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  تقدیم

 ، رئیس Jens Stoltenberg ، رئیس الوزراء بالمملكة المتحدة وجینس ستولتنبرج Tony Blairتوني بلیر 
  .وزراء النرویج

 
 
 

       
        

وتزود . الثروة المعدنیةوالغاز ویعیش ما یزید عن ثالثة ونصف بلیون نسمة في البلدان الغنیة بالنفط 
فاإلدارة السیئة ونقص . ولكن ھناك مخاطر. ارد الطبیعیة فرصًا ھائلة لتحسین حیاة الشعوب الفقیرةھذه المو

 كما –ورغم ذلك فھذا لیس باألمر الحتمي . الشفافیة لھذه الموارد یمكن أن یؤدي إلى الفقر والصراع والفساد
  .تبرھن من التجربة في المملكة المتحدة والنرویج

  
 Extractive طرح مبادرة الشفافیة لصناعات إستخراج الموارد الطبیعیة وھذا ھو السبب وراء

Industries Transparency Initiative  (EITI)  حیث تضع مقیاسًا جدیدًا في العمل . ٢٠٠٢عام
فعن طریق المطالبة بالشفافیة على المبالغ . التعاوني بین الشركات والحكومات والمجتمع المدني والمستثمرین

 وتساعد مبادرة الشفافیة لصناعات ،دفعھا شركات اإلستخراج وكذلك اإلیرادات التي تتسلمھا الحكوماتالتي ت
  . بصورة أكثر على إدارة جیدة للموارد EITIإستخراج المواد الطبیعیة 

  
وقد تم إحراز تقدم ملموس خالل السنوات األربعة الماضیة، فمن فكرة كانت رائدة في أربعة بلدان، 

 بلدًا بأنحاء العالم، من بیرو ٢٠ في EITIم تنفیذ مبادرة الشفافیة لصناعات إستخراج الموارد الطبیعیة یتم الیو
  .أزربیجانإلى مانغولیا، ومن نیجیریا إلى 

  
ولیة الذي وإننا نرحب بتقریر المجموعة اإلستشاریة الد. والزال ھناك الكثیر جدًا المطلوب إنجازه

وستقوم التوصیات . EITIادرة الشفافیة لصناعات إستخراج الموارد الطبیعیة مًا لمبیرسم معالم الطریق قد
من كلمات إلى تنفیذ عملي حیث ُتشجع EITI بتحویل مبادرة الشفافیة لصناعات إستخراج الموارد الطبیعیة 

  .على تحقیق مستوى جدید من اإلدارة الدولیة
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 توفر یجب أن EITIالشفافیة  بأن مبادرة دولیة االستشاریة الإننا نوافق تمامًا مع توصیة المجموعة
وسوف ُیحدد األسلوب المنھجي المقترح في . طریقة للتأكد من أن البلدان تؤدي األعمال التي تقول أنھا تفعلھا

ویجب على المجتمع الدولي أن . EITIالمقیاس العالمي لمبادرة الشفافیة للحكومات والشركات ھذا التقریر 
  .حقیق ھذا المقیاسُیساند الجھود لت

  
وسوف یكون من الضروري التأكد من .  التقریر بعض التحدیات التي ستواجھ في المستقبلویسجل

أن األسواق اإلقتصادیة الجدیدة سوف تصبح من المساھمین الفعالین النشطین على أكمل وجھ لمبادرة الشفافیة 
EITI غاز والتعدین البرازیلیة والروسیة والھندیة وتعمل شركات النفط وال. عالمیة حقًا حیث تصبح مبادرة

  أمرًا EITIوسوف تكون مساندتھم لمبادرة الشفافیة . والصینیة بنشاط متزاید في التنقیب واإلنتاج بأنحاء العالم
  .حیویًا

  
فافیة في ش أولئك الملتزمین بالأنوال شك لدینا .  في تنوعھا وتشعبھاEITIوتكمن قوة مبادرة الشفافیة 

 سوف – من الحكومات والشركات والمستثمرین والمنظمات غیر الحكومیة –صناعات اإلستخراج قطاع 
إثمارھا وتمكین شعوب البلدان ذات الموارد الطبیعیة على یستمروا في المساعدة على إزدھار ھذه المبادرة و

  .اإلزدھار
     

    
 

  ٢٠٠٦سبتمبر  
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  ي لكبار المدراءالموجز التنفیذ

 Extractiveربعة منذ إنطالق مبادرة الشفافیة لصناعات إستخراج الموارد الطبیعیة خالل السنوات األ
Industries Transparency Initiative   (EITI)  بلدًا ٥٣فمن . بخطوات واسعة لألمامھذه المبادرة خطت 

أو في  . EITIاآلن إما ملتزمة لتنفیذ مبادرة الشفافیة غنیة بالموارد الطبیعیة في العالم، أصبح أكثر من نصفھا 
ومن خالل اإلعتراف بالمساھمات الھامة ذات الصلة لكافة أصحاب القرار، أصبحت . سبیلھم لیلتزموا بھا

    . المقیاس المقبول دولیًا للشفافیة في قطاعات النفط والغاز والتعدین– عن حق EITIمبادرة الشفافیة 
 على المدى الطویل ولتصبح مقبولة EITI فلقد كان ھناك إدراك بأنھ لنجاح مبادرة الشفافیة وكمبادرة طبیعیة،
 أي ھیكل إدارة وتوجیھ واضح لدفعھا لألمام كما یحتاج - دولیةمصداقیةتحتاج إلى فإنھا كمقیاس عالمي، 

وفي یولیو . یذھامساندوھا إلى التمكن من أن یشرحوا لآلخرین بوضوح المزایا التي یمكن جنیھا من تنف
لمعالجة األسئلة  International Advisory Group (IAG)، تم إنشاء المجموعة اإلستشاریة الدولیة ٢٠٠٥

     :المحددة التالیة
 ؟EITI ة  عند تنفیذ مبادرة الشفافیأن البلدان تفعل ما یصرحون بأنھم یفعلوهبیمكن أن نحكم كیف  •
 لمختلف أصحابفھم وتوصل بصورة أفضل الحوافز أن تت EITIكیف یمكن لمبادرة الشفافیة  •

  ؟EITIالمصلحة في مبادرة الشفافیة 
  ؟EITI ما ھي ترتیبات اإلدارة والتوجیھ التي تضمن بأفضل صورة تحقیق أھداف مبادرة الشفافیة     •

ة المذكورة  توصیات رئیسیة لإلجابة على األسئل١٠ اآلن بتقدیم IAGولقد قامت المجموعة اإلستشاریة الدولیة 
  .IAGأعاله والتحدیات الجوھریة األخرى التي ظھرت أثناء مناقشات المجموعة اإلستشاریة الدولیة 

 
 :وتقع التوصیات تحت أربعة عناوین

  ؛EITIالمصادقة على مبادرة الشفافیة    •
  ؛EITI الحوافز لتنفیذ مبادرة الشفافیة   •
 و؛  EITIالتحدیات في المستقبل لمبادرة الشفافیة    •
  EITIالترتیبات في المستقبل لمبادرة الشفافیة    •

 
  المصادقة

 ولقد .EITIمن الضروري أن نتمكن من إثبات كیفیة مدى تقدم البلدان والشركات في تنفیذھم لمبادرة الشفافیة 
) الملحق أ (EITI Validation Guideبادرة الشفافیة  دلیل مIAGت المجموعة اإلستشاریة الدولیة أصدر

 .صف كیف یمكن للبلدان إثبات تنفیذھم للمبادرةلت
 

ھناك فئتان من البلدان التي تقوم بتنفیذ مبادرة الشفافیة   على أنIAG ولقد وافقت المجموعة اإلستشاریة الدولیة
EITI – بلدان مرشحة – وھما Candidateوبلدان ممتثلة  Compliant:  

 
 ، ومن EITI إلتزمت بتنفیذ مبادرة الشفافیة تيھي تلك البلدان ال  Candidateالبلدان المرشحة 

خالل العمل مع المجتمع المدني والشركات قامت بتعیین شخص لیقود تنفیذ المبادرة وأصدرت خطة 
  .عمل للبلد

 على أكمل EITI التي قامت بتنفیذ مبادرة الشفافیة اند البل ھي تلكCompliant  الممتثلةأما البلدان 
  على نحو مطابق تمامًا لمبادئ ومعاییر - EITIیع تقریر لمبادرة الشفافیة وقاموا بنشر وتوز. وجھ

    .EITIمبادرة الشفافیة 
وسوف تقوم جھات المصادقة بإصدار تقریر یحتوي على  تقییم شامل عما إذا كان البلد مرشحًا أم ممتثًال 

 بالبلد شتمل التقریر الخاصوعما إذا كانت ھناك مخاوف خطیرة فیما یتعلق بتنفیذ المبادرة، ویجب أن ی
وسوف یتم نشر التقاریر بمجرد الموافقة علیھا من . المرشح أیضًا على تقییم لمدى التقدم المحرز في ذلك البلد

وسوف یتم . EITIصحاب المصلحة والحكومة ومجلس مبادرة الشفافیة أ المتعددة منقبل لجنة تضم األطراف 
  .بلد المرشح فیجوز إقراره، عند الضرورة، بمعدل أكثر تكرارًا البلد الممتثل كل سنتین أما الإقرار

  
ذات المصلحة المتعددة وسوف تتم المصادقة عن طریق جھة مصادقة تختارھا المجموعة التي تضم األطراف 

 السكرتاریةقائمة من المؤسسات المالئمة أو األفراد المالئمین المعتمدین مسبقًا من قبل من  وذلك ،في البلد
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لھ  المصادقةوسوف یقوم البلد الجاري إقرار . EITI ومجلس مبادرة الشفافیة EITIلیة لمبادرة الشفافیة الدو
     .ذلكبدفع تكالیف 
  الحوافز

 التواصل مع كافة مجموعات  سوف تحتاج إلىEITIلضمان النجاح المستمر من الواضح أن مبادرة الشفافیة 
واألنظمة  فمثًال الحكومات والشركات بالبلدان المنتجة – EITIفافیة المنفذین والمساندین المرتقبین لمبادرة الش

 بطریقة واضحة ذات –  الجدیدة والمؤسسات الدولیة والمستثمرین وحكومات البلدان المساندةقتصادیةاإل
 EITIوھناك مزایا مستمدة بصورة مباشرة من مبادرة الشفافیة  . EITI مزایا مبادرة الشفافیة لشرحمصداقیة 

  .بصورة غیر مباشرة من زیادة الشفافیة والمسائلةأیضًا و
 على تحسین قاعدة EITI مبادرة الشفافیة أن تعمل بضرورة IAGوتوصي المجموعة اإلستشاریة الدولیة 

اإلثباتات بصورة أكثر عن الحوافز وأن تفحص بصفة خاصة نتائج التنمیة، وأجواء العمل التجاري وأمن 
  .إمدادات الطاقة

  ات في المستقبلالتحدی
، ظھرت بعض القضایا الھامة في السیاسات المرجح أن IAG  المجموعة اإلستشاریة الدولیةخالل مناقشات

  IAG أثناء تقدمھا ولم یسمح الوقت  للمجموعة اإلستشاریة الدولیة EITIتمثل تحدیات لمبادرة الشفافیة 
 تحت مجلس باحالتھاالتوصیات في التقریر  وردتللتوصل إلى إستنتاجات محددة في ھذه الموضوعات ولكن 

  . EITI Board اإلدارة الجدید لمبادرة الشفافیة
 والتعدین  EITIمبادرة الشفافیة   •

ھناك إختالفات جوھریة تؤثر على تنفیذ مبادرة الشفافیة في بلدان التعدین إذا قورنت بالبلدان التي 
الطرق التي االختالفات وتشمل ھذه . نفط والغازالمجال تعمل صناعات اإلستخراج فیھا لحد كبیر في 

تعمل بھا الشركات ونطاق اآلثار اإلقتصادیة للقطاع والسیاق اإلجتماعي الذي یعمل في قطاع 
 أھمیة أكثر EITI بأن تولي مبادرة الشفافیة IAGوتوصي المجموعة اإلستشاریة الدولیة . التعدین

 .معینة الخاصة بقطاع التعدینالإلحتیاجات ل
  على الصعید الشبھ وطني EITIتنفیذ مبادرة الشفافیة  •

تعتبر تدفقات اإلیرادات الشبھ وطنیة في بعض البلدان ضخمة باإلضافة إلى الصفقات على المستوى 
 ولقد إقترحت . في ھذه البلدانEITIالوطني ویمكن أن یكون لذلك تأثیراتھ على تنفیذ مبادرة الشفافیة  

  . بأن تولي مبادرة الشفافیة إھتمامًا إضافیًا لھذه المسألة المعقدةIAGة دولیالمجموعة اإلستشاریة ال
   والبرامج األخرى EITIمبادرة الشفافیة 

 على EITIمن المرجح أن تكون الروابط مع المبادرات األخرى ذات الصلة مفیدة لمبادرات الشفافیة 
 التي یمكن لمبادرة الشفافیة أن تنظر ولكن ھناك بعض العملیات والمؤسسات المختلفة. المدى الطویل

 ومن خالل دراسة أي برامج تعمل معھا، سوف تحتاج مبادرة الشفافیة . في تكوین روابط معھا
EITI إلى دراسة كیف یمكن للعالقات الوثیقة بصورة أكثر أن تساند مبادرة الشفافیةEITI لتصبح 

 .سبان متضمنات الموارد وفي نفس الوقت أن تأخذ في الحُعرفًا مقبوًال دولیًا
 األنظمة اإلقتصادیة الجدیدة  •

یزداد الطلب بسرعة على الموارد الطبیعیة في األنظمة اإلقتصادیة الجدیدة مثل البرازیل وروسیا 
 تلك البلدان تعمل بنشاط متزاید في أنشطة التنقیب بأنحاء فيولقد أصبحت الشركات . والھند والصین

بأن العمل مع األنظمة اإلقتصادیة الجدیدة   IAGستشاریة الدولیة وتقترح المجموعة اإل. العالم
  .EITI ة وشركاتھا یجب أن یحظى باألولویة في مبادرة الشفافی

 

  الترتیبات في المستقبل
 على مستوى البلد وعلى الصعید الدولي، أعادت EITI الترتیبات في المستقبل لمبادرة الشفافیة عند دراسة

 یجب أن EITIة الدولیة تأكیدھا للمبدأ بأن المسئولیة األساسیة لتنفیذ مبادرة الشفافیة المجموعة اإلستشاری
ویجب أن یزود المجتمع الدولي المساندة للبلدان التي . تستمر في أن تقع على عاتق الحكومات المشتركة ذاتھا

  .EITIترغب في تنفیذ مبادرة الشفافیة 
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ورغم . مطلوبًا لتوجیھ المشورة والمساندة المالیة ولتبادل الدروس الملقنة أن ھیكًال دولیًا كان بھومن المعترف 

 أن EITIذلك فیجب أن یكون مثل ھذا الھیكل مترابطًا ومصممًا بھدف تحقیق الغایة العظمى لمبادرة الشفافیة 
عات إستخراج كما تصبح معاییرھا ومبادئھا ھي الطریقة المعتادة للعمل في كافة صناتصبح في اإلتجاه السائد 

  .الموارد الطبیعیة ذات الصلة خالل ثالث إلى خمس سنوات
  

 بتأسیس مجلس یتحمل مسئولیة التطویر الشامل والتوجیھ IAGوقد أوصت المجموعة اإلستشاریة الدولیة 
 باإلضافة إلى التواصل الخارجي للمبادرة وتأییدھا والدفاع EITIاإلستراتیجي والمصداقیة لمبادرة الشفافیة 

 ُیعقد مرة كل EITIوسوف یصدر المجلس توصیات بشأن ھذه الموضوعات في مؤتمر لمبادرة الشفافیة . عنھا
ویجب أن تعكس عضویة مجلس اإلدارة طبیعة  .EITIسنتین وأن یسانده سكرتاریة صغیرة لمبادرة الشفافیة 

  .EITIأصحاب المصلحة المتعددین في مبادرة الشفافیة 
  

 فإن حكومات البلدان القائمة بالتنفیذ . EITIنود للتكالیف عند تنفیذ مبادرة الشفافیة وسوف تكون ھناك عدة ب
 على –والشركات التي تعمل ھناك ومنظمات المجتمع المدني سوف تتحمل كلھا بعض أعباء تكالیف التنفیذ 

 صندوق إئتماني من خاللكذلك الرغم من أن المجتمع الدولي من المتوقع أن یزود المساندة بصورة ثنائیة و
 وسوف تكون ھناك تكالیف أیضًا للمصادقة وكذلك لمجلس .World Bank متعدد الواھبین ُیدیره البنك العالمي

 ولم تتمكن المجموعة اإلستشاریة الدولیة من إعطاء توصیات محددة ومؤكدة بشأن .اإلدارة والسكرتاریة
یل یجب أن تعكس طبیعة أصحاب المصلحة بأن أي ترتیبات تمو سجلت على الرغم من أنھا –التمویل 

  .EITIالمتعددین في مبادرة الشفافیة 
  

  اإلستنتاج
  

 نجاحًا إذ ینضم المزید والمزید من البلدان المنتجة وشركاتھا EITI األولى لمبادرة الشفافیة لقد حققت المراحل
من أن تصبح مبادئ ومعاییر مبادرة والھدف النھائي ھو التأكد  . EITIوالبلدان المساندة إلى مبادرة الشفافیة 

 وتسعى التوصیات في ھذا .  ھي المعیار المقبول دولیًا للشفافیة في قطاع النفط والغاز والتعدینEITIالشفافیة 
 .التقریر إلى معالجة العوامل الرئیسیة التي تضمن تحقیق ذلك
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  مقدمة

  
  األصل والغرض :EITI یعیةمبادرة الشفافیة لصناعات إستخراج الموارد الطب

 
 Extractive Industries (EITI) إنطلقت مبادرة الشفافیة لصناعات إستخراج الموارد الطبیعیة  

Transparency Initiative حیث جلبت .  في المؤتمر العالمي للتنمیة المستدامة في جوھانسبرج٢٠٠٢ عام
تمع المدني والمستثمرین لترویج وتشجیع الشفافیة معًا تحالفًا عالمیًا للحكومات والشركات ومنظمات المج

 في دفع وإستالم إیرادات الموارد الطبیعیةاألكبر 
 

   
األنظمة اإلقتصادیة وتحد من الفقر وترفع أن تحول تستطیع اإلیرادات من النفط والغاز والثروة المعدنیة 

وعندما یقوم بلد بتنفیذ مبادرة الشفافیة . دمستویات المعیشة لسكان الشعوب بأكملھا في البلدان الغنیة بالموار
EITI ا تعھدًا وإلتزامًا على تدعیم الشفافیة بالنسبة إلیراداتھا من الموارد الطبیعیة، ویقدم ، تقدم حكومتھ

وھذا یساعد كلیھما على  بناء . مواطنوھا إلتزامًا بمسائلة الحكومة عن كیفیة إستخدامھا لإلیرادات والموارد
   . مزدھر یستطیع أن یعمل بطریقة فعالة في اإلقتصاد العالميمجتمع مستقر

  
نخص  ،  EITI بلدًا من البلدان الغنیة بالموارد قد إلتزمت على تنفیذ مبادرة الشفافیة ٢٠وھناك ما یزید عن 

ظمة  ونیجیریا حالیًا بتقدیم تقاریر منتأزربیجانوتقوم كل من .  ونیجیریا وغانا وبیروأزربیجانبالذكر منھا 
غینیا وھناك ثالثة بلدان أخرى وھي . عن إیرادات ومدفوعات صناعة إستخراج الموارد الطبیعیة لدیھم

وھناك بلدان أخرى في سبیلھا لتنفیذ ھذه  . EITI حیث أصدرت تقاریر مبادرة الشفافیة -خستانوكزوالجابون 
   .العملیة وعددًا كبیرًا آخر على وشك أن یبدأ ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
 من خالل أسلوب منھجي یتعدد EITIلقد قامت البلدان المشاركة بتنفیذ وملكیة وإدارة عملیة مبادرة الشفافیة و

 من الحكومات وشركات النفط والغاز والتعدین والمجتمع المدني المحلي ،فیھ أصحاب المصلحة والقرار
نك العالمي وصندوق النقد الدولي  ؛ والمؤسسات الدولیة مثل الب(NGOs)والمنظمات الغیر حكومیة الدولیة 

IMF فعن طریق . والمستثمرین حیث عملوا معًا على الصعیدین الوطني والدولي لدفع عجلة المبادرة لألمام
 . ما وصلت إلیھ اآلنEITIاإلشتراك الُمجدي لھذه المجموعات فقط حققت مبادرة الشفافیة 

 
 

   ما ھو البلد الغني بالموارد؟: ١مربع 
ُیّعرف ) ٢٠٠٤دیسمبر (عن شفافیة إیرادات الموارد  (IMF)دلیل الصندوق النقدي الدولي 

  :أو الثروة المعدنیة على أساس المعاییر التالیة/ البلدان الغنیة بالھیدروكربونات و
أو الثروة المعدنیة في إجمالي / للھیدروكربونات ویرادات المالیة متوسط الحصة من اإل  )١(

متوسط )  ٢(أثناء السنوات الثالث السابقة؛ أو  % ٢٥اإلیرادات المالیة ال یقل عن 
حصة إیرادات التصدیر للھیدروكربونات أو الثروة المعدنیة بالنسبة إلجمالي عائدات 

  .ثة السابقةخالل السنوات الثال% ٢٥التصدیر ال یقل عن 
  

بتحالف   EITI مرة مساندي مبادرة الشفافیة Economist magazineلقد وصفت مجلة اإلقتصادي   
وقد . ة یجب أن نفخر جمیعنا بھ بصورة ھائلولكنھ تحالف فضولي. وإنني أفترض أننا نحن كذلك. فضولي

 إنھا رؤیة لزیادة الشفافیة التي تعتمد –تكون لنا آراء مختلفة عن التفاصیل ولكننا نشارك رؤیة مشتركة 
ھیالري بن، سكرتیر التنمیة الدولیة، المملكة .  نشر ما ندفعھ ونشر ما نتسلمھ–على مبدأ بسیط للغایة 

  International Development Secretary, UK Hilary Benn  المتحدة
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ولقد قامت مفوضیة أفریقیا ومؤتمرات القمة المتعاقبة . ولقد حصل أصحاب المصلحة ھؤالء بمساندة دولیة

. ندتھ لھذه المبادرة بحث المجتمع الدولي على زیادة مسا٢٠٠٣ عام Evianإفیان منذ  G8لمجموعة الثمانیة 
. فرنسا وألمانیا وھولنده والنرویج والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیةخاصة  بصفة ولقد إستجابت

وعلى (وتعتبر األسواق الجدیدة التي ظھرت على الساحة . ذه المساندة أن تستمر وأن یتسع نطاقھاوتحتاج ھ
وشركاتھم التي تمتلكھا الدولة من الالعبین العالمیین ) البرازیلو والھند ، وروسیا،وجھ الخصوص الصین

  . ودفعة إضافیة تقدمًاEITIومن خالل مشاركتھم سوف تحقق مبادرة الشفافیة . المتزایدي األھمیة
  : بموقع اإلنترنتEITIتوجد قائمة مستوفاة ومتجددة لمنفذي ومساندي مبادرة الشفافیة 

supporters/section/org.eitransparency.www://http. 
 

 EITI الطبیعیة مبادئ مبادرة الشفافیة لصناعات إستخراج الموارد
 في المؤتمر األول المنعقد EITIتم اإلتفاق على مبادئ مبادرة الشفافیة لصناعات إستخراج الموارد الطبیعیة 

وقد وافقت مجموعة متنوعة من البلدان والشركات  . EITI عن مبادرة الشفافیة ٢٠٠٣في لندن في یونیو 
دئ لزیادة الشفافیة فیما یتعلق بالمدفوعات واإلیرادات ومنظمات المجتمع المدني والمستثمرین على بیان المبا

 EITIمبادئ مبادرة الشفافیة "وقد أصبحت ھذه معروفة بإسم . في قطاعات إستخراج الموارد الطبیعیة
Principles " وتعتبر بمثابة حجر األساس للمبادرة. 

 
 EITIمبادئ مبادرة الشفافیة 

قل لثروة الموارد الطبیعیة یجب أن یكون محركًا ھامًا مال المتع راسخًا بأن اإلستع   ُتشارك إعتقادًا-١
للنمو اإلقتصادي المستدام الذي ُیساھم في التنمیة المستدامة وُیحد من الفقر ولكن في حالة عدم 

  .إدارتھ بكیفیة سلیمة فیمكن أن یولد آثار إقتصادیة وإجتماعیة سلبیة

 یقع داخل إختصاص الحكومات ذات مصلحة مواطني البلد الطبیعیة لنؤكد بأن إدارة ثروة الموارد  -٢
  .السیادة لیتم ممارستھ لمصلحة التنمیة الوطنیة لبلدانھم

یرادات خالل عدة سنوات حدث في صورة تدفقات اإل مزایا إستخراج المواد الطبیعیة تنعترف بأن  -٣
  .عتمد لحد كبیر على السعرویمكن أن ت

ام إلیرادات ومصاریف الحكومة مع مرور الوقت یمكن أن یساعد نعترف وُندرك بأن اإلدراك الع  -٤
  .في النقاش العام ویعطي حصیلة من الخیارات المالئمة والواقعیة للتنمیة المستدامة

نؤكد أھمیة الشفافیة التي یجب أن تتبناھا الحكومات والشركات في صناعات إستخراج الموارد   -٥
  .المالیة والمسائلة العامةالطبیعیة والحاجة إلى تعزیز اإلدارة 

  .ُندرك أن تحقیق الشفافیة األكبر یجب أن یوضع في سیاق إحترام العقود والقوانین  -٦
ُندرك بأن الشفافیة المالیة یمكن أن تجري معھا أجواءًا محسنة لإلستثمارات المباشرة المحلیة   -٧

  .واألجنبیة
كل المواطنین إلدارة اإلیرادات الواردة واإلنفاق من قبل الحكومة لوممارستھا مبدأ المسائلة ب نؤمن  -٨

  .العام
 

 

وُیكمل مشورتنا بشأن إستخدام .  لدرجة بالغةEITIة ُیساند صندوق النقد الدولي مبادرة الشفافی
ووراء ھذا العمل إعتقاد بأن مزیدًا من المسائلة العامة . اإلیرادات من الموارد الطبیعیة بشفافیة

        . ومزیدًا من الشفافیة یمكن أن یرفع من جودة اإلنفاق العام ویحد من الفساد وُیقلل من الفقر
   راتو، المدیر العام، صندوق النقد الدولي ديرودریجو            
         Rodrigo de Rato, Managing Director, IMF  
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إننا ملتزمون نحو تشجیع تحقیق مستویات عالیة للشفافیة والمسائلة في الحیاة العامة والعملیات   -٩
  .الخاصة بالحكومة وفي النشاط التجاري

ة من ناحیة اإلفصاح عن نعتقد بأن األمر یتطلب أسلوبًا منھجیًا عملیًا وثابت المبدأ بصورة عام   -١٠
  .المدفوعات واإلیرادات، بحیث یكون ھذا األسلوب بسیطًا في تولیھ وإستخدامھ

 بأن اإلفصاح عن المدفوعات في بلد معین یجب أن یتضمن كافة شركات صناعة إستخراج نعتقد  -١١
  .الموارد الطبیعیة العاملة في ذلك البلد

صحاب المصلحة والقرار یجب علیھم أن یشتركوا حلول نعتقد أن كل أسعیًا للحصول على   -١٢
بمساھمات ھامة وذات صلة بما في ذلك الحكومات ووكاالتھا وشركات صناعة إستخراج الموارد 

الطبیعیة وشركات الخدمات والمنظمات متعددة الجنسیات والمنظمات المالیة والمستثمرین 
  .والمنظمات الغیر حكومیة

 
 EITI  عة إستخراج الموارد الطبیعیةمعاییر مبادرة الشفافیة لصنا

 
نعقد في مارس إ الذي EITI في المؤتمر الثاني لمبادرة الشفافیة EITIلقد تم اإلتفاق على معاییر مبادرة الشفافیة 

إن أمكن تتفوق علیھا حتى تؤخذ بعین اإلعتبار ووتحتاج البلدان المشتركة أن ُتلبي المعاییر، . ٢٠٠٥
 . بنجاحEITIة الشفافیة إلختیارھا كمنفذ لمبادر

 
 

 EITI  لصناعة إستخراج الموارد الطبیعیةمعاییر مبادرة الشفافیة 
 

كافة المدفوعات المادیة للنفط والغاز والتعدین بصفة منتظمة من قبل الشركات إلى العلني لنشر ال -١
لنفط والغاز وكافة اإلیرادات المادیة التي تتسلمھا الحكومات من شركات ا") المدفوعات("الحكومات 

 . على الصعید األوسع بأسلوب شامل ومفھوم یسھل الوصول إلیھ من العامةوذلك") اإلیرادات("
مثل ھذه المراجعات، تخضع المدفوعات واإلیرادات لتدقیق ومراجعة من جھة في حالة عدم وجود  -٢

  .مستقلة ذات مصداقیة ُتطبق مقاییس المراجعة الدولیة
ت واإلیرادات عن طریق مدیر إداري مستقل ذو مصداقیة حیث یقوم یتم تسویة ومطابقة المدفوعا -٣

بتطبیق مقاییس المراجعة الدولیة مع نشر وجھة نظر المدیر اإلداري فیما یتعلق بالتسویة والمطابقة 
  .التي تشمل التناقضات في حالة إكتشاف أي منھا

  .شركات الحكومیةیمتد ھذا األسلوب المنھجي لیشمل كافة الشركات ومنھا المشاریع وال -٤
 اتشاقنمالمجتمع المدني یشترك بنشاط كمساھم في تصمیم ومراقبة وتقییم ھذه العملیة ویساھم نحو ال -٥

  . العامةالمناظراتو
 بإعداد خطة عمل عامة مستدامة ، بمساعدة من المؤسسات المالیة الدولیة،تقوم الحكومة المضیفة  -٦

مل األھداف التي یمكن قیاسھا وجدول زمني للتنفیذ وتقییم قیود مالیًا لكل النقاط المذكورة أعاله، حیث تش
 . الممكنةالطاقة السعویة
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المجموعة اإلستشاریة الدولیة لمبادرة الشفافیة في صناعات إستخراج المواد الطبیعیة 
EITI  

 
 EITI تأسست المجموعة اإلستشاریة الدولیة لمبادرة الشفافیة في صناعات إستخراج المواد الطبیعیة

International Advisory Group (IAG)  لتقدیم توصیات بشأن مستقبل مبادرة الشفافیة ٢٠٠٥ في یولیو 
EITI   الثالث لمبادرة الشفافیة إلى المؤتمر EITIسلو و المزمع أن ینعقد في أOslo ٢٠٠٦ عام.  

 
یذ وتوسیع عدد المشتركین  على تحسین تنفEITI لمبادرة الشفافیة Oslo Conferenceسلو ومؤتمر أسیعمل 

  سوف IAG  المتوقع لتوصیات المجموعة اإلستشاریة الدولیةالمصادقةكما أن  .EITIفي مبادرة الشفافیة 
ولتلبیة ھذه األھداف، سوف نجعل من .  وجعلھا أكثر إستدامةEITIیعمل على زیادة شرعیة مبادرة الشفافیة 

  . ُعرفًا عالمیًاEITIمبادرة الشفافیة نحو جعل مؤتمر أسلو عالمة بارزة على الطریق 
   الشئون الخارجیة، النرویجوزیر         جوناس جار ستور، 

         Jonas Gahr Stør, Minister of Foreign Affairs, Norway 
   

  المجموعة Transparency International ، مؤسس ھیئة الشفافیة الدولیة Peter Eigenترأس بیتر آیجن 
لنفط والغاز والتعدین  شركات لمجموعة مندوبین من عدةوقد إشتملت ھذه ال. IAGاریة الدولیة اإلستش

  .ومنظمات المجتمع المدني والحكومات والمستثمرین
 

 المشتركون في المجموعة اإلستشاریة الدولیة
 

  . وفرنسا ونیجیریا والنرویج وبیرو والوالیات المتحدة األمریكیةأزربیجان: الحكومات
تروبراس  وبChevronشیفرون و ، BP ، بي بي Anglo Americanأنجلو أمریكان : ركاتالش

Petrobras. 
 Global، جلوبال ویتنس  Open Society Instituteح جتمع المفتومعھد الم :المجتمع المدني

Witness) والتحالف ) الكامیرون(، مؤتمر األساقفة الكاثولیك في وسط أفریقیا )الشاھد العالمي
  ). أزربیجان(حسین الشفافیة في صناعات إستخراج الموارد الطبیعیة لت

  F&C Asset Management ست مانجمنتآإف آند سي   :المستثمرون

في لندن وواشنطون وأبوجا وباكو ومرة أخرى في لندن لدراسة  IAGإلتقت المجموعة اإلستشاریة الدولیة 
ة  اإلستشاریة الدولیات العمل في المجموعةمجموع د قامت قو  .EITIالتحدیات التي تواجھ مبادرة الشفافیة 

IAGوُتعالج التوصیات النھائیة المسائل التالیة.  بإنجاز الكثیر من األعمال: 
 ؟أن البلدان تفعل ما یصرحون بأنھم یفعلوه بیمكن أن نحكم كیف  •
مساندة دولیة عند  والمستثمرین والمؤسسات الما ھي الحوافز للبلدان والشركات والمجتمع المدني •

  ؟EITIتنفیذ مبادرة الشفافیة 
 أنھا ستصبح مع مرور الوقت  من على المستوى الدولي للتأكدEITIكیف یمكن إدارة مبادرة الشفافیة     •

 ؟من أفضل قواعد الممارسة الدولیة في صناعات االستخراج
  

 التي تحتاج إلى معالجتھا لمساندة EITIفیة كما قاموا أیضًا بدراسة التحدیات الرئیسیة التي تواجھ مبادرة الشفا
  .التقدم المستمر

  
  .یفحص ھذا التقریر ھذه األسئلة في األقسام األربعة التالیة

لمقترحة التي تسمح  التي تشرح عملیة المصادقة ا٣ و ٢ و ١ویعالج التوصیات رقم . القسم األول  -
 EITI  دلیل مبادرة الشفافیة للمصادقةمزود فياألسلوب المنھجي الكامل (دائھم  أللبلدان بقیاس

Validation Guide الوارد في الملحق أ .(  
 التي ُتحدد بعض المزایا والحوافز الناتجة عن تنفیذ مبادرة الشفافیة ٤ویعالج التوصیة رقم . القسم الثاني  -

EITI )فیة اإلیرادات شفا: ویتم التعمق فیھا بتفصیل أكثر في النشرات الثالثة الصادرة في نفس الوقت
؛ وشفافیة اإلیرادات والمناخ التجاري Revenue Transparency and Development وتنمیتھا
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Revenue Transparency and the Business Climate من الطاقة أ و وشفافیة اإلیرادات؛
Revenue Transparency and Energy Security(؛   

 لعدد من التحدیات  العریضة حیث یرسم الخطوط٨ و ٧ و ٦  و٥ التوصیات رقم ویعالج. القسم الثالث  -
:  بأن ھناك حاجة إلى معالجتھا في المستقبل وتشملIAGفتھا مجموعة اإلستشارات الدولیة التي عّر

العمل على المستوى الشبھ وطني؛ والعمل مع األنظمة اإلقتصادیة الجدیدة واألنظمة اإلقتصادیة  
  . بالبرامج األخرىوربطھاع التعدین اإلنتقالیة التي تعمل في قطا

 على EITIشرح كیف یمكن إدارة مبادرة الشفافیة  حیث ی١٠ و ٩ التوصیتین رقم ویعالج. القسم الرابع  -
قترح كما ی. الصعید الدولي بینما ُتعید تأكید مبدأ األسلوب المنھجي الخاص بكل بلد على المستوى الوطني

  . یستطیع المجتمع الدولي أن یزودھا التيالتنفیذ العمليأیضًا مساندة 
  

 ولم تتمكن المجموعة اإلستشاریة  الدولیة EITIوتتمشى كافة التوصیات مع مبادئ ومعاییر مبادرة الشفافیة 
IAGلتوصل إلى اإلستنتاجات النھائیة بشأن كافة التوصیات ولیس المقصود من ھذا التقریر أن یوجد أي  من ا

 أو الشركات أو المؤسسات التي یمثلھا األعضاء في المجموعة اإلستشاریة ماتعلى الحكوإلتزامات قانونیة 
. EITI عن كیفیة تنفیذ التوصیات أو بخالف ذلك المشاركة في العملیة التطوعیة لمبادرة الشفافیة IAGالدولیة 

 التي تحتاج للعمل في المستقبل عن طریق تسلیط األضواء على المجاالت اإلضافیةالتقریر األساس  رسمولقد 
 إلى معالجتھا لتصبح أفضل قواعد الممارسة الدولیة في صناعات إستخراج الموارد EITIمبادرة الشفافیة 

  . الطبیعیة
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  موجز التوصیات

 
ھي مبادرة ألصحاب القرار  EITIمبادرة الشفافیة لصناعات إستخراج الموارد الطبیعیة  : ١التوصیة رقم 

ب على حكومات البلدان المنفذة للمبادرة أن تضمن تنفیذھا وفقًا لمبادئ ومعاییر ویج. والمصلحة المتعددین
 .لكل أصحاب المصلحة والقرار المساھمة الكاملة  مع EITIة مبادرة الشفافی

   
  

 ، یجب أن ُتطالب البلدان بالمصادقة على مدى EITI بعد اإللتزام بتنفیذ مبادرة الشفافیة  : ٢التوصیة رقم 
 .فة منتظمةتقدمھا بص

  
 

   یجب المصادقة على شركات النفط والغاز والتعدین العاملة في البلدان التي تقوم  : ٣التوصیة رقم 
وعلى الشركات الملتزمة على المستوى الدولي .  كجزء من المصادقة على البلدEITIبتنفیذ مبادرة الشفافیة 

  .لتقییم الذاتيلأن تستكمل بیانات إستمارة 
   
  

مبادرة باتات أكثر وضوحًا لمزایا تنفیذ  أن ُتعد إثEITIب على مبادرة الشفافیة    یج : ٤قم التوصیة ر
 كجزء من اإلصالح اإلداري األوسع والمزایا األخرى مثل تحسین أمن الطاقة وتوفیر مناخ EITIالشفافیة 

  .أفضل للعمل التجاري
  
  

  .لي إھتمامًا أكثر بسیاق معین لقطاع التعدین أن ُتوEITIب على مبادرة الشفافیة   یج : ٥التوصیة رقم 
  
 

 أن تكتشف EITI والبلدان المنفذة لمبادرة الشفافیة EITIب على مبادرة الشفافیة  یج : ٦التوصیة رقم 
 .الفرص المالئمة للعمل مع البرامج األخرى للشفافیة ومكافحة الفساد والتنمیة وأمن الطاقة

  
  

 تتولى المزید من األعمال بشأن إحتمال التنفیذ  أنEITIدرة الشفافیة ب على مبا  یج : ٧التوصیة رقم 
  .على المستوى  الشبھ وطني

  
  

عمل مع الحكومات ذات النظام اإلقتصادي الجدید تأن  EITI على مبادرة الشفافیة ب  یج : ٨التوصیة رقم 
   .EITI في مبادرة الشفافیة لتشجیع مشاركتھم بصورة أكبر

  
  

 موجھة بدافع من البلد ومستدامة EITIب أن تكون مساندة تنفیذ مبادرة الشفافیة  یج  :٩التوصیة رقم 
  .بینما ُتركز على النتائج والعمل في شراكة

  
  

 مجلس ألصحاب المصلحة والقرار المتعددین EITIب أن تؤسس مبادرة الشفافیة  یج : ١٠التوصیة رقم 
  .على المستوى الدولي EITIتساندھم سكرتاریة إلدارة مبادرة الشفافیة 
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  المصادقة: األولالقسم 
  
  
  
  
  
 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الغرض من المصادقة
 التمكن من المصادقة على  المھم أنھ منEITIكل أصحاب المصلحة والقرار بمبادرة الشفافیة  إتفق لقد ٠-١

 IAGولقد وافقت المجموعة اإلستشاریة الدولیة . EITIمدى تقدم البلدان والشركات في تنفیذھم لمبادرة الشفافیة 
 أن تكون منفتحة تتسم ھذا یتضمن وEITI المصادقة مع مبادئ ومعاییر مبادرة الشفافیة  تتوافقبضرورة أن

 يالت) ٢أنظر المربع رقم (ولقد تم اإلتفاق على مجموعة من المبادئ اإلضافیة . بالعالنیة والشفافیة والمسائلة

ھي مبادرة  EITIمبادرة الشفافیة لصناعات إستخراج الموارد الطبیعیة  : ١التوصیة رقم  
ویجب على حكومات البلدان المنفذة للمبادرة أن تضمن . ألصحاب القرار والمصلحة المتعددین

لكل أصحاب المصلحة    مع المساھمة الكاملةEITIة نفیذھا وفقًا لمبادئ ومعاییر مبادرة الشفافیت
 .والقرار

   
 ، یجب أن ُتطالب البلدان EITI بعد اإللتزام بتنفیذ مبادرة الشفافیة  : ٢التوصیة رقم 

 .بالمصادقة على مدى تقدمھا بصفة منتظمة
 

 .  بصفة منتظمةEITIي تقوم بتنفیذ مبادرة الشفافیة یجب المصادقة على كافة البلدان الت    •
 أو ’Candidate‘" مرشحة"سوف ُیقّیم تقریر المصادقة البلدان المنفذة بتصنیفھا إما     •

 .’Compliant‘" ممتثلة"
حیث  (EITIیجب أن تكون البلدان المرشحة ھي تلك التي وّقعت على مبادرة الشفافیة     •

 EITIولكنھا لم تقم بعد بتنفیذ مبادرة  الشفافیة ) ة للتوقیعتحقق كافة المؤشرات األربع
 .على أكمل وجھ

ویشتمل . أما البلدان الممتثلة فھي تلك البلدان التي قامت بتنفیذ المبادرة على أكمل وجھ    •
 . متوفر بصورة شائعة واسعةEITIذلك على جعل تقریرھم المنشور عن مبادرة الشفافیة 

المرشحة أن توافق على إنتظام المصادقة مع أصحاب المصلحة یجب على البلدان      •
ورغم ذلك یجب أن تحدث . والقرار ویشمل ذلك في خطة العمل الخاصة ببالدھم
 .المصادقة للبلدان المرشحة على األقل مرة كل عامین

 .یجب أن تقوم البلدان الممتثلة بترتیب عملیة المصادقة كل سنتین     •
لمصادقة من قبل مجموعة أصحاب المصلحة والقرار المتعددین یجب تعیین جھات ا     •

 .بداخل البلد وأن یتم دفع أتعابھم وأن یقوم البلد الجاري مصادقتھ وإقراره بدفع تكلفة ذلك

یجب إختیار جھات المصادقة من قائمة من األفراد الدولیین والمجموعات الدولیة المؤھلة  •
  . EITI Boardبقًا من قبل مجلس مبادرة الشفافیة على نحو مالئم والذین تم إعتمادھم مس

في حالة وجود خالفات فیما یتعلق بالمصادقة یجب على أصحاب المصلحة والقرار      •
إثارتھا ألول وھلة لدى مجموعة أصحاب المصلحة والقرار المتعددین لیتم حلھا عن 

 أصحاب وفي حالة إذا ظلت األمور بدون حل، فیجب على. طریق جھة المصادقة
 .EITI Boardالمصلحة والقرار أن یحیلوا األمر إلى مجلس مبادرة الشفافیة 

 
   یجب المصادقة على شركات النفط والغاز والتعدین العاملة في البلدان  : ٣التوصیة رقم  

وعلى الشركات الملتزمة .  كجزء من المصادقة على البلدEITIالتي تقوم بتنفیذ مبادرة الشفافیة 
 .ستوى الدولي أن تستكمل بیانات استمارة للتقییم الذاتيعلى الم

 
 .ب أن تكون المصادقة للشركة نابعة ومتأصلة من عملیة المصادقة الخاصة بالبلدیج  •
 .یجب على الشركات استكمال وتعبئة إستمارات التقییم الذاتي للمستوى الوطني  •
بئة إستمارة التقییم الذاتي على یجب على الشركات التي تولت إلتزامات عالمیة أن تقوم بتع  •

 .المستوى الدولي
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  .م المصادقةیجب أن ُتدع
 

  EITIمبادئ المصادقة على مبادرة الشفافیة : ٢مربع رقم 
 

بد وأن تعطي إرشادًا لعملیة ال على أن المبادئ التالیة IAGوافقت المجموعة اإلستشاریة الدولیة 
 . المصادقة

 ولیس على سیاسات EITI على تركیز مبادرة الشفافیة EITI مبادرة الشفافیة فيُتركز المصادقة    •
 .لشفافیة األخرىا

 .تعتمد المصادقة على مقیاس عالمي مشترك لضمان إمكانیة المقارنة بین البلدان   •
 .  الخاصة بالبلدEITIالعملیة یمتلكھا البلد وتعكس طبیعة تنفیذ مبادرة الشفافیة    •
 .تتضمن العملیة مشاركة من أصحاب المصلحة والقرار المتعددین   •
كما أنھا تعتمد على المنظمات . روقراطیة غیر ضروریةولد بیعملیة بسیطة المعالم وال تال •

 .والطاقة السعویة الكائنة أینما كان ذلك ممكنًا
 .ُتركز العملیة على التوصیات البنائة بدًال من اإلنتقاد   •
 . EITIیجب أن یتوفر لدى جھة المصادقة الخبرة والمعرفة والتجارب الكافیة في مبادرة الشفافیة   •
 .توفر لدى جھة المصادقة الطاقة السعویة الكافیة للقیام بمھمتھ بطریقة فعالةیجب أن ی  •
 .یتم اإلعتراف بالتقدم المحرز وكذلك اإلنجاز المطلق  •
 

فإن مھمة جھة المصادقة ھو التأكد من أن البلدان والشركات . المصادقة لیست مراجعة مالیة
 .مالیةوتدقیقات ادقة إلى القیام بمراجعات ولن تسعى جھة المص. ھیفعلون ما یقولون أنھم یفعلون

 
  
  : على أن ھناك غرضان للمصادقةIAGوافقت المجموعة اإلستشاریة الدولیة   ١-١

البلدان ( على أكمل وجھ EITI ة  تنفذ المبادرلم ولكنھا EITI   للبلدان التي ظلت ُتنفذ مبادرة الشفافیة  •
 . التقدم في التنفیذفسوف تقیس المصادقة مدى) أدناه أنظر–المرشحة 

 أنظر –البلدان الممتثلة ( على أكمل وجھ EITIبالنسبة للبلدان التي قامت بتنفیذ مبادرة الشفافیة      •
، فسوف تزود عملیة المصادقة تقییمًا مطلقًا عما إذا كان البلد ممتثًال أم غیر ممتثل لمبادئ )أدناه

 .EITIومعاییر مبادرة الشفافیة 
  
 :ى فئتین من البلدانر أعاله، تم اإلتفاق علكما ھو مذكو  ٢-١
 
 وقد إستوفت كافة EITIوھي تلك البلدان التي وقعت على  تنفیذ مبادرة الشفافیة   البلدان المرشحة  ٣-١

وقامت بتزوید اإلثباتات المستندیة ) أنظر أدناه(المؤشرات األربعة في مرحلة التوقیع لمصفوفة المصادقة 
وتسأل المؤشرات عما .  ُیفید بذلك التيEITI Board and Secretariat ة ة الشفافیلمجلس وسكرتاریة مبادر

 : إذا كانت الحكومة
  ؛EITI قد إلتزمت نحو تنفیذ مبادرة الشفافیة   •
 قد إلتزمت بالعمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص؛    •
 قد عینت شخصًا لیقود عملیة التنفیذ؛ و    •
 .د تم اإلتفاق علیھا مع أصحاب المصلحة والقرار قد  أنتجت خطة عمل للبل  •

 
 ولقد إستوفت كافة المؤشرات .ھ على أكمل وجEITIقامت بتنفیذ مبادرة الشفافیة  التي متثلةالبلدان الم  ٤-١

  .EITIة ویشمل ذلك نشر وتوزیع تقریر مبادرة الشفافیة في مصفوفة المصادق
 

 
   
  
  
  

 تعتبر كعامل حفاز لتشجیع كل منا على EITIنرى أن ھذه التقاریر الخاصة بمبادرة الشفافیة 
اإلستمرار في العمل في شراكة حتى یمكن أن یجني الجمیع مزایا إیرادات النفط وھكذا ینتعش 

   .إقتصاد أزربیجان ویزدھر الشعب إقتصادیًا
         دیفید وودورد، الرئیس المزامل في شركة بي بي أزربیجان 

       David Woodward, Associate President of BP Azerbaijan 
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  عملیة المصادقة
وتوجد تفاصیل إضافیة عن الخطوات المتفق علیھا التي ُتشكل عملیة . ملیة المصادقةع١الشكل    یوضح ٥-١

  .المصادقةدلیل : المصادقة، ملخصة فیما یلي وواردة في الملحق أ
  
ثم تسافر . مصادقة   الخطوة األولى ھي قیام مجموعة أصحاب المصلحة والقرار المتعددین بتعیین جھة ٦-١

وھناك ثالثة مستندات رئیسیة تؤكد األعمال التي تقوم . لمطلوب إجراء المصادقة لھ إلى البلد االمصادقةجھة 
  : وھيالمصادقةبھا جھة 

 خطة العمل للبلد  •
 ، و)وأدوات تقییم المؤشرات المرتبطة بھا(مصفوفة المصادقة   •
 إستمارات الشركة  •

 
المصلحة والقرار، وھي المنظمة    بإستعمال ھذه المستندات، تلتقي جھة المصادقة مع مجموعة أصحاب ٧-١

 وتسویة األرقام التي أفصحت عنھا الشركات والحكومة وأصحاب المصلحة لمطابقة معھ تعاقدتالتي 
منھم الشركات والمجتمع المدني الغیر متواجدین في مجموعة أصحاب المصلحة (الرئیسیین اآلخرین 

  ).المتعددین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :علومات، تقوم جھة المصادقة بإستكمال تقریر یتكون من    بإستعمال ھذه الم٨-١ 

 .تقریر وصفي قصیر عن مدى التقدم إزاء خطة العمل للبلد    •
 تقریر وصفي قصیر عن مدى التقدم إزاء المؤشرات في مصفوفة المصادقة    •
 مصفوفة المصادقة بعد إستكمال بیاناتھا    •
  تقریر وصفي عن تنفیذ الشركة للمبادرة   •
 ستمارات الشركة الُمعدة إ    •
 ھذا البلد مرشح أو ممتثل أو ال یوجد تقدم ملموس؟ : EITIتقییم شامل عن تنفیذ مبادرة الشفافیة  •

 
ھ التقریر في البدایة إلى مجموعة أصحاب المصلحة والقرار المتعددین، والحكومة ومجلس مبادرة   یوّج٩ -١

 راضیة عن تقریر المصادقة، فیتم نشره والعمل على تنفیذ  المجموعاتها كانت ھذوإذ . EITI Boardالشفافیة 
  .اإلستنتاجات واإلقتراحات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا ھي مجموعة أصحاب المصلحة والقرار المتعددین؟م: ٣مربع رقم 
 

ھات أن ھناك عدة ج) ٢٠٠٥مارس  (EITI Source Bookیسجل دلیل مصادر مبادرة الشفافیة 
ومنھا المؤسسات العامة والقطاع  : EITIممكنة من أصحاب المصلحة والقرار في مبادرة الشفافیة 

ویجب على حكومات .  والشركاء الدولیینEITIالخاص والمجتمع المدني ومنفذو مبادرة الشفافیة 
للتأكد من ) أو مجموعة ألصحاب المصلحة والقرار المتعددین(البلدان المنفذة أن تؤسس لجنة تنسیق 

  .تمثیل كل أصحاب المصلحة والقرار من ذوي الصلة
ویشمل ( الدور الھام الذي یمكن أن یلعبھ المجتمع المدني IAG وذكرت المجموعة اإلستشاریة الدولیة

المنظمات الموجودة في المجتمع والمنظمات الغیر حكومیة الوطنیة والدولیة ووسائل اإلعالم 
والبرلمانیون في ) سات األكادیمیة ومؤسسات البحث والمنظمات الدینیةواإلتحادات النقابیة والمؤس

 . المتعددینمجموعة أصحاب المصلحة والقرار
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 عملیة المصادقة: ١شكل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 خطة العمل للبلد

 
وُیعد إنتاج خطة العمل من المعاییر الستة . یجب بناء عملیة المصادقة على خطة العمل الحالیة للبلد  ١٠-١

ویجب اإلتفاق على خطة .  بمصفوفة المصادقة٤ ویمكن أن تجدھا في المؤشر رقم EITIادرة الشفافیة لتنفیذ مب
: ویجب أن تحتوي كل خطة عمل على. ویمكن نشرھا علنًا EITIالعمل مع كبار أصحاب المصلحة بمبادرة 

ة والقطاع الخاص الحكوم(أھداف یمكن قیاسھا وجدول زمني للتنفیذ وتقییم القیود على الطاقة السعویة 
  .والتكالیف المرجح تكبدھا) والمجتمع المحلي

  
  ألصحابEITI مبادرة الشفافیة   یجب أن توضح خطة العمل للبلد أیضًا كیف ستضمن الحكومة طبیعة١١-١

  . المتعددین وخاصة من ناحیة إشتراك المجتمع المدنيالمصلحة
  
". مرشحًا"صادقة خالل المرحلة التي یكون فیھا البلد   یجب أن ُتحدد خطة العمل للبلد جدول زمني للم١٢-١

راسة عمل دوقد یرغب المجلس . ویجب أن یعكس إحتیاجات البلد ولكن یجب أن یتم مرة كل سنتین على األقل
بمعدل أكثر تكرارًا سوف تساعد على تنفیذ البلد المرشح بالمبادرة دون التي تتم  عملیة المصادقة تعما إذا كان
ویجب أیضًا أن تسھب خطة العمل في وصف كیفیة قیام الحكومة . ك مرھقًا بصورة غیر مستوجبةن یكون ذل

  .بدفع التكالیف نظیر المصادقة
    

   تقییم المؤشراتوأدوات EITIمصفوفة المصادقة لمبادرة الشفافیة 
تشتمل و  .(IATs)  في قلب عملیة المصادقة توجد مصفوفة المصادقة وأدوات تقییم المؤشرات ١٣-١

وتقییمھا من " عدم إستیفائھا"أو " إستیفائھا" مؤشر یجب تقییمھا عما إذا كان قد تم ١٨مصفوفة المصادقة على 
ن یتم تقییمھما بصورة كیفیة في التقریر الناحیة الكیفیة في التقریر الوصفي باإلضافة إلى مؤشرین إثنی

  .الوصفي
  
 في المواقف التي یحتاج فیھا المصادقةإرشادیًا إضافیًا لجھة  دلیًال IATs  تزود أدوات تقییم المؤشرات ١٤-١

  .تقییم المؤشر إلى عملیة تقییم أكثر تعقیدًا وموضوعیة
  
  

  

منظمة تتولى تسویة 
  وتوثیق مبادرة الشفافیة 
 

  
مجموعة أصحاب 
    المصلحة والقرار

  مندوبو الحكومة اآلخرون

   

المجتمع المدنى 
       اآلخر

  الشركات األخرى   

  

  ستمارات الشركةإ
     

مصفوفة المصادقة وأدوات 
 IATs       المؤشراتتقییم

  

  خطة عمل للبلد
        

جھة المصادقة المعینة من  
قبل أصحاب المصلحة 

   MSG والقرار
   - 
  

  

بدایة عملیة 
 s    المصادقة

 مجلس مبادرة الشفافیة      
  

Gov.  مةالحكو  

مجموعة أصحاب 
المصلحة والقرار 

    المتعددین

L موافق 
  تقریر  

  

  یتم النشر
  

    
مجموعة أصحاب / الحكومة

القرار تعمل على تنفیذ 
  اإلستنتاجات

  

 
 



  التقریر النھائي للمجموعة اإلستشاریة الدولیة لمبادرة الشفافیة في صناعات
  EITI   إستخراج الموارد الطبیعیة

١٨  

 وسوف تسمح بعمل مقارنات ُمجدیة EITI  تتمشى كافة المؤشرات مع مبادئ ومعاییر مبادرة الشفافیة ١٥-١
 بتصمیمھا لتعكس الحقیقة بأن البلدان المختلفة سوف ولكن قامت المجموعة اإلستشاریة الدولیة. بین البلدان

 . بطرق مختلفةEITIشفافیة الُتنفذ مبادرة 
  

 
  إختبار األسلوب المنھجي: ٤مربع رقم  
 

 موحدة  التأكد من أن عملیة المصادقةIAGمن التحدیات التي تواجھ المجموعة اإلستشاریة الدولیة 
یدة، ولكن مرنة بالقدر الكافي لتعكس الفروق العدیدة بین البلدان قیاسیًا بالقدر الكافي لتكون ُمجدیة ومف

  .وأنظمتھم اإلقتصادیة
  

  في واشنطون ونیجیریا IAGللمجموعة اإلستشاریة الدولیة ، إتفق اإلجتماع الثاني ٢٠٠٥وفي أكتوبر 
 تقاریر عن  على تجربة األسلوب المنھجي المقترح للمصادقة على البلد بصورة رائدة وتقدیمأزربیجانو

 أنظمة إقتصادیة مختلفة تمامًا وإعتبارات مختلفة تمامًا لتؤخذ أزربیجانویوجد لدى نیجیریا و. تجاربھم
  .EITIفي الحسبان عندما یتعلق األمر بمصادقة على مبادرة الشفافیة 

  
ًال إال  ونیجیریا قد أوضحت بأن األسلوب األساسي للمصادقة كان مقبوأزربیجانومع أن تجارب البلدین 

ومن التجربتین الرائدتین جاء إقتراح بإمكانیة . أنھا إكتشفت أیضًا عن إمكانیة تحسین األسلوب المنھجي
كما إقترحوا أیضًا بأن األسلوب المنھجي المطلوب . تخفیض عدد مؤشرات المصادقة بصورة كبیرة

 عالمات بارزة على  أي تقدم والتحسینات المحرزة حتى في حالة عدم الوصول إلىیحتاج أن یعكس
  .EITI ة  الطریق بمبادرة الشفافی

  
بتكار أدوات جدیدة لتقییم المؤشرات لتزوید اإلرشادات المطلوبة للتقییم عما إذا كان المؤشر إوقد تم 

  . المؤشرات الفرعیةتم حذفالمعطى قد تم إستیفائھ أو عدم إستیفائھ و
  

ء إقتراح بجعل كل خطة عمل للبلد المشارك جزءًا وباإلضافة إلى ذلك، فمن التجربتین الرائدتین جا
مركزیًا من عملیة المصادقة حیث أن ھذه الخطط شرطًا مسبق للتنفیذ وتحتوي على أھداف یمكن قیاسھا 

  .وجدول زمني للتنفیذ
.  

 
  مارات الشركاتإست 

ركات للمبادرة أیضًا  على تنفیذ الشالمصادقة على ضرورة IAG   وافقت المجموعة اإلستشاریة الدولیة ١٦-١
ولذلك تحتوي عملیة المصادقة على البلد على . ولكن یمكن تحقیق ذلك فقط في سیاق المصادقة على البلد

وسوف تتمتع جھة المصادقة بالسلطة في .  إستمارة تقییم ذاتي للشركات لتعبئتھا وإرجاعھا إلى جھة المصادقة
 ویجب إرسال اإلستمارات بعد تعبئتھا .دة عند الضرورةأن تطلب من الشركات مزیدًا من المعلومات المؤی

 على موقع اإلنترنت بالشركة وسوف یحتوي تقریر المصادقة للبلد على جدول ُمعد إلستمارات وإرسالھا
  .التقییم الذاتي الخاصة بالشركات

  
في تقریر  ذلك المصادقة إذا قصرت شركة في إستكمال إستمارة التقییم الذاتي، فسوف توضح جھة  ١٧-١

المصادقة على البلد وسوف یشتمل التقریر على أي معلومات ذات صلة عن الشركة حیث تصبح ھذه 
وسوف یتم إتاحة الفرصة للشركة لمراجعة ھذه . المعلومات معروفة یمكن للجمھور التحصل علیھا

  .المعلومات
  
ُترسل تصدیقًا على المبادرة على یجب أن  EITI  أما بالنسبة للشركات المشتركة في مبادرة الشفافیة ١٨-١

  .موقعھم باإلنترنت
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 أن تقوم بتعبئة EITIویجب على الشركات التي قامت بعمل إلتزامات دولیة لمساندة مبادرة الشفافیة  ١٩-١

 EITIإستمارة تقییم ذاتي على المستوى الدولي والتي یجب إرسالھا مباشرة إلى سكرتاریة مبادرة الشفافیة 
Secretariat . وسوف یتم إرسالھا بالبرید على موقع اإلنترنت لمبادرةEITI .  

  

   یجب أن یقوم بعملیة المصادقةإتخاذ القرار عمن
  
تتحمل جھة المصادقة المسئولیة عن إعداد التقریر عن مدى تقدم البلد وعما إذا كانت الشركات   ٢٠-١

  :الموجودة في البلد تلعب دورھا في العملیة
  
 موضوع من الذي یجب أن یتولى عملیة المصادقة IAGمجموعة اإلستشاریة الدولیة ناقشت ال    ٢١-١

 یجب أن تأتي من خارج البلد المطلوب المصادقة علیھ ویجب أن تتمتع ةوإتفقت على أن جھة المصادق
  :بالمھارات والخبرات الرئیسیة التالیة

 المھارات الفنیة والمالیة     •
 میة الدولیةالخبرة في مبادرات التن    •
 EITIالخبرة والمعرفة والتجربة في مبادرة الشفافیة     •
   الطاقة السعویة الكافیة  •

  
 ، یجب على كل جھة مصادقة أن تتمتع EITI  مع العلم بدورھا الخاص في عملیة مبادرة الشفافیة ٢٢-١

  .بالمصداقیة وأن تبرھن النزاھة واإلستقاللیة في عملھا
  
  . ات التفصیلیة في نطاق الصالحیات لجھة المصادقة واردة في الملحق بتوجد اإلشتراط ٢٣-١
   
    تعیین جھة المصادقة 
 EITI Board مبادرة الشفافیة  مع مجلسEITI Secretariat سوف تعمل سكرتاریة مبادرة الشفافیة  ٢٤-١ 

د بعد عملیة منافسة ألفرات واوسوف یتم إختیار ھذه المجموعا. بجھات المصادقة المعتمدة إلعداد قائمة
وسوف تتمكن البلدان التي تباشر عملیة المصادقة بأن تختار من عدد من جھات . تتمتع بالشفافیةو مفتوحة

وسوف تقوم مجموعة أصحاب المصلحة والقرار المتعددین بعمل اإلختیار . المصادقة الموجودة على القائمة
 .النھائي وسوف تدفع الحكومة تكلفة ذلك

   

  صادقةتقریر الم
 
 یجب أن یحتوي تقریر المصادقة على تقییم شامل عما إذا كان البلد مرشحًا أم ممتثًال أو عما إذا كانت  ٢٥-١

  .ھناك مخاوف خطیرة ُتثیر القلق فیما یتعلق بالتنفیذ
  
ر عنھا الناس والتوصیات  یجب أن یحتوي التقریر على الدروس الملقنة باإلضافة إلى أي مخاوف عّب ٢٦-١
  .نفیذھا في المستقبللت
  
 EITI Boardوالحكومة ومجلس مبادرة الشفافیة  مجموعة أصحاب المصلحة والقرار موافقة بمجرد  ٢٧-١

 .ر یجب نشره وجعلھ متاحًا بصورة شائعة باللغة اإلنجلیزیة وكذلك بأي لغات محلیةعلى التقری
   
 حل الخالفات 

 أوًال بالتعامل مع أي المصادقةالمصلحة والقرار وجھة  یجب أن تقوم حكومة البلد ومجموعة أصحاب  ٢٨-١
وإذا لم یمكن حل الخالف بسھولة  فیجب على جھة المصادقة أن تقوم بعمل التعدیالت المالئمة في . خالفات
 . حل الخالف فیجب تسجیل ذلك في تقریر جھة المصادقةیكن ممكنًاوإذا لم . التقریر
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  .  والمھارة الكافیة لمنع الخالفات وحلھا عند الضرورةبالمكانة المصادقة  من المتوقع أن تتمتع جھة ٢٩-١
  
  أما الخالفات الخطیرة فیما یتعلق بعملیة المصادقة فیجب تقدیمھا إلى مجلس ورئیس مبادرة الشفافیة  ٣٠-١

EITI Board and Chairعملیة  سوف یحاولوا حلھا وقد تحتاج في أكثر الحاالت خطورة إلى تكرار ن الذی
ولكن یتمتع المجلس ورئیسھ بسلطة رفض الشكاوي التي یرون أنھا تافھة أو مقصود بھا اإلغاظة . المصادقة

 . أدناه مزید من اإلرشادات عن التعامل مع الخالفات٤٣-٤ویوجد في الفقرة . أو التي ال أساس لھا
  

  بعد المصادقة
  
از تقدم مجدي وأن ھناك إھتمام ضعیف بتنفیذ مبادرة   في األحوال التي تكشف فیھا المصادقة عدم إحر ٣١-١

ولكن یجب . سوة بمبادئھا ومعاییرھا، فیجوز للمجلس أن یقرر شطب البلد من قائمة المرشحینأ EITIالشفافیة 
فعلى سبیل المثال یمكن أن یتم ذلك بعد . أن یتم الشطب فقط بعد أن ُتتاح الفرصة الكافیة للبلد إلحراز التقدم

  . مصادقة متتالیتین لنفس اإلستنتاجلیتيعمتوصل 
  
فاصیلھا عن كیفیة قیام المجلس ت بصورة نھائیة عن IAG  لم تحسم المجموعة اإلستشاریة الدولیة  ٣٢-١

إستنتاجات جھة المصادقة، یجب على المجلس أن یحتفظ بالحق بإبطال لى ومع أن القرار یعتمد ع. بشطب بلد
.  فمثًال إذا وافق المجلس بأنھ لیس من مصلحة البلد شطبھا– اإلستثنائیة  في الظروفالمصادقةتوصیات جھة 

  .ویجب على المجلس أن یناقش األمر بصورة أكثر عن طبیعة مثل ھذه الظروف اإلستثنائیة
  
بإجراء عملیة بدیلة على وجھ ) ب(بإتخاذ القرار لشطب البلد بنفسھ، أو ) أ(  سوف یقوم المجلس إما  ٣٣-١

  .تخاذ القرارات بخصوص الشطبالتحدید إل
  
  إذا كان أعضاء المجلس مشتركون بصورة مباشرة في إتخاذ القرار بشطب بلد، فلقد وافقت  ٣٤-١

المجموعة اإلستشاریة الدولیة بأن األعضاء الذین یواجھون تعارض المصلحة یجب أن یتنحوا عن اإلشتراك 
العضو ألغراض إتخاذ القرار إذا كان لدى العضو آخر وسوف یكون ذلك ممكنًا فقط بإستبدال . في المناقشات

 .بدیل لھ
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  EITIالحوافز لتنفیذ مبادرة الشفافیة : القسم الثاني 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
بأن    EITIصحاب المصلحة والقرار بمبادرة الشفافیة أ إعتقاد EITIتؤكد مبادئ مبادرة الشفافیة   ٠-٢

ة یجب أن یكون محركًا ھامًا للتنمیة اإلقتصادیة المستدامة التي تساھم اإلستعمال الحكیم لثروة الموارد الطبیعی
 باإلضافة إلى الخطوات ،د بأن الشفافیةكما أنھا تؤكد أیضًا اإلعتقا. نحو التنمیة المستدامة والحد من الفقر

  .  مھمة أیضًا في التأكد من حدوث ذلك، تعدالمتخذة لتعزیز اإلدارة والمسائلة المالیة العامة
  
والبدء في تنفیذھا، یمكن بناء قاعدة إثباتات    EITIمبادرة الشفافیة ل ومع توقیع المزید من البلدان   ١-٢

 حدیثة العھد نسبیًا وقد تم عمل دراسات أكادیمیة قلیلة EITIوإن مبادرة الشفافیة مثل . واسعة النطاق وُیعتد بھا
  عددًا  من IAGقد الحظت الجمعیة اإلستشاریة الدولیة ورغم ذلك، فل. من تحلیل مدى األثر الفعلي للشفافیة

الحوافز الممكنة لحكومة البلدان الغنیة بالموارد وألصحاب المصلحة اآلخرین في مساندة تنفیذ مبادرة الشفافیة 
EITI. وللتأكد من إستمرار نجاح المبادرة، سوف تحتاج مبادرة الشفافیة .  وھي موضحة فیما یليEITI إلى 

 عن قاعدة – بطریقة واضحة ذات مصداقیة –ل مع أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة والقرار التواص
 أن تعمل بصورة أكثر نحو تنمیة EITIویجب على مبادرة الشفافیة . اإلثباتات التي تؤكد ھذه الحوافز الممكنة

  .قاعدة اإلثباتات ھذه
  

 أن تكون EITIیقة لتنفیذ مبادرة الشفافیة  بأن أفضل طرIAGالحظت مجموعة اإلستشارات الدولیة   ٢-٢
 غالبًا ما تكون –وھي خطوة نحو تحقیق اإلدارة األفضل . جزءًا رئیسیًا من اإلصالح على الصعید األوسع

.  ویمكن أن تساند التحسینات األوسع في الشفافیة والمسائلة داخل البلد الذي یقوم بالتنفیذ– األولى ةالخطو
  .داخل ھذا السیاق EITIزایا التي یمكن جنیھا من مبادرة الشفافیة ولذلك یجب مراجعة الم

  
إذا كانت حوافز التنفیذ أقل لبعض البلدان، فیمكن للمجتمع الدولي أن یساعد في خلق مزایا أقوى وأكثر   ٣-٢

 .  ویجوز للمجلس إذا رغب أن یأخذ ھذا األمر بعین اإلعتبار بصورة أكثر. وضوحًا لھم
 
  

  تعود على حكومات البلدان الغنیة بالموارد الطبیعیةالمزایا التي 
  
والحوافز ھي .  ومزایاھاEITI بعض األسباب الرئیسیة لتنفیذ مبادرة الشفافیة ٥یوضح المربع رقم   ٤-٢

المزایا المستمدة مباشرة من ھذه وتشمل . للداللة فقط ولكنھا تزود نقطة بدایة لمزید من العمل من قبل المجلس
 . والمزایا الغیر مباشرة التي تأتي مع زیادة الشفافیة وتحسین المسائلةEITIة الشفافیة تنفیذ مبادر

  
 

 
 

 أن ُتعد إثباتات أكثر وضوحًا لمزایا EITIب على مبادرة الشفافیة    یج : ٤التوصیة رقم  
إلصالح اإلداري األوسع والمزایا األخرى مثل تحسین  كجزء من اEITIتنفیذ مبادرة الشفافیة 

  .أمن الطاقة وتوفیر مناخ أفضل للعمل التجاري
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 المجتمعات  المبادرة یمكن أن تحول– كجزء من جھود التنمیة األوسع -  EITIمبادرة الشفافیة   ٥-٢

كالیف اإلستثمار  سیاسة الحكومة وتخفیض تنوعیةفعن طریق تحسین .  تحسین حیاة الفقراءعلىوتعمل 
وجذب رؤوس األموال األجنبیة، تساھم الشفافیة نحو الحد من الفقر ورفع مستوى المعیشة وخاصة لدى تلك 

  .الفئات ذات الدخل المحدود

  صناعات إستخراج الموارد الطبیعیة والحد من الفقر: ٦المربع رقم  
فلقد . تتمتع الموارد الطبیعیة بإحتماالت ھائلة للحد من الفقر في البلدان التي یتم إستغالل ھذه الموارد فیھا

 مع ٢٠٠٣ إلى ١٩٩٠خالل الفترة من % ٤١إنخفض المستوى الوطني للفقر في شیلي بنسبة تزید عن 
  %.٦٠فاض في الفقر في منطقة التعدین في أنتوفاجستا حیث إنخفض الفقر بنسبة وجود أكبر نسبة إنخ

 جن  للنمو والتنمیة، ھولنده نمركز جرونی:  المصدر        
  Groningen Growth & Development Centre, Netherlands  

 المزایا المباشرة مقابل المزایا الغیر مباشرة للحكومات المنفذة: ٥المربع رقم  
 الحافز غیر المباشر الحافز المباشر المجال

   
   

تحسین جمع الضرائب من شركات 
 إستخراج الموارد الطبیعیة

أجواء إستثمار أكثر إستقرارًا 
  وجاذبیة 

 زیادة النمو
تحسین المصداقیة لتصنیفات دیون الدولة 

 ذات السیادة
التوصل بصورة أكثر إلى رؤوس 

 األموال
 تبدید أقل ونشاط –مستویات أقل من الفساد 

 إقتصادي أكثر
التوصل بصورة أكثر لرأس المال 

 الخاص

  إقتصادیة

ادة العائدات الضریبیة من القطاع زی 
 الذي ال یعمل باإلستخراج

 إنخفاض إحتمال الصراع مسائلة أفضل
  فساد أقل إدارة أقوى للمالیة العامة

 إستقرار أكبر
 تحسن ثقة الجمھور في الحكومة إحترام لسیادة القانون والمسائلة

 اإلدارة

 تحسن اإلستقامة واألمانة العامة 

 الحد من الفقر زیادة اإلستثمارات في التنمیة البشریة
 

 التنمیة
 
 
 
 

تحسین مستویات فرص العمل وظروف 
 العمل

 

مزید من الثقة واإلحترام في  "كرائدین"یتم إعتبارھم 
 المؤسسات العامة 

  إدارة السمعة 

 معرفة أكبر تؤدي إلى مزید من التوقعات 
 الدقیقة

 نزاھة سیاسیة أكبر
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 ، وخاصة أن EITIیعتبر وجود مناخ تجاري أفضل حافزًا ھامًا للبلدان في تنفیذ مبادرة الشفافیة   ٦-٢

ویعتبر القضاء على الفساد عامًال ھامًا في بناء . عھا یعتبر رادعًا قویًا لمنع الفسادشفافیة اإلیرادات التي تشج
  .الثقة والمصداقیة بالنشاط التجاري

  
یمكن للشفافیة أن تعمل على تحسین مصداقیة البلد بین المستثمرین األجانب والمجتمع المصرفي   ٧-٢

وھناك شواھد تدل على أن البلدان التي تبنت . المستقبلالدولي، مما یؤدي إلى تحسین إمكانیاتھا للتنمیة في 
الشفافیة لدرجة كبیرة تتمتع بتكالیف إقتراض أقل وأن صنادیق اإلستثمار تقوم  بعمل إستثمارات أكبر في تلك 

ھھا بسرعة نحو األسواق الجدیدة نتیجة لفرص النمو الھائلة ولقد قررت أسواق األسھم في تحویل إنتبا. البلدان
،  EITIوتستطیع مبادرة الشفافیة . ولكن یمكن لسوء اإلدارة أن تعمل كعائق ھام لإلستثمار.  تمثلھاالتي

والشفافیة بصفة عامة أن تساعد بخالف ذلك في جعل أسواق اإلستثمار الغیر جذابة تبدو أكثر حیویة وجاذبیة 
  .للمستثمرین المرتقبین

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

    لمحلیة ومنظمات المجتمع المدنيالمزایا التي تعود على المجتمعات ا
فعلى سبیل المثال ُیسھل تنفیذ مبادرة . أن المناخ العام للشفافیة ُیكسب مجموعات المجتمع المدني قوة  ٨-٢

 على  منظمات المجتمع المدنيحصول في مشاركة الجمھور األكبر في إدارة البالد وتحسین EITIالشفافیة 
وترویج ة أن تستفید إقتصادیًا من تدفق اإلیرادات المتزاید بینما یتم تدعیم ویمكن للمجتمعات المحلی. لمعلوماتا

  . ومكافحة الفساد واإلدارة الجیدةالعدالة اإلجتماعیة والمسائلة
  
یمكن أیضًا لمنظمات المجتمع المدني أن تستفید من تحسن العالقات والنفوذ األكبر مع الشركات   ٩-٢

دعیم الشبكات مع المستثمرین والمنظمات الدولیة وتحسین اإلدارة والحكومات وزیادة الفرص لبناء وت
  .الذین یصبحون أكثر درایة وعلمًا وھم متسلحین بالسلطة والتوجیھ وتقویة المؤسسات العامة والمواطنین

 

  المزایا التي تعود على الشركات والمستثمرین
  
  
 
                                                

الفساد واإلدارة السیئة تجعل ممارسة األنشطة التجاریة في البلدان الجدیدة الغنیة بالموارد الطبیعیة 
 ، سوف ترسل EITIفعن طریق إعتناق مبادرة الشفافیة . في العالم أمرًا محفوفًا بالمخاطر وُمكلفًا

أسواق رؤوس األموال بأنھم جادون بخصوص بناء مجتمع ھذه الحكومات إشارة واضحة إلى 
 تعني مخاطرة أقل EITIوإن مبادرة الشفافیة . مستقر مزدھر مبني على المسائلة وسیادة القانون

للمستثمرین ورؤوس أموال أرخص للبلدان النامیة وقواعد ممارسة أكثر شفافیة للشركات وحیاة 
  .أفضل للمواطنین

  ، الرئیس التنفیذي األول، إف آند سي آست مانجمنت بي إل سي           آلن جریساي
          Alain Grisay, Chief Executive, F&C Asset Management plc 

اأرى اآلثار المدمرة وراء عدم إدارة أموال النفط والتعدین بطریقة سلیمة حولي في كل مكان في 
وأملي بل دعائي أم تقبل البلدان المنتجة للنفط في أفریقیا التي لم تفعل ذلك حتى اآلن وكذلك . ریقیاأف

 لنا EITIوتعرض مبادرة الشفافیة . تلك البلدان العاملة في مجال التعدین أن تنضم إلى ھذه المبادرة
فریقیا والمجتمع ما أتمنى أن  تعمل حكومتي واآلخرین في أ:فرصة للعمل معًا لمستقبل أفضل 

  .  الدولي اآلن معنا وأن یعطونا الموارد المالئمة لتحویل ذلك إلى واقع عملي
 األب باتریك الفون، مؤتمر الساقفة في وسط افریقیا

Father Patrick Lafon, Central African Bishops Conference   
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ورغم ذلك . ي البلدان التي إلتزمت نحو ھذه المبادرة فEITI مبادرة الشفافیة     الشركات مطالبة بتنفیذ١٠-٢
وإن التنفیذ یمكن . فھناك أیضًا عدد من الحوافز التي تعني ضرورة مساندة الشركات للمبادرة على أكمل وجھ

الشفافیة كما أن . س األموال وسمعة أفضل للشركة وتحسن رضاء وقناعة الموظفینوأن یعني تكالیف أقل لرؤ
األكبر تؤدي إلى تحسن العالقات بالمساھمین وتحسن ثقة السوق باإلضافة إلى إدارة أفضل للمخاطر وعالقات 

 في المطالبة بتطبیق الشفافیة على كل الشركات العاملة EITIوإن أسلوب مبادرة الشفافیة . أفضل مع المجتمع
 من توفیر میدان ممھد لممارسة العمل وحمایة الشركات في البلد الذي یقوم بتنفیذھا یمكن أن یساعد في التأكد
  .المسئولة من تصرفات اآلخرین الطائشة والمستھترة

  
ساعد ت یمكن أن EITIوباإلضافة إلى ذلك، فإن مساندة أھداف التنمیة األوسع نطاقًا مثل مبادرة الشفافیة  ١١-٢

یتعلق بالتنمیة البشریة والمسئولیة عن البیئة الشركة في تحقیق أھداف مسئولیاتھا اإلجتماعیة كشركة فیما 
 ویمكن للشركات أن تستفید من إبراز .واإللتزام نحو إستثمار األرباح في المجاالت ذات األھمیة المحلیة

 .وإثبات فھمھم ألثر صناعتھم على الموارد الطبیعیة بالمنطقة
  

 

  المزایا التي تعود على أمن الطاقة العالمي
  
ة أصبح أمن ُیثیر إھتمام العالم بصورة متزایدة وخاصة مع زیادة الطلب على مصادر أمن الطاق  ١٢-٢

 التي تواجھ أسواق الطاقة الیوم لیست تعني لحد والمعضلة. الطاقة الطبیعیة من األنظمة اإلقتصادیة الجدیدة
لتلبیة الطلب المتزاید كبیر بالسؤال عما إذا كانت ھناك كمیات كافیة من النفط والغاز وأنواع الوقود األخرى 

بسرعة في العالم الصناعي ولكن من ناحیة أي مصادر أقل خطورة نسبیًا وكیف یمكن إستغالل ھذه 
 .اإلحتیاطات بكفاءة وتكلفة إقتصادیة بقدر المستطاع

  
  یستطیع أنEITIوعن طریق تدعیم سمعتھا كمتعھد مكفول للطاقة، فإن البلد الممتثل لمبادرة الشفافیة   ١٣-٢

وفي نفس الوقت .  األمر الذي یجعل تدفق إیراداتھ أكثر أمنًا،ُیثني زبائنھ عن البحث عن مصادر اإلمداد البدیلة
یمكنھم أیضًا تشجیع البلدان المستھلكة على اإلستثمار في المشاریع المكلفة مثل بناء خطوط أنابیب التوزیع 

  .مما یعمل على تحسین روابطھم باألسواق العالمیة
  
 لیست الدواء الناجع وحده EITIھ أمن الطاقة العالمي وإن مبادرة الشفافیة    وھناك عدة عوامل توّج١٤-٢

 أن تساعد في معالجة جزء من السبب األساسي EITIولكن یمكن لمبادرة الشفافیة . إلدارة أمن الطاقة العالمي
یعیة عن طریق التأكد من توفر الشفافیة لعدم اإلستقرار السیاسي في العدید من البلدان الغنیة بالموارد الطب

وفي حالة عدم ترسیخ مناخ الشفافیة فإن أي جھود أخرى . األكبر لإلیرادات وتمكین المسائلة بصورة أفضل
 . وغیر مثمرةلمعالجة قضایا أمن الطاقة العالمیة من المرجح أن تكون عقیمة
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 EITI    حدیات المستقبل لمبادرة الشفافیة: القسم الثالث
 

   
  . أن ُتولي إھتمامًا أكثر بسیاق معین لقطاع التعدینEITIب على مبادرة الشفافیة   یج : ٥التوصیة رقم 

 
 أن تكتشف EITI والبلدان المنفذة لمبادرة الشفافیة EITIب على مبادرة الشفافیة  یج : ٦التوصیة رقم 

 .الفساد والتنمیة وأمن الطاقةالفرص المالئمة للعمل مع البرامج األخرى للشفافیة ومكافحة 
  

 أن تتولى المزید من األعمال بشأن إحتمال التنفیذ EITIب على مبادرة الشفافیة   یج : ٧التوصیة رقم 
  .على المستوى  الشبھ وطني

  
 أن تعمل مع الحكومات ذات النظام اإلقتصادي الجدید EITIب على مبادرة الشفافیة   یج : ٨التوصیة رقم 
  . EITIكتھم بصورة أكبر في مبادرة الشفافیة لتشجیع مشار

 
 

    وقطاع التعدین EITIمبادرة الشفافیة 
 
 بلدان ذات صناعات تعدین قویة وجاري تضم  EITI التجارب األصلیة الرائدة لمبادرة الشفافیة  كانتلقد   ٠-٣

 من نصف البلدان التي أقرت ونجد أن ما یقرب.  في بلدان التعدین األخرى الھامةEITIتنفیذ مبادرة الشفافیة 
  . القدر الكبیر من النشاط المتعلق بالشفافیة داخلھاویوجد  ھي اآلن أساسًا بلدان تعدین EITIمبادرة الشفافیة 

  
  في بلدان التعدین إذا قورنت EITI   ورغم ذلك فھناك إختالفات ملموسة تؤثر على تنفیذ مبادرة الشفافیة ١-٣

وتشمل ھذه اإلختالفات الطرق التي . ات اإلستخراج بھا لحد كبیر بالنفط أو الغازبالبلدان التي ترتبط صناع
وحتى اآلن فلقد .  اإلجتماعي في مناطق التعدینتعمل بھا شركات التعدین والنطاق أو اآلثار اإلقتصادیة والسیاق

  اآلن على EITIفیة تم إحراز مزید من التقدم في بلدان النفط والغاز ومن الضروري أن تعمل مبادرة الشفا
  .تحسین فھمھا وإدراكھا بین البلدان الغنیة بالثروة المعدنیة وشركات التعدین

  
. سوف یتطلب ذلك أسلوبًا منھجیًا ُمعد خصیصًا ُیعالج بطریقة سلیمة الظروف الخاصة لقطاع التعدین  ٢-٣

 EITIمجلس مبادرة الشفافیة ویجب أن یشتمل ھذا األسلوب على تكوین مجموعة فرعیة مستقلة للتعدین تحت 
التي ومنظمات المجتمع المدني ) ورابطات الشركات(للبلدان المعتمدة على الثروة المعدنیة وشركات التعدین 

  .وسوف یتم أیضًا تأسیس مجموعات فرعیة أخرى أینما وطالما كانت مطلوبة.  إھتمام خاص بھذا القطاعیھالد
  
ابطات الصناعة والمندوبین من البلدان الغنیة بالثروة المعدنیة لرسوف تتیح  المجموعة الفرعیة إن  ٣-٣
والعبین متعددي األطراف ومؤسسات المستثمرین ) أم ال EITIسواء تقوم حالیًا بتنفیذ مبادرة الشفافیة (

والمنظمات الغیر حكومیة األكثر تركیزًا على التعدین، الفرصة لیكونوا أكثر مشاركة عن قرب وبطریقة فعالة 
   .EITI عملیة مبادرة الشفافیة في
  
 مثل المجلس الدولي عبین الرئیسیین في صناعة التعدین على الالEITIیجب أن تشتمل مبادرة الشفافیة   ٤-٣

وسوف یعطي ذلك للمبادرة . للتعدین والمعادن واإلتحادات النقابیة ذات الصلة داخل ھذه المجموعة الفرعیة
ن التي تحتاج إلیھا ھذه المجموعة الفرعیة لتطویع نموذج مبادرة الشفافیة الشراكات والمساندة وخبرات التعدی

EITI لھذا القطاع ومساندة تنفیذ مبادرة الشفافیة EITIفي عدد من البلدان األكثر بكثیر .  
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  والبرامج األخرى   EITIمبادرة الشفافیة 
 
دولیة ملتزمة نحو التشجیع على الشفافیة  ھي المبادرة الوحیدة من عدة برامج EITIمبادرة الشفافیة   ٥-٣

جزءًا من عملیات  أن تكون   EITIوكما الحظنا من قبل، فإن أفضل طریقة لتنفیذ مبادرة الشفافیة . والمسائلة
  ولبلوغEITIولتحقیق أقصى فاعلیة لمبادرة الشفافیة . اإلصالح األوسع نطاقًا وكتكملة لھذه البرامج األخرى

ھور،  ومشاركة المعرفة والمساعدة في تشجیع العمل التعاوني، یجب أن تعمل مبادرة  أكبر من الجمأعداد
  . عن قرب مع المؤسسات والمبادرات ذات الفكر المماثلEITIالشفافیة 

  
 عدة مبادرات وجاري العمل بواسطة المنظمات متعددة IAG   وقد درست المجموعة اإلستشاریة الدولیة ٦-٣

 : علىوقد إشتملت ھذه. EITIلیة التي یمكن أن ُتكمل وتساند أعمال مبادرة الشفافیة األطراف والمؤسسات الما
مبادرات تساند بصورة مباشرة أو غیر مباشرة اإلدارة المحسنة لثروة الموارد الطبیعیة عن طریق ترویج 

 والمسائلة لمبادرة اإلدارة المحسنة واإلدارة المالیة العامة األقوى؛ والمبادرات التي ُتكمل أعمال الشفافیة
 .ولكن في قطاع مختلف عن النفط والغاز والثروة المعدنیة EITIالشفافیة 

  
 ومبادرات إلى إستنتاجات مؤكدة بشأن أي منظمات  IAG    لم تتوصل المجموعة اإلستشاریة الدولیة٧-٣

س ذلك كجزء من ویجب أن یدرس المجل.  أن تعمل معھا على وجھ التحدیدEITIیجب على مبادرة الشفافیة 
یجب أن یدرس كافة   أن المجلس IAG ووجدت المجموعة اإلستشاریة الدولیة. برنامجھم للعمل في المستقبل

ویجب أن ؛  EITIتلك الروابط الممكنة من ناحیة كیف یمكن أن تساھم نحو تحقیق أھداف مبادرة الشفافیة 
 .ف بالعواقب المتضمنة للموارد واألثر المتغیریعتر

 
بالتشاور مع المنظمات مثل البنك (  كما لوحظ أیضًا بأنھ من المھم بصفة خاصة أن یدرس المجلس  ٨-٣ 

 لتصبح EITI نشر مبادرة الشفافیة كیفیةالروابط الممكنة من ناحیة ) IMFالعالمي وصندوق النقد الدولي 
 . مس سنواتالطریقة المعتادة للعمل في كافة صناعات اإلستخراج ذات الصلة خالل ثالث إلى خ

 

   الفرعيوطني على المستوى الEITIتقدیم مبادرة الشفافیة 
  
ولكن ناقشت المجموعة .  أساسًا للعمل على المستوى الوطنيEITIمبادرة الشفافیة    لقد تم تصمیم ٩-٣

التي ر المدفوعات ذات الصلة  أن تستأسEITI  الدرجة التي یمكن بھا لمبادرة الشفافیة IAG اإلستشاریة الدولیة
  .تتم إلى الحكومات والسلطات اإلقلیمیة والمحلیة

  
وفي حالة وجود إشتراطات تشریعیة أو دستوریة كائنة لمشاركة اإلیرادات وفقًا للمعاییر المنشورة،  ١٠-٣

 اإلیرادات تدفقاتوفي بعض البلدان سوف تكون . فإنھا تقوض الثقة في حالة عدم توزیع األموال وفقًا لھا
 وفي إجتماعات مجلس المجموعة .قلیمیة كافیة باإلضافة إلى التدفقات على المستوى الوطنيالمحلیة واإل

 وفي الندوات المحددة للقطاعین التي أقیمت ألصحاب المصلحة في میدان التعدین، تم IAGاإلستشاریة الدولیة 

  المجلس الدولي للتعدین والمعادن: ٧المربع رقم 
 The International Council on Mining and Metals (ICMM)  
  
لعالمیة الكبرى بتأسیس المجلس حیث شاركت رؤیة مشتركة في لقد قام عدد من شركات التعدین ا 

  .تشجیع قطاع التعدین لیكون لھ أثره األكثر إستدامة في المناطق التي یعمل فیھا
  

 مختلف تمامًا عن رابطات الصناعة ICMM’sوبالتالي فإن دور المجلس الدولي للتعدین والمعادن  
  .ط والغازالمركزة نحو النشاط التجاري في قطاع النف

  
وقد أقام المجلس الدولي للتعدین والمعادن مشروعھ الخاص باألبحاث المعروف بإسم مشروع رعایة 

 ومجموعة UNCTAD الذي یتم متابعتھ في شراكة مع Resource Endowment Projectالموارد 
  . باإلضافة إلى مجموعة كبیرة من أصحاب المصلحة اآلخرینالبنك العالمي
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 في قطاع ة وخاصة بأن ھناك قضیة ھامة للعالقات اإلجتماعیIAGإبالغ المجموعة اإلستشاریة الدولیة 
  .التعدین

  
وسوف یحتاج األمر إلى أداء مزید من العمل قبل أن یمكن إصدار أي توصیات تفصیلیة بشأن تنفیذ  ١١-٣

ومن المالئم أن تقوم بھذا العمل مجموعة فرعیة بالمجلس .  على المستوى الشبھ وطنيEITIمبادرة الشفافیة 
 بخبرات في قطاع التعدین إذا أخذنا في الحسبان مدى او یتمتعضاء المجلس ممنالجدید یرأسھا أحد أع

األعضاء المھتمین أیضًا تشمل  في إستخالص المعادن الصلبة ولكن اإلرتباط الخاص للقضایا الشبھ وطنیة
  القضایا المطلوب طرحھا لمناقشتھا في المستقبلومن. اآلخرین بالمجلس والخبراء المنتدبین بحسب المطلوب

لنمطیة للمدفوعات الضریبیة على المستوى الشبھ وطني والتعامل مع توزیع اإلیرادات إلى  المعاییر انذكر
 .مناطق معینة والمشاریع التجریبیة

  
 

   واألنظمة اإلقتصادیة الجدیدةEITI مبادرة الشفافیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ات التي یقع  وعدد كبیر من الشركOECD ت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیةتدعم معظم حكوما ١٢-٣

بد أن مبادرة الشفافیة الو. EITI مبادرة الشفافیة OECD  والتنمیة منظمة التعاون اإلقتصاديبلدانمقرھا في 
EITI  مساندتھا ومشاركتھا شتراك الحكومات ذات األنظمة اإلقتصادیة الجدیدة التي ُتعد ا ُتلزم اآلن لحد كبیر

  .لمدى المتوسط إلى الطویلفي ھذه المبادرة أمرًا حیویًا لنجاحھا على ا
  
 مع ظھور األنظمة اإلقتصادیة الجدیدة، ومنھا البرازیل وروسیا، والھند، والصین وكذلك المكسیك  ١٣-٣

وفي السنوات األربعة األخیرة، .  یستمر التوسع وتستمر شھیتھم للموارد الطبیعیة في النمو–وجنوب أفریقیا 
  .عالمیة في الطلب على النفطكزیادة % ٤٠وًال عن نسبة تصل إلى كان النمو في اإلقتصاد الصیني وحده مسئ

   
ھذه األنظمة اإلقتصادیة الجدیدة ومنھا شركات النفط بلدان  ولقد أصبحت الشركات التي مقرھا في  ١٤-٣

وبعض ھذه . والغاز الوطنیة نشطة بصورة متزایدة في التنقیب واإلنتاج للموارد الطبیعیة بأنحاء العالم
  .  من خالل عملیاتھم في البلدان التي تقوم بتنفیذ المبادرةEITIات یعمل بالفعل في مبادرة الشفافیة الشرك

  
 أن ُتعد إستراتیجیة خاصة للعمل مع البلدان الرئیسیة الغیر مشتركة في EITIیجب على مبادرة الشفافیة  ١٥-٣

ویجب أن تشتمل على .  والغاز والتعدینشركات النفطتتواجد  حیث OECDمنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیة 
 كما أن السعي للحصول على موافقة من الجمعیة .إستراتیجیة للعمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص

 .   في أعین بعض الحكوماتEITIالعمومیة لألمم المتحدة، ُیضفي شرعیة أكبر على مبادرة الشفافیة 
   

 ھي درب من اإلمبریالیة الجدیدة EITI ما ُیفید بأن المبادئ التطوعیة ومبادرة الشفافیة لقد سمعت.
نظرًا ألنھا نبعت من الشمال ولكن ھل ُتروج ھذه المبادرة أھداف یجدھا أي واحد فینا تدعو إلى 

 أن G20فعندئذ أحث كافة حكومات " ال"اللوم والشجب؟ إذا كانت اإلجابة على ھذا السؤال بـ 
  .تحمل مسئولیتھا الجماعیة تجاه ھذا اإلنتشارت

  نجلو أمریكان رئیس األ،ت ستیوار–   سیر مارك مودي      
       Sir Mark Moody-Stewart, Chairman, Anglo-American  
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 بل لمبادرة الشفافیة الترتیبات في المستق: القسم الرابع
 

 
ن یجب أ EITI مبادرة الشفافیة  أن المسئولیة الرئیسیة لتنفیذIAGلقد أكدت المجموعة اإلستشاریة الدولیة   ٠-٤

 كیفیة قیام البلدان EITIویعتبر من مكامن القوة في مبادرة الشفافیة . تقع على عاتق حكومة الدولة المنفذة ذاتھا
 .كھا وتوجیھھاالمشاركة بتنفیذھا وإمتال

 

 موجھة بدافع من البلد EITIب أن تكون مساندة تنفیذ مبادرة الشفافیة  یج : ٩التوصیة رقم 
  .ركز على النتائج والعمل في شراكةومستدامة بینما ُت

یجب  أن تعمل السكرتاریة مع الشركاء الدولیین للتأكد من حصول أصحاب المصلحة في     •
 .   على المساندة السیاسیة والمالیة والفنیةEITIمبادرة 

  
 مجلس ألصحاب المصلحة والقرار EITIب أن تؤسس مبادرة الشفافیة  یج : ١٠التوصیة رقم 

 . على المستوى الدوليEITI تساندھم سكرتاریة إلدارة مبادرة الشفافیة المتعددین
 بمعاییرھا ومبادئھا لتصبح الطریقة المعتادة EITIیجب في النھایة نشر مبادرة الشفافیة  •

 للعمل في كافة صناعات اإلستخراج ذات الصلة خالل ثالث إلى خمس سنوات 

 EITIجھات التي تدعم مبادرة الشفافیة  عضوًا مما یعكس ال١٩یجب أن یتواجد بالمجلس  •
 .ویترأسھا رئیس مستقل

  سوف یعمل المجلس الذي تأسس في أوسلو حتى وقت إنعقاد المؤتمر التالي لمبادرة  •
  . EITIالشفافیة 

 .یجب على المجلس أن یتخذ قراراتھ باإلجماع بقدر المستطاع   •

ى نظام التصویت للمواقف في أول إجتماع للمجلس یجب أن یتفق بصورة جماعیة عل   •
  .التي تستلزم فیھا الضرورة التصویت

o    یجب أن یتمكن رئیس المجلس من التصویت وفي حالة تبني نظام غالبیة
 .األصوات فعندئذ یجب أن یمتلك رئیس المجلس الصوت المرجح في حالة التعادل

وقع أن ُیعین عضو یجب أن یكون لكل جھة ممثلة ترتیباتھا الخاصة لتمثیلھا، ولكن من المت •
 .أو ترتیبات بدیلة/ و

تتألف السكرتاریة في البدایة من ستة موظفین بدوام كامل حیث یجب تعیینھم في أسرع  •
 .وقت ممكن بعد مؤتمر أوسلو، لیعملوا لفترة تصل إلى ثالث سنوات

 من خالل   EITIیجب على السكرتاریة أن تكون خاضعة تحت مجلس مبادرة الشفافیة    •
 .لمجلسرئیس ا

   .  یجب مشاركة تمویل السكرتاریة بین كافة مجموعات أصحاب المصلحة •

 .كل سنتین EITIیجب إنعقاد مؤتمرات مبادرة الشفافیة   •

 . أن یتفق المجلس على الترتیبات للمؤتمرات في المستقبلیجب  •
 

وسوف تنجح مبادرة . یًاتحالف نادر حقق تقدمًا ھامًا خالل فترة قصیرة نسب  ھي EITI مبادرة الشفافیة 
تأسیس إجراءات عملیة لمراقبة تنفیذ مبادرة : عن طریق تشجیع القواعد الواضحة للشفافیة EITIالشفافیة 
  . في البلدان المختلفة؛ ومكافئة تلك البلدان التي ُتنفذ المبادرة على أكمل وجھEITIالشفافیة 

  EITIلیة لمبادرة الشفافیة           بیتر أیجن، رئیس المجموعة اإلستشاریة الدو
          Peter Eigen, EITI International Advisory Group Chairman 
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   البلد داخلنفیذمساندة الت
 
 ، سوف یحتاج كل بلد وقطاع إلى إعداد نموذجھ EITIبعد إختیار المشاركة في مبادرة الشفافیة   ١-٤

ویوجد بعض ھذه الدروس واردًا في . ولكن ظھرت عدة دروس عامة من تجاربنا حتى اآلن. الخاص بالتنفیذ
ویجب تجدیده بصفة منتظمة لیعكس المزید من . EITI Source Bookشفافیة كتیب الموارد الخاص بمبادرة ال

  .الدروس الملقنة
  
 تقع على عاتق البلد نفسھ، إال أن المجتمع الدولي یجب EITIومع أن المسئولیة لتنفیذ مبادرة الشفافیة   ٢-٤

ن ذلك مساندة ثنائیة األطراف من وقد یتضم. أیضًا أن یلتزم بتزوید المساندة السیاسیة والفنیة والمالیة الالزمة
منظمات غیر الحكومیة الدولیة والمنظمات العالمیة الالبلدان المساندة أو من برامج المؤسسات المالیة الدولیة و

  .مثل األمم المتحدة
  
  :ن تكون مثل ھذه المساندةأیجب   ٣-٤

المجتمع المدني المحلي   یجب أن تستند ملكیة العملیة على الحكومة المنفذة و- موجھة من البلد  •
 .والقطاع الخاص المحلي

 وبناء الطاقة EITI  حیث ُتركز على النتائج فمثُال تقریر مبادرة الشفافیة - موجھة نحو النتائج   •
 .السعویة

  وتتضمن مشاركة منسقة من كافة عناصر المشتركین المتعددین من - موجھة نحو الشراكة   •
 .والمجتمع المدني والشركات والمستثمرینالحكومة : أصحاب المصلحة والقرار

  مصممة مع اإلعتبار المسبق لكیفیة إستدامة العملیة بعد جھود المساندة الخارجیة في -  مستدامة   •
وبقدر المستطاع سوف تبني على التنظیمات والطاقة السعویة الحالیة بدون إنشاء ھیاكل . البدایة
 .جدیدة

  
. EITIبلد ھي العنصر الرئیسي في توجیھ تنفیذ البلد لمبادرة الشفافیة سوف تكون خطة العمل داخل ال  ٤-٤

 ، سوف تشتمل خطة العمل على أھداف یمكن قیاسھا وجدول زمني EITIوأسوة بمعاییر لمبادرة الشفافیة 
 ویمكن مناشدة المؤسسات المالیة الدولیة في إعداد خطة. لتنفیذ وتقییم للقیود الممكنة على الطاقة السعویة

ویجب أن تقوم حكومة البلد المنفذ بإعداد خطة العمل وذلك بالتشاور مع كافة أصحاب المصلحة من . العمل
ویجب أن تكون جھود الحكومة الخاصة في مساندة التنفیذ ومساندة المجتمع الدولي مرتبطة . ذوي الصلة

  .بخطة العمل المتفق علیھا
   

 مع حكومات البلدان المنفذة، ومجموعات العمل من EITIن تعمل سكرتاریة مبادرة الشفافیة أیجب   ٥-٤
وأعضاء المجتمع الدولي من ذوي الصلة للتأكد من توصل ) بمجرد تأسیسھا(أصحاب المصلحة الخاصة بھا 

  . إلى المساندة السیاسیة والمالیة والفنیة الالزمةEITIأصحاب المصلحة بمبادرة الشفافیة 
 
بقدر المستطاع في سیاق البرامج الحكومیة األخرى التي تھدف إلى یجب إعداد خطة العمل للبلد   ٦-٤

وسوف یساعد ذلك في الـتأكد من مساندة المجتمع الدولي للبرامج ذات الصلة . تحسین اإلدارة ونتائج التنمیة
 . ھذه البرامج) وبتنسیق مع( EITIالتكمیلیة لتنفیذ مبادرة الشفافیة 

  
 

  المساندة في مرحلة التوقیع
  
خالل التوقیع، یجب أن یدعم المجتمع الدولي مزایا التنفیذ للحكومات والمجتمع المدني والقطاع   ٧-٤

 التواصل مع الحكومات والمجتمع المدني والشركات علىویمكن أن تشتمل عملیة زیادة الوعي ھذه . الخاص
تي تفكر في مشاركتھا في والمستثمرین وكذلك تزوید بناء الطاقة السعویة والمساندة األخرى للمجموعات ال

  .عملیة التنفیذ
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 وھي فكر ملیًا عما إذا كانت باإلضافة إلى ذلك، یستطیع المجتمع الدولي أن یساعد في مساندة البلدان  ٨- ٤ 

ویستطیع . ع أم ال وذلك عن طریق التأكد ووصول الرسالة السیاسیة الصحیحة على المستوى الدوليستوّق
  .ة المتصلة بالتنفیذبلدان من اإلستفادة من الحوافز الممكنة المتنوعالمجتمع الدولي أن ُیمكن ال

 
 

 "اإلعداد"المساندة في مرحلة 
 
 ، ربما یحتاج األمر إلى مساندة دولیة EITI بالمشاركة في مبادرة الشفافیة بمجرد إتخاذ البلد قراره  ٩-٤

الذي یحتاجون إلیھ لزیادة  والتدریبللتأكد من أن المجتمع المدني والشركات تحصل على المساعدة الفنیة 
ت البلدان المنفذة تتوفر لدیھا المھارات واألنظمة وجھاز العاملین قتھم السعویة وخبراتھم وأن حكوماطا

  . في سبیلھم لتنمیتھام أو أنھEITIة إلتزاماتھم تحت مبادرة الشفافیة المطلوب لتلبی
  
 :یمكن لھذه المساندة أن تشتمل على ما یلي ١٠-٤
 یحتاجون إلیھ إلدارة إلتزامھم نحو إشراك المجتمع بحسب مازوید الحكومات بالمساعدة الفنیة والتدریب ت •

المدني والمحلي والجمھور والشركات في التشاور واإلفصاح والنشر والمناظرات بخصوص أرقام 
 .اإلیرادات

 .تمساعدة الحكومات في التغلب على قیود الطاقة السعویة أو نقص في الخبرا  •
ظروف المكاتب المحلیة للشركات متعددة وفي بعض (لوطنیة وشركات الدولة تزوید المساندة للشركات ا •

 .EITIلتمكینھم من أن یلعبوا دورًا في تطویر مبادرة الشفافیة ) الجنسیات
 تزوید مساندة في بناء الطاقة السعویة بصفة خاصة للشركات الحكومیة للتأكد من توفر أنظمتھا الالزمة  •

 .EITIللمشاركة في تنفیذ مبادرة الشفافیة 
إعطاء أعضاء المجتمع المدني المھارات الفنیة التي یحتاجون إلیھا لفھم قطاع النفط والغاز والتعدین   •

 .وحساباتھ المالیة
  
في التأكد من أن المنظمات الغیر حكومیة ُتتاح لھا الفرصة أیضًا یجب على المجتمع الدولي أن یساعد  ١١-٤
 .صادقةالنظر ال وجھات داءبإل
 

 EITI اإلدارة الدولیة لمبادرة الشفافیة  
 

  EITI Board  إنشاء مجلس مبادرة الشفافیة
  
وسوف یتحمل المجلس  . EITIب تأسیس مجلس لإلشراف على التشغیل الكامل لمبادرة الشفافیة یج  ١٢-٤

 باإلضافة إلى نشر EITIة لمبادرة الشفافیة  والمصداقیالشامل والتوجیھ اإلستراتیجيالمسئولیة تجاه التطویر 
 ، من خالل EITIالتوعیة والتأیید وسوف ُیقدم توصیات عن ھذه المسائل لیتفق علیھا مؤتمر مبادرة الشفافیة 

 EITIكما سوف یشرف المجلس أیضًا على أعمال سكرتاریة مبادرة الشفافیة  . تقریر كتابي ُیقدم إلى المؤتمر
 .قع أن یعمل أعضاء المجلس لتحقیق مصالح المبادرة في كافة األوقات وبأفضل صورةومن المتو. ویوجھھا

  
 عضویة المجلس 

 
، یجب أن یتكون المجلس من  EITIلیعكس طبیعة تعدد أصحاب المصلحة والقرار بمبادرة الشفافیة   ١٣-٤

  :رئیس مستقل باإلضافة إلى مایلي
 ؛)متثلةالبلدان الم( مندوبون من البلدان المنفذة ٥  •
  مندوبون من البلدان المساندة؛٣  •
  مندوبون من منظمات المجتمع المدني؛٥  •
  مندوبون من الشركات أو إتحادات الشركات؛٥  •
 . مندوب واحد من شركة إستثماریة  •
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باإلضافة إلى ذلك، یجب دعوة أعضاء جھاز العاملین من عدة منظمات دولیة فمثًال البنك العالمي   ١٤-٤

 وأصحاب المصلحة اآلخرین من ذوي الصلة بحضور إجتماعات المجلس IMFقد الدولي وصندوق الن
  .ویجب أال یتمكنوا من اإلدالء بأصواتھم. كمراقبین

 
  EITIتأسیس وتناوب عضویة مجلس مبادرة الشفافیة 

 
وسوف . یجب أن یتفق كل من الجھات المشتركة عن كیفیة رغبات تمثیلھم في المجلس المقترح  ١٥-٤

إلختیارھم كمندوبین، و  ) ١(اج ذلك إلى دراسة مسبقة من كل جھة عن كیفیة تعریفھم لمن ھم مؤھلون یحت
وھناك إقتراح بأن الجھة ربما تود دراسة تطبیق نظام عضویة على . إلشتراكھم في عملیة اإلختیار)  ٢(

المرتقبین لیصبحوا مشتركین مستویین، للتمییز بین المشتركین الحالیین والمرتقبین بھدف تشجیع المشتركین 
  .دائمین على أكمل وجھ

  
ویجب . لتكوین المجلس األول في أوسلو سوف تقدم الجھات المعنیة مندوبھا أو مندوبیھا المقترحین  ١٦-٤

أن ُیقدم إلى المؤتمر المندوبین المقترحین البالغ عددھم تسعة عشر باإلضافة إلى إقتراح بخصوص رئیس 
ن یشتمل بیان نتائج المؤتمر أو على أسماء أولئك األعضاء المقترحین لعضویة وعندئذ یجب أ. المجلس
 .وعن طریق إرتباطھم ببیان النتائج، وسوف یشترك المشتركون بأنفسھم في تأسیس المجلس. المجلس

   
ولتشجیع تمثیل أوسع وللتأكد من . یجب أن یعمل المجلس من أوسلو لحین إنعقاد المؤتمر التالي  ١٧-٤

مراریة عندما تتغیر عضویة المجلس، ھناك إقتراح بأن یكون ھناك ألعضاء المجلس بدائل من العضو اإلست
وبعد فترة ُیتفق علیھا، سوف یترك عضو المجلس مقعده وسوف یدخل العضو البدیل . اآلخر بالجھة المشتركة

لجھة لیكون بدیًال وعند ھذه النقطة یجب إختیار عضو آخر من ا. لیصبح عضوًا بالمجلس على أكمل وجھ
 .لذلك العضو الجدید بالمجلس

  
وسوف . عندما یكون ھناك بدائل ألعضاء المجلس، سوف یعمل البدالء كنواب عن أعضاء المجلس  ١٨-٤

ما لم یغیب عضو ) أو یكون لھم صوت(یحضر إجتماع المجلس كمراقبین ولكن ال یشتركوا في المناقشات 
.  مقعده على المائدة وسوف یشتركوا في المناقشة ویحق لھم التصویتالمجلس وفي تلك الحالة سوف یشغلوا

فمثُال إذا (وفي أي مواقف یرغب فیھا عضو المجلس المعین أن یرفض إشتراكھ في اإلدالء في التصویت 
  .فیمكن للعضو البدیل أن یشترك بدًال منھ كعضو مجلس) شعر أن ھناك تعارض في المصلحة

  
 إقتراح بھدف الحد من التعطیل، بضرورة اإلتفاق مع رئیس المجلس على نقطة كما كان ھناك أیضًا  ١٩-٤

فعلى سبیل المثال یمكن أن تكون التغییرات متخالفة خالل إجتماعین أو . التحویل الفعلیة لألعضاء والبدالء
 .ثالثة من إجتماعات المجلس حفاظًا على اإلستمراریة

   
 
  وظائف المجلس الرئیسیة 

  
وسوف یحتاج المجلس  . EITIیدرس المجلس مسائل السیاسة التي تؤثر على مبادرة الشفافیة یجب أن  ٢٠-٤

 والمسائل األخرى التي تنشأ أیضًا عن EITIإلى دراسة الموضوعین اللذین یثیرھما مؤتمر مبادرة الشفافیة 
یع إحتیاج المجلس إلى ، یمكن توق٢٠٠٦  لعام EITIفعلى سبیل المثال، بعد مؤتمر مبادرة الشفافیة . التنفیذ

ث من التقریر  في القسم الثالIAGإبرام مناقشات في المواضیع المتروكة من المجموعة اإلستشاریة الدولیة  
  .وعن أي مسائل یتم إثارتھا في بیان النتائج لمؤتمر أوسلو

  
ي حدود ویجوز ألعضاء المجلس، ف). أنظر أدناه(یجب على المجلس أن یوجھ أعمال السكرتاریة  ٢١-٤

 .المعقول، أن یطلب مشورة السكرتاریة في مسائل معینة بالسیاسة وتشمل تكلیف األبحاث بحسب المالئمة
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وسوف  . EITIیجب على المجلس أن ُیقیم وضع البلدان والشركات التي تقوم بتنفیذ مبادرة الشفافیة  ٢٢-٤

واإلتفاق على تقاریر ) عدھا السكرتاریةالتي ُت(یشمل دورھم الموافقة على قائمة من جھات المصادقة 
كما یجب أن یلقي المجلس نظرة شاملة وأن یتولى دور الُمحكم النھائي في تقییم البلدان الغیر منفذة . المصادقة

 .EITIلمبادرة الشفافیة 
 
فیھا ولكن قد تكون ھناك مناسبات یحتاج . جماعیھدف المجلس إلى العمل بأسلوب الموافقة باإل یجب أن ٢٣-٤

 إلى توصیة مؤكدة بشأن كیفیة إدارة IAGولم تتوصل المجموعة اإلستشاریة الدولیة  . األمر إلى التصویت
 .التصویت ولكن یجب على المجلس الجدید أن یقوم بتسویة ھذه النقطة

  
سوف یحتاج المجلس المؤسس في أوسلو أن یعالج عددًا من القضایا الرئیسیة المعلقة فیما یتعلق  ٢٤-٤
 :وتشمل ھذه النقاط. ترتیبات اإلدارة الدولیةب

 عملیة تعیین رئیس للمجلس في المستقبل؛ •
 مدة تولي منصب الرئیس وأعضاء المجلس؛ •
 ؛)والمناسبات التي تستلزم الضرورة فیھا التصویت(نظام التصویت  •
 دور المجلس في تحدید أولویات المساندة إلى بلدان معینة؛ •
 مكافئة رئیس المجلس؛  •
 .EITIات مؤتمر مبادرة الشفافیة ترتیب •

 
یجب على المجلس بمساندة السكرتاریة أن یزود تقریر أو تقاریر لیوافق علیھا مؤتمر مبادرة الشفافیة  ٢٥-٤

EITI . وسوف یشمل ذلك الدراسة والتوصیات لقضایا السیاسة الرئیسیة التي تؤثر على نمو مبادرة الشفافیة
EITIالذي أحرزتھ البلدان المرشحة والبلدان الممتثلة بمبادرة الشافیة  وكذلك تقریر عن مدى التقدم EITI. 

   
  دور رئیس المجلس

  
یجب أن یقود رئیس المجلس مداوالت ومناقشات المجلس سعیًا للمحافظة على عالقات تعاونیة بین  ٢٦-٤

رین والمؤسسات األعضاء والمشتركین الرئیسیین ومنھم الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمستثم
ویجب أن یكون الرئیس عضوًا بالمجلس لھ صوت وفي حالة اإلتفاق على نظام التصویت باألغلبیة . الدولیة

  .فعندئذ یجب أن یكون للرئیس الصوت المرجح في حالة تساوي األصوات
 
 :یجب على الرئیس ٢٧-٤

 ؛ EITIأن یقدم تقریر للمجلس إلى مؤتمر مبادرة الشفافیة   •
 من أن طبیعة تعدد أصحاب المصلحة في المبادرة مصانة ومتجسدة تمامًا في مبادرة أن یتأكد  •

  على كافة المستویات؛EITIالشفافیة 
أعلى المستویات بھدف بناء إلتزام  أمام العالم السیاسي والتجاري على  EITIأن ُیمثل مبادرة الشفافیة   •

من الحكومات والشركات والمؤسسات عالمي أكبر لشفافیة اإلیرادات ولجذب التمویل الالزم 
 األخرى؛

 .تزوید التوجیھ إلى السكرتاریة بھدف تنفیذ اإلستراتیجیات التي یحددھا المجلس •
 
یجب على الرئیس بمساندة أعضاء المجلس المالئمین واألطراف األخرى ذات الصلة، أن یتولى  ٢٨-٤

  . ذلك التوجیھ التشغیلي ومراجعة األداءالمسئولیة عن تعیین رئیس السكرتاریة واإلشراف علیھ بما في
  
تحتاج  یجب على الرئیس أن یعمل مع أعضاء المجلس بین إجتماعات المجلس في الموضوعات التي ٢٩-٤

ت حیث یمكن فیھا للرئیس أن ویجب على المجلس أن یوافق على اإلجراءا. دراسة المجلس/ إلى موافقة 
بي سلس للتأكد من إمكانیة إتخاذ اإلجراء بسرعة عندما یتشاور بخصوص موضوعات معینة بأسلوب إنسیا

  .یتطلب األمر ذلك
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 إستعمال المجموعات الفرعیة 

  
إھتمام معینة لتنفیذ مبادرة الشفافیة  تبحث في مجاالت فرعیةیجب على المجلس أن ُیشكل مجموعات   ٣٠-٤

EITI  . دم القضایا اإلستراتیجیة الھامة التي تواجھ ویمكن لھذه المجموعات الفرعیة أن تلعب دورًا ھامًا في تق
 ویمكن أن  EITIویجب على عضویتھم أن تعكس طبیعة تعدد أصحاب المصلحة بمبادرة الشفافیة . المجلس

 .تشمل عضوین من المجلس وخبراء منتدبین
  
 :یمكن للمجموعات الفرعیة أن تشمل ٣١-٤

 ؛)الموضوعات الفنیة(النفط والغاز   •
 ؛)وعات الفنیةالموض(التعدین   •
 التنفیذ على المستوى الوطني الفرعي •
 المصادقة  •
 مساندة التنفیذ  •

 
 سوف یترأس المجموعات الفرعیة أعضاء من المجلس، حیث تقدم تقاریرھا إلى المجلس من خالل  ٣٢-٤

 .وسوف یحتفظ المجلس بالسیطرة الكاملة فیما یتعلق بالتوصیات واإلجراءات المتخذة. رئیسھا
 

-Multiمع لجنة إدارة صندوق اإلئتمان للواھبین المتعددین  EITIلس مبادرة الشفافیة عالقة مج
Donor Trust Fund  

 
  لتزوید المساندة المالیة Multi-Donor Trust Fund (MDTF) تأسس صندوق اإلئتمان متعدد الواھبین  ٣٣-٤

وتقوم لجنة إدارة تتكون من البنك . إدارتھبویقوم البنك العالمي  . EITIالتي تسعى إلى تنفیذ مبادرة الشفافیة 
حالیًا (ر في صندوق اإلئتمان دوال ٥٠٠٫٠٠٠العالمي والمندوبین من الحكومات التي ساھمت بما یزید عن 

  .إلعداد خطة العمل لصندوق اإلئتمان) فرنسا والمانیا وھولنده والنرویج والمملكة المتحدة
  
ولكنھ یجب أن یأخذ بعین الحسبان بقدر المستطاع . للمجلسئتمان لیس لجنة فرعیة  وصندوق اإل ٣٤-٤

ویجب أن یعمل المجلس مع لجنة . EITIتوصیات السیاسة التي یصدرھا المجلس ومؤتمر مبادرة الشفافیة 
  ولجنة إدارة EITIوھناك إقتراح بإعداد مذكرة تفاھم بین مبادرة الشفافیة . اإلدارة لإلتفاق على كیفیة تنفیذ ذلك

  . Trust Fund Management Committee  اإلئتمانصندوق
   
 الترتیبات إلجتماعات المجلس 

 
 یجب أن یتوفر لدى المجلس میزانیة سنویة كافیة لتسمح لھ بعقد أربعة إجتماعات للمجلس كل عام  ٣٥-٤

خالل على الرغم من أنھ یمكن للمجلس أن یقرر أن یعقد إجتماعین أو ثالثة فقط بصفة شخصیة وینعقد من 
  .إجتماعات الفیدیو أو الھاتف وبین ھذه األوقات

  
وعندئذ تعمل .  یجب على المجلس أن یقرر مكان إجتماعات المجلس المالئم لغالبیة األعضاء ٣٦-٤

 .السكرتاریة مع الحكومات المضیفة واآلخرین لتنظیم إجتماعات المجلس بحسب المالئمة
 
ویشمل ذلك توفیر جداول . طتھ بطریقة تتسم بالشفافیة التامة یجب على المجلس أن یمارس كافة أنش ٣٧-٤ 

ویجب أن تكون لغة العمل بالمجلس اإلنجلیزیة على الرغم من أنھ یجب توفیر . أعمالھ وأوراقھ ومحاضره
 .ترجمات للغات اإلضافیة إذا تطلب األمر وبحسب ما یوافق علیھ المجلس

  
 

    EITIسكرتاریة ومبادرة الشفافیة 
  
 وزارة التنمیة الدولیة في لندن یجب أن تحل سكرتاریة مستقلة محل السكرتاریة الحالیة مقرھا   ٣٨-٤

Department for International Development.  
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ویجب تعیینھم في أسرع وقت ممكن بعد . وسوف تتألف السكرتاریة في البدایة من ستة موظفین بدوام كامل

  .٢٠٠٩ ثالث سنوات تنتھي في موعد ال یتعدى أكتوبر مؤتمر أوسلو لیعملوا لمدة تصل إلى
 
وسوف تتولى مسئولیة اإلدارة الیومیة لمبادرة .  یجب أن تخضع السكرتاریة للمسألة من المجلس ٣٩-٤

اإلتصال بأصحاب المصلحة ومشاركة أي دروس ملقنة أو معلومات : وسوف یشمل دورھا. EITIالشفافیة 
ات المصادقة المعتمدة ومساعدة الحكومة المضیفة في تنظیم مؤتمر مبادرة أخرى ضروریة؛ وإدارة قائمة جھ

 .EITIالشافیة 
  

ولن تحتاج إلى توفیر المساندة المباشرة حیث .  یجب أن تلعب السكرتاریة أیضًا دوراًَ في مساندة التنفیذ ٤٠-٤
ولكن سوف تلعب . ساندةأن ذلك سوف یتم عن طریق المنظمات األخرى لتضم البنك العالمي والبلدان الم

السكرتاریة دورًا ھامًا في التنسیق واإلتصال مع المجلس والبنك العالمي والبلدان والمنظمات األخرى 
وقد یتضمن ذلك قیام السكرتاریة . ي تحتاج إلى المساندة تحصل علیھاالمساندة، للتأكد من أن البلدان الت

ى مجاالت معینة أو لألخذ في الحسبان نتائج تقاریر بتشجیع البلدان والمؤسسات المساندة للتركیز عل
  .المصادقة

  
  .EITI سوف تلعب السكرتاریة أیضًا دورًا في أنشطة الدعایة والتأیید لمبادرة الشفافیة  ٤١-٤
  

 
      EITIمؤتمر مبادرة الشفافیة  

  
 سوف یستمر EITIافیة مبادرة الشف بأنھ لتحقیق نجاح IAG وافقت المجموعة اإلستشاریة الدولیة   ٤٢-٤

وسوف یحتاج المجلس . ویجب أن تقام المؤتمرات كل سنتین.  أن ُیشكل عنصرًا ھامًا للنجاحEITIمؤتمر 
  . في المستقبل وكیف یتم تنظیمھاEITIالمقام في المستقبل إلى اإلتفاق على من یشترك في مؤتمرات 

  
 

  حل الخالفات
 
وقد وافقت المجموعة . یة التنفیذ أن تنشأ إختالفات بین المشتركین معینة في عملمراحل من المحتم عند  ٤٣-٤

 وأن یتم ؛ بضرورة معالجة الخالفات ألول وھلة في بلد التنفیذ ذاتھا:  على مبادئIAGاإلستشاریة الدولیة 
  ، فإن أيEITI من مبادئ مبادرة الشفافیة ٦معالجتھا في أسرع وقت ممكن عند حدوثھا، وأنھ أسوة بالمبدأ 

زدواجیة أو تعارض مع آلیات حل النزاعات الموجودة ا  یجب أن ُتسبب EITIطریقة لحل الخالفات تحت لواء 
  .في العقود والترتیبات القانونیة األخرى المبرمة بین األطراف

  
 في حالة عدم إمكانیة حل النزاع عن طریق مجموعة أصحاب المصلحة المتعددین داخل البلد فعلى  ٤٤-٤

وھناك إقتراح بأن . أن یتدخل) بمساعدة الخبرات الخارجیة بحسب المطلوب (EITIكرتاریة مجلس أو س
وعند الضرورة ربما . ُیناقش رئیس المجلس أوًال الموضوع من مجموعة أصحاب المصلحة في البلد المعني

شة یضًا مجموعة فرعیة من المجلس مكونة من عدة أطراف أصحاب المصلحة المتنوعین لمناقأیشكلوا 
وفي حالة إذا لم تتمكن مجموعة أصحاب المصلحة رغم ذلك من حل الموضوع في توقیت معقول . النزاع

  .فعندئذ على المجلس من خالل رئیسھ أن یقترح حًال
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 EITI تمویل مبادرة الشفافیة  
 

 
نوات المقبلة  إلى تمویل مستمر على األقل لمدة الثالث سEITI سوف یحتاج تنفیذ مبادرة الشفافیة   ٤٥-٤

فعلى سبیل المثال . وھناك عدد من مصادر ھذا التمویل. للتنفیذ وللمصادقة ولترتیبات اإلدارة الدولیة المقترحة
من المرجح أن یستمر التنفیذ في تكبد تكالیف لحكومات البلدان المنفذة وللشركات ومنظمات المجتمع المدني 

 ولم تتوصل المجموعة اإلستشاریة الدولیة .ي یساند ذلك التنفیذالعاملة في ھذه البلدان وللمجتمع الدولي الذ
IAG إلى توصیات مؤكدة بشأن موضوع التمویل وسوف یحتاج ھذا األمر إلى دراسة من المجلس بصورة 
  .ولكنھم قدموا بعض المالحظات العامة التي توجھ ھذه الدراسة. أكثر

  
مع إفتراض نمو   مبادرة (ف المرجحة لمساندة التنفیذ الی لقد قدر البنك العالمي بأن التك :التنفیذ   ٤٦-٤

 وھذا باإلضافة إلى التكالیف . ملیون دوالر لفترة ثالث سنوات٢٠ ملیون و ١٥بین )   ببطءEITIالشفافیة 
 .التي تتكبدھا حكومات البلدان المنفذة وأصحاب المصلحة اآلخرین وألي مساندة ثنائیة الجوانب

 
 ملیون دوالر ٣٫٥ تكلفة المصادقة في حدود IAGرت المجموعة اإلستشاریة الدولیة  قّد :المصادقة   ٤٧-٤

وُیقترح بأن تكالیف المصادقة یجب أن .  مصادقة٥٠بالعمل نحو لفترة السنوات الثالثة، ویسمح ھذا الرقم 
 .تتحملھا حكومات البلدان الجاري عمل مصادقة لھا

 
 مجموعة من التكالیف المحتملة لإلدارة الدولیة IAGریة الدولیة  ناقشت المجموعة اإلستشا :اإلدارة   ٤٨-٤

وقد إشتملت المتغیرات .  ملیون دوالر لمدة ثالث سنوات١٥ و دوالر ملیون ٥في المستقبل تتراوح بین 
ت ولقد كان. التكالیف المختلفة للموقع وتكالیف الرواتب والدرجة التي تعمل بھا السكرتاریة في مساندة التنفیذ

  .الرئیسیة بین الرقم األقل والرقم األكبر تتعلق بتكالیف الرواتب للسكرتاریة وتمویل أعمال البرنامجلفروق ا
  
 ، یجب مشاركة تمویل المجلس والسكرتاریة EITIفي روح تعدد أصحاب المصحة بمبادرة الشفافیة   ٤٩-٤

ویجب أن یؤخذ بعین اإلعتبار  ).٨أنظر المربع رقم (في المستقبل بین كافة مجموعات أصحاب المصلحة 
 .كیف یمكن لذلك أن یعكس القدرات المالیة المتنوعة لمختلف أصحاب المصلحة

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطوات الالزمة لتصبح مبادرة أكثر صرامة EITIلقد حان الوقت المالئم اآلن لتتخذ مبادرة الشفافیة 
ج أیضًا إلى الموارد لجعل وسوف نحتا. ومصداقیة وأن تساعد المشتركین في تنفیذھا بصورة أكثر فاعلیة

  .المبادرة عالمیة حقًا ولتحقیق الفرق على أرض الواقع
         سایمون تیلور، المدیر، جلوبال ویتنس

       Simon Taylor, Director, Global Witness 
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، صرحت  EITIلتجنب أن یصبح تدبیر التمویل أمرًا مرھقًا ألزید من الالزم على مبادرة الشفافیة   ٥٠-٤

ل إذا إلتزم أصحاب المصلحة مسبقًا بالتمویل للفترة بأكملھا  بأنھ من المفضIAGالمجموعة اإلستشاریة الدولیة 
جیدًا فسوف   EITIأو على األقل وفقًا لمتطلبات التمویل خالل السنتین األولتین، مع توقع أنھ إذا إستمر مبادرة 

كما ذكرت أیضًا أن بعض أصحاب المصلحة من المرجح . یكون التمویل على مستوى مماثل في العام الثالث
  . یفضلوا عمل مساھمات تطوعیة على أساس مرة واحدة بدًال من تحمل اإللتزامات المستمرةأن
  
في مناقشات في متطلبات التمویل المحتملة لترتیبات اإلدارة الدولیة، قدمت المجموعة اإلستشاریة   ٥١-٤

  : المالحظات التالیة أیضًاIAGالدولیة 
د بتوقیع عقود السكرتاریة لتجنب تحمل المساھمین في من المھم تأسیس جھة واحدة فمثًال حكومة بل   •

       التمویل المسئولیة؛ 
. EITIالمساھمة في ھذه التكالیف األساسیة سوف تكون مبشرًا لإللتزام المستمر لنجاح مبادرة الشفافیة  •

 .ویجب إعتبار ھذه المساھمة كرسوم عضویة للبلدان المنفذة

  :٨المربع رقم 
 ومتخصصة في مواضیع المیزانیة بأنھ IAGأفادت مجموعة فرعیة منبثقة من المجموعة االستشاریة الدولیة  

 :یمكن توزیع التمویل للمجلس والسكرتاریة بین أصحاب المصلحة
 

 %٢٠ البلدان المنفذة
 %٢٥ الشركات المساندة
 %٢٥ البلدان المساندة

 %١٥ المنظمات الغیر حكومیة المساعدة
 %١٥ المستثمرون
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 األسلوب المنھجي للمصادقة: الملحق أ 

 
 
 
 
  

دلیل المصادقة لمبادرة 
 EITI  الشفافیة
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  المحتویات 
  
  ٣٩                    مقدمة  -١
  

  ٣٩            الغرض من المصادقة  - أ
  ٣٩            نبذة عامة عن المصادقة  - ب

  
  ٣٩          المستندات الرئیسیة في عملیة المصادقة  -٢
  

  ٤٠             العمل الخاصة بالبلدخطة  - أ
   وأدوات تقییم EITIادقة لمبادرة الشفافیة مصفوفة المص  - ب

  ٤١               المؤشرات لھا      
  ٤٢              إستمارات الشركات  - ج

  
  ٤٢                تقریر المصادقة  -٣
  
  ٤٣                  بعد المصادقة  -٤
  
  ٤٤                مصفوفة المصادقة  -٥
  
  ٤٥              أدوات تقییم المؤشرات  -٦
  
  ٥٣                إستمارات الشركات  -٧
  
 ٥٦                المراجعةمؤشر   -٨
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  مقدمة  -١
 
  الغرض من المصادقة  -أ 

  :ھناك ھدفان للمصادقة
البلدان ( على أكمل وجھ EITI ة   ولكنھا لن تنفذ المبادرEITI   للبلدان التي ظلت ُتنفذ مبادرة الشفافیة  •

 .فسوف تقیس المصادقة مدى التقدم في التنفیذ)  أنظر أدناه–المرشحة 
 أنظر –البلدان الممتثلة ( على أكمل وجھ EITIلبلدان التي قامت بتنفیذ مبادرة الشفافیة بالنسبة ل     •

، فسوف تزود عملیة المصادقة تقییمًا مطلقًا عما إذا كان البلد ممتثًال أم غیر ممتثل لمبادئ )أدناه
 .EITIومعاییر مبادرة الشفافیة 

  
 :دانى فئتین من البلكما ھو مذكور أعاله، تم اإلتفاق عل

 
 وقد إستوفت كافة المؤشرات EITIوھي تلك البلدان التي وقعت على  تنفیذ مبادرة الشفافیة   البلدان المرشحة

 نحو تنفیذ مبادرة الشفافیة التزام البلد :وتشمل ھذه) أنظر أدناه(األربعة في مرحلة التوقیع لمصفوفة المصادقة 
EITIقد عینت شخصًا لیقود عملیة التنفیذ؛ وو ني والقطاع الخاص؛قد إلتزمت بالعمل مع المجتمع المد  وأنھا ؛ 

 .قد  أنتجت خطة عمل للبلد تم اإلتفاق علیھا مع أصحاب المصلحة والقرار
 

 ولقد إستوفت كافة المؤشرات في .ھ على أكمل وجEITIقامت بتنفیذ مبادرة الشفافیة   متثلةالبلدان الم
  .EITIقریر مبادرة الشفافیة ة ویشمل ذلك نشر وتوزیع تمصفوفة المصادق

   
  نبذة موجزة عن المصادقة  -ب
  

وتوجد تفاصیل إضافیة عن الخطوات المتفق علیھا التي ُتشكل عملیة . عملیة المصادقة١یوضح الشكل 
  .   المصادقة، واردة في ھذا الدلیل

  
وسوف تقوم . قةمصادالخطوة األولى ھي قیام مجموعة أصحاب المصلحة والقرار المتعددین بتعیین جھة 

  :وھي. جھة المصادقة المختارة بإستعمال المستندات الرئیسیة الثالثة التي ُتدعم أعمال جھة المصادقة
 خطة العمل للبلد  •
 ، و)وأدوات تقییم المؤشرات المرتبطة بھا(مصفوفة المصادقة   •
 إستمارات الشركة  •

 
اب المصلحة والقرار، وھي المنظمة التي بإستعمال ھذه المستندات، تلتقي جھة المصادقة مع مجموعة أصح

تقاعدت معھ لتوفیق وتسویة األرقام التي أفصحت عنھا الشركات والحكومة وأصحاب المصلحة الرئیسیین 
  ).منھم الشركات والمجتمع المدني الغیر متواجدین في مجموعة أصحاب المصلحة المتعددین(اآلخرین 

  
 :دقة بإستكمال تقریر یتكون منبإستعمال ھذه المعلومات، تقوم جھة المصا

 .تقریر وصفي قصیر عن مدى التقدم إزاء خطة العمل للبلد    •
 تقریر وصفي قصیر عن مدى التقدم إزاء المؤشرات في مصفوفة المصادقة    •
 مصفوفة المصادقة بعد إستكمال بیاناتھا    •
  تقریر وصفي عن تنفیذ الشركة للمبادرة   •
  إستمارات الشركة الُمعدة    •

 ھذا البلد مرشح أو ممتثل أو ال یوجد تقدم ملموس؟ : EITIتقییم شامل عن تنفیذ مبادرة الشفافیة 
 

ھ التقریر في البدایة إلى مجموعة أصحاب المصلحة والقرار المتعددین، والحكومة ومجلس مبادرة یوّج
تم نشره والعمل على تنفیذ ا كانت ھذه المجموعات راضیة عن تقریر المصادقة، فیوإذ . EITI Boardالشفافیة 

 .اإلستنتاجات واإلقتراحات
  



  التقریر النھائي للمجموعة اإلستشاریة الدولیة لمبادرة الشفافیة في صناعات
  EITI   إستخراج الموارد الطبیعیة

٤٠  

جود خالف فیما یتعلق بعملیة المصادقة فعندئذ یجب التعامل معھ ألول وھلة محلیًا، مع إستدعاء في حالة 
  . فقط لتقدیم المساعدة في حاالت النزاع الخطیرEITI Board س المبادرةمجل

  
وظیفة جھة المصادقة ھو التأكد من أن البلدان والشركات تفعل ما فإن . والمصادقة لیست عملیة مراجعة مالیة

  .وأنھ لیس القیام بمراجعات مالیة. تقول أنھا تفعلھ
 
 رسم بیاني لمراحل عملیة المصادقة: ١شكل  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   المستندات الرئیسیة في عملیة المصادقة-٢
 
  لبلدا  داخل  خطة العمل-أ

ویجب إستكمال خطة العمل ونشرھا قبل . لد المضیف ھي عنصر حیوي في عملیة المصادقةخطة العمل للب
 بأن تكون خطة العمل EITIوتتطلب معاییر مبادرة الشفافیة ". اإلعداد"أن تنتقل البلدان من مرحلة التوقیع إلى 

  :مستدامة مالیًا وأن تشمل
 أھداف یمكن قیاسھا  -
 جدول زمني للتنفیذ -
 .طاقة السعویة الممكنةوتقییم لقیود ال -

  
یجب أن توضح خطة العمل للبلد أیضًا على كیف ستضمن الحكومة طبیعة أصحاب المصلحة المتعددین 

  . وخاصة من ناحیة إشتراك المجتمع المدنيEITIلمبادرة الشفافیة 
  

ویجب ". حًامرش"یجب أن ُتحدد خطة العمل للبلد جدول زمني للمصادقة خالل المرحلة التي یكون فیھا البلد 
وقد یرغب المجلس دراسة عما إذا كان . أن یعكس إحتیاجات البلد ولكن یجب أن یتم مرة كل سنتین على األقل

ن یكون ذلك مرھقًا أعملیة المصادقة بمعدل أكثر تكرارًا سوف تساعد على تنفیذ البلد المرشح بالمبادرة دون 
في وصف كیفیة قیام الحكومة بدفع التكالیف نظیر ویجب أیضًا أن تسھب خطة العمل . بصورة غیر مستوجبة

  .  المصادقة

  

منظمة تتولى تسویة 
  وتوثیق مبادرة الشفافیة 
 

  
مجموعة أصحاب 
    المصلحة والقرار

  مندوبو الحكومة اآلخرون

   

ع المدنى المجتم
       اآلخر

  الشركات األخرى   

  

  إستمارات الشركة
     

 المصادقة وأدوات مصفوفة
 IATs       المؤشراتتقییم

  

  خطة عمل للبلد
        

جھة المصادقة المعینة من  
قبل أصحاب المصلحة 

   MSG والقرار
   - 
  

  

بدایة عملیة 
 s    المصادقة

 مجلس مبادرة الشفافیة      
  

Gov.  الحكومة 

مجموعة أصحاب 
المصلحة والقرار 

    المتعددین

L موافق 
  تقریر  

  

  یتم النشر
  

    
مجموعة أصحاب / الحكومة

القرار تعمل على تنفیذ 
  اإلستنتاجات
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 إزاء ھذه   EITI إلى تقییم مدى تقدم سیر العمل في تنفیذ مبادرة الشفافیة  المصادقةوسوف تحتاج جھة 

األھداف والجداول الزمنیة والتقییم عما إذا كان البلد قد إتخذ إجراءاتھ بشأن القیود المكتشفة على الطاقة 
  .سعویةال
  

ففي حالة عدم إتباع . ومن العناصر الرئیسیة في عملیة المصادقة للبلد التأكد من إتباع الجدول الزمني للتنفیذ
الجدول الزمني، فسوف تحتاج جھة المصادقة بناءًا على البراھین واإلثباتات من أصحاب المصلحة الرئیسیین 

ید عما إذا كانت التأخیرات في تنمیة الجدول الزمني واآلخرین، إلى التشاور مع كبار أصحاب المصلحة وتحد
  .معقولة

  
  .ویجب أن یشتمل التقریر الوصفي على وجھة نظر جھة المصادقة بشأن مدى تقدم سیر العمل

 
   وأدوات تقییم المؤشرات الخاصة بھاEITIمصفوفة المصادقة لمبادرة الشفافیة   -ب
  
 

 ٢٠وتتكون من .  Validation GridEITIقة لمبادرة الشفافیة یوجد في قلب عملیة المصادقة مصفوفة المصاد
 من ھذه المؤشرات یجب تقییم مدى ١٨ وفي. ا جھة المصادقة لتقییم مدى التقدممؤشر یجب أن تستخدمھ

فیجب تقییمھما ) مصادقة ومراجعة الشركة (انوھناك مؤشر. إستیفائھ أم ال خالل مربع توضع داخلھ عالمة
ویجب أن یشتمل تقریر جھة المصادقة على المصفوفة وأدوات تقییم .  لجھة المصادقةفي التقریر الوصفي

  .باإلضافة إلى تقریر وصفي عن مدى التقدم إزاء مؤشرات المصفوفة) أدناه(المؤشرات 
  

وإن ما یقرب من نصف المؤشرات الموجودة في مصفوفة المصادقة موضوعیة وتحتاج من جھة المصادقة 
  .إذا كان قد تم إستیفائھا أم الإلى التقریر عما 

  
  :أما النصف اآلخر فھو أقل موضعیة ویتعلق بما یلي

  
كما ھو مذكور أعاله، فإن خطة العمل في البلد ھو العنصر   . خطة العمل في البلد– ٤المؤشر رقم    - أ

ذات صلة بھ  في المصفوفة أداة لتقییم المؤشر ٤ولذلك یوجد للمؤشر رقم . الجوھري في عملیة المصادقة
  .لبیان المكونات المتوقعة في خطة العمل بالبلد

یتضمن تقییم جھة المصادقة لمدى تقدم العمل في مرحلة اإلعداد دراسة لألسالیب   .مرحلة اإلعداد   -ب
ولھذا الغرض یوجد لكل مؤشر أداة لتقییم ھذا المؤشر حیث تزود . المنھجیة للتنفیذ في البلدان المختلفة

  .لجھة المصادقة عن كیفیة تقییم المؤشراإلرشادات 
ة وھي جزء من عملیة المصادقة للبلد ولكن سوف تتطلب إجابات على األسئل  .المصادقة للشركات   -ج

وتزود أداة تقییم المؤشر للشركات إستمارة تقییم ذاتي یجب على كل شركة أن تقوم . المختصة بأنشطة الشركة
مة فیھ داخل المصفوفة لمصادقة الشركة حیث أنھ من الصعب تلخیص وال یوجد مربع لوضع عال. بتعبئتھا

وبدًال من ذلك یجب أن تضمن جھة ". غیر مستوفاة"أو " مستوفاة"تقاریر الشركة العدیدة بإجابة واحدة 
المصادقة مراجعة إلجابات الشركة في التقریر الوصفي باإلضافة إلى إعداد جدول لردود الشركة إلشمالھ في 

  .المصادقةتقریر 
  .تقییم اإلجراءات المعینة لجعل تقریر المصادقة متاح للجمھور  .النشر   -د
  .لتحدید األھداف الكیفیة للمراجعة  .المراجعة   -ھـ
  

والغرض من أدوات تقییم المؤشرات . لمؤشرات معینة أدوات تقییم المؤشرات تم إعدادوكما ذكرنا من قبل، 
. عیةوالمصادقة في المواقف التي یكون فیھا المؤشر أكثر مشاركة أو موضھو تزوید إرشادات إضافیة لجھة 

. وفي بعض أدوات تقییم المؤشرات یجب على جھة المصادقة أن تتأكد من النظر في كل دلیل إثبات مدون
باتات وبالنسبة ألدوات تقییم المؤشرات األخرى، ُتبین األداة بأن ھناك إتجاھات مختلفة تنھجھا البلدان وأن اإلث

 وبالنسبة لتلك األدوات ال تستلزم الضرورة اإلطالع على كل دلیل إثبات مدون لتقییم .المدونة لإلیضاح فقط
  .المؤشر بطریقة إیجابیة
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  إستمارات الشركات   -ج

ویجب أن یحدث ذلك أساسًا كجزء من عملیة . یجب أیضًا المصادقة على تنفیذ الشركات لمبادرة الشفافیة 
ولذلك تحتوي عملیة المصادقة على البلد على إستمارة تقییم ذاتي للشركات لتعبئتھا وإرجاعھا . بلدالمصادقة لل

وسوف تتمتع جھة المصادقة بالسلطة في أن تطلب من الشركات مزیدًا من المعلومات . إلى جھة المصادقة
  . المؤیدة عند الضرورة

  
 اإلنترنت بالشركة وسوف یحتوي تقریر المصادقة ویجب إرسال اإلستمارات بعد تعبئتھا بالبرید على موقع

  .للبلد على جدول ُمعد إلستمارات التقییم الذاتي الخاصة بالشركات
  

 ذلك في تقریر المصادقة المصادقةإذا قصرت شركة في إستكمال إستمارة التقییم الذاتي، فسوف توضح جھة 
الشركة حیث تصبح ھذه المعلومات على البلد وسوف یشتمل التقریر على أي معلومات ذات صلة عن 

  .وسوف یتم إتاحة الفرصة للشركة لمراجعة ھذه المعلومات. معروفة یمكن للجمھور التحصل علیھا
  

یجب أن ُترسل تصدیقًا على المبادرة على موقعھم  EITIأما بالنسبة للشركات المشتركة في مبادرة الشفافیة 
  .باإلنترنت

  
 أن تقوم بتعبئة إستمارة EITIمل إلتزامات دولیة لمساندة مبادرة الشفافیة ویجب على الشركات التي قامت بع

 EITIتقییم ذاتي على المستوى الدولي والتي یجب إرسالھا مباشرة إلى سكرتاریة مبادرة الشفافیة 
Secretariat . وسوف یتم إرسالھا بالبرید على موقع اإلنترنت لمبادرةEITI .  

   

    تقریر المصادقة-٣
 :ھو مذكور أعاله یجب أن یحتوي تقریر المصادقة على ما یليكما 

 .  تقریر وصفي قصیر عن مدى تقدم خطة العمل للبلد  •
 .تقریر وصفي قصیر عن مدى تقدم إزاء المؤشرات في مصفوفة المصادقات    •
  مصفوفة المصادقة بعد إستكمالھا   •
 .تقریر وصفي عن تنفیذ الشركة للمبادرة  •
 ت المجمعةإستمارات الشركا  •
 ھل ھو بلد مرشح أم بلد ممتثل أو ال یوجد : EITIتقییم شامل عن تنفیذ مبادرة الشفافیة    •
 . تقدم مجدي  

من المھم أنھ عندما یتبین من المصادقة أنھ لم یتم إحراز تقدم ُمجدي وأن ھناك قلیل من اإلھتمام بتنفیذ مبادرة 
د جھة المصادقة تقییمًا واضحًا عما إذا أن یقوم المجلس بشطب  أسوة بالمبادئ والمعاییر، ُتزوEITIالشفافیة 

وقبل إتخاذ  أي توصیة من ھذا القبیل یجب على جھة المصادقة أن تسعى . إسم البلد من قائمة البلدان المرشحة
 بأن  وھذا قد یعني على سبیل المثال–للتأكد من أن البلد قد ُأتیحت لھ الفرصة للعمل إزاء أي من ھذه النتائج 

. تي مصادقة توصلت كل منھما إلى إستنتاجات مماثلةیمثل ھذه التوصیة یمكن فقط تبریرھا بعد إجراء عمل
  . ولكن في الظروف األخرى ربما یكون من المالئم التوصل إلى مثل ھذا اإلستنتاج بعد مصادقة واحدة فقط

  
 عبر عنھا الناس والتوصیات لتنفیذھا یجب أن یحتوي التقریر على الدروس الملقنة باإلضافة إلى أي مخاوف

  .في المستقبل
  

 على EITI Boardبمجرد موافقة مجموعة أصحاب المصلحة والقرار والحكومة ومجلس مبادرة الشفافیة 
 .التقریر یجب نشره وجعلھ متاحًا بصورة شائعة باللغة اإلنجلیزیة وكذلك بأي لغات محلیة
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    بعد المصادقة-٤ 
 بخصوص تقریر جھة EITIن الحكومة أو مجموعة أصحاب المصلحة المتعددین أو مجلس أي خالفات م

وإذا . المصادقة فیجب أوًال التعامل معھ عن طریق جھة المصادقة من خالل تواصلھا مع ھذه المجموعات
كن حل وإذا لم یم. أمكن حل الخالف فیجب على جھة المصادقة أن تقوم بعمل التعدیالت المالئمة في التقریر

  .الخالف فیجب تدوین ذلك في تقریر جھة المصادقة
  

 الذي سوف یحاول EITI فیجب تقدیمھا إلى مجلس ورئیس المصادقةأما الخالفات الخطیرة فیما یتعلق بعملیة 
أو ال . ویتمتع المجلس ورئیسھ بسلطة رفض الشكاوي التي یعتبرھا تافھة أو مقصود منھا اإلغاظة. تسویتھا

  .أساس لھا
  



  التقریر النھائي للمجموعة اإلستشاریة الدولیة لمبادرة الشفافیة في صناعات
  EITI   إستخراج الموارد الطبیعیة

٤٤  

 ھل أصدرت الحكومة - ١ 
عامًا واضحًا جلیًا ُیفید بیانًا 

   بنتیھا لتنفیذ مبادرة الشفافیة 
      EITI ؟  

  

 ھل إلتزمت الحكومة - ٢ 
بالعمل مع المجتمع المدني 
  والشركات في تنفیذ مبادرة

  ؟EITI        الشفافیة 
 

  ھل عینت الحكومة - ٣
شخص رفیع المستوى لقیادة 

   ؟EITIتنفیذ مبادرة الشفافیة  

  النشر اإلفصاح اإلعداد 

  ھل قامت الحكومة  بتكوین لجنة متعددة األطراف    - ٥
  من    ذوي المصلحة لإلشراف على تنفیذ مبادرة

  ؟ EITI         الشفافیة  

   المجتمع المدني في ھذه العملیة؟  ھل یشترك- ٦ 
 IAT  أنظر       

 

 ھل تم نشر وتوفیر - ٤ 
خطة العمل بتكالیفھا الكاملة 

لتصبح في متناول الجمیع 
والتي تحتوي على أھداف 

وجدول زمني یمكن قیاسھا 
للتنفیذ وتقییم للقیود الطاقة 

الحكومة والقطاع (السعویة 
  ؟)الخاص والمجتمع المدني
 أنظر أداة تقییم المؤشر 

(IAT)   
  

 

 تم اإلفصاح عن كافة ھل -١٤ 
المدفوعات المادیة للنفط والزیت 

  والتي تسلمتھاوالتعدین من الشركات
حیث تم ") المدفوعات("الحكومة 

   المتعاقد ھا إلى المؤسسةاإلفصاح عن
 معھا لتسویة األرقام وإنتاج تقریر   

 ؟

 ھل تم اإلفصاح عن كافة - ١٥ 
اإلیرادات المادیة للنفط والزیت 
والتعدین التي تسلمتھا الحكومة 

إلى المنظمة المتعاقد ") اإلیرادات(
  معھا لتسویة ومطابقة األرقام وإنتاج 

 EITI        تقریر 
 

مجموعة األطراف  ھل - ١٦ 
المتعددة ألصحاب المصلحة راضیة 

بأن المنظمة المتعاقد معھا لتسویة 
  ومطابقة أرقام الشركة والحكومة
        فعلت ذلك بصورة مرضیة؟

 

   EITI ھل ُیحدد تقریر - ١٧ 
          التناقضات ویقدم توصیات 
       لإلجراءات المطلوب إتخاذھا؟

 

 EITI ھل تم توفیر تقریر  - ١٨ 
  : بطریقة للجمھور

   یسھل للعامة الوصول إلیھا-
   شاملة-
   مفھومة-
  

  IAT  أنظر          
  

  نشر كافة المدفوعات :  النشر-١
المادیة للنفط والغاز والتعدین  إلى 

الحكومات بصفة منتظمة 
وكافة اإلیرادات ") المدفوعات("

المادیة التي تتسلمھا الحكومات من 
ز والتعدین شركات النفط والغا

إلى جمھور كبیر ") اإلیرادات("
بصورة شمولیة مفھومة یمكن 

  .للجمھور التوصل إلیھا
  
  في حالة عدم :  المراجعة-٢

وجود مثل ھذه المراجعات تخضع 
المدفوعات واإلیرادات لمراجعة 
مستقلة ذات مصداقیة مع تطبیق 

  .المقاییس الدولیة للمراجعة والتدقیق
  
    :قة  التسویة والمطاب-٣

یتم تسویة ومطابقة المدفوعات 
واإلیرادات عن طریق مدیر إداري 
مستقل یتمتع بالمصداقیة حیث یقوم 
بتطبیق المقاییس الدولیة للتدقیق مع 

نشر وجھة النظر للمدیر اإلداري 
بضرورة التعرف على أي تسویة 

  .مطابقة بما فیھا أي خالفات
  
یمتد ھذا األسلوب   :  النطاق-٤

 الشركات ومنھا الشركات لیشمل كافة
  .الحكومیة

  
یشترك   :  المجتمع المدني-٥

المجتمع المدني بنشاط كمساھم في 
تصمیم ومراقبة وتقییم ھذه العملیة 

  .ویساھم نحو المناظرة العامة
  
تقوم الحكومة   :  خطة العمل-٦

المضیفة بإعداد خطة عمل عامة 
مستدامة مالیًا  لكافة النقاط المذكورة 

مساعدة من المؤسسات المالیة أعاله ب
الدولیة أینما كان ذلك مطلوبًا، وتشمل 

األھداف التي یمكن قیاسھا وجدول 
زمني للتنفیذ وتقییم القیود المحتملة 

  .على الطاقة السعویة

ما ھي الخطوات التي تم  
إتخاذھا للتصرف بناءًا على 

روس الملقنة ومعالجة الد
التناقضات والتأكد من إستدامة 

 ؟EITI تنفیذ مبادرة 
  IAT  أنظر

 

  - EITIمعاییر مبادرة 
یجب أن یتمشى تنفیذ مبادرة الشفافیة  

EITIمع المعاییر التالیة . 

                                                                                          التوقیع                                                                 EITI تنفیذ مبادرة الشفافیة

    ھل تشترك الشركات في ھذه العملیة؟- ٧ 
 IAT  أنظر        

 

كیف قامت شركات النفط والغاز 
  والتعدین بمساندة تنفیذ مبادرة 

   EITI؟  
 
  IAT  أنظر   

 
 

   قامت الحكومة بإزالة أي عوائق  تعطل تنفیذ  ھل- ٨
   ؟EITI     عملیة  المبادرة  

 IAT  أنظر      

    ھل تم اإلتفاق على النماذج النمطیة للتقاریر؟- ٩ 
 

 IAT  أنظر      
 

   ھل لجنة األطراف المتعددة ألصحاب المصلحة - ١٠ 
  ام؟       راضیة عن التنظیم المعین لتسویة ومطابقة األرق

 IAT  أنظر       

   ھل تأكدت الحكومة من أن كافة الشركات سوف - ١١ 
           تقدم تقریرھا؟ 

 IAT  أنظر        

   ھل تأكدت الحكومة من أن تقاریر الشركات - ١٢ 
          تعتمد على الحسابات المدققة؟

 IAT  أنظر        

  الحكومیة ھل تأكدت الحكومة من أن التقاریر - ١٣ 
           تعتمد على الحسابات المدققة؟

 IAT  أنظر

    مصفوفة المصادقة-٥
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  أدوات تقییم المؤشرات-٦
 
 
 
 
 
 
 

ھل تم نشر خطة عمل للبلد مزودة بتكلفة كاملة وتوفیرھا للجمھور على الصعید   :المؤشر
لتنفیذ وتقییم لقیود الطاقة لاألوسع حیث تحتوي على أھداف یمكن قیاسھا وجدول زمني 

  ؟)مجتمع المدنيالحكومة والقطاع الخاص وال(السعویة 
  

ویتطلب المعیار السادس لمبادرة . خطة العمل للبلد ھي األساس لعملیة المصادقة على البلد: الغرض
 EITI أن یتم إنتاج خطة عمل ُیتفق علیھا مع كبار أصحاب المصلحة بمبادرة الشفافیة EITIالشفافیة 

  .وتكون متاحة علنًا للجمھور
  

ة صح، من المتوقع من جھة المصادقة أن ترى اإلثبات بأن خطة إلعطاء ھذا المؤشر عالم: اإلثبات
  :العمل قد تم اإلتفاق علیھا مع كبار أصحاب المصلحة وأنھا تحتوي على ما یلي

  
 .أھداف یمكن قیاسھا  •
 .جدول زمني للتنفیذ •
 .تقییم للقیود المحتملة على الطاقة السعویة  •
 EITIالمصلحة في مبادرة الشفافیة كیف تتأكد الحكومة من طبیعة تعدد األطراف ذات  •

 .وخاصة من ناحیة مشاركة المجتمع المدني
ویجب أن یعكس ذلك ". مرشحا"كون فیھا البلد یجدول زمني للتسویق خالل المرحلة التي  •

 .إحتیاجات البلد ولكن یجب أن یتم على األقل مرة كل سنتین
 .ع تكالیف المصادقةیجب أن توضح خطة العمل بالتفصیل كیفیة قیام الحكومة بدف •

 
  

 إزاء ھذه   EITI إلى تقییم مدى تقدم سیر العمل في تنفیذ مبادرة الشفافیة  المصادقةوسوف تحتاج جھة 
األھداف والجداول الزمنیة والتقییم عما إذا كان البلد قد إتخذ إجراءاتھ بشأن القیود المكتشفة على الطاقة 

  .السعویة
  

ففي حالة عدم .  المصادقة للبلد التأكد من إتباع الجدول الزمني للتنفیذومن العناصر الرئیسیة في عملیة
إتباع الجدول الزمني، فسوف تحتاج جھة المصادقة بناءًا على البراھین واإلثباتات من أصحاب 
المصلحة الرئیسیین واآلخرین، إلى التشاور مع كبار أصحاب المصلحة وتحدید عما إذا كانت 

 وفي حالة إذا كانت غیر معقولة، فسوف تحتاج جھة .جدول الزمني معقولةالتأخیرات في تنمیة ال
  .المصادقة أن تدرس الموقف عما إذا كانت سوف توصي بشطب إسم البلد من قائمة البلدان المرشحة

 

 أداة تقییم المؤشر: ٤مؤشر المصفوفة رقم 
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ھل قامت الحكومة بتكوین لجنة متعددة األطراف من ذوي المصلحة لإلشراف على   :المؤشر
  ؟ EITI  فافیةتنفیذ مبادرة الش

   
 مجموعة تتكون من كل أصحاب المصلحة المالئمین EITIیجب أن ُتشرف على تنفیذ مبادرة : الغرض

 على القطاع الخاص والمجتمع المدني بما فیھم مجموعات المجتمع المدني  ولكن ال یقتصر ذلك- ومنھم
وكافة الوزارات الحكومیة ذات ) مثل وسائل اإلعالم ورجال البرلمان(مستقلة والمجتمع المدني اآلخر 

. ویجب أن تتفق المجموعة على نطاق صالحیات عامة وواضحة). ومنھا قیادات الحكومة(الصلة 
 بعد المراجعات إذا إستلزمت –الموافقة على خطة عمل للبلد : ویجب أن تشتمل ھذه الصالحیات على

 كانت البیانات المقدمة للتسویةالضرورة، وإختیار مدقق حسابات لتولي مراجعات الحسابات أینما 
 من قبل الشركات أو الحكومة لم تعتمد بالفعل على بیانات مدققة وفقًا للمقاییس الدولیة، والمطابقة

ولي عملیة التوفیق والمطابقة والمجاالت األخرى كما ھي مذكورة في مصفوفة توإختیار مؤسسة لت
  .المصادقة

   
، من المتوقع من جھة المصادقة أن ترى اإلثبات بأنھ قد تم إلعطاء ھذا المؤشر عالمة صح: اإلثبات

تكوین مجموعة متعددة األطراف ألصحاب المصلحة وأنھا تتكون من أصحاب المصلحة المالئمین وأن 
  .نطاق صالحیاتھا یتوافق مع الغرض

  
  :یجب أن یشتمل اإلثبات على

   
 .تقییمات لصحاب المصلحة أینما تم تنفیذھا  •
 :ضویة مجموعة أصحاب المصلحة المتعددینمعلومات عن ع  •

o  للمشاركة في المجموعة مفتوحة وتتسم بالشفافیة؟دعوةھل كانت ال  
o   ھذا ال یعني أن یكون أصحاب (ھل أصحاب المصلحة ممثلین بالقدر الكافي

 ؟)المصلحة ممثلین بالتساوي
o   صحاب المصلحة بأنھم ممثلین بالقدر الكافي؟أھل یشعر 
o   بما في ذلك عن –أنھ بإمكانھم العمل كجزء من اللجنة المصلحة صحاب أھل یشعر 

 بدون أي –طریق التنسیق واإلتصال مع مجموعاتھم وأصحاب المصلحة اآلخرین 
 نفوذ أو إرغام غیر مستوجب؟

o   ھل أعضاء المجتمع المدني في المجموعة مستقلین من الناحیة التشغیلیة ومن ناحیة
 طاع الخاص؟أو الق/ السیاسة عن الحكومة و

o   ھل تم تغییر أعضاء المجموعة وھل كانت ھناك أي إقتراحات بحدوث إرغام أو
 محاولة إلدخال أعضاء لن یتحدوا األوضاع؟

o  ھل یتمتع أعضاء المجموعة بالطاقة والسعة الكافیة للواجبات؟ 
  ؟EITI ھل نطاق الصالحیات یعطي اللجنة أن یكون لھا رأیھا بخصوص تنفیذ مبادرة الشفافیة •

 بعد –الموافقة على خطة عمل للبلد  :یجب أن یشتمل نطاق الصالحیات ھذا كحد أدنى على
المراجعات إذا إستلزمت الضرورة، وإختیار مدقق حسابات لتولي مراجعات الحسابات أینما 

من قبل الشركات أو الحكومة لم تعتمد بالفعل على والمطابقة كانت البیانات المقدمة للتسویة 
تولي عملیة التوفیق والمطابقة تمدققة وفقًا للمقاییس الدولیة، وإختیار مؤسسة لبیانات 

      .والمجاالت األخرى كما ھي مذكورة في مصفوفة المصادقة
 ھل كبار المسئولین الحكومیین ممثلین في اللجنة؟  •

 
 

 أداة تقییم المؤشر: ٥مؤشر المصفوفة رقم  
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  ھل یشترك المجتمع المدني في ھذه العملیة؟  :المؤشر

   
 بأن یشترك EITIوتتطلب معاییر مبادرة الشفافیة . ٥رقم المؤشر السابق ُیدعم ؤشر ھذا الم: الغرض

. المجتمع المدني بنشاط كمساھم في تصمیم ومراقبة وتقییم العملیة وأن یساھم نحو المناظرة العامة
 ویمكن تحقیق.  العمل بصورة موسعة مع المجتمع المدنيولتحقیق ذلك، سوف یحتاج تنفیذ مبادرة  إلى

ذلك من خالل مجموعة متعددة األطراف من ذوي المصلحة أو باإلضافة إلى مجموعة األطراف 
 .متعددة المصلحة

   

سوف تحتاج جھة التصدیق إلى التأكد من اإلثبات بأن . إلعطاء ھذا المؤشر عالمة صح: اإلثبات
 إلشراك أصحاب  أینما كان ذلك مالئمًا قد سعواEITIالحكومة ومجموعة أصحاب المصلحة بمغادرة 

 :ویجب أن یشتمل ذلك على اإلثباتات التالیة. EITIالمصلحة من المجتمع المدني في عملیة تنفیذ مبادرة 
 

التوعیة من مجموعة أصحاب المصلحة المتعددین إلى مجموعات المجتمع المدني األوسع بما  •
أو / تمع المدني ومع مجموعات المج) وسائل اإلعالم واإلنترنت والخطابات(فیھم المراسالت 

م بإلتزام وإبالغھ ) Publish What You Payفمثًال التحالف المحلي ألنشر ما تدفعھ (التحالف 
 . والدور المركزي للشركات والمجتمع المدنيEITIالحكومة نحو تنفیذ مبادرة 

ا اإلجراءات لمعالجة القیود على الطاقة السعویة التي تؤثر على مشاركة المجتمع المدني، عم •
 .إذا كانت تقوم بھا الحكومة أو المجتمع المدني أو الشركات

 یجب أن تكون من الناحیة التشغیلیة ومن EITIمشاركة مجموعات المجتمع المدني في مبادرة   •
 .أو القطاع الخاص/ ناحیة السیاسة مستقلة عن الحكومة و

ریحة عن مبادرة  اآلراء الص حرة منEITIمشاركة مجموعات المجتمع المدني في مبادرة   •
EITIبدون أي قیود أو إرغام غیر مستوجب . 

 
 
 
 
 

 
  ھل تشترك الشركات في ھذه العملیة؟  :المؤشر 
  

 بأن تشترك الشركات بنشاط في EITIویتطلب تنفیذ مبادرة . ٥ھذا المؤشر ُیدعم المؤشر رقم : الغرض
یق ذلك، سوف یحتاج تنفیذ مبادرة ولتحق . EITIالتنفیذ وأن تقدم كل الشركات تقریرھا تحت مبادرة 

EITIویمكن تحقیق ذلك من خالل .  إلى العمل بصورة موسعة مع شركات النفط والغاز والتعدین
المجموعة متعددة األطراف من ذوي المصلحة أو باإلضافة إلى المجموعة متعددة األطراف من ذوي 

  .المصلحة
  

 جھة التصدیق إلى التأكد من اإلثبات بأن سوف تحتاج. إلعطاء ھذا المؤشر عالمة صح: اإلثبات
 قد سعوا إلشراك الشركات ، أینما كان ذلك مالئمًاEITIبادرة الحكومة ومجموعة أصحاب المصلحة بم

ویجب أن یشتمل ذلك على اإلثباتات . EITIالمصلحة في عملیة تنفیذ مبادرة ) النفط والغاز والتعدین(
 :التالیة

 أداة تقییم المؤشر: ٦مؤشر المصفوفة رقم  
 

 أداة تقییم المؤشر: ٧مؤشر المصفوفة رقم 
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لمتعددة األطراف ألصحاب المصلحة إلى شركات النفط والغاز  المجموعة ا منالتوعیة  •

إلبالغھم بإلتزام ) وسائل اإلعالم وموقع اإلنترنت والخطابات(والتعدین بما فیھم المراسالت 
 . والدور المركزي للشركاتEITIالحكومة نحو تنفیذ مبادرة 

واء قامت الحكومة أو اإلجراءات لمعالجة قیود الطاقة السعویة التي تؤثر على الشركاء س  •
 . أم الالمجتمع المدني أو الشركات بتنفیذھا

 
 
 
 
 
 
 

 
  ؟ EITIھل قامت الحكومة بإزالة أي عوائق تعرقل تنفیذ مبادرة   :المؤشر

 
، فسوف تستلزم  EITIفي حالة وجود عوائق قانونیة أو نظامیة أو غیرھا تعوق تنفیذ مبادرة : الغرض

ومن العوائق الشائعة نخص بالذكر الفقرات السریة في . زالة ھذه العوائقإالضرورة أن تقوم الحكومة ب
  . الحكومیةبالدوائرالمتعارضة المالیة عقود الحكومة والشركات والتحویالت 

  
إلعطاء ھذا المؤشر عالمة صح یجب على جھة المصادقة أن ترى اإلثبات بأن الحكومة قد : اإلثبات

د تقییم فعال للعوائق أو من خالل رد فعل إلزالة العوائق عند وقد یكون ذلك بع. أزالت أي عوائق
ة  إذ یوجد للبلدان إطارات عمل قانونی– مع ھذا الموضوع ملوال توجد طریقة واحدة للتعا. ظھورھا

  .فیذ وعلیھم أن یستجیبوا لھذه بطرق مختلفةمختلفة ومتنوعة وإتفاقیات أخرى قد تؤثر على التن
  

  : جھة التصدیق أن تراھا قد یشملنوع اإلثبات التي ترید
  

 .مراجعة إلطار العمل القانوني  •
 .مراجعة إلطار العمل النظامي  •
  .EITIتقییم العوائق في إطار العمل القانوني والنظامي التي قد تؤثر على تنفیذ مبادرة   •
 .یةالتغیرات القانونیة أو النظامیة المقترحة أو التي یتم سنھا والمصممة لتمكین الشفاف  •
 .التنازل عن الفقرات السریة في العقود بین الحكومة والشركات لتسمح بإفشاء اإلیرادات  •
 .أكبرالمراسالت المباشرة مع الشركات مثًال للسماح بشفافیة   •
 .مذكرة تفاھم لُتحدد مقاییس وتوقعات الشفافیة المتفق علیھا بین الحكومة والشركات  •

 المؤشرأداة تقییم : ٨مؤشر المصفوفة رقم 
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  على نماذج نمطیة للتقاریر؟ھل تم اإلتفاق   :المؤشر

 
 نماذج التقاریر النمطیة ُتعد محور عملیة اإلفشاء والتسویة والمطابقة وإنتاج التقریر النھائي : الغرض

وسوف ُیحدد النموذج المعیاري أي إیرادات یجب إدخالھا في البیانات التي . EITIلمبادرة الشفافیة 
مر إلى الحصول على موافقة مجموعة أصحاب وسوف یحتاج األ. تفصح عنھا الشركة والحكومة

  .المصلحة على نماذج التقاریر النمطیة
  

  ومةـاز والتعدین إلى الحكــكافة المدفوعات المادیة للنفط والغ" بأن یتم نشر EITIتتطلب معاییر مبادرة 
لك سوف ولذ". وكافة اإلیرادات المادیة التي تتسلمھا الحكومات من شركات النفط والغاز والتعدین"

 إلى إعطاء تعریف توافق علیھ مجموعة أصحاب المصلحة عن EITIتحتاج النماذج النمطیة لمبادرة 
كما سوف تستلزم ". مادیة"مكونات ھذه المدفوعات واإلیرادات المادیة وما ھي التي توصف بأنھا 

تي تغطیھا الالضرورة أیضًا أن تقوم مجموعة أصحاب المصلحة المتعددین بتعریف الفترات الزمنیة 
ویعتبر تدفق اإلیرادات أمرًا مادیًا في حالة إذا كان حذفھ أو إعطاء بیان كاذب لھ یمكن أن . التقاریر

  .  النھائيEITIیؤثر مادیًا على تقریر 
  

  :ومن المعترف بھ بصورة شائعة بأن تدفقات اإلیرادات التالیة یجب إشمالھا
 .إستحقاق اإلنتاج للحكومة المضیفة  •
 .ق اإلنتاج للشركة الوطنیة الحكومیةإستحقا  •
 . األرباحالضرائب على •
 .رسوم اإلمتیاز  •
 .أرباح األسھم  •
 ).مثل التوقیع واإلكتشاف واإلنتاج(العالوات   •
أو / رسوم التراخیص ورسوم التأجیر ورسوم الدخول واإلعتبارات األخرى للتراخیص و  •

 .حقوق اإلمتیازات
 . الربحنفط  •
ة التي تعود على الحكومة بحسب ما توافق علیھ مجموعة أصحاب المزایا األخرى الھام •

 .المصلحة
 
 إلعطاء ھذا المؤشر عالمة صح، سوف تحتاج جھة المصادقة إلى مشاھدة اإلثبات بأنھ قد تم : اإلثبات

إستشارة مجموعة األطراف المتعددة ذات المصلحة في إعداد النماذج النمطیة للتقاریر وأنھ قد ُأتیحت 
ین على الصعید األوسع الفرصة على التعلیق وأن مجموعة أصحاب المصلحة قد وافقت على للممثل

 :ویمكن أن یشمل ذلك اإلثباتات التالیة. النماذج النمطیة النھائیة للتقاریر
 

 .مسودة النماذج النمطیة للتقاریر المزودة إلى مجموعة أصحاب المصلحة  •
 .عات مجموعة أصحاب المصلحةمحاضر مناقشات النماذج النمطیة في إجتما  •
فیما یتعلق بتصمیم ) مثل الشركات(المراسالت إلى أصحاب المصلحة على الصعید األوسع   •

 .النماذج النمطیة
 .ترتیبات لتمكین أصحاب المصلحة من فھم القضایا المتضمنة  •
 الموافقة من مجموعة أصحاب المصلحة بأنھم إعتمدوا النماذج النمطیة ویشمل ذلك إدخال  •

 .كافة تدفقات اإلیرادات

 أداة تقییم المؤشر: ٩مؤشر المصفوفة رقم 
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ھل مجموعة األطراف المتعددة ألصحاب المصلحة راضیة عن المؤسسة المعینة   :المؤشر
   األرقام؟ومطابقةلتسویة 

 
 سوف یحتاج األمر إلى تعیین مؤسسة إلستالم األرقام التي ُتفصح عنھا الشركات والحكومة : الغرض

وقد تكون ھذه المنظمة أو المؤسسة .  النھائيEITIإنتاج تقریر وتسویة وتوفیق ھذه األرقام معًا و
 التي ومن المھم أن المؤسسة. معروفة بإسم المدیر اإلداري أو مسئول توفیق األرقام أو مدقق الحسابات

  . بأداء ھذا الدور تتمتع من وجھة نظر أصحاب المصلحة بالمصداقیة واإلئتمان والقدرات الفنیةتقوم
 

عطاء ھذا المؤشر عالمة صح، سوف تحتاج جھة المصادقة إلى مشاھدة اإلثبات بأن  إل: اإلثبات
 یشمل ذلك نویمكن أ. مجموعة أصحاب المصلحة راضیة عن المؤسسة المعینة لتوفیق األرقام

 :اإلثباتات التالیة
 .إتفاق مجموعة أصحاب المصلحة على نطاق الصالحیات •
 جھات المصادقة  لتحدیدEITIمجلس مبادرة التنسیق واإلتصال بشفافیة مع سكرتاریة و •

 . الممكنة
   .إتفاق من مجموعة أصحاب المصلحة على اإلختیار النھائي للمؤسسة •

 
 
 
 
 

 
  

  ھل تأكدت الحكومة من أن كافة الشركات سوف ُتقدم تقاریرھا؟  :المؤشر
  

والشركات الخاصة ) میةالحكو( العامة - بأن تقوم كافة الشركات EITI تتطلب معاییر مبادرة : الغرض
 بتقدیم تقریر عن المدفوعات إلى الحكومة وفقًا للنماذج النمطیة المتفق علیھا إلى المؤسسة –واألجنبیة 

وسوف تحتاج الحكومة إلى إتخاذ كافة الخطوات المعقولة . المعینة لتسویة وتوفیق األرقام الُمفصح عنھا
 یشمل ذلك إستعمال اإلتفاقیات التطوعیة أو اللوائح أو وقد. للتأكد من أن كل الشركات ُتقدم تقاریرھا

تمكن وراء عدم ) ولو كانت إستثنائیة(نھ قد تكون ھناك أسباب جیدة ومن المعترف بھ أ. التشریعات
موقف یجب على الحكومات أن وفي ھذا ال. بعض الشركات من تقدیم تقاریرھا على المدى القصیر

ئمة إلدخال ھذه الشركات في عملیة تقدیم التقاریر على المدى ھا قد إتخذت الخطوات المالتثبت بأن
  .المتوسط وأن ھذه الخطوات مقبولة للشركات األخرى

  
 إلعطاء ھذا المؤشر عالمة صح، سوف تحتاج جھة المصادقة أن ترى اإلثبات الذي ُیفید بأن : اإلثبات

 :الحكومة قد قامت بأحد اإلجراءات التالیة
  

والنماذج  EITI ریعات مما ُیجبر الشركات على إعطاء تقاریرھا وفقًا لمعاییرتشالتعدیل / إدخال •
 .النمطیة المتفق علیھا إلعداد التقاریر

 EITI مما ُیجبر الشركات على إعطاء تقاریرھا وفقًا لمعاییرذات الصلة تعدیل اللوائح / إدخال  •
 .والنماذج النمطیة المتفق علیھا إلعداد التقاریر

 أداة تقییم المؤشر: ١٠مؤشر المصفوفة رقم 
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فقرات السریة تحت إتفاقیات الفمثًال مذكرات التفاھم والتنازل عن (اإلتفاقیات التفاوض على  •
 ونماذج  EITI لمعاییر  مع كل الشركات للتأكد من إصدارھا التقاریر وفقًا) مشاركة اإلنتاج

 .التقاریر النمطیة المتفق علیھا
 
عن طریق (ة في حالة عدم مشاركة الشركات، تتخذ الحكومة خطوات معترف بھا بصفة عام •

للتأكد من قیام ھذه الشركات بتقدیم تقریرھا في موعد ال یتعدى ) أصحاب المصلحة اآلخرین
 ).مع أصحاب المصلحة(تاریخ متفق علیھ 

 
 
 
 
 
 

 
ھل تأكدت الحكومة من أن تقاریر الشركات تعتمد على حسابات مدققة وفقًا   :المؤشر

  للمقاییس الدولیة؟
  

  بأن تعتمد كافة البیانات التي ُتفصح عنھا الشركات على بیانات EITIادرة ب معاییر مب تتطل: الغرض
وھذا عنصر حیوي وھام في تنفیذ مبادرة . مستمدة من الحسابات التي تم تدقیقھا وفقًا للمقاییس الدولیة

EITI.  
  

فید  إلعطاء ھذا المؤشر عالمة صح، سوف تحتاج جھة المصادقة أن ترى اإلثباتات التي ت: اإلثبات
بأن الحكومة قد إتخذت خطوات للتأكد من أن البیانات التي قدمتھا الشركات قد تم تدقیقھا وفقًا للمقاییس 

  :الدولیة وقد یشمل ذلك النقاط التالیة
  

 .ة التشریعات التي ُتطالب بتقدیم األرقام وفقًا للمقاییس الدولیةإصدار الحكوم  •
الیة للتأكد من أنھا وفقًا للمقاییس الدولیة وتطالب  قیام الحكومة بتعدیل مقاییس التدقیق الح •

 .الشركات بتطبیق ھذه المقاییس
ا بإصدار مذكرة تفاھم مع كافة الشركات حیث بموجبھا توافق الشركات موافقة الحكومة وقیامھ •

 .على التأكد من أن األرقام المقدمة مطابقة للمقاییس الدولیة
 .م األرقام المدققة وفقًا للمقاییس الدولیةإصدار إلتزام الشركات تطوعیًا بتقدی  •
 ، وافقت/قة وفقًا للمقاییس الدولیةإصدار  في األحوال التي ال تقدم فیھا الشركات أرقام مدق •

لتحقیق المقاییس الدولیة خالل فترة زمنیة  ) SOEشامًال (الحكومة على خطة مع الشركة 
 .محددة

 والمطابقة لیست وفقًا لمقاییس التدقیق، فھل مجموعة في حالة إذا كانت األرقام المقدمة للتسویة •
  ألمر؟ لطریقة المتفق علیھا لمعالجتھا لأصحاب المصلحة راضیة عن ا

 
 
 

 
 
 

  
 ھل تأكدت الحكومة من أن التقاریر الحكومیة تعتمد على حسابات مدققة ؟  :المؤشر 

 
حكومة قد تم تدقیقھا وفقًا فصح عنھا ال البیانات التي ُت  بأن كلEITIلب معاییر مبادرة ا تط: الغرض

  .  للمقاییس الدولیة
  

 أداة تقییم المؤشر: ١٣مؤشر المصفوفة رقم  
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 إلعطاء ھذا المؤشر عالمة صح، سوف تحتاج جھة المصادقة أن ترى اإلثباتات التي تفید : اإلثبات
بأن الحكومة قد إتخذت خطوات للتأكد من أن البیانات التي قدمتھا الشركات قد تم تدقیقھا وفقًا للمقاییس 

  :یشمل ذلك النقاط التالیةالدولیة وقد 
  

 .إصدار الحكومة التشریعات التي ُتطالب بتقدیم األرقام وفقًا للمقاییس الدولیة  •
 قیام الحكومة بتعدیل مقاییس التدقیق الحالیة للتأكد من أنھا وفقًا للمقاییس الدولیة وتتأكد من  •

 .  خضوعھا لھذه المقاییس
ویة والمطابقة لیست وفقًا لمقاییس التدقیق، فھل مجموعة في حالة إذا كانت األرقام المقدمة للتس •

  أصحاب المصلحة راضیة عن الطریقة المتفق علیھا لمعالجتھا باألمر؟ 
 
 
 
 
 
 

  : للجمھور بطریقة EITIریر اھل تم توفیر تق  :المؤشر
   یسھل للعامة الوصول إلیھا    -                   
    شاملة  -             

    مفھومة  -             
  

 علنًا  EITI  بأنھ قد تم تنفیذھا على أكمل وجھ عندما یصدر تقریر EITI تعتبر مبادرة الشفافیة : الغرض
وتتطلب . ویتم توزیعھ بصورة واسعة النطاق ومتاحًا للنقاش من مجموعة كبیرة من أصحاب المصلحة

سھل على العامة الوصول إلیھا وأن یكون شامًال بأن یتم نشر التقریر علنًا بطریقة ی EITI ر مبادرةمعایی
  .ومفھومًا

  
 إلعطاء ھذا المؤشر عالمة صح، سوف تحتاج جھة التصدیق بأن ترى اإلثبات  بأن الحكومة : اإلثبات

 ویشمل ذلك عن EITIتأكدت من توفیر التقریر لیكون متاحًا بصورة عالنیة بطرق تتمشى مع معاییر 
  :  طریق
 من التقریر یتم توزیعھا إلى مجموعة كبیرة إلى أصحاب المصلحة إصدار نسخ ورقیة  •

 .الرئیسین ومنھم المجتمع المدني والشركات ووسائل اإلعالم واآلخرین
جعل التقریر متوفرًا على اإلنترنت والدعایة عن موقعھم على اإلنترنت لدى كبار أصحاب   •

 .المصلحة
المعلومات التي تم جمعھا جزءًا من عملیة التأكد من أن التقریر الشامل ویشتمل على كل   •

 . المصادقة
 .التأكد من أن التقریر شامل ویشمل التوصیات للتحسین  •
التأكد من أن التقریر شامل ویشمل عن طریق ضمان كتابتھ بأسلوب واضح یسھل التحصل   •

 . ضمن أشیاء أخرىعلیھ وباللغات المالئمة
 سواء نظمتھا الحكومة أو المجتمع المدني أو الشركات التأكد من القیام بأحداث التوعیة والنشر  •

 .لنشر التوعیة بھذا التقریر
 

  ؤشرأداة تقییم الم: ١٨مؤشر المصفوفة رقم 
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 إستمارات الشركات   -٧
 
 
 
 
 
 

 ؟ EITIھل قامت شركات النفط والغاز والتعدین بمساندة تنفیذ مبادرة الشفافیة   :المؤشر
 

عاملة في القطاعات ذات ، یجب على كافة الشركات الEITIمعاییر مبادرة و بموجب مبادئ : الغرض
بموجب  أن تكشف عن المدفوعات المادیة إلى الحكومة EITIالصلة في البلدان التي تقوم بتنفیذ مبادرة 

 التعبیر عن المساندة :ویشتمل ذلك على. EITI نماذج نمطیة ُیتفق علیھا للتقاریر ومساندة تنفیذ مبادرة 
وعملیة أصحاب المصلحة واإلفصاح عن البیانات المتفق العامة للمبادرة، والمشاركة فیھا أو المساندة 

علیھا التي تكون مدققة الحسابات وفقًا للمقاییس الدولیة والتعاون مع جھة المصادقة إذا كان لدیھا أي 
  .إستفسارات بخصوص إستمارات الشركات

   
 على جھة المصادقة ویجب.  ال یحتاج ھذا المؤشر إلى أن تزود جھة المصادقة تقییمًا شامًال: اإلثبات

مارات الشركة ذاتیة التقییم  الذي یعتمد على إستEITIأن تقدم تقییمًا كتابیًا في تقریر المصادقة لمبادرة 
وفي حالة إذا لم تقم الشركات بتعبئة اإلستمارات، . والتي ُتطالب كل شركة منھا أن تستكملھا) أدناه(

، یجب على جھة ویضاف إلى ذلك.  النھائيفیجب على جھة المصادقة أن تذكر ذلك في التقریر
المصادقة أن تكتب في تقریرھا النھائي أي معلومات ذات صلة عن الشركة المعنیة تكون معروفة 

 ، یجب EITIوباإلضافة إلى إستعمال اإلستمارات لتلخیص أداء الشركة في تقریر . بالفعل لدى الجمھور
  . على جدول تجمیع إجابات الشركةEITIشتمل تقریر أن تكون اإلستمارات متاحة للجمھور ویجب أن ی

  
ویجب أن تتصل جھة التصدیر بكل الشركات المطلوب أن تقوم بتعبئة اإلستمارات عند بدایة عملیة 

. المصادقة وإبالغھا بمتطلبات إستكمال اإلستمارة وتطلب منھا إرجاع اإلستمارات إلى جھة المصادقة
جھة المصادقة من الشركات التعلیق على الدروس الملقنة وأفضل وباإلضافة إلى ذلك، یجب أن تطلب 

  : وسوف یتوفر لدى الشركات طریقتان لتزوید ھذه التعلیقات.قواعد الممارسة
  

 یمكن للشركات أن تستخدم الحیز المزود على إستمارات التقییم الذاتي، أو  •
حوال عندما تكون المسائل یمكن للشركات أن تزود إثباتات شفویة إلى جھة المصادقة في األ  •

وسوف ُتلخص جھة المصادقة الدروس . التي ترغب الشركة في ذكرھا ذات طبیعة حساسة
 .والتجارب بدون ذكر أسماء في تقریر المصادقة

 
وإذا أخفقت الشركة في إستكمال إستمارة التقییم الذاتي فیجب على جھة المصادقة أن توضح ذلك في 

ي التقریر أي معلومات ذات صلة عن الشركة تكون معروفة لدى تقریر المصادقة وأن تكتب ف
 . ویجب إتاحة فرصة للشركة لمراجعة ھذه المعلومات.الجمھور

  
  :ویجب تعبئة إستمارة التقییم الذاتي ألول وھلة عن طریق الشركة على النحو التالي

 
 :على مستوى البلد

 في البلد الجاري عمل مصادقة لھ أن تعملأن یجب على كل شركة للنفط أو الغاز أو التعدین   •
 .تستكمل إستمارة الشركة كتقییم ذاتي ویجب أن تقدمھا إلى جھة المصادقة

سوف تقوم جھة المصادقة الوطنیة بجمع اإلجابات وربما تتصل بالشركات في حالة إذا كان   •
شركات ویجب أن تستجیب ال .لدیھا أسئلة إضافیة أو تطلب مزیدًا من المعلومات المساندة

 .بطریقة إیجابیة لتلك الطلبات
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یجب على الشركات أن تقوم بعمل اإلستمارات لكل بلد من عملیاتھا المتاحة علنًا على مواقع  •

 .یجب على الشركات الخارجیة الخاصة بھم  اإلنترنت
 
  

 :على المستوى الدولي
ي ویجب إرسالھا إلى یجب أن تقوم كل شركة بإستكمال الجزء الدولي في اإلستمارة كتقییم ذات  •

 . على اإلنترنتEITI التي سوف تضعھا على موقع  EITIسكرتاریة 
 . على موقعھم باإلنترنتEITIویجب أیضًا أن تزود الشركات إقرارًا واضحًا لمبادرة   •

 
    EITIإستمارة مصادقة شركة 

 
 على مستوى البلد 

 
 
 :الشركة 

 

 
  :البلد 

 ال  نعم  هعلى المؤشرات أدنا P ضع عالمة  

  في ھذا البلد؟ EITI  ھل قدمت الشركة كشوف عامة لمساندة عملیة مبادرة الشفافیة -١
  EITI  ھل إلتزمت الشركة نحو المساندة والتعاون في تنفیذ خطة العمل لمبادرة الشفافیة -٢
ومنھا اإللزام بتعلیمات ) بحسب ما وافقت علیھ مجموعة العمل ألطراف أصحاب المصلحة(

، وأینما كان مالئمًا، )ات التفاھمفمثًال القوانین ومذكر (EITIومة فیما یتعلق بمبادرة الشفافیة الحك
  .اإلجتماع مع أصحاب المصلحة

المدفوعات المادیة إلى المؤسسة المتعاقد معھا لتوفیق ومطابقة   ھل تم اإلفصاح عن كافة -٣
  المتفق علیھ وبموجب EITIر  بحسب النموذج النمطي لتقاریEITIاألرقام وإنتاج تقریر 

  .التوقیتات الزمنیة المتفق علیھا
  ھل البیانات التي تم تقدیمھا إلى المؤسسة المتعاقد معھا لتسویة ومطابقة األرقام وإنتاج -٤

   المأخوذ من الحسابات قد قامت بتدقیقھا على نحو مستقل وفقًا للمقاییس الدولیة؟ EITIتقریر 
لإلستفسارات المقدمة من المؤسسة المتعاقد معھا لتسویة ومطابقة ھل إستجابت الشركة   -٥

  للمساعدة في تسویة ومطابقة مدفوعات البلد ومع المبالغ التي EITIاألرقام وإنتاج تقریر 
  ؟EITIتسلمتھا الحكومة وفقًا للنموذج النمطي لتقایر 

  

 ال نعم 

   )لما ھو مذكور أعاله( التقییم الشامل 

  نظر الوصفيةوجهات ال 

إذا كانت اإلجابة على أي مؤشر 
، من المؤشرات المذكورة أعاله 

 .ُیرجى تقدیم تفسیر" ال"بـ 

  

 .أي تعلیقات أخرى
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 على المستوى الدولي

 
 :الشركة 

 
 ال نعم  على المؤشرات أدناه P ضع عالمة 

 ویضمن EITIادرة الشفافیة  نشرت الشركة بیانًا عامًا واضحًا ُیقر بمبادئ ومعاییر مب  ھل-١
  التحصل علیھا من موقعھا الخارجي على اإلنترنت؟ 

 التي إستكملت على EITIفمثًال للعملیات في البلدان المنفذة لمبادرة الشفافیة (  أینما كان مطبقًا -٢
، ھل قامت الشركة بتزوید وصالت الربط على موقعھا الخارجي )األقل مصادقة واحدة

  تمارات المصادقة التي إستكملتھا الشركة؟باإلنترنت مع إس
إلى عضو من إدارتھا العلیا    EITI  ھل خصصت الشركة المسئولیة اإلستراتیجیة لمبادرة -٣

 EITIمسئول عن تواصل سیاسة الشركة لمبادرة كوعینت شخصًا لإلتصال الرئیسي 
 EITIالمصلحة لمبادرة  والرد على اإلستفسارات من أصحاب EITIواإلجراءات المساندة لمبادرة 

  ؟
 قد أقیم خالل فترة المصادقة فھل قام EITI  في حالة إذا كان المؤتمر الدولي لمبادرة الشفافیة -٤

   أو إرسال بیان تأیید؟بإعداد عضو من اإلدارة العلیا 
  في حالة إذا كان لدى الشركة تقریر إستدامة عالمیة أو تقریر مسئولیة الشركة، فھل ضمت -٥

  في موقع اإلنترنت ھذا؟EITIة موجزًا إلنجازاتھا إلى مبادرة الشرك

  

 ال نعم 
 

 )لما ھو مذكور أعاله(التقییم الشامل  
 

  

  وجهات النظر الوصفية

 
إذا كانت اإلجابة على أي مؤشر 

، من المؤشرات المذكورة أعاله 
 .ُیرجى تقدیم تفسیر" ال"بـ 

  

 
  .أي تعلیقات أخرى
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 ة المؤشر  مراجع-٨
 
 
 
 
 
 

ما ھي الخطوات التي تم إتخاذھا لإلستجابة للدروس الملقنة ومعالجة التناقضات   :المؤشر 
 ؟ EITIوالتأكد من إستدامة تنفیذ مبادرة الشفافیة 

 
 فإن . EITI لیس ھو النھایة بالنسبة لتنفیذ مبادرة EITIإن إنتاج ونشر تقریر مبادرة الشفافیة  : الغرض

ر كما تأتي من المنتج، ومن الضروري العمل بناءًا على الدروس ي من العملیة بنفس القدالقیمة تأت
 EITI وأن یقف تنفیذ مبادرة الشفافیة EITIالملقنة في التنفیذ ومعالجة التناقضات المكتشفة في تقریر 

  .على قدم ثابتة مستدامة
  

مراجعة قد تم تأسیسھا لتأخذ في  یجب على جھة المصادقة أن ترى اإلثبات بأن آلیة ال: اإلثبات
ویجب على جھة المصادقة أن ُتعلق على ذلك في تقریر . الحسبان الغرض مما ھو مذكور أعاله

 .المصادقة
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  EITIنطاق صالحیات جھة المصادقة لمبادرة الشفافیة : الملحق ب 

 
طلوبة والمسئولیات األساسیة التي  المیسعى نطاق الصالحیات الوارد ھنا إلى تحدید المھارات الرئیسیة

  .تقع على عاتق جھة المصادقة
 

  EITIجھة المصادقة لمبادرة الشفافیة 
 
.  عما إذا كان البلد یفعل ما یقول أنھ یفعلھEITIمن المتوقع أن ُتصرح جھة المصادقة لمبادرة   ١-١

 الشركات الموجودة قول عما إذا كانت جھة المصادقة إلى التمكن من أن توخالل ذلك، سوف تحتاج
  .داخل البلد المعني تلعب دورھا أیضًا

  
فإن عملیة مصادقة مبادرة .  ُتستخدم عن عمد ھنا"یفعلوا ما یقولون أنھم یفعلوه"العبارة   ٢-١

/ فمع أن تقییم البلد بأنھ ممتثل یحتوي على تقییم نجاح.  لیست عملیة بسیطة أبیض وأسودEITIالشفافیة 
إال أن البلدان التي ال تقوم بالتنفیذ على أكمل وجھ ال تزال تحصل على مصادقة إخفاق بصورة فعالة، 

وسوف یستغرق األمر شھورًا ولبعض البالد سنوات لوضع األنظمة الالزمة . مع مراقبة مدى تقدمھا
 ولقد إتفقت المجموعة. EITIا حتى تتمكن من أن تمارس عملیًا إلتزاماتھا نحو مبادرة الشفافیة في مكانھ

 یجب أن تعترف بالتقدم الذي یتم إحرازه باإلضافة إلى اإلنجاز المصادقةاإلستشاریة الدولیة بأن عملیة 
  . المطلق

  
جب أن ُتدعم عملیة لیة على مجموعة من المبادئ التي یوافقت المجموعة اإلستشاریة الدو  ٣-١

  :المصادقة
 ویجب أال تنشد مصادقة . EITIنفیذ مبادرة على ت EITI   یجب أن ُتركز المصادقة في مبادرة الشفافیة •

  .تنفیذ سیاسات أخرى للشفافیة
  .ن تعتمد المصادقة على مقیاس عالمي مشترك للتأكد من إمكانیة المقارنة بین البلدانیجب أ    •
 ، للتأكد  EITIیضًا أن تكون العملیة ملكًا للبلد وتعكس طبیعة البلد الخاصة في تنفیذ مبادرة یجب أ  •

  . ظروف البلد المعینة وأخذھا في الحسبانمن
  .ب أن تتضمن العملیة مشاركة األطراف المتعددة من أصحاب المصلحةیج    •
وبقدر . قراطیة غیر الزمةبیروب أن تكون عملیة المصادقة ذات لمسات خفیفة ویجب أال تولد یج    •

  .تھا السعویةالمستطاع یجب أن ُتبنى ھذه العملیة على المنظمات الحالیة وطاق
  .ب أن ُتركز العملیة على التوصیات البنائة بدًال من اإللتقاطیج    •
  .EITIب أن تتوفر لدى جھة المصادقة الخبرات والمعرفة والتجارب المطلوبة لمبادرة الشفافیة یج    •
للقیام ) ظفینفمثًال من ناحیة جھاز المو(ب أن تتوفر لدى جھة المصادقة الطاقة السعویة الكافیة یج    •

  .بھذا الدور بفعالیة
  
فإن مھمة جھة المصادقة ھو التأكد من أن . عملیة المصادقة لیست عملیة تدقیق ومراجعة مالیة  ٤-١

 جھة المصادقة أن تتولى مراجعات وتدقیقات ولن تسعى. البلدان والشركات تفعل ما یقولون أنھم یفعلوه
  .مالیة

  
  ما الذي یتم المصادقة علیھ؟

  
  :ھناك سیاقان تحدث خاللھما المصادقة  ١-٢

 بما في ذلك اإللتزام نحو العمل مع المجتمع المدني والشركات - EITIإلتزم البلد أن ُینفذ مبادرة الشفافیة 
 ولكن لم – وتعیین شخص مسئول واإلتفاق على خطة عمل مع أصحاب المصلحة من ذوي الصلة

وفي ھذه الحالة .  أو توزیعھ أو مناقشتھEITIرة الشفافیة تصل بعد إلى مرحلة یمكن بھا نشر تقریر مباد
 والمصادقة عما إذا كان –من المتوقع أن تقوم جھة المصادقة بتقییم مرحلة التقدم التي وصل إلیھا البلد 

 بلد مرشح لمبادرة الشفافیة وسوف ُیعرف ھذا البلد بإسم. یفعل ما ُیصرح بأنھ یفعلھ) الحكومة(البلد 
EITI.  
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.  الذي تم نشره وتوزیعھ ومناقشتھEITI وأنتجت تقریر EITIشركة إلتزمت بتنفیذ مبادرة الشفافیة     •

وفي ھذه الحالة من المتوقع أن ُتقیم جھة المصادقة عما إذا كان ذلك ھو الحال وعما إذا كان التقریر قد 
أن ذلك البلد یفعل ما یقول أنھ وإذا كانت اإلجابة ب). أنظر أدناه (EITIتم إنتاجھ وفقًا لمعاییر مبادرة 

یفعلھ، وأنھ قد فعل ذلك وفقًا للمعاییر، فمن المتوقع أن تقوم جھة المصادقة بالمصادقة على ذلك البلد 
  .EITI وُیعرف ھذا البلد بأنھ ممتثل لمبادرة الشفافیة  .EITIبأنھ ُینفذ مبادرة الشفافیة 

 
 EITIعلى البلد بمبادرة الشفافیة ة من جھة المصادقة المھارات والكفاءات المطلوب

 
سوف تحتاج جھة المصادقة إلى جلب عدد من المھارات والكفاءات الرئیسیة للقیام بعملیة   ١-٣

 :وفي صمیم المھارات المطلوبة لجھة المصادقة نخص بالذكر. المصادقة
 الخاصة بالقطاع الخاص معرفة لمقاییس التدقیق الدولیة وتقاریر التدقیق: المھارات المالیة الفنیة     •

 .وتقاریر التدقیق الحكومیة واإلدارة المالیة العامة
   

إلى التمكن من إثبات ) أو أعضاء فریق المصادقة(باإلضافة إلى ذلك، سوف تحتاج جھة المصادقة 
  :أنھم

یتمتعون بالخبرة في عملیة التنمیة وتشمل المعرفة بالعمل مع المجتمع المدني بما في ذلك  •
ي األجواء الصعبة عندما یكون المجتمع المدني مقیدًا في عملھ بسبب حكومة تتسم العمل ف

 .بالتحدیات
تحتاج جھة المصادقة أن تكون ذات مصداقیة في أعین الحكومة المضیفة والقطاع : المصداقیة  •

 .الخاص والمجتمع المدني
لمبادرة الشفافیة ب أن تتوفر لدى جھة المصادقة الخبرات والمعرفة والتجارب المطلوبة یج •

EITI. 
) فمثًال من ناحیة جھاز الموظفین(ب أن تتوفر لدى جھة المصادقة الطاقة السعویة الكافیة یج •

 .للقیام بھذا الدور بفعالیة
من المتوقع أن تتوفر لدى جھة المصادقة الوضعیة والمھارة الكافیة لمنع وقوع الخالفات  •

 .وحلھا عند الضرورة
  
كون جھة المصادقة من مجموعة من األفراد من ذوي المھارات والكفاءات من المتوقع أن تت  ٢-٣

ویمكن اإلستعانة بھم من شركة واحدة فمثًال شركة دولیة لتدقیق الحسابات أو تكوینھم من . الرئیسیة
وفي مثل ھذا الموقف من المھم أن .  أفراد مستقلین من ذوي المھارات والخلفیة المالئمةمجموعة من
 .شخص أو شركة تقود العملیة أو تتولى المسئولیة الشاملةیكون ھناك 

  
  فرق المصادقة الممكنة  ٣-٣
  .یجوز تكوین فریق من شركة دولیة لإلستشارات أو تدقیق الحسابات   •
 .یمكن تكوین فریق من شركة تدقیق دولیة ُمعدة لإلستعانة باإلتصاالت الخارجیة  •
شخصیة دولیة ذات مصداقیة مثل أحد كبار السیاسیین یمكن تكوین فریق تحت رعایة وإشراف   •

 .المتقاعدین، أو شخصیة قانونیة أو مسئول حكومي سابق متقاعد
 
سوف تتولى جھة المصادقة المسئولیة تجاه تقدیم قائمة ألعضاء الفریق المقترحین إلى المجلس   ٤-٣

  .للموافقة علیھ
  
 مقترحة للمجلس لیوافق علیھا قبل أن تبدأ یجب أیضًا على جھة المصادقة أن تقدم میزانیة  ٥-٣
  .نشطتھاأ
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 )أنظر دلیل المصادقة لمزید من التفاصیل(عملیة المصادقة  

  
. الخطوة األولى ھي قیام مجموعة أصحاب المصلحة والقرار المتعددین بتعیین جھة مصادقة  ١-٤

 الثالثة التي ُتدعم أعمال جھة وسوف تقوم جھة المصادقة المختارة بإستعمال المستندات الرئیسیة
  :وھي. المصادقة

 خطة العمل للبلد  •
 ، و)وأدوات تقییم المؤشرات المرتبطة بھا(مصفوفة المصادقة   •
 إستمارات الشركة  •

 
بإستعمال ھذه المستندات، تلتقي جھة المصادقة مع مجموعة أصحاب المصلحة والقرار، وھي   ٢-٤

یة األرقام التي أفصحت عنھا الشركات والحكومة وأصحاب المنظمة التي تقاعدت معھ لتوفیق وتسو
منھم الشركات والمجتمع المدني الغیر متواجدین في مجموعة أصحاب (المصلحة الرئیسیین اآلخرین 

  ).المصلحة المتعددین
  
 :بإستعمال ھذه المعلومات، تقوم جھة المصادقة بإستكمال تقریر یتكون من  ٣-٤

 .لتقدم إزاء خطة العمل للبلدتقریر وصفي قصیر عن مدى ا  -
  تقریر وصفي قصیر عن مدى التقدم إزاء المؤشرات في مصفوفة المصادقة  -
  مصفوفة المصادقة بعد إستكمال بیاناتھا  -
 تقریر وصفي عن تنفیذ الشركة للمبادرة  -
 إستمارات الشركة الُمعدة  -

 .أو ممتثل أو ال یوجد تقدم ملموسھذا البلد مرشح  : EITIتقییم شامل عن تنفیذ مبادرة الشفافیة 
  
یجب أن یحتوي التقریر على الدروس الملقنة باإلضافة إلى أي مخاوف عبر عنھا الناس   ٤-٤

  .یجب نشر التقریر باللغة اإلنجلیزیة وأیضًا بأي لغات محلیة.  والتوصیات لتنفیذھا في المستقبل
 
حة والقرار المتعددین، والحكومة ومجلس یوّجھ التقریر في البدایة إلى مجموعة أصحاب المصل  ٥-٤

ا كانت ھذه المجموعات راضیة عن تقریر المصادقة، فیتم نشره وإذ . EITI Boardمبادرة الشفافیة 
  .والعمل على تنفیذ اإلستنتاجات واإلقتراحات

  
 مع في حالة جود خالف فیما یتعلق بعملیة المصادقة فعندئذ یجب التعامل معھ ألول وھلة محلیًا،  ٦-٤

  . فقط لتقدیم المساعدة في حاالت النزاع الخطیرEITI Boardإستدعاء مجلس المبادرة 
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  EITIنطاق الصالحیات لمجلس مبادرة الشفافیة : الملحق ج
  

  بتأسیس مجلس لإلشراف على عملیات مبادرة الشفافیة IAGتوصي المجموعة اإلستشاریة الدولیة 
EITIویشمل ذلك أعمال سكرتاریة  في المستقبل EITI .ف یضم مندوبین من البلدان المنفذة لمبادرة وسو

دة والبلدان المساندة والمستثمرین  والشركات المساندة وإتحادات الشركات المسانEITIالشفافیة 
یتحمل المجلس مسئولیة اإلشراف على التطویر الشامل والتوجیھ وسوف . ومنظمات المجتمع المدني

 وسوف یصدر التوصیات بشأن ھذه المسائل لیوافق علیھا EITIاتیجي ومصداقیة مبادرة الشفافیة اإلستر
سوف ُیشرف المجلس أیضًا على أعمال بینما .  من خالل تقریر خطي ُیقدم للمؤتمرEITIمؤتمر 

  . وتوجیھھاEITIسكرتاریة 
  

األول للمجلس بعد مؤتمر وسوف یتم وضع اللمسات النھائیة لنطاق صالحیات المجلس في اإلجتماع 
 .٢٠٠٦ لعام EITIمبادرة الشفافیة 

 
    الوظائف الرئیسیة للمجلس  -١
 

    دراسة قضایا السیاسة العامة والخاصة التي تنشأ؛)أ
 

سوف یلعب المجلس دورًا رئیسیًا في دراسة القضایا الناشئة عن السیاسة التي تؤثر على مبادرة 
EITI .أن القضایا المستمرة في السیاسة بشرط أنھ في موضوعات وسوف یتحاور ویتخذ قراره بش

كما سوف یحتاج .  للموافقة علیھEITIالسیاسة الجوھریة سوف یعطي توصیات إلى مؤتمر 
فعلى سبیل المثال بعد مؤتمر  . EITIالمجلس أیضًا إلى دراسة أي موضوعات تصدر عن مؤتمر 

EITI ات في األمور المتروكة من المجموعة ، سوف یحتاج المجلس إلى عقد مناقش٢٠٠٦ لعام
 .اإلستشاریة الدولیة بخصوص ترتیبات اإلدارة الدولیة

 
   توجیھ عملیات السكرتاریة)ب

 
 EITI حیث تتولى مسئولیة التشغیل الیومي لمبادرة EITIتم تأسیس سكرتاریة لمبادرة الشفافیة 

ضاء المجلس لترویج مبدأ وسوف تعمل مع رئیس وأع. والتواصل مع أصحاب المصلحة والقرار
  من خالل بناء عالقات ھامة ومن EITIشفافیة اإلیرادات والتبني والتنفیذ العالمي لمبادرة الشفافیة 

  .خالل برنامج التوعیة والدعایة
  

ویجوز لألعضاء العاملین مع رئیس المجلس، . وسوف یقوم المجلس بتوجیھ أعمال السكرتاریة
 فردیة أو جماعیة أن ینشدوا مشورة السكرتاریة في موضوعات وفي حدود المعقول، سواء بصفة

  .  ویشمل ذلك تكلیف أعمال البحث بحسب المالئمة–معینة للسیاسة 
 
   تقییم وضعیة مبادرة الشفافیة في البلدان المنفذة والشركات المساندة)ج 
  

 
ُتعدھا (التي " جھات المصادقة" أو –سوف یشمل ذلك الموافقة على قائمة من جھات التقییم 

 وتولي دور اإلشراف والمحكم النھائي في تقییم ؛ والموافقة على تقاریر المصادقة؛)السكرتاریة
   .EITIالبلدان الغیر منفذة لمبادرة 

   
  

وفیما یتعلق بالنقطة األخیرة، یجب على المجلس أن یعتمد عادة على حكم مستقل من جھات 
حق في الظروف اإلستثنائیة لدرجة كبیرة، بأن یلغي ولكن سوف یحتفظ المجلس بال. المصادقة

  وفي مثل ھذه الظروف سوف یسمح المجلس لألعضاء ممن لدیھم . توصیات جھة المصادقة
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من اإلشتراك في مناقشة ) وربما یرشحوا شخصًا بدیًال(تعارض في المصالح أن یعفوا أنفسھم 

  .الموضوع بخصوص بلد معین
  

 
  المنعقد كل سنتینEITI مبادرة الشفافیة   إعداد تقریر لمؤتمر)د 
   

وسوف . EITIف یقوم المجلس بمساندة السكرتاریة بتزوید تقریر أو تقاریر لیوافق علیھا مؤتمر سو
 EITIیشمل ذلك الدراسة والتوصیات للقضایا الرئیسیة في السیاسة التي تؤثر على نمو مبادرة 

تھ البلدان المرشحة والبلدان الممتثلة لمبادرة باإلضافة إلى تقریر عن مدى التقدم الذي أحرز
  .EITIالشفافیة 

  
  إستعمال اللجان الفرعیة والمجموعات  -٢

ویجب أن .  مجموعات عمل فرعیة لموضوعات معینة أخرى بحسب المالئمةیجوز للمجلس أن ُینشئ
ین أصحاب یكون الھدف في حالة تكوین أي مجموعة فرعیة أن یعكس بالقدر العملي المستطاع، تكو

ویجوز مساعدة ھذه المجموعات الفرعیة عن طریق . EITI Boardالمصلحة المتعددین بمجلس 
وسوف یترأس المجموعات الفرعیة أعضاء من المجلس تساندھم . مجموعة مالئمة من الخبراء الفنیین

حسب ویجوز أیضًا تمثیل المؤسسات المالیة الدولیة في ھذه المجموعات الفرعیة ب. السكرتاریة
 .المالئمة

  
مع لجنة إدارة صندوق اإلئتمان للواھبین   EITI Board  عالقة مجلس مبادرة الشفافیة  -٣

  Multi-Donor Trust Fundالمتعددین 
 

  لتزوید المساندة المالیة التي تسعى  Multi-Donor Trust Fundتأسس صندوق اإلئتمان متعدد الواھبین
وتقوم لجنة إدارة تتكون من البنك العالمي . بإدارتھ ویقوم البنك العالمي  .EITIإلى تنفیذ مبادرة الشفافیة 

وھناك إقتراح   (MDTF)ر في صندوق اإلئتمان دوال ٥٠٠٫٠٠٠الحكومات التي ساھمت بما یزید عن و
  .بأن یتم إعداد مذكرة تفاھم بین المجلس ولجنة اإلدارة 

  
  دور رئیس المجلس  -٤

 مداوالت ومناقشات المجلس والمؤتمر سعیًا للمحافظة على عالقات سوف یقوم رئیس المجلس بقیادة
تعاونیة بین األعضاء والمشتركین الرئیسیین ومنھم الحكومات والشركات والمجتمع المدني 

ویجب أن یكون الرئیس عضوًا بالمجلس لھ صوت وفي حالة اإلتفاق . والمستثمرین والمؤسسات الدولیة
 فعندئذ یجب أن یكون للرئیس الصوت المرجح في حالة تساوي على نظام التصویت باألغلبیة

  .األصوات
 

 :یجب على الرئیس
  ؛EITIأن یقدم تقریر للمجلس إلى مؤتمر مبادرة الشفافیة   •
أن یتأكد من أن طبیعة تعدد أصحاب المصلحة في المبادرة مصانة ومتجسدة تمامًا في مبادرة   •

  على كافة المستویات؛EITIالشفافیة 
 أمام العالم السیاسي والتجاري على أعلى المستویات بھدف  EITI ُیمثل مبادرة الشفافیة أن  •

بناء إلتزام عالمي أكبر لشفافیة اإلیرادات ولجذب التمویل الالزم من الحكومات والشركات 
 والمؤسسات األخرى؛

 . إلى السكرتاریة اإلستراتیجيتزوید التوجیھ •
 

لمجلس المالئمین واألطراف األخرى ذات الصلة، أن یتولى یجب على الرئیس بمساندة أعضاء ا
 المسئولیة عن تعیین رئیس السكرتاریة واإلشراف علیھ بما في ذلك التوجیھ التشغیلي ومراجعة األداء

  .إزاء خطة عمل ُمتفق علیھا
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تحتاج  یجب على الرئیس أن یعمل مع أعضاء المجلس بین إجتماعات المجلس في الموضوعات التي
ت حیث یمكن فیھا للرئیس ویجب على المجلس أن یوافق على اإلجراءا. دراسة المجلس/ إلى موافقة 

أن یتشاور بخصوص موضوعات معینة بأسلوب إنسیابي سلس للتأكد من إمكانیة إتخاذ اإلجراء بسرعة 
  .عندما یتطلب األمر ذلك

  
  :ترتیبات المجلس  -٥
  

مجلس والمؤتمر بالتعاون مع حكومات البلدان المضیفة سوف تقوم السكرتاریة بتنظیم إجتماعات ال
وسوف .  دوالر١٢٠٫٠٠٠وسوف تتوفر لدى المجلس میزانیة سنویة بمبلغ . واآلخرین بحسب المالئمة

 إجتماعات في السنة على الرغم من أن ةیسمح ذلك بعدد من إجتماعات مجلس اإلدارة تصل إلى أربع
ثة فقط لحضور األعضاء شخصیًا واإلجتماع من خالل المجلس قد یقرر عقد إجتماعین أو ثال

وسوف یقرر المجلس موقع  إجتماع مالئم لغالبیة . إجتماعات الفیدیو أو الھاتف بین ھذه األوقات
  .األعضاء

  
ویجب على . ویحتاج األمر إعطاء مزید من اإلعتبارات لعملیة صنع القرار التي یتبناھا المجلس

افقة باإلجماع في كافة األوقات لیعكس طبیعة وجود أصحاب المصلحة المجلس أن یعمل بأسلوب المو
. ورغم ذلك فقد یكون ھناك مرات یحتاج فیھا األمر إلى التصویت. EITIالمتعددین بمبادرة الشفافیة 

ویجب على كل األعضاء اإلتفاق على آلیة التصویت في اإلجتماع األول للمجلس لموازنة الرغبات 
فعلى سبیل المثال تم . قلیة مع الحاجة إلى وجود عملیة صنع قرار تتمیز بالكفاءةلحمایة األوضاع األ

إبداء إقتراح بأنھ في حالة إذا كان ربع أعضاء المجلس على األقل یطلبون ذلك، فیجوز إعالن موضوع 
وسوف یتم حل ھذه المسائل فقط بغالبیة ثلثي أصوات . یتعلق بالسیاسة كموضوع سیاسة جوھري

   .EITI في حالة تقریرھا بھذه الكیفیة، بموافقة مؤتمرالمجلس و
  

ویشمل ذلك توفیر جداول . یجب على المجلس أن یمارس كافة أنشطتھ بطریقة تتسم بالشفافیة التامة
ویجب أن تكون لغة العمل بالمجلس اإلنجلیزیة على الرغم من أنھ یجب . أعمالھ وأوراقھ ومحاضره

 .ذا تطلب األمر وبحسب ما یوافق علیھ المجلستوفیر ترجمات للغات اإلضافیة إ
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  الحاضرون في كل إجتماع من إجتماعات المجموعة : الملحق د

   IAGاإلستشاریة الدولیة 
  

  EITIاإلجتماع األول للمجموعة اإلستشاریة الدولیة لمبادرة الشفافیة 
  

حي للمجموعة اإلستشاریة الدولیة ، إنعقد اإلجتماع اإلفتتا٢٠٠٥ أغسطس ٢٦في یوم الجمعة الموافق 
EITI IAG    في النكستر ھاوس ، لندن بالمملكة المتحدة.  

  
  

 :الرئیس
Peter Eigen. 

 
  IAGإشترك األعضاء المذكورین فیما یلي من المجموعة اإلستشاریة الدولیة 

Sabit Bagirovمنسق، تحالف تحسین الشفافیة في صناعات اإلستخراج، أزربیجان ،   
Graham Baxter   ،بي بي     ، نائب الرئیس، مسئولیة الشركاتBP  

Edward Bickhamنائب الرئیس التنفیذي، الشئون الخارجیة، أنجلو أمریكان ،  
Oby Ezekwesiliوزیر تنمیة المعادن الصلبة، نیجیریا ،  

 Larry Greenwoodنائب السكرتیر المساعد، وزارة الخارجیة األمریكیة ،  
Gavin Haymanیتنسائد حمالت، جلوبال و، ق 

 Patrick Lafonالسكرتیر العام، مؤتمر أساقفة وسط أفریقیا، الكامیرون ،  
 Sam Laidlawنائب الرئیس التنفیذي، شیفرون ، 
 Karin Lissakersالمستشار األول لجورج سوروس،  معھد المجتمع المفتوح ، 
 Karina Litvackستثمار المسئول إجتماعیًا، إدارة إف آند سي أسیت مانجمنت ، عضو مجلس اإلدارة، رئیس اإلدارة واإل 
 Leiv Lundeوزیر الدولة للتنمیة الدولیة، وزارة الشئون الخارجیة، النرویج ، 
 Samir Sharifovبیجانفیذي، صندوق النفط الوطني في أزر، المدیر التن  
 Yannick Tagandوزیر الشئون الخارجیة، فرنسا ، 
  
 :سكرتاریةالمشتركون عن ال 
   

Charles McPhersonالمستشار األول، قسم النفط والغاز والتعدین والكیماویات، البنك العالمي ،  
Ben Mellor  رئیس سكرتاریة ،  EITI   ،DFID  

Anton Op de Beke,  إقتصادي أول، قسم تنمیة ومراجعة السیاسة، صندوق النقد الدولي  IMF  
   

 
  اإلجتماع الثاني

  
 إنعقد اإلجتماع الثاني للمجموعة اإلستشاریة الدولیة بمبادرة الشفافیة  ٢٠٠٥ أكتوبر ٢١جمعة الموافق في یوم ال

EITI IAGفي مقر البنك العالمي في واشنطون دي سي  .  
 

 :الرئیس
Peter Eigen. 

 
 :إشترك أعضاء المجموعة اإلستشاریة الدولیة التالي أسمائھم

Graham Baxter   بي بي ، BP 
Edward Bickham  من خالل  (ن، أنجلو أمریكاv/c  ( 

Stuart Brooks شیفرون تكساكو ،  
Raul Campos بتروبراس ،  

Tormod Endresen, حكومة النرویج ، 
Dr. Oby Ezekwesiliحكومة نیجیریا ،  
Larry Greenwood, حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة ،  

Gavin Hayman, جلوبال ویتنس ،  
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Delphine Lida, حكومة فرنسا ،  
Father Patrick Lafon,  مؤتمر أساقفة وسط أفریقیا، الكامیرون   

Karin Lissakersمعھد المجتمع المفتوح ،    
Karina Litvack, إف آند سي أسیت مانجمنت ، 

Samir Sharifov, بیجان ، حكومة أزر 
 
 :إعتذارات من 

 . اإلسم من حكومة بیرو لم یتمكن من الحضور
 
 لمشتركون عن السكرتاریةا 

Martin Fetherstonصندوق النقد الدولي ،   
Charles McPhersonالبنك العالمي ،  

Ben Mellorحكومة المملكة المتحدة ،  
 
 اإلجتماع الثالث 

 
 إنعقد اإلجتماع الثالث للمجموعة اإلستشاریة الدولیة لمبادرة الشفافیة ٢٠٠٦ فبرایر ١٦في یوم الخمیس الموافق 

EITI IAGفي فندق ترانسكورب ھیلتون، أبوجا، نیجیریا   
 
 :الرئیس 

Peter Eigen.  
 

 :إشترك أعضاء المجموعة اإلستشاریة الدولیة التالي أسمائھم
Samir Awadبتروبراس ،  

Sabit Baghirov أزربیجان ، تحالف المنظمات الغیر حكومیة في   
Graham Baxterبي بي ،  

Edward Bickhamمریكان   أنجلو أ 
Paul Bonicelli, حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة ،    
Stuart Brooksشیفرون ،  

Tormod Endresen, حكومة النرویج ،  
Oby Ezekwesili, حكومة نیجیریا ،  

Carlos Garaycochea, حكومة بیرو ،  
Gavin Hayman, جلوبال ویتنس ،  
Karin Lissakers, معھد المجتمع المفتوح ،  

Karina Litvackإف آند سي أسیت مانجمنت ،    
Samir Sharifov أزربیجان ، حكومة 

Yannick Tagandحكومة فرنسا ، 
 
 :المشتركون عن السكرتاریة 

Charles McPhersonالبنك العالمي ،  
Ben Mellorحكومة المملكة المتحدة ، 

Jesus Seadeصندوق النقد الدولي ،  
 
 :إعتذارات من 

Patrick Lafonمؤتمر األساقفة الكاثولیك ،  
 
 
 اإلجتماع الرابع 

 
 للمجموعة اإلستشاریة الدولیة لمبادرة الشفافیة الرابع إنعقد اإلجتماع ٢٠٠٦ أبریل ٥في یوم األربعاء الموافق 

EITI IAG ،أزربیجان في فندق بارك حیاة، باكو.  
  

 :الرئیس
Peter Eigen. 
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  :لدولیة التالي أسمائھمإشترك أعضاء المجموعة اإلستشاریة ا 

Sabit Baghirov أزربیجان ، تحالف المنظمات الغیر حكومیة في 
Graham BaxterKبي بي ،    BP 

Edward Bickham أنجلو أمریكان ،   
Stuart Brooksشیفرون ،  

Tormod Endresenحكومة النرویج ،  
Gavin Haymanجلوبال ویتنس ،  

Stephen Krasner المتحدة األمریكیة ، حكومة الوالیات 
Patrick Lafonمؤتمر األساقفة الكاثولیك، غرب أفریقیا ،  

Karin Lissakersمعھد المجتمع المفتوح ،  
Karina Litvackإف آند سي أسیت مانجمنت ،  
Bright Okoguحكومة نیجیریا ،  

Therezinha Serpaبتروبراس ،  
Samir Sharifov أزربیجان ، حكومة 

Jean-Pierre Vidonحكومة فرنسا ،      
 
 المشتركون عن السكرتاریة 

Charles McPhersonالبنك العالمي ،  
Ben Mellorحكومة المملكة المتحدة  

Anton Op de Bekeصندوق النقد الدولي ،  
 
 :إعتذارات من 

Carlos Garaycocheaحكومة بیرو ،   
  
 اإلجتماع الخامس 

 
 للمجموعة اإلستشاریة الدولیة لمبادرة الشفافیة الخامسنعقد اإلجتماع  إ٢٠٠٦   یونیو٢٠في یوم الخمیس الموافق 

EITI IAGفي ھاوس، لندن ، المملكة المتحدة   
 
   
 :الرئیس 

Peter Eigen. 
 
 :إشترك أعضاء المجموعة اإلستشاریة الدولیة التالي أسمائھم 

Sabit Baghirov أزربیجان ، تحالف المنظمات الغیر حكومیة في  
Graham Baxter بي بي ،  

Edward Bickhamأنجلو أمریكان ،  
Stuart Brooksشیفرون ،   

Joaquim Dib Cohenبیترو براس ،  
Tormod Endresenحكومة النرویج ، 

Oby Ezekwesiliحكومة نیجیریا ،    
Carlos Garaycochea, حكومة بیرو ،  

Gavin Haymanجلوبال ویتنس ، 
Stephen Krasnerالمتحدة األمریكیة، حكومة الوالیات  

Patrick Lafonمؤتمر األساقفة الكاثولیك ،  
Karin Lissakersمعھد المجتمع المفتوح ،    

Karina Litvackإف آند سي اسیت مانجمنت ، 
Shahmar Movsumov أزربیجان، حكومة   

Jean-Pierre Vidonحكومة فرنسا ، 
 

 المشتركون عن السكرتاریة
Charles McPherson العالمي، البنك   

Ben Mellorحكومة المملكة المتحدة ،   


