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i. შესავალი

1. აზიის განვითარების ბანკის (ADB) 2011 წლის საზოგადოებასთან 
კომუნიკაციის პოლიტიკა (PCP) დირექტორთა საბჭოს მიერ 
დამტკიცდა 2011 წლის 25 ოქტომბერს და იგი ძალაში შევიდა 
2012 წლის 2 აპრილს. წინამდებარე ანალიზი განხორციელდა 
ზემოხსენებული პოლიტიკის შესაბამისად.

2. ანალიზის პროცესი. PCP-ის ანალიზის პროცესი დაიწყო 2016 
წლის ივლისში, საორგანიზაციო კომიტეტის შექმნით, რომლის 
მიზანიც იყო პროცესის სტრატეგიული ზედამხედველობის 
უზრუნველყოფა. 2016 წელს, ADB-მა ჩაატარა PCP-
ის დოკუმენტის ანალიზი და პარიტეტული შეფასება 
მრავალმხრივი განვითარების ბანკების მხრიდან, რომელსაც 
მოჰყვა შიდა კონსულტაციები. შეიქმნა PCP-ის ანალიზის ვებ-
გვერდი, სადაც განთავსდა შეთავაზებული ახალი პოლიტიკის 
პირველი საკონსულტაციო პროექტები, ხოლო შეთანხმებები 
საჯარო კომენტარებისთვის1 მისი განხორციელების შესახებ 
განთავსებულ იქნა 2016 წლის ნოემბერში. ADB-მ 2016 
წლის დეკემბერსა და 2017 წლის ივნის-ივლისში გამართა 
კონსულტაციები გარე დაინტერესებულ მხარეებთან 16 ქვეყანასა 
და ერთ რეგიონში.2 ვებ-გვერდზე მეორე კონსულტაციებისას 
შემუშავებული პროექტები განთავსდა 2018 წლის თებერვალში. 
ADB-ის დირექტორთა საბჭოსთან არაფორმალური 
კონსულტაცია გაიმართა 2017 წლის აპრილსა და 2018 წლის 
აპრილში. პოლიტიკის სამუშაო დოკუმენტი ვებ-გვერდზე და 
საბჭოსთვის ხელმისაწვდომი გახდა 2018 წლის ივლისში.

3. პოლიტიკის ანალიზი. პოლიტიკის ანალიზმა გვიჩვენა, რომ 
PCP-ის პრინციპები და გასაჯაროების კუთხით არსებული 

1 ADB. 2016. საჯარო კომუნიკაციების პოლიტიკის ანალიზი. https://www.adb.org/site/
disclosure/pcp-review

2 კონსულტაციების მიზნით: ბანგლადეში, ნეპალი, ფილიპინები, ტაჯიკეთი, ტაილანდი, 
კამბოჯა, ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა, ვიეტნამი, კანადა, აშშ, 
ევროპა (გერმანიიდან), ავსტრალია, ტიმორ-ლესტი, ფიჯი, ინდოეთი, აზერბაიჯანი და 
საქართველო 
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გამონაკლისები შესაბამისობაშია სხვა მრავალმხრივი 
განვითარების ბანკისა და ქვეყნების შესაბამის პრინციპებთან და 
გამონაკლისებთან. ასევე დადგინდა, რომ სხვა მრავალმხრივი 
განვითარების ბანკებიც გადადიან პრინციპებზე დაფუძნებულ 
პოლიტიკაზე, რომელიც ამჟამად მიჩნეულია ინფორმაციის 
გასაჯაროების საუკეთესო პრაქტიკად. ამასთანავე, PCP-ის 
ყოველწლიური შეფასებამ მიუთითა აზიის განვითარების ბანკის 
ვებ-გვერდზე (www.adb.org) გასაჯაროებული დოკუმენტების 
რაოდენობის ზრდაზე. თუმცა, შეფასებამ ასევე დაადგინა, 
რომ ზოგჯერ ადგილი ჰქონდა დოკუმენტის გასაჯაროების 
დაგვიანებას, რადგან თანამშრომლებისთვის არ იყო ცნობილი 
გასაჯაროების მოთხოვნები, კერძოდ იმ პროდუქტისა თუ 
დოკუმენტის ტიპებთან დაკავშირებთ, რომლებიც დაინერგა 2011 
წელს PCP-ის დამტკიცების შემდეგ და რომლებიც შესაბამისად 
არ იქნა მითითებული პოლიტიკის დოკუმენტში.

4. ანალიზმა ასევე დაადგინა ინფორმაციის მოთხოვნისა და 
განცხადებების პროცესის გამართული ფუნქციონირება. 2017 
წელს, აზიის განვითარების ბანკმა მიიღო ინფორმაციის 3,653 
ფორმალური მოთხოვნა, რაც 2012 წლის3 230 მოთხოვნასთან 
შედარებით მკვეთრ ზრდას წარმოადგენს. 2017 წელს, აზიის 
განვითარების ბანკმა პროცესისთვის საჭირო 5 დღეში 
მიიღო მოთხოვნების 81% და 20 დღიან ვადაში უპასუხა 
მათ 96%-ს. მოხდა 7 განაცხადის უარყოფა, რომელთაგან 6 
ეხებოდა ფინანსურად სენსიტიურ ინფორმაციას. 2017 წელს, 
ისევე როგორც 2016 წელს მოხდა თითო-თითო შემთხვევის 
გასაჩივრება.4 

5. პოლიტიკის შეთავაზებული ცვლილებები. PCP იყენებს 
წესებზე დამყარებულ გასაჯაროების მიდგომას. იგი 
წარმოგვიდგენს დეტალურ სახელმძღვანელო პრინციპებს, 
რომლებიც ასახავს ყველაზე მოსალოდნელ შემთხვევებსა და 
გარემოებებს, გასაჯაროების წინასწარ განსაზღვრული და 
მკაცრად გაწერილი  გამონაკლისებითა და ვადებით. წესებზე 
დამყარებული პოლიტიკა გასაჯაროების პროცესს მართავს 
ინფორმაციის გაზიარების ხისტი მიდგომის საშუალებით. 
თუმცა, ბანკის მიერ რეგიონის სწრაფად ცვლად საჭიროებებზე 
ადაპტირებასთან ერთად, იცვლება აზიის განვითარების 
ბანკის საქმიანობაც. აზიის განვითარების ბანკის გასაჯაროების 

3 ADB. 2017. საჯარო კომუნიკაციების პოლიტიკის წლიური ანგარიში 2017. https://www.
adb.org/sites/default/files/institutional-document/424291/pcp-annual-report-2017.pdf

4 https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-implementation/appeals/appeals-received 

http://www.adb.org
https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-implementation/appeals/appeals-received
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პოლიტიკა უნდა პასუხობდეს აღნიშნულ სწრაფ ევოლუციას.  
წესებზე დაფუძნებული მიდგომები ხშირ შემთხვევაში არ 
არის საკმარისად მოქნილი იმისათვის, რომ მოახდინოს 
ცვლილებებთან სწრაფი ადაპტირება. რამაც შესაძლოა 
ზოგჯერ გამოიწვიოს შედეგები, რომელიც შესაბამისობაში არ 
იქნება პოლიტიკის გამიზნულ ამოცანებთან - პრეზუმფცია 
გასაჯაროებისა და ინფორმაციის გაზიარების სასარგებლოდ, 
რომელიც საკმარისად დროულია იმისათვის, რომ საშუალება 
მისცეს დაინტერესებულ მხარეებს წარმოადგინონ შინაარსიანი 
შეფასება და უკუკავშირი.

6. ამასთან დაკავშირებით, პარტნიორი ინსტიტუტების 
შესაბამისად, ADB წარმოგვიდგენს ორნაწილიან ჩარჩო 
პოლიტიკას:  (i) პრინციპებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, 
დამტკიცებული აზიის განვითარების ბანკის დირექტორთა 
საბჭოს მიერ, როგორც ეს განსაზღვრულია წინამდებარე 
დოკუმენტში; და (ii) იმპლემენტაციის დეტალური 
შეთანხმებები, დამტკიცებული მენეჯმენტის მიერ და საჯაროდ 
ხელმისაწვდომი აზიის განვითარების ბანკის საოპერაციო 
სახელმძღვანელოში, ADB-ის ჩვეულებრივი პროცედურების 
შესაბამისად. 

7. პრინციპებზე დაფუძნებული ეფექტური მიდგომა მოითხოვს 
მკაფიო პრინციპებს და პროაქტიურ და თანამშრომლობით 
კომუნიკაციას აზიის განვითარების ბანკსა და მის 
დაინტერესებულ მხარეებს შორის. იგი ასევე მოითხოვს 
თანამშრომელთა და პარტნიორთა რეგულარულ ტრენინგებსა 
და ცნობიერების ამაღლებას, ასევე მკაფიო სააპელაციო პროცესს, 
რათა უზრუნველყოფილ იქნას პრინციპების სათანადო, 
თანმიმდევრული და კეთილსინდისიერი გამოყენება. აქტიური 
მონიტორინგი და ანგარიშგება, მათ შორის დირექტორთა საბჭოს 
წინაში ასევე უმნიშვნელოვანესია პოლიტიკის პრინციპების 
ეფექტური და თანმიმდევრული შესრულებისათვის. პოლიტიკა, 
იმპლემენტაციის შეთანხმებები, მონიტორინგის ანგარიშები 
და სხვა შესაბამისი ინფორმაცია კვლავაც თავმოყრილი და 
ხელმისაწვდომი იქნება აზიის განვითარების ბანკის ვებ-
გვერდზე.5 

8. შემოთავაზებული პოლიტიკა ორიენტირებულია პრინციპებზე, 
რომელიც თავის მხრივ ხელმძღვანელობს ახალი საერთო 

5 https://www.adb.org/site/disclosure/main 

https://www.adb.org/site/disclosure/main
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პრინციპით „მკაფიო, დროული და სათანადო გასაჯაროება’’. 
სხვა პრინციპები დიდ წილად უცვლელად არის გადმოტანილი 
PCP-დან და  გამყარებულია პრეზუმფციით, შეზღუდული 
გამონაკლისებით გასაჯაროების სასარგებლოდ.  შემდგომ, სანამ 
პოლიტიკის პრინციპები უცვლელი დარჩება საბჭოს მიერ მათ 
ცვლილებამდე, იმპლემენტაციის შეთანხმებების განახლება 
შესაძლებელი იქნება საჭიროებისამებრ - რათა მასში მოხდეს 
მაგალითად ახალი პროდუქტებისა თუ პროცესების ასახვა, 
ADB-ის მენეჯმენტის დამტკიცებით. აღნიშნული ცვლილება 
უზრუნველყოფს იმპლემენტაციის სიცხადეს და გასაჯაროების 
პროგნოზირებადობას. დოკუმენტთან დაკავშირებით  
მუდმივად განახლებული სახელმძღვანელო პრინციპების 
უზრუნველყოფა და იმის ცოდნა, თუ როდის უნდა მოხდეს 
დოკუმენტების რუტინულად გასაჯაროება დაეხმარება აზიის 
განვითარების ბანკს გააუმჯობესოს ვადები და ეფექტურობა. 
დამოუკიდებელი შეფასების ანგარიშების გასაჯაროებასთან 
დაკავშირებით, იმპლემენტაციის შეთანხმებებში ასახულია 
დასრულებული ანგარიშების6  გასაჯაროების არსებული 
პრაქტიკა ან სხვა შეთანხმებები, რომელიც შესაძლოა საჭირო 
იყოს მომავალში საბჭოს მიერ დამტკიცებული პოლიტიკისთვის, 
რომლითაც იხელმძღვანელებს აზიის განვითარების ბანკის 
დამოუკიდებელი შეფასების დეპარტამენტი. 

9. PCP-დან შეთავაზებული სხვა ცვლილებები მოიცავს 
შესავალი ინფორმაციის ნაწილის ამოღებას, რომელიც უკვე 
მოძველებულია და ასევე აზიის განვითარების ბანკის საჯარო 
კომუნიკაციების ნაწილის ამოღებას. აზიის განვითარების 
ბანკის საჯარო კომუნიკაციების მიდგომა აღწერს ბანკის 
ინსტიტუციონალური კომუნიკაციის პრაქტიკას. საკომუნიკაციო 
მიდგომები შესაძლოა სწრაფად იცვლებოდეს, რადგან ჩნდება 
ახალი საკომუნიკაციო არხები და ხდება სამიზნე აუდიტორიის 
განვითარება. ვინაიდან აღნიშნული აქტივობები არსებითად 
განსხვავდება გასაჯაროების აქტივობებისაგან, მათი აღწერა 
მოხდება ცალკე დოკუმენტში, რომელიც განთავსდება 
აზიის განვითარების ბანკის ვებ-გვერდის ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის გვერდზე (სქოლიო 5).

6 არსებული პრაქტიკით, ყველა დამოუკიდებელი შეფასების ანგარიშის გამოქვეყნება 
ხდება შეფასების დასრულებისა და მენეჯმენტისა და საბჭოსთვის მისი მიწოდებიდან 
14 დღის ვადაში, გარდა დამოუკიდებელი შეფასების დეპარტამენტის ყოველწლიური 
შეფასების ანალიზის ანგარიშებისა, რომელთა გასაჯაროება ხდება დირექტორთა 
საბჭოს მიერ მათი განხილვიდან 14 დღეში.
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10. PCP-ში შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით, მოხდა 
პოლიტიკის სახელწოდების ცვლილებაც და შემდეგი 
სახელწოდებით ჩამოყალიბება - ინფორმაციაზე წვდომის 
პოლიტიკა (AIP). ახალი სახელწოდება უკეთესად აღწერს 
ინფორმაციის უფრო მეტად ფოკუსირებულ  გასაჯარაოებას 
და პოლიტიკის ამოცანებს ინფორმაციის მიწოდებასთან 
დაკავშირებით. სახელწოდების აღნიშნული ცვლილება 
შესაბამისობაშია სხვა განვითარების ბანკებთან, კერძოდ 
მათთან, რომელთაც გააჩნიათ პრინციპებზე ორიენტირებული 
პოლიტიკები. 

11. პირველ და მეორე საკონსულტაციო პროექტებთან და 
სამუშაო დოკუმენტთან დაკავშირებულ კომენტარებზე 
დაყრდნობით, აზიის განვითარების ბანკის დირექტორთა 
საბჭოს განსახილველად შემუშავებულ იქნა ანალიზის 
დოკუმენტი (R-Paper). დამტკიცების შემთხვევაში, ახალი 
პოლიტიკის ამოქმედება მოხდება 2019 წლის 1 იანვრიდან. აზიის 
განვითარების ბანკის მენეჯმენტის მიერ იმპლემენტაციის 
შეთანხმებების დამტკიცება და ამოქმედება მოხდება პოლიტიკის 
ამოქმედების თანადროულად. 

12. რესურსები. ახალი AIP-ის შეუფერხებელი დანერგვისათვის 
გამოყოფილ იქნა პირველადი ბიუჯეტი, როგორც შიდა ისე 
გარე გავრცელების, ცნობიერების ამაღლების, დოკუმენტის 
თარგმნისა და თანამშრომელთა ტრენინგების უზრუნველყოფის 
მიზნით. AIP-ის იმპლემენტაციაზე სრულ პასუხისმგებლობას 
იღებს სამდივნოს აპარატი (OSEC). AIP-ის საკითხებზე სამუშაოდ 
განისაზღვრა ორი დამატებითი პოზიცია - ერთი საერთაშორისო 
და ერთი ადგილობრივი. AIP-ის იმპლემენტაციისათვის საჭირო 
დამატებითი რესურსების მოთხოვნების დადასტურება მოხდება 
ყოველწლიური ბიუჯეტის მომზადებისა და გამოყოფის 
პროცესში. 
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ii.  პოლიტიკის პრინციპები და 
გამონაკლისები

A. პოლიტიკის პრინციპები

13. AIP ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: 

(i) გასაგები, დროული და შესაბამისი გასაჯაროება. ADB 
ასაჯაროებს ინფორმაციას მისი ოპერაციების შესახებ 
გასაგებ, დროულ და შესაბამის ფორმებში, რათა ხელი 
შეუწყოს დაინტერესებულ პირთა ADB-თან მუშაობას და 
კარგი მმართველობის წახალისებას. 

(ii) პრეზუმცია გასაჯაროების სასარგებლოდ. ADB ასაჯაროებს 
ინფორმაციას გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ინფორმაცია 
ექვემდებარება წინამდებარე პოლიტიკაში ასახულ 
გამონაკლისებს. 

(iii) შეზღუდული გამონაკლისები. ინფორმაციის სრულად 
გასაჯაროება ყოველთვის შესაძლებელი არ არის. 
მაგალითად, ADB-ს ესაჭიროება იდეების მოძიება, 
ინფორმაციის გაზიარება, დისკუსიების ჩატარება, და 
დებატების თავისუფალი განხილვა თავად ბანკის შიგნით, 
მის წევრებთან ან კლიენტებთან. ზოგიერთ შემთხვევაში, 
ADB-მა უნდა გაითვალისწინოს მისი არა სუვერენული 
ოპერატორებისა და კლიენტების1 მოთხოვნები, უნდა 
დაიცვას პერსონალის კონფიდენციალურობის უფლება, ან 
დაიცვას საკუთარი და მისი კლიენტის ლეგიტიმური ბიზნეს 
ინტერესები. პოლიტიკაში წარმოდგენილია გამონაკლისების 
შეზღუდული რაოდენობა, რაც აწონასწორებს სხვადასხვა 
მხარეების უფლებებსა და ინტერესებს. თუმცა, 

1 კლიენტის კონფიდენციალური ბიზნეს ინფორმაციის არ გასაჯაროების იურიდიული 
ვალდებულება წარმოადგენს კერძო სექტორის ფინანსური ინსტიტუტების, ასევე 
ADB-ის კომპრატორების სტანდარტულ მოთხოვნას. კონფიდენციალური ბიზნეს 
ინფორმაციის დაცვა ფართოდ არის აღიარებული ინფორმაციის თავისუფლების 
შესახებ კანონებში, რომელიც მოიცავს ნდობის საფუძველზე მიღებული კომერციული 
ინფორმაციის გასაჯაროების გამონაკლისებს.
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ADB იტოვებს უფლებას გამონაკლის შემთხვევებში 
უგულებელყოს პოლიტიკის გამონაკლისები (პარაგრაფი 
6) ან არ გაასაჯაროოს ინფორმაცია, რომელიც ჩვეულებრივ 
შემთხვევებში ექვემდებარება გასაჯაროებას (პარაგრაფი 7). 

(iv) პროაქტიული გასაჯაროება. ADB-ის გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესში მონაწილეობის უზრუნველყოფის 
მიზნით, ADB პროაქტიულად და დროულად ასაჯაროებს 
საკუთარ ცოდნას და ინფორმაციას მისი ოპერაციების 
შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ADB-ის ვებგვერდი 
პროაქტიული გასაჯაროების ძირითადი მექანიზმია, 
ADB ასევე იყენებს ინფორმაციის გასაჯაროებისა და 
კომუნიკაციის სხვა შეფასების ფორმებს.

(v) ინფორმაციისა და იდეების გაზიარება. AIP მოიცავს 
პროცესებს, რომელთა საშუალებითაც ხალხს შეუძლია 
მოიძიოს, მიიღოს და თვალყური ადევნოს ADB-ის 
ოპერაციებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას და იდეებს. 
ეფექტური კომუნიკაცია და ინფორმაციისა და იდეების 
გაცვლა დაინტერესებულ პირებთან სასიცოცხლო 
კომპონენტია ეფექტური და მდგრადი განვითრებისთვის.

(vi) პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისა და 
სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ინფორმაციის 
მიწოდება. ADB მჭიდროდ თანამშრომლობს მსესხებლებთან 
და კლიენტებთან, რათა უზრუნველყოს ორმხრივი 
კომუნიკაცია ADB-ის პროექტების ზემოქმედების ქვეშ 
მოქცეულ პირებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. 
ეს ხორციელდება გრაფიკის შესაბამისად, შესაბამისი ენების2 
გამოყენებით და ისე, რომ პროექტის ზემოქმედების ქვეშ 
მოქცეულ პირებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს 
მიეცეთ საშუალება მონაწილეობა მიღონ პროექტის 
შემუშავებასა და იმპლემენტაციაში. 

(vii) ქვეყნისა და კლიენტის საკუთრება. ADB-ის მსესხებლები 
და დამკვეთები ფლობენ პროექტს, რომელსაც ხელს უწყობს 
ADB ან რომელიც ბანკი ახორციელებს ინვესტიციას. 
შესაბამისად, ზოგიერთ შემთხვევაში, ხდება მსესხებლებისა 
და კლიენტების შეხედულებების გათვალისწინება 

2 ADB-ის თარგმანის სახელმძღვანელოები მასალების ოფიციალურ და ეროვნულ ენებზე 
თარგმნის საშუალებას იძლევა. ადგილობრივი ენების გამოყენება შესაძლებელია 
საჭიროების შესაბამისად თუ ამას განსაზღვრავს ადგილობრივი ოფისი.
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გასავრცელებელი დოკუმენტის შინაარსთან და დროსთან 
მიმართებაში.

(viii) გასაჩივრების გამჭვირვალე პროცესი. ADB-ის ინფორმაციის 
გაუვრცელებლობის გადაწყვეტილების გასაჩივრების 
ღია პროცესი გასაჯაროების ჩარჩოს მნიშვნელოვანი 
შემადგენელი ნაწილია. 

(ix) უწყვეტი მონიტორინგი. ADB მონიტორინგს უწევს 
პოლიტიკის ეფექტურობას, ითვალისწინებს 
წარმატებებიდან და ცდომილებიდან მიღებულ 
გამოცდილებას და მუდმივად ინარჩუნებს ღიაობას ახლ 
ტექნოლოგიებთან და პრაქტიკებთან მიმართებაში.

B. გასაჯაროების გამონაკლისები

14. ADB ასაჯაროებს მის საკუთრებაში არსებულ ინფორმაციას, 
რომელიც არ ხვდება პოლიტიკის არცერთ გამონაკლისში. 
გამონაკლისები ეფუძნება ADB-ის დამოკიდებულებას, რომ 
გარკვეული სახეობის ინფორმაციის გასაჯაროებამ შესაძლოა 
ზიანი მიაყენოს კონკრეტულ მხარეებს ან ინტერესებს, 
რაც გადაწონის გასაჯაროებით მიღებულ სარგებელს. 
სარგებელისა და ზიანის შეფასება არის პროცესი, როდესაც 
ხდება გასაჯაროებით გამოწვეული შესაძლო უარყოფითი 
შედეგების შედარება გასაჯაროებით სავარაუდოდ მისაღებ 
სარგებელთან. ამ თვალსაზრისით ADB-ის გასაჯაროების 
პრინციპები (პარაგრაფი 3)- პრაქტიკულად გასაჯაროების 
სასარგებლო პრეზუმცია- ზემოთ ხსენებული შეფასება და 
გაუვრცელებლობის საფუძველი შეზღუდულია პარაგრაფ 5-ში 
აღწერილი ინფორმაციის კატეგორიებით. თუ დოკუმენტი ან 
მისი ნაწილი არ გასაჯაროებულია იმის გამო, რომ ის შეიცავს 
ინფორმაციას, რომელიც გათვალისწინებული პოლიტიკის 
ერთი ან მეტი გამონაკლისით, მაშინ ADB ხელმძღვანელობს 
გაუსაჯაროებლობის გამონაკლისით (გამონაკლისებით). 

15. AIP-ის პოზიტიური განსაზღვრის დებულებასთან მიმართებაში 
(პარაგრაფი 6), გასაჯაროებას არ ექვემდებარება ქვემოთ 
ჩამოთვლილი კატეგორიის ინფორმაცია ან დოკუმენტები: 
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1. სათათბირო და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი

ინფორმაცია, რომ ასაჯაროებს ADB-ის სათათბირო 
და გადაწყვეტილების მიღების პროცესს ზოგადად არ 
ექვემდებარება გასაჯაროებას. გამონაკლისების ეს კატეგორია 
ეფუძნება მოსაზრებას, რომ თათბირი, დებატები და რჩევები, 
რომლებიც ელს უწყობს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს 
თავისუფალი და ღია უნდა იყოს. ზემოთ ხსენებული 
გულისხმობს შემდეგს: 

(i) შიდა ინფორმაცია, რომელიც გასაჯაროების შემთხვევაში 
გამოიწვევს ან შესძლაო გამოიწვიოს ADB-ის ბანკის 
სათათბირო და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 
ერთიანობის კომპრომეტირება იდეების, შეხედულებებისა 
და მიდგომების თავისუფალი გაცვლი შეზღუდვით, რაც 
საბოლოო ჯამში ნეგატიურად იმოქმედებს ADB-სა და მისი 
დაინტერსებული მხარეების მიერ გადაწყვეტილებების 
მიღებაზე. ასე მაგალითად, აზრების და რჩევების 
გაცვლა საბჭოს წევრებს, დირექტორების მრჩევლებს, 
მენეჯმენტის წევრებს, ADB-ს თანამშრომლებს და ADB-ს 
კონსულტანტებს შორის, რომლებიც სათათბირო ხასიათს 
ატარებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ADB როგორც წესი 
ასაჯაროებს გადაწყევტილების მიღების პროცესის 
შედეგებს, მან შესაძლოა არ გაავრცელოს ყველა აზრი, 
შეხედულება და მიდგომა, რომელმაც განაპირობა ამა თუ 
იმ გადაწყვეტილების მიღება, რადგან დაინტერსებულ 
მხარეებს თავისუფლად უნდა შეეძლოთ საკუთარი აზრების, 
შეხედულებებისა და მიდგომების წარმოდგენა და მათზე 
მსჯელობა. 
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(ii) დირექტორთა საბჭოს მოსმენები3, გარდა საბჭოს 
ანგარიშისა4, თანმიმდევრული ტრანსკრიფციები,5 საბჭოს 
შეხვედრების ოქმები,6 და თავმჯდომარის მიერ საბჭოს 
გარკვეული შეხვედრების შეჯამებები,7 ვინაიდან მსგავსი 
დოკუმენტების გასაჯაროება შეზღუდავს იდეების, 
შეხედულებების და მიდგომების გულახდილ მიმოცვლას 
საბჭოს წევრებს შორის.

(iii) ინფორმაცია, რომელიც მიღებულია, მომზადდა ან 
გამომდინარეობს ADB-სა და მის წევრებს, ასევე იმ 
სხვა ერთეულებთან ჩატარებული სათათბირო და 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესიდან, რომლებთანაც 
თანამშრომლობს ADB. ამ ინფორმაციის გასაჯაროება 
გამოიწვევს ან შესძლაო გამოიწვიოს ADB-სა და მის წევრებს 
შორის ჩატარებული სათათბირო და გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესის ერთიანობის კომპრომეტირება იდეების, 

3 აზიის განვითარების ბანკის რეგლამენტის მე-9 ნაწილის თანახმად, დირექტორთა 
საბჭოს მოსმენები არის კონფიდენციალური. წინამდებარე პოლიტიკის მიზნებისთვის, 
ტერმინი დირექტორთა საბჭოს მოსმენა გულისხმობს დოკუმენტს ან ინფორმაციას, 
რომელიც შეიქმნა დირექტორთა საბჭოსა და საბჭოს კომიტეტის შეხვედრაზე ან 
შეხვედრისთვის და შედგება საბჭოს ანგარიშებისგან (დირექტორთა საბჭოსთვის 
მიწოდებული დოკუმენტები ინფორმაციის გაზიარების, დისკუსიის ან განხილვის 
ჩატარების მიზნით) საბჭოს ოქმებისგან, რომლებიც მომზადდა დირექტორთა 
საბჭოს შეხვედრის ან საბჭოს კომიტეტის შეხვედრის დროს, თანმიმდევრული 
ტრანსკრიფციები, ოქმები, და/ან თავმჯდომარის მიერ შეხვედრის შეჯამება, ჩანაწერი 
ან ნებისმიერი სხვა კომუნიკაციის ფორმა ADB-ს მენეჯმენტს, დეპარტამენტებს, 
ან სამდივნოს შორის და საბჭოს, საბჭოს კომიტეტების, და/ან აღმასრულებელი 
დირექტორების ოფისებს შორის, ნებისმიერ ფორმატში, მათ შორის ელექტრონულ 
ფორმატში. 

4 პოლიტიკის გამონაკლისებით შეზღუდვის გარდა, დოკუმენტები, რომლები 
მომზადდა დირექტორთა საბჭოსთვის, მათი დარიგების შემდეგ ქვეყნდება 
ვებგვერდზე. საბჭოსთვის განსახილველად მიწოდებული დოკუმენტების გასაჯაროება 
ხდება საბჭოს მიერ დამტკიცების ან უარყოფის შემდეგ.

5 დირექტორთა საბჭოს ფორმალური შეხვედრების თანმიმდევრული ტრანსკრიფციების 
გასაჯაროება შეიძლება მოხდეს მოთხოვნის საფუძველზე და ამ ტრანსკრიპტების 
შექმნიდან 10 წლის შემდეგ, იმ პირობით, რომ შეხვედრა ჩატარდა 2012 წლის 2 აპრილს 
ან ამ თარიღის შემდეგ და ინფორმაციის ხელმისაწვდომის კომიტეტი დაადგენს, 
რომ ტრანსკრიპტებში მოცემული არ არის ინფორმაცია ან არ არის მითითება ისეთ 
ინფორმაციაზე, რომელსაც შეეხება პოლიტიკის გამონაკლისები.

6 დირექტორთა საბჭოს რეგულარული შეხვედრების ოქმები საჯაროვდება ოქმების 
საბჭოს მიერ დამტკიცების შემდეგ, მაგრამ არა უგვიანეს საბჭოს ჩატარებიდან 60 
კალენდარული დღისა. ეს შეეხება საბჭოს რეგულარულ შეხვედრებს, რომლებიც 
ჩატარდა 2005 წლის 1 სექტემბერს ან ამ თარიღის შემდეგ.

7 თავმჯდომარის შეჯამება დირექტორთა საბჭოს თითოეული სხდომის შესახებ, 
რომელიც შეეხება ქვეყნის პარტნიორობის სტრატეგიას, თითოეულ პოლიტიკას ან 
სტრატეგიას, რომელიც დამტკიცებული ან უარყოფილია საბჭოს მიერ ფორმალური 
შეხვედრის ფარგლებში საჯაროვდება საბჭოსთვის დარიგებიდან 14 დღის ვადაში. 
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შეხედულებებისა და მიდგომების თავისუფალი გაცვლის 
შეზღუდვით. 

2. კონფიდენციალური ინფორმაცია 

(iv) ADB-თვის წევრის ან სხვა მხარის მიერ კონფიდენციალურად 
მიწოდებული ინფორმაცია. ADB-ს აქვს ვალდებულება 
დაიცვას მსგავსი ინფორმაცია და არ გაასაჯაროოს ის წევრის 
ან მხარის წერილობითი ნებართვის გარეშე.

(v) საკუთრებაში არსებული ინფორმაცია ან ნებისმიერი 
ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდა ADB-ს მხარის მიერ და 
რომლის გასაჯაროებაც გამოიწვევს ან შესაძლოა გამოიწვიოს 
ინფორმაციის მოწოდებული მხარის ან ნებისმიერი 
სხვა მხარის კომერციული ინტერესების, ფინანსური 
ინტერესების, ან კონკურენტუნარიან პოზიციის დაზიანება. 

(vi) კონფიდენციალური ბიზნეს ინფორმაცია, რომელიც 
გათვალისწინებულია კონფიდენციალურობის შესახებ 
შეთანხმებაში ან არ გამოქვეყნების შესახებ შეთანხმებაში, 
რომელიც ADB-მა გააფორმა კლიენტებთან ან სხვა შესაბამის 
მხარეებთან.

3. პერსონალური ინფორმაცია

(vii) ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია, რომელის 
გასაჯაროებამაც შეიძლება გამოიწვიოს ან გამოიწვევს 
პირის ლეგიტიმური ინტერესების კომპრომეტირებას, 
გარდა ამავე პირის მიერ ნებადართული ან ADB-ს წესებით 
გათვალისწინებული ინფორმაციისა. ზოგიერთი მაგალითი 
მოიცავს ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია 
თანამდებობაზე დანიშვნასთან და შერჩევის პროცესთან, 
დასაქმების პირობებთან, შესრულებული სამუშაოს 
შეფასებასთან, პირად სამედიცინო ინფორმაციასთან, 
კომუნიკაციებთან, შიდა კონფლიქტების მოგვარების 
პროცესთან და გასაჩივრების მექანიზმებთან, და ასევე 
გამოძიებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციასთან. 

4. ფინანსური ინფორმაცია

(viii) ფინანსური ინფორმაცია, რომელის გასაჯაროებამაც 
შეიძლება გამოიწვიოს ან გამოიწვევს ADB-ს ლეგიტიმური 
ფინანსური ან კომერციული ინტერესებისა და ოპერაციების 
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დაზიანებას. ზოგიერთი მაგალითი მოიცავს ADB-გან 
მომავალში თანხის სესხებას, ფინანსურ პროგნოზებს, ADB-ს 
საზიანო ოპერაციების ინდივიდუალური საინვესტიციო 
გადაწყვეტილებების მონაცემებს, კრედიტის შეფასებას, 
კრედიტის გაცემის ანალიზს, საკრედიტო რეიტინგებს, 
მსესხებლებისა და სხვა კლიენტების რისკების შეფასებას, 
და ნებისმიერი ინფორმაციას, რომელიც შესაძლოა 
მნიშვნელოვანი იყოფ კაპიტალური და ფინანსური 
ბაზრებისთვის. 

(ix) ფინანსური ინფორმაცია, რომელის გასაჯაროებამაც 
შეიძლება გამოიწვიოს ან გამოიწვევს წევრის მიერ საკუთარი 
ეკონომიკის მართვის შესაძლებლობის დაზიანებას.

5. უსაფრთხოება და უშიშროება 

(x) ინფორმაცია, რომლის გასაჯაროებამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს ან გამოიწვევს ნებისმიერი პირის სიცოცხლის, 
ჯანმრთელობის ან უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შექმნას; 
რისკის ქვეშ დააყენებს ADB-ს აქტივების უშიშროებას და 
უსაფრთხოებას; ზიანს მიაყენებს თავდაცვას ან წევრის 
ეროვნულ უსაფრთხოებას.

6. იურიდიული და საგამოძიებო საკითხები

(xi) ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც გათვალისწინებულია 
ადვოკატსა და კლიენტს შორის გაზიარებული ინფორმაციის 
კონფიდენციალურობის დაცვის უფლებაში (მათ შორის 
ნებისმიერი კომუნიკაცია ADB-თან ან მის გარე იურიდიულ 
მრჩევლებთან) ან ნებისმიერი ინფორმაცია, რომლის 
გასაჯაროებამაც შეიძლება გამოიწვიოს ან გამოიწვევს 
ადვოკატსა და კლიენტს შორის გაზიარებული ინფორმაციის 
კონფიდენციალურობის დაცვის უფლების ან შესაბამისი 
კანონის დარღვევას.8 

(xii) ADB-თვის თაღლითობის, კორუფციის, ან ADB-ს 
ანტიკორუფციული პოლიტიკის დარღვევის სხვა 
შემთხვევების ან გადაცდომების შესახებ მიწოდებული 
ინფორმაცია; ან შესაძლო თაღლითობასთან, კორუფციასთან 
ან ADB-ს ანტიკორუფციული პოლიტიკის დარღვევის 

8 ეს შეიძლება მოიცავდეს საბანკო კანონმდებლობითა და საავტორო უფლებების 
კანონებით გათვალისწინებულ შეზღუდვებს.
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სხვა შემთხვევების ან გადაცდომების გამოძიებასთან 
დაკავშირებული საგამოძიებო ინფორმაცია. ნებისმიერი 
ინფორმაცია, რომლის გასაჯაროებამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს ან გამოიწვევს საგამოძიებო პროცესის 
ან სამართლის აღსრულების შეფერხება; გარდა იმ 
შემთხვევებისა, რომლებიც ნებადართულია ADB-ის 
წესებით. წინამდებარე პარაგრაფი ასევე შეესაბამება 
ბრალდების წარმდგენ მხარეს („განგაშის ამტეხს“), გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როდესაც ასეთი პირი თანახმა მისი ვინაობის 
გამჟღავნებაზე, ან გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც 
ნებადართულია ADB-ის წესებით.

7. შიდა აუდიტის ანგარიშები და ნდობის ფონდის 
აუდიტორული ანგარიშები9

(xiii) (a) ADB-ის გენერალური აუდიტის სამსახურის შიდა 
აუდიტის ანგარიშები, ვინიდან მსგავსი ანგარიშები 
შეიძლება შეიცავდეს საიდუმლო ინფორმაციას 
შიდა სისტემების შესახებ, რომელიც შესძლაო მესამე 
მხარემ გამოიყენოს ADB-ს საწინააღმდეგოდ; და (b) 
ADB-ს გარე აუდიტორების ანგარიშები ADB-ს მიერ 
ადმინისტრირებული ნდობის ფონდების შესახებ. 
წინამდებარე ანგარიშებისა და ფინანსური მონაცემების 
გასაჯაროება შეზღუდულია აუდიტორული სტანდარტების 
შესაბამისად.10

9 ეს გამონაკლისი არ მოიცავს ADB-ის წლიურ ანგარიშში მითითებულ აუდიტის 
შეხედულებებს და შემოწმებულ ფინანსურ დოკუმენტაციას. 

10 ზოგიერთი ნდობის ფონდის ფინანსური დოკუმენტაცია მომზადებულია დონორის 
ანგარიშგების მოთხოვნების შესაბამისად (რომლებიც შესაძლოა განსხვავდებოდეს 
აშშ-ში ზოგადად მიღებული ანგარიშგების სტანდარტებისგან), და ჩატარებულია 
აშშ-ში ზოგადად მიღებული აუდიტორების სტანდარტების შესაბამისად (რომლებიც 
შეესაბამება ADB-ს). აუდიტის მსგავსი სტანდარტები ზღუდავს ანგარიშგების 
სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული ფინანსური ანგარიშების გასაჯაროებას, 
გარდა იმ ანგარიშებისა, რომლებიც ზოგადად არის მიღებული აშშ-ში და 
დაკავშირებულია ფონდის მიმართ კონკრეტული ინტერსის მქონე პირებთან, 
მაგალითად კონტრიბუტორები და ფონდის მართვაზე და/ან ადმინისტრირებაზე 
პასუხისმგებელი პირები.
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C.  საზოგადოებრივი ინტერესის შეზღუდვა 
(პოზიტიური განსაზღვრა)

16. გამონაკლის შემთხვევებში ADB-ს უფლება აქვს გაასაჯაროოს 
ინფორმაცია, რომელიც ექვემდებარება გასაჯაროების 
გამონაკლის შემთხვევებს, თუ ბანკი განსაზღვრავს, რომ 
ინფორმაციის გასაჯაროების საზოგადოებრივი ინტერესი 
გადაწონის ზიანს, რომელიც შესაძლოა გამოიწვიოს 
გასაჯაროებამ. მსგავსი ინფორმაციის გასაჯაროების ან 
განსაჯაროებაზე უარის თქმის რეკომენდაცია საჭიროებს 
დირექტორთა საბჭოს დასტურს საბჭოს ოქმების შემთხვევაში და 
პრეზიდენტის დასტურს სხვა სახის დოკუმენტების შემთხვევაში. 

D.  ADB-ის წვდომის შეზღუდვის პრეროგატივა 
(ნეგატიური განსაზღვრა)

17. გამონაკლის შემთხვევებში ADB-ს უფლება აქვს გაასაჯაროოს 
ინფორმაცია, რომელიც ექვემდებარება გასაჯაროების 
გამონაკლის შემთხვევებს, თუ ბანკი განსაზღვრავს, რომ 
ინფორმაციის გასაჯაროებით მიღებული დადებითი შედეგი 
შეიძლება გადაწონოს ან გადაწონის გასაჯაროებით გამოწვეული 
ზიანი. ასეთი პრეროგატივა გააჩნია მხოლოდ დირექტორთა 
საბჭოს.

E. ისტორიული ინფორმაცია

18. ნებისმიერი ინფორმაცია ADB-ს ოპერაციების შესახებ, 
რომელთა განხორციელებაც მოხდა ADB-ს მიერ მსგავსი 
ინფორმაციის მომზადებიდან ან ამ ინფორმაციის ADB-
სთვის მოწოდებიდან 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, 
მოიაზრება ისტორიულ ინფორმაციად. დირექტორთა საბჭოს 
მოსმენები ექვემდებარება გასაჯაროებას ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის კომიტეტისთვის შესაბამისი მოთხოვნის 
წარდგენის საფუძველზე და თუ კომიტეტი მიიჩნევს, რომ 
საბჭოს მოსმენა არ შეიცავს ან არ შეეხება ინფორმაციას, 
რომელიც გათვალისწინებულია პოლიტიკის გამონაკლისებში, 
პარაგრაფ 5(ii)-ში მოცემული დებულებების გათვალისწინებით. 
ნებისმიერი სხვა ისტორიული ინფორმაციია ექვემდებარება 
გასაჯაროებას შესაბამისი მოთხოვნის წარდგენის 



პოლიტიკის პრინციპები და გამონაკლისები 15

საფუძველზე, გარდა იმ გამონაკლისებისა, რომლებიც 
ჩამოთვლილია პარაგრაფში 5.2 (კონფიდენციალურად 
მიწოდებული ინფორმაცია), 5.3 (პერსონალური ინფორმაცია), 
5.5 (უშიშროებისა და უსაფრთოხების ინფორმაცია), ან 5.6 
(იურიდიული და საგამოძიებო საკითხები), რომლებიც არ 
ექვემდებარება გასაჯაროებას. 
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iii.  ინფორმაციის მოთხოვნა და 
საჩივრები 

A. ინფორმაციის მოთხოვნა

19. ინფორმაციასა და დოკუმენტებთან დაკავშირებული 
ნებისმიერი მოთხოვნა უნდა დაფიქსირდეს წერილობით. 
მოთხოვნა შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ADB შტაბბინის, 
მუდმივმოქმედი წარმომადგენლობის, ან ADB-ს ნებისმიერი 
დეპარტამენტის ან სამსახურის სახელზე. ინფორმაციის 
მოთხოვნის გაკეთებასთან დაკავშირებული დეტალები 
მოცემულია ADB-ს ვებგვერდზე. მოთხოვნა წარმოდგენილი 
უნდა იყოს დაკონკრეტებით, რაც საშუალებას მისცემს ADB-ს 
მოიძიოს შესაბამისი ინფორმაცია გონივრულ ვადებში. 

20. მოთხოვნების ADB-ს შეიძლება წარედგინოს ინგლისური ენაზე 
ან ნებისმიერი ოფიციალურ ან ADB-ს წევრების ეროვნულ 
ენაზე.11

21. ADB ვალდებული არ არის დაემორჩილოს ან უპასუხოს 
შეუსაბამო მოთხოვნებს, ცარიელ მოთხოვნებს, ან ისეთ 
მოთხოვნებს, რომლებზე რეაგირებისთვისაც ADB-ს დასჭირდება 
ისეთი ინფორმაციის მომზადება, ჩამოყალიბება ან მოგროვება, 
რომელიც ხელმისაწვდომი არ არის ან ისეთი მონაცემების 
მომზადება, რომელიც ამჟამად არ არსებობს ან ხელმისაწვდომი 
არ არის ჩანაწერების მართვის სისტემაში. ეს შეეხება ერთი და 
იგივე პირის, ორგანიზაციის ან ჯგუფის მიერ დაფიქსირებულ 
მოთხოვნებს, რომლებზეც ADB-მ უკვე მიაწოდა განმცხადებელს 
ინფორმაცია პირველი მოთხოვნის საფუძველზე ან განუმარტა 
მიზეზი მოთხოვნილი ინფორმაციის ვერ მიწოდების შესახებ.

22. ADB დროულად ატყობინებს მოთხოვნის მიღების შესახებ 
და აწვდის ინფორმაციას მოთხოვნასთან დაკავშირებული 

11 ინგლისური არის ADB-ს მიერ მოთხოვნაზე პასუხის გაცემისას გამოყენებული ენა. 
შესაძლებელია პასუხების თარგმნა ადგილობრივი გარემოებების შესაბამისად.
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გადაწყვეტილების შესახებ.12 ასე მაგალითად, კომპლექსური 
მოთხოვნის შემთხვევაში,13 ADB-ს შესაძლოა დასჭირდეს 
ვადების გახანგრძლივება პასუხის მოსამზადებლად, ხოლო 
განმცხადებელს ეცნობება გადავადების აუცილებლობის შესახებ.

B. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კომიტეტი 

23. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კომიტეტი (AIC) არის 
ზედამხედველობითი ორგანო, რომელიც შექმნილია 
ინტერპრეტირების, მონიტორინგის, პოლიტიკის შესწავლისა 
და მისი იმპლემენტაციის უზრუნველყოფის მიზნით. ის შედება 
ADB-ს უფროსი პერსონალისგან, რომელიც დასახელებულია 
პრეზიდენტის მიერ და ანგარიშვალდებულია პრეზიდენტის 
წინაშე. AIC იკრიბება საჭიროების შესაბამისად იმ ინფორმაციის 
მოთხოვნის განხილვის მიზნით, რომელიც უარყოფილი 
იქნა ADB-ს დეპარტამენტების ან სამსახურების მიერ. AIC 
ასევე შეისწავლის და გადაწყვეტილებას იღებს საჩივრებთან 
დაკავშრებით (პარაგრაფი 16). AIC-ს აქვს უფლებამოსილება 
(i) შეაჩეროს ან შეცვალოს ADB-ს დეპარტამენტებისა და 
სამსახურების ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმასთან 
დაკავშირებული გადაწყვეტილება და (ii) საზოგადოებრივი 
ინტერესების სასარგებლოდ გაითვალისწინოს იმ ინფორმაციის 
გასაჯაროების მოთხოვნა, რომლებიც ასახულია პოლიტიკის 
გამონაკლისებში (პარაგრაფი 6). 

C. საჩივრები

24. ADB-ს აქვს ორ ეტაპიანი გასაჩივრების პროცესი, რომელიც 
მომჩივნებს შეუძლიათ გამოიყენონ მაშინ, როდესაც თვლიან, 
რომ ADB-მა წინამდებარე პოლიტიკის პირობების დარღვევით 
თქვა უარი ინფორმაციის გაცემაზე. საჩივრის დაფიქსირებასთან 
დაკავშირებული დეტალები მოცემულია ADB-ს ვებგვერდზე. 

12 როდესაც ADB იყენებს პარაგრაფი 6-ით (პოზიტიური განსაზღვრა) ან პარაგრაფი 
7-ით (ნეგატიური განსაზღვრა) გათვალისწინებულ პრეროგატივას, ADB საბოლოო 
გადაწყვეტილების შესახებ აცნობებს განმცხადებელს. განმცხადებელს ინფორმაცია 
მიეწოდება გადავადების შესახებაც. 

13 კომპლექსური მოთხოვნები მოიცავს რამდენიმე წყაროდან ინფორმაციის მოძიებას, 
დიდი რაოდენობით დოკუმენტებს. რამდენიმე წლის ინფორმაციის მოგროვებას, 
მონაცემების მოგროვებას და ერთმანეთთან დაკავშრებას და მიგნებების მოგროვებას.
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უფლებების დაცვის საშუალება, რომელიც ხელმისაწვდომია 
მომჩივნისთვის და რომელსაც უპირატესობა ენიჭება ნებისმიერი 
დაფიქსირებული საჩივრის შემთხვევაში, შემოიფარგლება 
მხოლოდ მოთხოვნილი ინფორმაციის მიღებით.

25. საჩივრის ორ ეტაპიანი პროცესი ასეთია: 

1. პირველი ეტაპი: ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
კომიტეტი

26. განმცხადებელს, რომელსაც ADB-მა უარი უთხრა ინფორმაციის 
მიწოდებაზე, უფლება აქვს საჩივრით მიმართოს AIC, თუ 
განმცხადებელს შეუძლია (i) წარმოადგინოს ინფორმაციის 
თავდაპირველი მოთხოვნა, რომელიც მომზადებულია 
წინამდებარე პოლიტიკაში მოცემული შესაბამის პროცედურების 
გათვალისწინებით და (ii) წარმოადგინოს ADB-ს მიერ 
ინფორმაციის მიწოდებაზე უარის თქმით გამოწვეული 
პოლიტიკის დარღვევის გონივრული დასაბუთება ან იმოქმედოს 
პარაგრაფ 6-ში აღწერილი საზოგადოებრივი ინტერესების 
შესაბამისად.

2. მეორე ეტაპი: საჩივრების დამოუკიდებელი საბჭო

27. თუ AIC ძალაში დატოვებს გადაწყვეტილებას მოთხოვნაზე 
უარის შესახებ, და განმცხადებელი მაინც ჩავლის, რომ 
ADB არღვევს საკუთარ პოლიტიკას, მაშინ განმცხადებელს 
უფლება აქვს საჩივარი შეიტანოს საჩივრების დამოუკიდებელ 
საბჭოში (IAP). IAP აქვს უფლებამოსილება ძალაში დატოვოს 
ან შეცვალოს AIC-ის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. IAP-ის 
გადაწყვეტილება საბოლოოა. 

28. IAP-ს არ აქვს უფლება განიხილოს საჩივრები, რომლებიც 
დაკავშირებულია (i) დირექტორთა საბჭოს ან პრეზიდენტის 
მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან, თუ საჩივარი ეფუძნება 
საზოგადოებრივი ინტერესის შეზღუდვას ან (ii) დირექტორთა 
საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას გამოიყენოს საკუთარი 
პრეროგატივა და შეზღუდოს წვდომა ზოგადად გამოქვეყნებად 
ინფორმაციაზე.

29. IAP-ის შემადგენლობაში შედის ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის სამი გარე ექსპერტი, რომლებსაც კავშირი 
არ აქვთ ADB-თან. ADB-ს პრეზიდენტი ნიშნავს IAP-ს წევრებს 
დირექტორთა საბჭოს დასტურის საფუძველზე. 
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3. საჩივრის ჩაბარება და გადაწყვეტილების შეტყობინება

30. AIC-ში წარდგენილი ყველა საჩივარი უნდა მომზადდეს 
წერილობით ფორმაში ADB-ს მიერ ინფორმაციაზე წვდომის 
შესახებ უარის გადაწყვეტილების მიღებიდან 90 კალენდარული 
დღის ვადაში. IAP-ში წარდგენილი ყველა საჩივარი უნდა 
მომზადდეს წერილობით ფორმაში AIC-ის მიერ ADB-ს 
ინფორმაციაზე წვდომის შესახებ უარის გადაწყვეტილების 
ძალაში დატოვების გადაწყვეტილების მიღებიდან 90 
კალენდარული დღის ვადაში. 90 დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ 
წარმოდგენილი საჩივრები არ განიხილება. ყელა საჩივარი უნდა 
მოიცავდეს ქვემოთ ჩამოთვლილს:

(i) თავდაპირველად მოთხოვნილი ინფორმაციის აღწერილობა, 
და

(ii) ახსნა-განმარტება, რომელშიც მოცემულია ფაქტები და 
საფუძვლები, რომლებიც ამყარებს მომჩივნის ADB-ს მიერ 
პოლიტიკის დარღვევის შესახებ ბრალდებას.

31. განმცხადებელს ეცნობება თუ საჩივარი უარყოფილია 
(i) შესაბამისი ვადების დაუკმაყოფილებლობის გამო; 
(ii) ვინაიდან წარმოდგენილი არ იყოს საჩივრის მხარდამჭერი 
გონივრული ინფორმაცია; ან (iii) თუ AIC-ს ან IAP-ს არ 
აქვს შესაბამისი უფლებამოსილება განიხილოს საჩივარში 
წარმოდგენილი საკითხი. 

D.  ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის 
კავშირი სხვა პოლიტიკებთან

32. წინამდებარე პოლიტიკაში მითითებული ADB-ს ნებისმიერი 
სხვა პოლიტიკა მოიცავს ამ პოლიტიკებს, პერიოდული 
განახლების ჩათვლით. 

E. შესაბამისობის მიმოხილვა

33. AIP წარმოადგენს საჩივრების პროცესის ნაწილს (პარაგრაფები 
14–21). AIP არის ADB-ს ანგარიშვალდებულების მექანიზმის 
პოლიტიკის „ოპერაციული პოლიტიკა“. შესაბამისად, 
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პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების საჩივარი, 
რომელიც უკავშირდება ADB-ს მიერ პროექტის ჩამოყალიბების, 
დამუშავების ან იმპლემენტაციის პროცესში წინამდებარე 
პოლიტიკის დარღვევის ბრალდებას, შეიძლება წარმოდგენილი 
იქნას ADB-ს ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 
ფარგლებში.14 

14 ანგარიშვალდებულების მექანიზმს გააჩნია ADB-ს დახმარებით განხორციელებული 
პროექტის ნეგატიური ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირთა ფორუმი, სადაც 
პირებს შეუძლია დაასახელონ პრობლემა და ეძიონ შესაბამისი გამოსავალი, ასევე 
დააფიქსირონ ADB-ის შეუსაბამობა ოპერაციულ პოლიტიკებთან და პროცედურებთან. 
ADB. ანგარიშვალდებულების მექანიზმი. https://www.adb.org/site/accountability-
mechanism/main 

https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main
https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main
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iv.  პოლიტიკის მონიტორინგი და 
შესწორებები 

34.  ADB განახორციელებს პოლიტიკის იმპლემენტაციის 
მონიტორინგს და საკუთარ ვებგვერდზე გამოაქვეყნებს 
ყოველწლიურ ანგარიშებს. პოლიტიკის ცვლილებები შესაძლოა 
განხორციელდეს პერიოდულად დირექტორთა საბჭოს 
დასტურის საფუძველზე. 
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v. პოლიტიკის ძალაში შესვლა

35. პოლიტიკა ძალაში შედის 2019 წლის 1 იანვრიდან და ანაცვლებს 
საჯარო კომუნიკაციის პოლიტიკა 2011-ს. 
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