی ها

هر رجعتی در این پالیســی به ســایر پالیســی های بانک انکشاف آسیایی شــامل آن پالیسی های . 34

میشود که وقتاً فوقتاً تعدیل میگردند. 
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E .بررسی مطابقت

پالیســی حق دسرتســی به اطالعات می تواند تحــت فرآیند تجدید نظر قرار گیــرد )پاراگراف 33-. 35

۲6(. پالیســی حق دسرتســی به اطالعات همچون “پالیسی عملیاتی” در مفهوم پالیسی میکانیزم 

حســابدهی بانک انکشــاف آسیایی است. به همین ترتیب، شــکایات افراد متاثر شده از پروژه که 

ادعا می کنند در زمان ترتیب، طی مراحل یا اجرای پروژه توسط بانک انکشاف آسیایی این پالیسی 

نقض شــده است، شــکایت این افراد می تواند تحت پالیســی میکانیزم حسابدهی بانک انکشاف 

آسیایی نیز ثبت گردد۲۲.

۲۲  برای افرادی که از پروژه های حامیت شــده توســط بانک انکشاف آسیایی بصورت منفی متاثر می گردند میکانیزم حسابدهی 

فرصتی را فراهم می سازد تا برای مشکالت شان راه حل ها جستجو گردد و همچنان بتوانند عدم انطباق با پالیسی ها و روش 

https://www.adb.org/ های عملیاتی بانک انکشــاف آسیایی را گزارش دهند. میکانیزم پاسخگویی بانک انکشاف آسیایی

site/accountability-mechanism/main
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VI .نظارت و تعدیل پالیسی

بانک انکشاف آسیایی از تطبیق پالیسی نظارت خواهد کرد و گزارش های ساالنه مربوط به تطبیق . 36

پالیسی را در ویب سایت خود نرش خواهد کرد. إصالحات و تعدیل در این پالیسی ممکن است وقتاً 

فوقتاً با تصویب هیئت مدیره صورت گیرد. 



1۸

V .تاریخ انفاذ پالیسی

این پالیسی رس از تاریخ اول جنوری ۲۰1۹ نافذ خواهد بود و جایگزین پالیسی ارتباطات عامه سال  . 37

۲۰11 میگردد.



درباره بانک انکشاف آسیایی

بانک انکشــاف آســيايی متعهد به دستیابی به یک آسیا و اوقیانوســه مرفه، همه شمول، انعطاف پذير و پايدار است و در 

عین حال برای ريشه کن كردن فقر تالش های خود را تقویت می بخشد. بانک انکشاف آسیایی در سال 1۹66 تاسیس 

شــده، دارای 67 کشــور عضو میباشد که 4۸ عضو آن از کشور های منطقه اســت. ابزار اصلی این بانک برای کمک به 

کشــورهای عضو و در حال توســعه عبارت اند از گفتان پالیسی، قروض، رسمایه گذاری های سهام، تضمین ها، کمک 

های بالعوض مالی و همکاری های تخنیکی، میباشد. 
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