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 المعيار العالمي للحوكمة الرشيدة
 في قطاعات النفط والغاز

والموارد المعدنية 
استنادًا إلى أن موارد البلد الطبيعية تعود إلى مواطنيها، فإن مبادرة EITI تعزز 

اإلدارة المنفتحة والمسؤولة للنفط والغاز والموارد المعدنية.

بصفتها منظمة تضم عددًا من أصحاب المصلحة، تقوم مبادرة EITI ببناء الثقة بين الحكومات والشركات 
والمجتمع المدني. تتطلب مبادرة EITI الكشف عن المعلومات المتعلقة بسلسلة القيمة للصناعات 

االستخراجية، بدءًا من إصدار تراخيص االستخراج وصواًل إلى كيفية وصول اإليرادات إلى الحكومة وكيفية 
مساهمتها في االقتصاد والمجتمع.تعزز مبادرة EITI من خالل ذلك الحوكمة في القطاع العام والشركات 

وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الطبيعية وتوفر بيانات يستنار بها في النقاشات وعمليات 
اإلصالح ضمن قطاع الصناعات االستخراجية.
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3.5 بليون شخص 
يعيشون في بلدان غنية بالنفط، الغاز، 
أو المعادن. من خالل الحوكمة الرشيدة 
يمكن إليرادات الصناعات االستخراجية 
أن تساهم بشكل كبير للحد من الفقر 

وتعزيز الرخاء المشترك.

2.96 تريليون دوالر 
أمريكي

 إيرادات تم اإلفصاح عنها في
.EITI تقارير 

تقديرات جاءت من 500 سنة مالية

نسبة %90 من 
EITI بيانات 

متاحة للعموم من خالل بيانات 
 مفتوحة

 EITI تستخدم بيانات
لغاية:

تشجيع المناقشات العامة 	 
إرشاد عمليات اإلصالح القانونية 	 

والمالية 
تعزيز عمليات جمع الضرائب 	 
تعقب آليات توزيع العوائد على 	 

المحلية المجتمعات 
إنشاء نماذج مالية 	 
رصد ومراقبة العقود 	 
توضيح بيئة االستثمارات 	 
إرشاد تقدير االئتمان والتصنيفات 	 

البيئية واالجتماعية والحكومية 
تحديد مخاطر الفساد	 

اإلدارة الدولية
تدعم األمانة العامة في أوسلو عددًا 

من الدول ومجلس اإلدارة الدولي 
لمبادرة EITI، الذي يقوم بتقييم 

التقدم الذي تحرزه الدول في الوفاء 
.EITI بمعيار مبادرة
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EITI 57 بلدًا ينفذ معيار

بلدان منفذة 

بلدان داعمة

بلدان التواصل

 تساعد األطر األقوى للمؤسسات والحوكمة
 في خفض نطاق الفساد وتعبئة الموارد المحلية

من أجل تنمية مستدامة.
السيدة الموقرة هيِلن كالرك 

EITI رئيسة مجلس اإلدارة الدولي لمبادرة



EITI الجدول الزمنيالبيانات المفصح عنها وفق 
EITI أطالق مبادرة 

عام 2002

الموافقة على مبادئ مبادرة 
EITI عام 2003

االتفاق على قواعد مبادرة 
EITI وتقييم البلدان المنفذة 

لها عام 2009

 EITI استبدال قواعد مبادرة
بمعيار EITI عام 2013 ما 

جعل المتطلبات تتخطى 
شفافية اإليرادات

مراجعة معيار EITI عام 
2016 ليشمل متطلبات 

اإلفصاح عن الملكية الفعلية

مراجعة معيار EITI عام 
2019 ليشمل اإلفصاح عن 

العقود والنوع االجتماعي 
والبيئة وتجارة السلع 

 األساسية 

 EITI يتيح معيار
حوكمة أفضل للمالية 

العامة والنفقات 
فيما يوفر في 

الوقت نفسه منتدى 
ألصحاب المصلحة 

لمناقشة
السياسات العامة 

والتنمية. 
لوتشيانو كاراتوري

وكيل الوزارة لشؤون تخطيط الطاقة، 
األرجنتين 

صحيفة وقائع عالمية 

تمكين العامة من التعميم
الوصول والتحليل 

والمناقشة

تعزيز اإلفصاح المنتظم 
عن بيانات الحكومة 

والصناعة 

كيفية عمل مبادرة EITI وآليات تأثيرها

فتح البيانات، بناء الثقة
مع التقّدم الرقمي في العالم، تتزايد نشرات مبادرة EITI على اإلنترنت مما يوفر البيانات في الوقت 

المالئم وبشكل مفيد وفعال من حيث التكاليف.
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ُتنّفذ مبادرة EITI على المستوى الوطني حيث تشرف مجموعات متعددة من 
أصحاب المصلحة )المحليين على التنفيذ وضمان موافقتها لألولويات الوطنية.

تعتبرمجموعات أصحاب المصلحة مسؤولة عن نشر وتحليل وإيصال البيانات 
المطلوبة من معيار EITI إلى نطاق أوسع من الجماهير، بدءًا من الوزراء 

والبرلمانيين وصواًل إلى المجتمعات المحلية ومجموعات المجتمع المدني.

يتم االستفادة من البيانات من قبل أصحاب المصلحة والمجتمع األوسع 
نطاقًا بهدف الحد من الفساد وتعزيز الحوكمة ودعم التنمية الشاملة.
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زوروا eiti.org لمعرفة المزيد

العقود ونماذج 	 
العقود

الملكية الفعلية	 
بيانات وإحداثيات 	 

التراخيص

أنشطة استكشافية	 
أرقام اإلنتاج	 
بيانات التصدير	 

إدارة اإليرادات 	 
توزيع اإليرادات	 
التحويالت على 	 

المستويات األدني 
من المستوى 

القومي

مدفوعات المسؤولية 	 
االجتماعية للشركات

نفقات شبه مالية	 
المساهمات في 	 

االقتصاد الوطني 
أرقام التوظيف حسب 	 

النوع االجتماعي
األثر البيئي	 

اإليرادات الضريبية	 
مبيعات الحكومات 	 

والمؤسسات 
المملوكة للدولة

اتفاقات البنى 	 
التحتية والمقايضة

العقود 
والتراخيص

 الموارد
الطبيعية

EITI يغطي معيار مبادرة

 المنفعة
العامة

 جمعاإلنتاج
اإليرادات

تخصيص 
اإليرادات

اإلنفاق االجتماعي 
واالقتصادي


