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ي 
 
حة التالية لرابطة EITI، أقّر مجلس إدارة مبادرة 2022ديسمبر  5ف

ّ
   . EITI  مبادرة  مدونة قواعد السلوك المنق

 . المجال 1

ي عىل جميع أعضاء مجلس إدارة مبادرة 
ي األمانات EITIينبع 

)الوطنية  ، وبدائلهم، ورئيس المبادرة، وأعضاء رابطة المبادرة، وموظف 

ام بهذه الالئحة    أدناه بـ "مسؤولي المبادرة"( االلب  
ً
والدولية( للمبادرة، وأعضاء مجالس أصحاب المصلحة )والمشار إليهم جميعا

 لقواعد السلوك. 

اهة والقيم 2 ز  . السلوك الشخصي والنز

  ، ي
اهة والسلوك األخالف  ام بأعىل معايبر الب    

ي أن يكون السلوك  يجب عىل مسؤولي المبادرة االلب 
والترصف بأمانة واستقامة.  ينبع 

  
ً
 دوليا

ً
ي رابطة تدعم معيارا

ام والثقة بحكم وضعهم كمسؤولير  ف 
ي جميع األوقات، محّل االحب 

ي لمسؤولي المبادرة، ف 
الشخصي والمهن 

ي الحوكمة الرشيدة للمبادرة. 
 للشفافية والمساءلة، وأن ُبسهموا ف 

 ُيحتذى بها، وأن يمثلوا المبادرة بحسن نية وصدق ونزاهة  أ  EITIيجب عىل مسؤولي مبادرة 
ً
ن يكّرسوا أنفسهم ليكونوا قدوة

وا ببذل العناية الواجبة و 
ّ
ي نزاهتهم ونزاهة المبادرة، ويضمنوا بقاء  بويتحل

الكفاءة المعقولة بطريقة تحافظ عىل ثقة الجمهور ف 

ي جميع األوقات. 
 ارتباطهم بالمبادرة بحالة جيدة ف 

 
ً
لتمثيل المبادرة وكذلك تمثيل المصالح الخاصة للحكومات    EITIا للدور المزدوج الذي غالًبا ما يضطلع به مسؤولو مبادرة إدراك

ا ألهمية النقاش العام الُمستنبر حول حوكمة الصناعات االستخراجية، يجب عىل مسؤولي  
ً
، وإدراك ي

والصناعة والمجتمع المدن 

ي ذلك ممارسة أنشطة الضغط.  3يخالف البند المبادرة االمتناع عن الترّصف بما  
ي     أدناه، بما ف 

تشمل "أنشطة الضغط" األنشطة الن 

ذ بهدف التأثبر بشكل مباشر أو غبر مباشر عىل صياغة أو تنفيذ السياسات العامة وعمليات صنع القرار لدى الحكومات الوطنية. 
َّ
نف
ُ
 ت

 . االمتثال 3

ا للقوانير  واللوائح الوطنية المعمول بها وبما يتماشر مع النظام  أداء واجبات  EITIيجب عىل مسؤولي مبادرة 
ً
هم تجاه المبادرة وفق

ها وسياساتها.   األساشي للمبادرة ومبادئها ومعايبر
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ام اآلخرين 4  . احنر

م مسؤولو المبادرة كرامة اآلخرين واحتياجاتهم المتعلقة بالمبادرة وحياتهم الخاصة، وسيمارسون  سلطاتهم بحكمة وتقديٍر  سيحب 

، وعامة الناس، وأي شخص يتعاملون معه أثناء   جيد لألمور عند تعاملهم مع زمالئهم، وأعضاء الهيئات األخرى للمبادرة، والموظفير 

 أداء واجباتهم المتعلقة بالمبادرة. 

  . المهنّية5

 
 
ي ُيكل

ي الوقت المناسب، وأن يبذلوا قصارى جهدهم   فون بها بطريقة مهنيةيجب عىل مسؤولي المبادرة أداء الواجبات الن 
 
وف

ي أنشطٍة للتنمية المهنية لدعم أداء واجباتهم تجاه المبادرة. 
 
 للمشاركة بانتظام ف

   . التنّوع والشمول6

ه إل أي شخص يتعاملون معه أثناء أداء واجباته  EITIال يجوز لمسؤولي مبادرة  ي ُيوجَّ
شر ي أو تحرُّ ي أي سلوك تميبر 

 
م تجاه  االنخراط ف

 يجب عىل مسؤولي المبادرة دعم التنوع والشمول بنشاط أثناء أداء واجباتهم تجاه المبادرة.  وال تيسبر مثل هذا السلوك.   ،المبادرة 

 . الّّسية 7

ي ال تكون متاحة بالفعل   EITIلن يستخدم مسؤولو مبادرة 
أّي معلومات تتوفر لديهم بحكم دورهم كمسؤولي المبادرة، والن 

ام الّس البأي طريقة أخرى سوى تعزيز واجباتهم المتعلقة بالمبادرة.  يجب عىل مسؤولي للجمهور،   ية عىل النحو  مبادرة احب 

ي سياسة االنفتاح الخاصة بالمبادرة وسياسة 
ي لجانها. الالمنصوص عليه ف 

المبادرة ُملزمير   مسؤولو يبف    مبادرة بشأن المراقبير  ف 

ي مختلف.   بهذا التعّهد لمدة عامير  بعد إنهاء
 تفويضهم، ما لم يتفق مجلس إدارة المبادرة عىل إطار زمن 

 . اإلنفاق من موارد المبادرة واستخدام ممتلكاتها  8

ام مبدأ القيمة مقابل المال، وأن يترّصفوا بمسؤولية فيما يتعلق باستخدام األموال المخّصصة   EITIيجب عىل مسؤولي مبادرة  احب 

ي جميع   للمبادرة.  ال يجوز أليٍّ من 
مسؤولي المبادرة إساءة استخدام ممتلكات المبادرة أو مواردها. سيحافظ مسؤولو المبادرة ف 

 تلك الممتلكات أو استخدامها.  أخذ األوقات عىل ممتلكات المبادرة آمنة ولن يسمحوا ألي شخص غبر مخّول بشكل مناسب ب

كلفة السفر، أو نفقات التشغيل، أو غبر ذلك من النفقات األخرى  سيقوم مسؤولو المبادرة بتقديم فواتبر بالقيمة الفعلية فقط لت

الت اليومية. سيقوم مسؤولو 
َ
 من البد

ً
ل تقديم فواتبر بالتكاليف الفعلية بدال

َّ
ي المبادرة.  ُيفض

  المتعلقة بأداء واجباتهم كمسؤولير  ف 

د مدفوع األجر، فقط بعد ال اإلفصاح الكامل لمجلس إدارة المبادرة أو مجلس   مبادرة بتقديم السلع أو الخدمات للمبادرة كُمورِّ

 أصحاب المصلحة ذي الصلة والموافقة الُمسبقة منهما حسب االقتضاء. 

 .  تضارب المصالح واستغالل المنصب 9

ضىل للمبادرة وليس لتحقيق مصالح شخصية أو منافع   EITIسيترصف مسؤولو مبادرة 
ُ
ي جميع األوقات لتحقيق المصلحة الف

ف 

 . ح مالي
 خاصة أو تربــّ

يجب عىل مسؤولي المبادرة تجنب تضارب المصالح الخاصة.  ألغراض هذه الالئحة لقواعد السلوك، تضارب المصالح هو وضٌع أو  

ي هذا  ، أو يمك فيه مصالح مسؤولي المبادرة  تؤثر   ظرفٌ 
ن أن تؤثر، عىل أدائهم الموضوعي والمحايد للواجبات الرسمية للمبادرة.  ف 

 .  الصدد، تشمل المصالح الخاصة لمسؤولي المبادرة أّي مزايا لهم أو ألشهم أو لمعارفهم الشخصيير 

ي مثل هذه الوضع أن يطلبوا استبعادهم وإبالغ مجلس
إدارة المبادرة أو مجلس   يجب عىل مسؤولي المبادرة الذين يجدون أنفسهم ف 
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ي المادة 
 
  5.6أصحاب المصلحة ذي الصلة بطلب االستبعاد.  فيما يتعلق بمجلس إدارة المبادرة، تطّبق القواعد المنصوص عليها ف

 من دليل مجلس إدارة المبادرة. 

 عىل مسؤولي المبادرة اتباع اإلرشادات التالية:   جبعىل وجه التحديد، ي

ب وضع )أو الظهور  •
َّ
ي  تجن

ّ بوضع( مصلحتك الخاصة أو مصلحة أي طرف ثالث فوق مصلحة المبادرة؛ ورغم أن تلف 

ورة جّراء أنشطة ُمعّينة تتعلق المبادرة، يجب أن تكون تلك   منفعة عَرضية لشخصك أو لطرف ثالث قد يحدث بالرص 

تحديدها، أو دفعها، أو الحصول    المنفعة عَرضية بالنسبة للفائدة األساسية للمبادرة ومقاصدها.  أّي بدالت يومية يجري

ي أن تستند إل تكاليف 
   فعلية معقولة.  1عليها، ينبع 

ب تجاوز الصالحيات الممنوحة لك. يجب أال يُ  •
ّ
ي المبادرة من خالل  تجن

 
ء مسؤولو المبادرة استخدام مناصبهم ف سي

معداتها، أو مواردها، أو ممتلكاتها لتحقيق مكاسب  االستخدام غبر الصحيح لرابطة المبادرة، أو لموظفيها، أو خدماتها، أو  

 
ّ
ي أال يقد

م مسؤولو المبادرة أنفسهم ألطراف ثالثة عىل أن لديهم سلطات  شخصية أو لفائدة أو متعة طرف ثالث؛ وينبع 

 . بالفعلأوسع من تلك السلطات المخّولة لهم 

 بشكل جوهري، بط •
ً
ي أي أنشطة شخصية خارجية قد تؤثر سلبا

 
ك ف ة، عىل المبادرة. ال تشب  ة أو غبر مباشر  ريقة مباشر

فيه 10  . الهدايا والرحالت والنر

لن يقوم مسؤولو المبادرة بالتماس أو قبول الهدايا، أو الهبات، أو الرحالت المجانية، أو األتعاب، أو الممتلكات الشخصية، أو أي  

م بنّية كونه، أو يمكن 
َّ
ء آخر ذي قيمة، من أي شخص أو كيان، ُيقد ي

 أو غبر  شر
ً
ا أن ُينظر إليه بشكل معقول عىل أنه يمثل، إغراًء مباشر

 مباشر لتقديم معاملة خاصة لتلك الجهات المانحة فيما يتعلق باألمور المتعلقة بالمبادرة. 

 

  100ا  يجب اإلفصاح لألمانة الدولية للمبادرة عن أي عرٍض أو تلقٍّ لهدايا، أو رحالت مجانية، أو تعويضات أخرى تتجاوز قيمته

ي  
ي اإلجراءات األخرى الن 

دوالر أمريكي تتعلق بشكل مباشر أو غبر مباشر بأداء مسؤوليات المبادرة، وستنظر األمانة الدولية بدورها ف 

 ُمفِرطة، يجب ع 
ّ
عد
ُ
ي حالة الشك حول ما إذا كانت الهدية ت

 ُمفِرطة. ف 
ّ
عد
ُ
ي ت
ي رفض أي عرض أو تلقِّ للهدايا الن 

ي اتخاذها. ينبع 
  ىلينبع 

ام بمكافحة الرشوة ومكافحة الفساد، والتشاور   ي ذلك سياسة المبادرة بشأن االلب  
مسؤولي المبادرة االمتثال لسياسات المبادرة، بما ف 

مع األمانة الدولية للمبادرة أو مجلس أصحاب المصلحة ذي الصلة. إذا كان من غبر الالئق رفض هدية، وال سيما إذا كان هذا الرفض  

ي إيداع الهدية لدى األمانة الدولية للمبادرة أو مجلس أصحاب المصلحة ذي الصلة. قد ُيسبب إحرا 
 للجهة المانحة، ينبع 

ً
 جا

 . التطبيق 11

ناط بمجلس إدارة المبادرة، ومجالس أصحاب المصلحة، واألمانات الدولية أو الوطنية للمبادرة مهّمة توعية مسؤولي المبادرة  
ُ
ت

ي عىل الجهات  بهذه الالئحة لقواعد السلوك، و 
ها وتطبيقها.  ينبع  تقديم المشورة بشأنها، وإذا لزم األمر التدريب عىل تفسبر

 أن مسؤولي المبادرة  
ّ
ي ذلك مجالس أصحاب المصلحة، التأكيد سنويا

المسؤولة عن توعية مسؤولي المبادرة بهذه الالئحة، بما ف 

 إدارة المبادرة عن طريق األمانة الدولية. عىل دراية جيدة بالالئحة وتقديم تقرير عن تطبيقها إل مجلس 

 

 
ي الرجوع إل ممارسات األمانة الدولية  1

 . عند تحديد التكاليف الفعلية المعقولة والممارسات الدولية الجيدة، قد يرغب أصحاب المصلحة ف 

 
ّ
  بدالٍت   مانةم األ عندما تقد

ّ
ي الخارج وزارة الخارجية األمريكية معدالتغالًبا بع يومية )وهو ما ال تفعله لموظفيها(، فإنها تت

 . للبدالت اليومية ف 

ي ي
ام بالقوانير  واللوائح الوطنية عند تحديد البدالت اليومي نبع   

  ة. بالطبع االلب 

https://aoprals.state.gov/content.asp?content_id=184&menu_id=78
https://aoprals.state.gov/content.asp?content_id=184&menu_id=78
https://aoprals.state.gov/content.asp?content_id=184&menu_id=78
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 . اإلبالغ 12

هم من أصحاب المصلحة الذين لديهم مالحظات تتعلق بتفسبر أو تطبيق هذه الالئحة لقواعد السلوك   عىل مسؤولي المبادرة أو غبر

 إل كيان مبادرة   عها أو مخاوف بشأن وقوع انتهاكات محتملة لها رف
ً
 لسياسة المبادرة بشأن    ا المباشر للنظر فيه EITIفورا

ً
وفقا

 لسياسة المبادرة بشأن اإلعراب عن المخاوف، سينظر مجلس    اإلعراب عن المخاوف. 
ً
إذا وصل األمر إل مجلس إدارة المبادرة وفقا

وري اتخاذ إجراٍء وفق ي المالبسات ويقرر ما إذا كان من الرص 
 
 للنظام األساشي للمبادرة، ومباد اإلدارة ف

ً
.  ها ، وسياساتها ، ومعيار ئها ا

ي إبالغ مالحظات من هذا القبيل إل كيان مبادرة 
 
المباشر رفع هذه المالحظات   EITIيمكن ألي شخص يجد صعوبة أو عدم ارتياح ف

 لسياسة 
ً
 مبادرة بشأن اإلعراب عن المخاوف. ال إل مجلس إدارة المبادرة من خالل لجنة الحوكمة والرقابة بالمجلس ورئيسها وفقا

 


