
Şəffaflıq vasitəsilə
etimad yaradılması
Şəffaflıq və hesabatlılıq Asiya İnkişaf Bankının (AİB) Asiya və Sakit Okean regionunu yoxsulluqdan azad etməsilə 
bağlı istəyinə nail olması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunlar inkişafın səmərəliliyin təməl daşlarıdır. 

AİB-in İctimai Kommunikasiya Siyasəti (PCP) 2005-ci ildən etibarən informasiya əldə etmək məqsədilə 
edilən müraciətlərə cavab vermək, tərəfdaşlarımızın rəğbətini qazanmaq, kommunikasiya və 
informasiyaların aktiv şəkildə açıqlanması üçün bazadır.

2011-ci il tarixli PCP 2005-ci il tarixli PCP-nin inkişaf etdirilmiş formasıdır. O, əldə olunmuş nəticələri və AİB-in 
üzv ölkələrdəki yüzlərlə tərəfdaşının müsbət yanaşmasını toplum halına gətirir. O, AİB-in üzərinə öz layihələri 
üzrə ümumi kompleks kommunikasiya proqramı hazırlamaq vəzifəsi qoyur ki, həmin proqram maraqlı tərəfləri 
və təsirə məruz qalan əhalini daha yaxşı məlumatlandıracaqdır.

Getdikcə daha çox informasiyanın açıqlanmasını və onların daha erkən açıqlanmasını təmin etməklə, AİB 
daha çox sayda maraqlı tərəfi cəlb edir və daha məhsuldar tərəfdaşlıq yaratmaq imkanl əldə edir. 

Hər şeydən əvvəl, 2011-ci ilin PCP-si insanların informasiya axtarmaq, əldə etmək və onu bölüşmək hüquqlarını 
tanıyaraq, AİB-in üzərinə bütün maraqlı tərəflər üçün bu siyasət çərçivəsində əldə edilməsi mümkünləşdirilmiş 
informasiyalara bərabər çıxış imkanları təmin etmək öhdəliyi qoyur. O həmçinin AİB-i şəffaflıq sahəsində ən 
qabaqcıl təcrübələrini ön cəbhədə saxlayır.

2011-ci il PCP-də əsas dəyişikliklər informasiyaya çıxışı genişləndirir və 
sürətləndirir

Aşağıda, informasiyaları tərəfdaşlarımız üçün daha əlçatan etmək üçün 2011-ci il PCP-yə edilmiş bəzi 
əhəmiyyətli dəyişikliklər verilmişdir:

Erkən 
açıqlanma

•  Siyasət və strategiyaların ictimai müzakirə prosesindən keçmiş layihə və yekun 
variantları baxılmaq üçün AİB-in Direktorlar Şurasına göndərildiyi halda, onlar AİB-in 
veb-saytında yerləşdiriləcəkdir.

•  Ölkə tərəfdaşlıq strategiyaları, regional əməkdaşlıq strategiyaları və müstəqil layihə 
kreditləri üzrə yekun təkliflər ölkənin razılığına əsasən, AİB-in Direktorlar Şurasına 
göndərildiyi halda, AİB-in veb-saytında yerləşdiriləcəkdir.

Sonradan 
açıqlanma      

•  AİB tərəfindən maliyyələşdirilən müstəqil layihələr üzrə illik audit olunan layihə 
hesabları açıqlanacaqdır.

•  AİB Şurasının rəsmi toplantılarının stenoqramları onların hazırlandığı tarixdən etibarən 
10 il sonra müraciət əsasında açıqlana bilər (müəyyən istisnalarla).

Layihə üzrə  
kommunikasi-
yalar 

•  layihələr üzrə ümumi kommunikasiya yanaşması özündə daha önləyici xarakterli 
açıqlanmanı ehtiva edir.

•  Təsirə məruz qalan insanlara, xüsusən, qadınlara və aztəminatlı insanlara onların 
həyatlarına təsir edə biləcək layihələr və digər AİB fəaliyyətləri haqqında daha artıq 
informasiya vermək məqsədilə, ölkədaxili kommunikasiyalar bütün layihə müddəti 
boyunca genişləndiriləcəkdir.

Əlavə tərcümə   •  Kreditlər, qrantlar və layihəyə hazırlıq mərhələsində texniki yardım üzrə layihə 
cədvəlləri müvafiq ölkənin milli dilinə tərcümə ediləcədir.

Müstəqil 
şikayət prosesi

•  AİB-yə edilmiş müraciətlərinə imtina cavabı almış tərəflərə əlavə kömək təmin etmək 
məqsədilə, şikayətlərə baxılması üzrə müstəqil bir şikayət komitəsi yaradılacaqdır.

02 aprel 2012-ci  
il tarixdən



AİB-in layihə təşkili ərzində açıqlanan informasiyalar

Öz fəaliyyətlərini həyata keçirən zaman AİB müxtəlif informasiyalar və sənədlər hazırlayır, yaxud 
kreditorlarımızın və müştərilərimizin belə informasiyalar və sənədlər hazırlamasını tələb edir. 2011 PCP-si 
hansı sənədlərin layihənin müəyyən mərhələlərində açıqlanacağını göstərir. 

İnformasiyaların aktiv şəkildə açıqlanması üçün əsas vasitə AİB-in veb-saytı olaraq qalır. AİB, onun 
kreditorları və müştəriləri nəzərdə tutulmuş auditoriyadan və informasiyanın açıqlanması üçün müvafiq 
səbəbdən asılı olaraq, digər vasitələrdən də istifadə edə bilərlər. Məsələn, sosial şəbəkələşmə və mobil 
applikasiyalar kimi yeni texnologiyalar informasiya mübadiləsi üçün stimullaşdırıcı imkanlar təmin edə bilər. 
Həmçinin maraqlı tərəflərin geniş təbəqələrinin texnologiyadan istifadə imkanlarının olmaması ehtimalı 
nəzərə alınaraq, lazımi hallarda kommunikasiyanın daha ənənəvi metodlarından istifadə edilməlidir.

2011-ci ilin PCP-də insanların AİB-in əməliyyatları haqqında məlumat əldə etmək, qəbul etmək və həmin məlumatları bölüşmək hüququ göstərilmişdir.

Daha artıq şəffaflıq və hesabatlılıq

2011-ci ilin PCP-si AİB-in tərəfdaşlarına onlara təsiri olan qərarlarda iştirak etmək hüququ verir.

PCP-nin əsas prinsipləri
– Açıqlama prezumpsiyası
– AİB-in bütün əməliyyatlarında hesabatlılıq və şəffaflıq
– Biliklərin, informasiyaların və öyrənilmiş dərslərin aktiv şəkildə mübadiləsi
– Fəaliyyətlərlə bağlı informasiyalara çıxışın yaxşılaşdırılması
– Birgə inkişafa kömək məqsədilə, daha geniş ikitərəfli informasiya mübadiləsi
–  İnformasiya və sənədlərin əldə edilməsi üçün edilmiş müraciətlərin vaxtlı-

vaxtında cavablandırılması;
– İnformasiya və biliklərin bölüşülməsi mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi.

2011-ci il PCP-nin əhatə etdiyi layihə sənədlərinin növləri

AİB-in veb-
saytında 

yerləşdirilən 
sənədlərin 
sayı 2005-

ci ildən 
başlayaraq 
145%-dək 
artmışdır.

Sənədlərin açıqlanması  
qaydaları haqqında ətraflı 

məlumatı 02 aprel 2012-ci il 
tarixdən qüvvəyə minəcək, 

www.adb.org/disclosure  
veb-səhifəsində yerləşdirilmiş 

2011-ci il PCP-nin 6-cı 
Fəslindən əldə edə bilərsiniz.

2005-ci ildən 
etibarən AİB 
qəbul edilmiş 
müraciətlərin 
95%-i üzrə 

müvafiq 
sənədlər 
vermişdir.

Şəffaflıq AİB-in İctimaiyyətlə Kommunikasi-
ya Siyasətinin bütün əsasını təşkil edir.

02 aprel 2012-ci  
ildən qüvvəyə minəcək  

2011-ci il PCP-də açıqlanması 
istisna edilən informasiyalar 

haqqında tam məlumat  
əldə etmək üçün bax:  

www.adb.org/disclosure  
veb-səhifəsinə.

HAZIRLAMA

ÖLKƏ ÜZRƏ TƏRƏFDAŞLIQ
STRATEGİYASI (CPS)/

REGİONAL TƏRƏFDAŞLIQ
STRATEGİYASI (RCS)

• CPS/RCS-nin analiz və 
 qiymətləndirilmələri
• CPS/RCS-in layihə variantı
• CPS/RCS-in yekun variantı
• Ölkə üzrə əməliyyatların biznes-
 planı/ Regional əməkdaşlıq 
 əməliyyatları üzrə biznes-plan

İCRA/ 
QİYMƏTLƏNDİRMƏ
• İcraya dair 
 hesabatlar/Geniş 
 illik icmal hesabatı
• Qiymətləndirmə 
 hesabatları

İCRA

• Auditi aparılan layihə 
 hesabları
• Əsas dəyişikliklər
• Tranşların həyata 
 keçirilməsinin gedişatına 
 dair hesabatlar
• Sosial və ekoloji 
 monitorinq hesabatları
• Texniki yardıma dair 
 yekun hesabatlar

• Layihə cədvəli
• Layihə/proqram haqqında 
 ümumi məlumat
• Yoxsulluq səviyyəsinin və sosial 
 vəziyyətin ilkin qiymətləndirilməsi
• Ekoloji qiymətləndirmələr
• Məcburi köçürmənin 
 planlaşdırılmasına dair sənədlər
• Yerli əhalinin planlaşdırılmasına 
 dair sənədlər
• Layihəyə hazırlıq mərhələsində 
 həyata keçirilən texniki yardıma 
 dair hazırlanan yekun hesabatlar 

TƏSDİQ

• Prezidentin hesabat və 
 tövsiyələri
• Texniki yardım hesabatları
• Hüquqi sazişlər

AİB-in
layihə
tsikli

İkitərəfli informasiya mübadiləsi

2011-ci il PCP-si AİB-in üzərinə öz kreditorlarını, müştərilərini, tərəfdaşlarını, layihələrin təsirinə məruz qalan 
insanları və digər maraqlı tərəfləri fəaliyyətlərimiz barədə məlumatlandırmaq öhdəliyi qoyur. O həmçinin 
bizim üzərimizə maraqlı tərəflərin layihənin hazırlanması mərhələsində və bütün layihə boyunca nəzərə 
alınacaq fikirlərini öyrənmək və həmin fikirlərin bildirilməsinə imkan yaratmaq öhdəliyi qoyur. Bu, ikitərəfli 
informasiya mübadiləsini möhkəm tərəfdaşlıq və səmərəli inkişaf formalaşdıran qarşılıqlı anlaşma və etimad 
yaradılmasında olduqca zəruri elementə çevirir.

Açıqlanmasına icazə verilməyən informasiya növləri

Baxmayaraq ki, AİB ictimaiyyətin öyrənmək hüququnu tanıyır və açıqlanmanın xeyrinə prezumpsiyanı 
təmin edir, tam açıqlanma heç də həmişə mümkün olmur. Bəzən elə hallar olur ki, məsələn, AİB-in 
ideyaları üzə çıxarmağa, informasiya bölüşməyə və öz daxilində və ya üzvləri ilə səmimi müzakirələr 
keçirməyə ehtiyacı yaranır. Bəzi hallarda şəxsi məlumatların açıqlanması işçilərin təhlükəsizliyini zərbə 
altında qoya bilər. Müəyyən maliyyə məlumatları biznes təşkilatlarına və ya hər hansı bir üzv ölkənin 
iqtisadiyyatına zərər vura biləcəyi halda da həssas məlumatlar hesab edilə bilər.

AİB-in açıqlanması istisna edilən informasiyalar siyahısına daxil edilmiş informasiyaları açıqlamamaq 
hüququ vardır. Bu istisnalar üçün əsas AİB-in belə informasiyaların açıqlanmasının vuracağı və 
ya vura biləcəyi ziyanın onlar açıqlanacağı halda əldə ediləcək xeyirdən daha artıq ola biləcəyini 
müəyyənləşdirməsidir.

Açıqlanmanın istisna edilməsi

2011-ci ilin PCP-si açıqlanmanın istisna edilməsini izah edir və müəyyən hallarda müvafiq informasiyanın 
istisnalar vasitəsilə qorunan maraqlara vura biləcəyi zərəri müəyyənləşdirir. Aşağıda açıqlanması qadağan 
edilmiş informasiya kateqoriyalarının siyahısı və müxtəsər şəkildə onların hər birinin səbəbləri verilmişdir. 
2011-ci il PCP-nin 97-ci maddəsində konkret istisnaların nəzərdən keçirilməsi zamanı istinad edilməli olan 
dəqiq informasiyalar verilmişdir.

İstisna                                                         İstisnanın səbəbi
Məşvərət və qərar qəbulu 
prosesi

İnformasiyanın açıqlanması AİB-in daxilində, yaxud AİB və (və ya) 
onun tərəfdaşları arasında səmimi atmosferdə ideya mübadiləsinə və 
kommunikasiyaya mane olduqda.

Məxfi şəkildə verilmiş 
informasiya

İnformasiyanın açıqlanması AİB-in həmin tərəflə və ya hər hansı digər 
AİB üzvü ilə əlaqələrinə maddi ziyan vurduqda.

Şəxsi məlumat               Açıqlanma müvafiq şəxsin qanuni şəxsi maraqlarına zidd olarsa.

Maliyyə informasiyaları              Açıqlanma hər hansı bir üzvün qanuni maliyyə və ya kommersiya 
maraqlarına və ya öz təsərrüfatını idarə etmək imkanlarına zidd olarsa.

Təhlükəsizlik və əmniyyət                  İnformasiyanın açıqlanması hər hansı bir şəxsin həyatını, sağlamlığını, 
əmniyyətini və ya təhlükəsizliyini təhlükə altında qoyarsa.

Hüquqi məsələlər və ya 
təhqiqat/istintaq  məsələləri  

İnformasiya təhqiqata/istintaqa və ya ədalət mühakiməsinin həyata 
keçirilməsinə maddi ziyan vura bilərsə.

Daxili audit hesabatları və 
Etimad Fondunun audit 
hesabatları

İnformasiyanın ictimaiyyətə açıqlanması müvafiq audit standartlarını 
poza bilərsə.



02 aprel 2012-ci  
il tarixdən

İnformasiya əldə etmək üçün necə müraciət etməli

Müvafiq informasiya və sənədləri əldə etmək üçün bütün müraciətlər yazılı formada, e-poçt, adi poçt, 
internet anket forması və ya faksla edilməlidir. Tarixi məlumatların və tərcümələrin əldə edilməsi 
qaydalarına dair məlumat əldə etmək, həmçinin müraciət ərizələri və onların doldurulması qaydaları 
haqqında ayrıca məlumat əldə etmək üçün, xahiş edirik, “İnformasiya əldə edilməsinə dair prosedur 
qaydaları” sərlövhəli 131-135-ci maddələrə baxın.

Nəşr fondu № ARM124507 Mart 2012-ci il

Təkrar emal edilmiş kağız üzərində çap olunub 

Müraciətlər aşağıdakı ünvanlara göndərilməlidir: Müraciətlər həmçinin 
aşağıdakı ünvanlara 

göndərilə bilər: 
• adi poçtla:
İctimai İnformasiya və Açıqlama 
şöbəsi,
Xarici Əlaqələr Departamenti Asiya 
İnkişaf Bankı
6 AIB prospekti, Mandaluyong şəhəri
1550 Metro Manila, Filippin

• E-poçtla:
disclosure@adb.org

• Faksla:
+63 2 636 2649

• rezident missiya;
• nümayəndəlik və ya
•  AİB-in müvafiq departament və ya 

ofisi

Əlaqə məlumatları üçün bax:  
www.adb.org/contacts

AİB 
müraciəti 
5 iş günü 
ərzində 

qəbul edir və 
təsdiq edir.

Müraciət edən şəxs  
20 iş günü ərzində  

müvafiq sənəd əldə edir.

AİB ərizəçini  
20 iş günü ərzində 
imtinanın səbəbi 
və ikimərhələli 
şikayət etmək 

hüququ barədə 
məlumatlandırır.

Mərhələ 2: Şikayətlər üzrə  
Müstəqil Komissiya (IAP)

Ərizəçi informasiyanın verilməsindən  
imtinanın hazırkı Siyasətin tələblərini hansı şəkildə 

pozduğunu göstərməklə, üç nəfərdən ibarət Şikayətlər 
üzrə Müstəqil Komissiyaya (IAP) şikayət ərizəsi ilə 

müraciət edə bilər.
IAP 45 təqvim günü ərzində ərizəçiyə müvafiq 

informasiyanın verilməsindən imtina etmək və ya belə 
informasiyanı təqdim etmək haqqında qərar çıxarır.

Heç bir 
maneə 

olmadığı 
halda:

Heç bir 
maneə 

olmadığı 
halda:

İnformasiya 
verilməsindən 

imtina  
edildikdə:

İnformasiya 
verilməsindən 

imtina  
edildikdə:

Kənar müraciətlərə və ərizələrə necə baxılır

İnformasiya-
lardan nə 
qədər çox 

insan xəbərdar 
olarsa, onlar 
inkişafa bir o 

qədər çox töhfə 
verə bilər.

Müraciətlər və informasiyanın 
açıqlanması haqqında daha 

ətraflı məlumat üçün bax: 
www.adb.org/disclosure  

veb-səhifəsində yerləşdirilmiş, 
02 aprel 2012-ci il tarixdən 
qüvvəyə minəcək 2011-ci il 

PCP-nə.

PCP-nin müəyyənləşdirdiyi istisnalar siyahısına daxil edilmiş informasiyalar istisna olmaqla, digər hallarda 
AIB müraciət edən şəxsləri müvafiq informasiya ilə təmin edəcəkdir. İnformasiya verilməsindən imtina 
edildiyi halda, AİB ərizəçini informasiyanın verilməsindən imtinanın səbəbi və yeni siyasət çərçivəsində 
şikayət təqdim etmək hüququ barədə məlumatlandırır. Şikayət proseduru və qaydaları haqqında 
təfərrüatları 2011-ci il PCP-nin 136-141-ci maddələrindən əldə edə bilərsiniz.

AİB özünün veb-saytında qəbul edilmiş bütün şikayətlərin siyahısını, hər bir şikayətin xarakteri haqqında 
məlumatı və hər bir iş üzrə qəbul edilmiş qərarı yerləşdirir. Siyahı hər bir yeni qərarın dərc edilməsindən sonra 
yenilənir.

AİB-in 2011-ci il tarixli PCP-si xidmət etdiyimiz insanlara münasibətdə şəffaf, məsuliyyətli  
və qayğıkeş olmaq səylərimizi yönləndirir. Məsləhət görürük ki, www.adb.org/disclosure  
veb-saytını ziyarət edəsiniz. Belə ki oradan siz 2011-ci il PCP-nin surətini yükləyə və  
AİB-dən informasiya əldə etmək haqqında daha artıq məlumat əldə edə bilərsiniz.

AİB müraciətə 
baxır və PCP-nin 
müəyyənləşdirdiyi 
müvafiq istisnaları 

nəzərə alır.

Mərhələ 1: AİB-ə şikayət  
ərizəsi ilə müraciət

Ərizəçi AİB-in tərkibində fəaliyyət 
göstərən İctimaiyyət üçün Açıqlanma 
üzrə Məşvərət Komitəsinə (PDAC) 

şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilər.
PDAC şikayətin qəbul edildiyi tarixdən 

etibarən 20 iş günü ərzində qərar 
çıxarır. 




