
 السيد عالء محيي الدين المحترم 

 السادة أعضاء مجلس أصحاب المصلحة في المبادرة العراقية للصناعات اإلستخراجية المحترمون  

 مالحظات حول خطة عمل المبادرة العراقية للشفافية في الصناعات اإلستخراجية

  تحية طيبة .. و أماني حلوة

،  EITIألنشطة و محاور متعددة منسجمة مع متطلبات المبادرة الدولية  2020 – 2019رغم شمول خطة عمل المبادرة العراقية لسنة 
 وهو جهد محترم يستحق الثناء لواضعيه ، إال إن قرائتنا األولية للخطة تؤشر المالحظات التالية ؛ 

ها الى مليارين و مئتي مليون دينار ، و هو مبلغ اليستهان به تضخيم في مجمل المبالغ المخصصة لألنشطة ، وصل مبلغ -1
 في تنفيذ هذا الحجم من الفعاليات . 

خلو الخطة من أي نشاط حول أهمية تنويع مصادر إيرادات اإلقتصاد العراقي ، لتقليل اإلعتماد على إيرادات النفط من أجل  -2
 التنمية . 

 ة في العراق .عدم اإلشارة الى أهمية اصدار قانون المبادر -3
اإلشارة الى ورشة عمل بيئية واحدة ال تكفي لبيان حجم الضرر و التلوث البيئي نتيجة الصناعات اإلستخراجية ، و خاصة  -4

 اذا تعلق األمر بمحافظة البصرة . 
عن  في محور التنمية المستدامة ينبغي اإلشارة الى ضرورة صياغة آلية واضحة ضمن عمل المبادرة العراقية لإلفصاح -5

مشاريع المنافع اإلجتماعية تكون واضحة للشركات و مجالس المحافظات و المجتمع المدني قابلة للمطابقة ضمن تقارير 
 المبادرة . 

ضعف التوجه نحو الفضاء المدني الواسع في أنشطة الخطة لبيان تأثيرها على المجتمع العراقي ، و حصر بعض األنشطة  -6
 في عدد محدود من المنظمات . 

 عف التنسيق بين أنشطة الخطة و لجان مجالس المحافظات المنتجة و المتأثرة بفعاليات الصناعات اإلستخراجية . ض -7
ضعف التنسيق في األنشطة مع لجان البرلمان العراقي ودورها في الحث على تنويع مصادر الدخل  ، بل تغييبه من الخطة  -8

 . 
إتساق الموازنات المعتمدة على أيرادات النفط بشكل أساسي مع خطة ضعف التنسيق مع وزارة التخطيط العراقية لبيان  -9

التنمية ، لبيان الخلل في تطبيقات الموازنات و العمل على تحديد الخلل فيها و تقديم المقترحات لتطويرها ضمن تقارير 
 في تغيير إتجاهات التنمية .  المبادرة و كذلك التعرف على تقارير الوضع اإلجتماعي و المعيشي للسكان لبيان أثر المبادرة

 جدول التنفيذ مبهم و زائد .  -10
وجود هيكل ثالثي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والشركات ، كشركاء متساوين  EITIمن السمات األساسية للمبادرة  -11

عتيم ، فإن إتاحة المجال في الحوار والمسؤولية والتنفيذ . و في قطاع يتميز بالمصالح السياسية والمالية القوية والفساد والت
يمكن أن يغير اللعبة. إن وجود بيئة و الفضاء المدني للمشاركة المدنية والمجتمعية الحرة متمثلة بمنظمات المجتمع المدني 

أن تكتب  EITI، وبدون مساهمة المجتمع المدني ، ال يمكن لمبادرة  EITIمؤاتية للمجتمع المدني أمر أساسي في عملية 
 ، وهذا ما نريد تحقيقه في العراق. في توفير الشفافية التي تسعى لتحقيقها حروف نجاحها

 يرجى التفضل باإلطالع .. مع بالغ التقدير 

 د. عدنان بهية 

 عضو المجلس العالمي إلئتالف أنشر ماتدفع عن منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا 
 عضو التحالف العراقي للشفافية في الصناعات اإلستخراجية

  عضو هيئة المستشارين في مجلس محافظة بابل 
  مدير معهد أكد الثقافي
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بيان صادر عن التحالف العراقي للشفافية في الصناعات ا(ستخراجية

نُش???ر م???قال ب???قلم ا(س???تاذ ع???Nء م???حي ال???دي???ن ن???ائ???ب ال???رئ???يس واB???دي???ر ال???تنفيذي B???بادرة ال???شفاف???ية ل???لصناع???ات 

1ا(س??تخراج??ية ف??ي ال??عراق ع??لى م??وق??ع اB??بادرة ا(ل??كترون??ي ب??عنوان (ب??كل ش??فاف??ية..) و(ن ب??عض م??ا ورد ف??ي 

اB????قال ل????ه ع????Nق????ة م????باش????رة ب????اB????جتمع اB????دن????ي ال????عراق????ي وم????نظمات????ه ن????عتقد ان م????ن م????سؤول????يتنا ا(خ????Nق????ية ف????ي 
ال?تحال?ف ال?عراق?ي ل?لشفاف?ية ف?ي ال?صناع?ات ا(س?تخراج?ية ان ن?وض?ح ب?عض ا(م?ور ون?جيب ع?لى ال?تساؤ(ت 


التي أثارها كاتب اBقال في النقاط ا(تية:

ل??م ي??وض??ح ك??ات??ب اB??قال إذا ك??ان م??قال??ه ي??عبر ع??ن وج??هة ن??ظر اB??بادرة ال??عراق??ية ال??رس??مية ب??اع??تباره اB??دي??ر ١.
ال????تنفيذي وب????اع????تبار اB????قال م????نشور ع????لى م????وق????ع اB????بادرة ال????رس????مي ام ان اB????قال ي????عبر ع????ن وج????هة ن????ظر 
ش???خصية ل???كات???به. ف???إذا ك???ان اB???قال ي???عبر ع???ن وج???هة ن???ظر رس???مية ك???ان م???ن ا(ول???ى ان ت???ناق???ش ا(ف???كار 

ال??واردة ف??يه ف??ي مج??لس ام??ناء اB??بادرة وي??صوت ع??ليها حس??ب ال??سياق??ات اB??عتمدة ق??بل نش??ره??ا. ام??ا إذا 

كان اBقال وجهة نظر شخصية لكاتبه فكان عليه نشره في مكان أخر غير اBوقع الرسمي للمبادرة.

ع??ان??ى اB??جتمع اB??دن??ي وم??نظمات??ه وم??نذ ت??أس??يس م??بادرة ال??شفاف??ية ف??ي ال??صناع??ات ا(س??تخراج??ية ف??ي ٢.

ال??عراق م??ن ع??دم ت??فهم إدارة اB??بادرة ل??دور اB??جتمع اB??دن??ي ف??يها وخ??صوص??ية ه??ذا ال??دور م??قارن??ة ب??دور 
الش??رك??ات وال??حكوم??ة، وب??مناس??بة ان??طNق ه??ذا ال??نقاش ن??ود ان ن??وض??ح خ??صوص??ية دور اB??جتمع اB??دن??ي 

ف???ي اB???بادرة ون???قول ان الش???راك???ة ب???} ال???حكوم???ة والش???رك???ات (ال???وط???نية وا(ج???نبية) م???وج???ودة ب???حكم ال???واق???ع 

وه?ي ع?Nق?ة ق?دي?مة وم?حكوم?ة ب?قوان?} وت?عاق?دات ول?يس ف?ي ه?ذه ال?عNق?ة ج?دي?د ل?كن الش?ري?ك ال?ثال?ث ف?ي 

م??بادرة ال??شفاف??ية وه??ي م??نظمات اB??جتمع اB??دن??ي ه??و الش??ري??ك الج??دي??د وص??اح??ب اB??صلحة ا(ك??بر وك??ان 
م???ن اB???فترض ان ت???تفهم إدارة م???بادرة ال???شفاف???ية ال???عراق???ية ه???ذه ال???حقيقة وت???تعاون م???ع اB???جتمع اB???دن???ي 
ال?عراق?ي ول?كن ي?بدوا ان?ه وب?عد م?رور س?نوات م?ن ع?مر اB?بادرة ال?عراق?ية م?ازال?ت إدارت?ها ( ت?ملك ال?تصور 

ال?واض?ح ع?ن اه?مية ال?تعاون وا(ن?فتاح ع?لى اB?جتمع اB?دن?ي ال?عراق?ي كش?ري?ك ك?ام?ل وم?هم ف?ي اB?بادرة، 

ول?نكون اك?ثر دق?ة ن?قول ان دل?يل ال?تعاون وا(ن?فتاح اB?نشود ه?و ان ت?كون إدارة اB?بادرة ال?عراق?ية ش?فاف?ة 

م???ع اB???جتمع اB???دن???ي وت???تيح ل???ه ك???اف???ة ال???بيان???ات واB???علوم???ات ذات ال???صلة ب???مبادرة ال???شفاف???ية و( ت???حتفظ 
ل??نفسها ب??بعض اB??علوم??ات وع??لى س??بيل اB??ثال ذك??ر ك??ات??ب اB??قال ان ال??بنك ال??دول??ي ال??غى م??نحته ال??بال??غة 

٤٠٠ ال?ف دو(ر وه?ذه اB?علوم?ة اB?همة ل?م ت?تداول ف?ي مج?لس اص?حاب اB?صلحة رغ?م اه?ميتها ول?م ت?طرح 
ع??لى اB??جتمع اB??دن??ي ف??ي وق??تها، اB??ثال ال??ثان??ي ه??و ع??ند إع??داد خ??طة اB??بادرة وم??ناقش??تها ف??ي مج??لس 
اص??حاب اB??صلحة ح??صل ن??قاش ع??ن ا(نش??طة ول??م ت??ناق??ش اB??بال??غ اB??خصصة، واB??ثال ال??ثال??ث ه??و ق??يام 

إدارة اB????بادرة ف????ي اك????ثر م????ن م????ناس????بة ب????منع اع????ضاء مج????لس اص????حاب اB????صلحة م????ن م????مثلي اB????جتمع 
اB???دن???ي م???ن اط???Nع زم???Nئ???هم ف???ي اB???نظمات اB???دن???ية ا(خ???رى ع???لى ب???عض ال???بيان???ات او اB???علوم???ات ال???تي 

ت???طرح ف???ي ا(ج???تماع???ات وال???تي ل???ها ع???Nق???ة ب???شفاف???ية ال???قطاع ا(س???تخراج???ي وه???ذا ع???لى ال???نقيض م???ن 

مفهوم الشفافية الذي ترفع شعاره اBبادرة. 
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م???ن اB???عروف ف???ي ادب???يات اB???جتمع اB???دن???ي ان ه???ناك م???صطلح} م???هم} ه???ما ال???تاه???يل (ب???ناء ال???قدرات) ٣.

وال????تمك}. ي????قصد ب????ال????تاه????يل (ب????ناء ق????درات اB????نظمات ك????مؤس????سات وال????ناش????ط} ك????أف????راد وت????وف????ير اB????وارد 

اB?ختلفة ل?كي ي?كون?وا م?ؤه?ل} لخ?دم?ة م?جتمعات?هم وب?لدان?هم)، ام?ا ال?تمك} ف?يقصد ب?ه ( رف?ع ك?ل ال?عوائ?ق 

ان ك??ان??ت ق??ان??ون??ية او غ??يره??ا ال??تي ت??عيق اB??نظمات اB??دن??ية وال??ناش??ط} اB??دن??ي} م??ن ال??قيام ب??واج??بات??هم 
ت??جاه م??جتمعات??هم وب??لدان??هم). م??ن اB??تعارف ع??ليه ف??ي ال??عمل اB??دن??ي ان تج??ري ع??ملية ت??آه??يل ل??لمنظمات 

اB??دن??ية وال??ناش??ط} وب??شكل مس??تمر ث??م ي??مكنون ل??لقيام م??ا ت??م ت??اه??ليهم ل??ه، ه??ذه ال??عملية ت??تطلب ت??ظاف??ر 
ج???هود ج???هات م???تعددة وت???حتاج م???وارد بش???ري???ة وم???ال???ية وت???جاه???ل ه???ذه ال???عملية وال???قفز ع???ليها ث???م م???طال???بة 
اB??جتمع اB??دن??ي وم??نظمات??ه ال??قيام ب??واج??بات??هم دون اB??رور ب??ال??تآه??يل وال??تمك} ي??عني ان ه??ناك ن??ية م??بيتة 

ب?اف?شال م?ساع?ي اB?نظمات اB?دن?ية وال?ناش?ط} والح?د م?ن ف?رص ن?جاح?هم ف?ي ان?جاز م?ا م?طلوب م?نهم 

ف????ي س????بيل اB????صلحة ال????عام????ة. رغ????م ذل????ك ف????ان اB????جتمع اB????دن????ي ال????عراق????ي اس????تطاع وم????ن خ????Nل ت????عاون 

اB??نظمات ال??دول??ية م??عه م??ن إع??داد ن??اش??ط} وخ??براء ع??لى مس??توى ع??ال م??ن ال??خبرة وال??كفاءة ف??ي م??يدان 
ش????فاف????ية ال????صناع????ات ا(س????تخراج????ية وق????د ش????ارك ه????ؤ(ء ال????ناش????ط} ف????ي م????ؤت????مرات دول????ية ون????جحوا ف????ي 


الوصول Bراكز مهمة في منظمات دولية وهذا يشعرنا بالفخر وا(عتزاز.

ورد ف?ي اB?قال ت?شخيص ل?ظاه?رة غ?ير ص?حية ك?ما ع?بر ال?كات?ب ” ل?كن ذل?ك ا(ه?تمام أش?ر أي?ضاً ظ?اه?رة ٤.
غ??ير ص??حية ن??اش??ئة م??ن ف??هم ق??اص??ر ل??عمل وأه??داف اB??بادرة ف??ي ذه??نية ب??عض ن??اش??طي اB??جتمع اB??دن??ي 
م?ن ال?ذي?ن اج?تذب?تهم اòرق?ام وك?لف ال?نشاط?ات اB?نشورة ف?تصوروا أن اB?بادرة ه?ي ج?هة م?ان?حة ع?ليهم 
ال??تساب??ق ل??لظفر ب??ما يتيس??ر م??ن ت??موي??ل م??فترض ل??دي??ها.“ ون??حن نس??تغرب م??ن ح??صول ه??كذا ح??ا(ت (ن 

ال???فهم ال???قاص???ر ل???و ح???صل ف???عNً ف???معناه ان اB???بادرة ال???عراق???ية ل???م تس???تطع ان ت???وص???ل ل???بعض اB???نظمات 
اB?دن?ية ح?قيقة ع?ملها رغ?م م?رور س?نوات ط?وي?لة م?ن الش?راك?ة ب?} اB?جتمع اB?دن?ي واB?بادرة ورغ?م ت?واج?د 
م?مثلي اB?جتمع اB?دن?ي ض?من اع?ضاء مج?لس اص?حاب اB?صلحة ورغ?م م?شارك?ة ال?عدي?د م?ن اB?نظمات 

اB??دن??ية ف??ي انش??طة وف??عال??يات اB??بادرة داخ??ل وخ??ارج ال??عراق. ول??نفترض ج??د(ً ان ب??عض اB??نظمات غ??ير 
ال?حكوم?ية ت?قدم?ت (دارة اB?بادرة ال?عراق?ية ب?اق?تراح ح?ول ت?نفيذ ن?شاط?ات م?درج?ة ف?ي خ?طة اB?بادرة فه?ل 

ت??عتبر ه??ذه ح??ال??ة غ??ير ص??حية ؟! وه??ل تس??تدع??ي ه??كذا ح??ال??ة ا(س??تهجان وا(ن??تقاد ؟! ع??لماً ان اB??جتمع 
اB?دن?ي ال?عراق?ي ف?يه م?نظمات ذات خ?برة وك?فاءة ف?ي ت?نفيذ ن?شاط?ات ت?خص ال?شفاف?ية ف?ي ال?صناع?ات 

ا(س??تخراج??ية م??ما ي??مكنها م??ن ت??نفيذ اي ن??شاط ب??نجاح وف??اع??لية وه??ذا م??ا تشه??د ب??ه اB??نظمات ال??دول??ية 

الش??ري??كة ال??تي م??ول??ت ال??كثير م??ن ا(نش??طة اB??همة م??نذ س??نة ٢٠١١ ول??غاي??ة ا(ن. ان ل??هجة ال??كات??ب ال??تي 

ي?فهم م?نها ان اك?بر ه?م ل?لمنظمات اB?دن?ية ال?عراق?ية ه?و ال?حصول ع?لى (ف?تات) م?ن ال?ورش ال?تي ت?نفذه?ا 
اB?بادرة ال?عراق?ية ل?هجة غ?ير م?وف?قة وغ?ير م?نصفة ون?حن ف?ي ال?تحال?ف ال?عراق?ي ل?لشفاف?ية ف?ي ال?صناع?ات 

ا(س????تخراج????ية ن????رف????ضها رف????ضاً ق????اط????عاً ون????طال????ب ك????ات????ب اB????قال ب????مراج????عة ن????فسه وت????صحيح اف????كاره ع????ن 


اBجتمع اBدني العراقي ومنظماته وناشطيه.
س???أل ك???ات???ب اB???قال ”ه???ل م???ارس اB???جتمع اB???دن???ي اòوس???ع دوره ف???ي اB???بادرة ؟ وه???ل اس???تفاد ف???عNً م???ن ٥.

ال??بيان??ات اB??نشورة ف??ي ت??قاري??ره??ا ف??ي م??سائ??لة ال??حكوم??ة والش??رك??ات ؟“ وه??نا ل??م ي??وض??ح ك??ات??ب اB??قال م??ا 
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اB??قصود ب??دور اB??جتمع اB??دن??ي ف??ي اB??بادرة ل??كي نس??تطيع ان ن??قيمه، ول??كي ن??فهم دور اB??جتمع اB??دن??ي 

ف?ي اB?بادرة ( ب?د م?ن ال?عودة (ه?م وث?يقت} ت?وض?حان ه?ذا ال?دور ب?ل وت?نظمان مج?مل ع?مل اB?بادرة وه?ما 

2ال??نظام ال??داخ??لي ل??هيأة ال??شفاف??ية ف??ي ال??صناع??ات ا(س??تخراج??ية وال??وث??يقة ال??ثان??ية ه??ي م??عيار اB??بادرة 

3ال???دول???ية ل???لشفاف???ية ف???ي ال???صناع???ات ا(س???تخراج???ية ل???سنة ٢٠١٩  وه???ي وث???يقة دول???ية ي???لتزم ب???ها ال???عراق، 

ال???نظام ال???داخ???لي ل???هيأة ال???شفاف???ية ل???م يح???دد دور م???نفرد ل???لمجتمع اB???دن???ي ول???م ي???نص ع???لى دور م???نفرد 
للش?رك?ات و( ل?لحكوم?ة ب?ل تح?دث ع?ن مج?لس ا(م?ناء ب?اع?تباره م?ؤس?سة ذات اه?داف وم?هام وب?ال?تال?ي اي 

ن???جاح ي???تحقق ي???كون ن???جاح ج???ماع???ي وك???ذل???ك اي فش???ل يح???دث ف???هو فش???ل ج???ماع???ي ول???و دق???قنا اك???ثر ف???ي 

ت????وزي????ع اB????سؤل????يات ف????ان رئ????يس مج????لس ا(م????ناء او ن????ائ????به ه????و ال????جهة ال????تي تتح????مل ال????قسم ا(ك????بر م????ن 
م??سؤول??ية ال??نجاح او الفش??ل (ن ال??نظام ال??داخ??لي ن??ص ع??لى ات??خاذ ال??قرارات ف??ي اBج??لس ب??ا(ج??ماع 

وف?ي ح?ال?ة ا(خ?تNف ي?كون ال?قرار ل?رئ?يس اBج?لس او ل?نائ?به ف?ي ح?ال?ة غ?ياب?ه. ام?ا ال?وث?يقة ال?ثان?ية وه?ي 

م?عيار اB?بادرة ال?دول?ية ل?لشفاف?ية ف?ي ال?صناع?ات ا(س?تخراج?ية ل?سنة ٢٠١٩ ف?هي اك?ثر ت?فصيل ب?كثير 
م???ن ال???نظام ال???داخ???لي اB???شار ال???يه ان???فاً وت???حتوي ن???صوص واض???حة ل???دور اB???جتمع اB???دن???ي ف???ي اB???بادرة 
وخ??صوص??اً ف??ي ب??روت??وك??ول م??شارك??ة اB??جتمع اB??دن??ي وال??ذي تح??دث ب??اس??هاب ع??ن ت??مك} اB??جتمع اB??دن??ي 

ورف??ع ال??عوائ??ق ام??ام م??مارس??ته ل??كل ا(دوار اB??نوط??ة ب??ه (ن??جاح ع??مل اB??بادرة وتح??دث ع??ن ت??وف??ير اB??وارد 
اB??ال??ية ال??ضروري??ة ل??تنشيط اB??جتمع اB??دن??ي، ه??نا ( ب??د م??ن ال??قول ان م??بادرة ال??شفاف??ية ف??ي ال??صناع??ات 
ا(س???تخراج???ية ال???عراق???ية م???ازال???ت ب???عيدة ك???ثيراً ع???ن ال???صورة ال???تي رس???مها ب???روت???وك???ول م???شارك???ة اB???جتمع 

اB???دن???ي اB???لحق ب???معيار اB???بادرة ال???دول???ية ٢٠١٩، ه???ذا ي???قودن???ا ال???ى ن???تيجة م???همة وه???ي ف???قدان اB???قدم???ات 

ال???صحيحة ال???تي ت???مكن اB???جتمع اB???دن???ي ال???عراق???ي  م???ن م???مارس???ة دوره اB???رس???وم ل???ه ف???ي م???عيار اB???بادرة 


الدولية ٢٠١٩ فكيف نتوقع ان تكون النتائج إذا كانت هذه اBقدمات ؟
ال????سؤال ا(خ????ير ال????ذي ط????رح????ه ك????ات????ب اB????قال ” وأخ????يراً، ي????حق ل????نا أن ن????تساءل ع????ن اòث????ر ال????فعلي ال????ذي ٦.

أح???دث???ته م???شارك???ة اB???جتمع اB???دن???ي ف???ي ع???مل اB???بادرة وف???ي إق???ناع ال???Nع???بَ} ال???رئ???يسي} ف???يها (ال???حكوم???ة 
والش?رك?ات) ف?ي ا¢ف?صاح ع?ن ب?يان?ات أك?ثر أه?مية ل?لمواط?ن م?ن ب?ضعة م?Nي?} م?ن ال?دن?ان?ير ق?د ت?جنيها 

ه???ذه اB???نظمة أو ذل???ك ال???ناش???ط م???ن ف???تات م???ا ت???صرف???ه اB???بادرة ف???ي ورش???ات???ها؟“ ون???حن ه???نا س???نتجاه???ل 
اB??قارن??ة غ??ير اB??وض??وع??ية ال??تي اورده??ا ك??ات??ب اB??قال ب??خصوص اق??ناع ال??حكوم??ة والش??رك??ات و(ف??تات) م??ا 
ت??صرف??ه اB??بادرة ع??لى ورش??ها (ن??نا تح??دث??نا ع??ن ه??ذه ال??لهجة اB??رف??وض??ة ف??ي ال??نقطة ال??ثال??ثة وه??ي م??قارن??ة 

ج?دي?رة ب?ال?تجاه?ل وال?شجب وا(س?تنكار بس?بب ص?ياغ?تها غ?ير اB?نطقية وغ?ير اB?نتجة و(ن?ها ت?فيد ا(ت?هام 

( اك??ثر ون??حن نتح??دى ك??ات??ب اB??قال ان ي??علن ل??نا اس??م اB??نظمة اB??دن??ية ال??تي ت??قدم??ت ب??طلب ت??موي??ل م??ن 
اB?بادرة ال?عراق?ية. وس?وف ن?رك?ز ع?لى ال?سؤال ا(خ?ير ح?ول أث?ر م?شارك?ة اB?جتمع اB?دن?ي ف?ي ع?مل م?بادرة 

ال????شفاف????ية ال????عراق????ية ول????كن ن????ود ه????نا ان ن????صحح ل????كات????ب اB????قال س????ؤال????ه (ن ال????سؤال م????جتزئ وال????سؤال 

ال???صحيح ه???و ال???ذي ي???قود ل???Nج???اب???ة ال???صحيحة ون???قترح ع???ليه ان ي???كون ال???سؤال اك???ثر ش???مو(ً وب???ال???صيغة 
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�
ا(ت??ية ( م??اه??و ا(ث??ر ال??فعلي ال??ذي اح??دث??ته اB??بادرة ف??ي ال??عراق ؟ وم??اه??و دور اB??جتمع اB??دن??ي ف??ي ه??ذا 
ا(ث????ر؟) ن????عتقد ان ه????ذا ه????و ال????سؤال ال????صحيح. ون????حن ع????لى ث????قة ان اس????هام????ات اB????جتمع اB????دن????ي ط????يلة 
ال??سنوات العش??ر اB??اض??ية م??ن خ??Nل ت??قدي??مه ا(ق??تراح??ات ال??كثيرة ل??تطوي??ر ت??قاري??ر اB??بادرة واB??ثبتة ف??ي 

م???حاض???ر اج???تماع???ات مج???لس اص???حاب اB???صلحة ك???اف???ية ل???لد(ل???ة ع???لى اه???مية دور اB???جتمع اB???دن???ي ف???ي 

اB??بادرة. وي??مكن ل??نا ف??ي م??ناس??بات اخ??رى ان نس??تفيض ف??ي ع??رض اس??هام??ات اB??جتمع اB??دن??ي ع??ندم??ا 
ي?كون اله?دف م?ن ال?نقاش وم?ن ا(ج?اب?ة ت?شخيص ا(خ?طاء ال?تي وق?عت ط?يلة ال?سنوات ال?ساب?قة (وال?تي 

ل????م ي????كن اB????جتمع اB????دن????ي م????سؤول ع????نها) م????ن ع????مر اB????بادرة ال????عراق????ية وم????حاول????ة ال????بحث ع????ن اج????اب????ات 

موضوعية ومنصفة لتجنب الوقوع في نفس ا(خطاء مرة اخرى واخرى.

 ن??ود ان ن??ذك??ر إدارة اB??بادرة ال??عراق??ية ب??مواق??ف اB??جتمع اB??دن??ي ال??عراق??ي ال??كثيرة ال??تي أش??ر ف??يها م??ن ٧.
خ??Nل م??مثليه ف??ي مج??لس اص??حاب اB??صلحة ا(خ??طاء ال??تي ح??صلت وت??وق??ع اB??جتمع اB??دن??ي ح??ينها ان 

ت?ؤث?ر ع?لى ت?قييم ال?عراق ف?ي ع?ملية اB?صادق?ة وه?ذا م?ا ح?صل ف?عNً وادى ال?ى ت?عليق ع?ضوي?ة ال?عراق ف?ي 

اB????بادرة ال????دول????ية ن????تيجة اه????مال م????Nح????ظات اB????جتمع اB????دن????ي ال????عراق????ي وم????مثليه ف????ي مج????لس اص????حاب 
اB?صلحة وك?ان ل?لمجتمع اB?دن?ي ال?عراق?ي ب?عد ذل?ك م?وق?ف وط?ني مش?رف ع?ندم?ا ع?مل ج?اه?داً وم?ن م?وق?عه 

كش???ري???ك نش???ط ف???ي اB???بادرة ال???عراق???ية (ق???ناع وف???د ال???تحقق اB???رس???ل م???ن اB???بادرة ال???دول???ية ب???رف???ع ال???تعليق 

واع?ادة ال?عراق ل?لعضوي?ة ال?كام?لة (ن?نا ن?عتقد ان ال?عراق يس?تحق ه?ذا اB?وق?ع وان ا(خ?طاء ال?تي ح?دث?ت 
وادت ل????لتعليق ي????مكن م????عال????جتها ون????حن ه????نا ن????طال????ب إدارة اB????بادرة ال????عراق????ية ب????ا(ن????تباه (س????باب ت????عليق 
ع??ضوي??ة ال??عراق وال??عمل ع??لى م??عال??جتها وت??جنب ال??وق??وع ف??يها مس??تقبNً ون??حن ك??مجتمع م??دن??ي ع??راق??ي 

(م??نظمات ون??اش??ط}) مه??تم} ب??موض??وع??ة ال??شفاف??ية ف??ي ال??صناع??ات ا(س??تخراج??ية س??نتعاون م??ع إدارة 
اB?بادرة ل?لحفاظ ع?لى ع?ضوي?ة ال?عراق ف?ي اB?بادرة ال?دول?ية ش?ري?طة ان ي?كون ل?دى إدارة اB?بادرة ال?عراق?ية 

ن???فس روح ال???تعاون والش???راك???ة ال???تي ي???تمتع ب???ها اB???جتمع اB???دن???ي ال???عراق???ي. اخ???يراً ن???سأل B???صلحة م???ن 


يجري تحيّد اBجتمع اBدني العرقي في مبادرة الشفافية ؟.


واß اBوفق لخدمة العراق وشعبه..


التحالف العراقي للشفافية في الصناعات ا(ستخراجية 


بغداد في ١٤ اب ٢٠١٩ 
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 بكل شفافية...

 احتدام النقاش حول خطة عمل المبادرة

من معايير المبادرة. حيث ألزم هذا  1,5يعد إعداد خطة العمل من أهم مسؤوليات مجلس األمناء التي ذكرها المتطلب 
الجهات المتطلب المجلس بتحمل مسؤولية الحفاظ على خطة محددة األهداف عاكسة لنتائج المشاورات المستمرة مع 

المعنية وقابلة للقياس وذات مواعيد محددة. وأن توّضح الخطة مصادر تمويل النشاطات المذكورة سواء الداخلية منها أو 
 الخارجية إن وجدت. وأن تكون متاحة للعامة ومحدثة باستمرار ومزودة بجدول تنفيذ واضح المعالم.

شرةً بعد نشرها هنا في موقع المبادرة. وسجل الرابط الذي نُشرت وقد حظيت خطة العمل الحالية باهتمام واسع ومتابعة مبا
عليه أعلى مشاهدة واستقبلت األمانة الوطنية والسادة أعضاء المجلس الكثير من والمراسالت اإلليكترونية والمكالمات 

المية. ويشكل هذا بحد الهاتفية لمهتمين بشؤون المبادرة وأجهزة اإلعالم وناشطي منظمات المجتمع المدني المحلية والع
 ذاته ظاهرة صحية ومؤشراً إيجابياً على إن الخطة قد حققت الغرض المنشود من نشرها.

لكن ذلك االهتمام أشر أيضاً ظاهرة غير صحية ناشئة من فهم قاصر لعمل وأهداف المبادرة في ذهنية بعض ناشطي 
منشورة فتصوروا أن المبادرة هي جهة مانحة عليهم التسابق المجتمع المدني من الذين اجتذبتهم األرقام وكلف النشاطات ال

 للظفر بما يتيسر من تمويل مفترض لديها.

لذلك، يتعين علينا إثارة بعض الحقائق التي ستجعل من هذا النقاش أكثر احتداماً وبالتالي جذب أنظار المجتمع المدني إلى 
ا ومن ثم رفد المبادرة بأفكار أكثر فائدة في تحقيق الغرض أهداف الخطة والنتائج المتوخاة من مختلف النشاطات فيه

 المنشود. ومن هذه الحقائق:

إن المبادرة تشابه في عملها عمل المنظمات المنبثقة عن األمم المتحدة من حيث كونها تتشكل من مجموعة دول تتعهد 
للجميع. لذلك، ال يمكن التعامل مع المبادرة  بااللتزام بضوابط وآليات متفق عليها وتسعى تبعاً لذلك إلى تحقيق هدف مفيد

بنفس أساليب التعامل مع منظمات المجتمع المدني الدولية التي ال تخضع عادة لما تخضع له المنظمات األممية من آليات 
يل عمل ورقابة مالية صارمة. كما ال يمكن لنفس هذه االعتبارات التعامل معها كجهة مانحة تقدم الدعم المالي والتمو

 للناشطين والمنظمات المدنية العاملة ألنها ببساطة ليست كذلك.

وضع مجلس األمناء هذه الخطة بعد دراسة مستفيضة ألولويات أصحاب المصلحة األوسع في قطاعات النفط والغاز 
أو بعض والمعادن وبناء على التخصيصات المضمونة كتخصيصات وزارة النفط وعلى التمويل المحتمل من البنك الدولي 

شركاء التنمية كما تم تفصيله في مقدمة الخطة. وقد حدد المجلس التحديات المفترض مواجهتها أثناء التنفيذ وأولها العجز 
منها الطلب من وزارة النفط زيادة  -فيما لو استمر العجز  -المحتمل في الموازنة. ووضع بناًء على ذلك بدائل للتنفيذ 

 األنشطة أو ترحيلها إلى الخطة القادمة. التخصيص ومنها أيضاً دمج بعض

إن أكبر تحٍد مالي واجهه المجلس بعد إقرار الخطة ونشرها هو إغالق منحة البنك الدولي المسماة )الدعم العالمي المبرمج 
والتي كانت مخصصة على مدى السنوات الماضية إلى الدول المشاركة في المبادرة.  EGPSللصناعات االستخراجية( أو 

 ألف دوالر. 400ذا يعني حرمان خطة العمل من تمويل ال يقل عن وه

إن الكلف الموجودة في خطة العمل الحالية هي كلف تخمينية ُوضعت تماشياً مع اآلليات المعتمدة لدى البنك الدولي أو أية 
ف فعالً لكل نشاط جهة مانحة مستقبلية. وإن هذه المبالغ ال تعكس بالضرورة حجم األموال المصروفة أو التي ستصر
 والتي عادة تكون خاضعة آلليات تدقيقية محكمة وقد تكون أقل بكثير من المبلغ التخميني المذكور.

إن عمل أعضاء المجلس في المبادرة هو عمل تطوعي ال يتقاضى األعضاء عنه أي أجر. وإن السادة ممثلو المجتمع 
نشطة ال يتدخلون عادة في الشؤون المالية وفي صرف المبالغ المدني الذين يبدون مساعدة مشكورة في تنظيم بعض األ

المخصصة للنشاط. فهذه األمور تقوم بها لجان متخصصة من موظفي األمانة الوطنية تتشكل بموجب أوامر إدارية 
 ويخضع عملهم لتعليمات الصرف والتدقيق المعمول بها في وزارة النفط وفي البنك الدولي.

ذهبنا إليه في بداية الحديث بخصوص الظاهرة الصحية المتعلقة بالنقاش المحتدم في أروقة المجتمع وعليه، فإننا نؤكد ما 
 المدني حول الخطة وتمويلها وكلف النشاطات ألن ذلك يحقق الهدف من نشرها.

 



 لكن، في نفس الوقت، يحق لنا أن نتساءل:

 هل مارس المجتمع المدني األوسع دوره المطلوب في المبادرة؟

 ل استفاد فعالً من البيانات المنشورة في تقاريرها في مسائلة الحكومة والشركات؟وه

وهل قام بدوره في اطالع المواطنين على الحقائق والنتائج المهمة التي توصلت إليها التقارير عن القطاع االستخراجي 
 % من موازنة البلد؟95الذي يمثل أكثر من 

ثه تقارير المبادرة على واقع الصناعات االستخراجية وبالتالي على تحسين وهل بحث في األثر الذي يمكن أن تحد
 الخدمات وتحقيق النمو والرفاهية المنشودة؟

وأخيراً، يحق لنا أن نتساءل عن األثر الفعلي الذي أحدثته مشاركة المجتمع المدني في عمل المبادرة وفي إقناع الالعبَين 
في اإلفصاح عن بيانات أكثر أهمية للمواطن من بضعة ماليين من الدنانير قد تجنيها الرئيسيين فيها )الحكومة والشركات( 

 هذه المنظمة أو ذلك الناشط من فتات ما تصرفه المبادرة في ورشاتها؟

أسئلة مشروعة يتحتم علينا إثارتها في االجتماعات العامة والورشات القادمة لغرض الحصول على أجوبة تصب في 
 الصالح العام.

 الء محيي الدينع


