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صدرت هذه المذكرة عن األمانة الدولٌة للمبادرة لتقدٌم التوجٌه للبلدان التً تنفذ المبادرة فٌما ٌتعلق باستٌفاء متطلبات معٌار المبادرة .و ٌُنصح القراء
بالرجوع إلى معٌار المبادرة مباشرة ،واالتصال باألمانة الدولٌة للحصول على مزٌد من اإلٌضاح .تفاصٌل االتصال موجودة على الموقع
www.eiti.org

Please note that this guidance refers to the 2013 Standard. In most
cases, the requirements remain the same and the guidance valid.

شحا ً
مذكرة توجٌهٌة  :1كٌف تصبح بلداً مُر ّ
دلٌلك لعملٌة االشتراك فً مبادرة EITI

المتطلبات الالزمة لكً ٌصبح البلد بلداً مرشحا ً لمبادرة EITI
ٌحدد معٌار مبادرة  EITIالمتطلبات األربعة التالٌة التً ٌنبغً استٌفاؤها لكً ٌصبح البلد بلداً مرشحا ً للمبادرة:
 oمطلوب من الحكومة إصدار بٌان عام واضح وصرٌح ٌفٌد عزمها على تنفٌذ المبادرة.
 oمطلوب من الحكومة تعٌٌن شخص رفٌع المستوى لقٌادة عملٌة تنفٌذ المبادرة.
 oمطلوب من الحكومة االلتزام بالعمل مع المجتمع المدنً والشركات على تنفٌذ المبادرة ،وكذلك إنشاء مجموعة أصحاب المصلحة
المتعددٌن لإلشراف على تنفٌذ المبادرة.
ٌ oنبغً على مجموعة أصحاب المصلحة المتعددٌن إعداد خطة عمل محدّثة تتضمن التكالٌف الكاملة وتتزامن مع المواعٌد النهائٌة
لتسلٌم تقارٌر اإلبالغ والمصادقة التً ٌحددها مجلس إدارة المبادرة.
ٌوجد شرح مفصّل لخطوات االشتراك فً المتطلبات من  1.1إلى  1.1بمعٌار مبادرة .EITI

انرقذو تطهة نهرششح نهًثادسج
عندما ٌُنجز البلد خطوات "االشتراك" وٌرغب فً التقدم بطلب للترشح للمبادرةٌ ،نبغً على الحكومة التقدم بطلب للترشح للمبادرة ،1معتمد
من يجًىعح أصحاب انًصهحح انًرعذدٍَ ،إلى مجلس إدارة المبادرةٌ .نبغً أن ٌتضمّن الطلب وصفا ً لألنشطة التً تم االضطالع بها حتى
تارٌخه ،وأن ٌقدم أدلة تثبت أن كل خطوة من خطوات االشتراك قد تم إنجازها .كما ٌجب أن ٌتضمّن الطلب بٌانات االتصال الخاصة
بالجهات الحكومٌة ومنظمات المجتمع المدنً وأصحاب المصلحة فً القطاع الخاص المعنٌٌن بالتحضٌر لعملٌة تنفٌذ المبادرة.
بمجرد تقدٌمه ،سٌصبح طلب الترشح متاحا ً للجمهور على موقع المبادرةٌ .قوم مجلس إدارة المبادرة ،بالتعاون مع لجنة التوعٌة والترشح
للمبادرة ،بدراسة الطلب وتقٌٌمه وتحدٌد ما إذا كانت خطوات االشتراك قد تم إنجازها .ستعمل األمانة الدولٌة للمبادرة عن كثب مع
الشخص رفٌع المستوى الذي كلفته الحكومة بقٌادة عملٌة تنفٌذ المبادرة الستٌضاح أي مسائل معلقة .تُاء عهً رنك وعهً أٌ يعهىياخ
أخشي يراحح ،ذشفع لجنة التوعٌة والترشح نهًثادسج إلى مجلس إدارة المبادرة توصٌتها بشأن قبول طلب البلد للترشح من عدمهَ .رخز
يجهس إداسج انًثادسج انقشاس انُهائٍ.

________________________

ٌ 1مكن الحصول على النموذج القٌاسً لطلب التقدم من األمانة الدولٌة للمبادرة.

1

________________________________________________________________________________________
الموقع على اإلنترنت www.eiti.org :هاتف +47 22 20 08 00 :فاكس +47 22 83 08 02 :برٌد إلٌكترونًsecretariat@eiti.org :
العنوانEITI Secretariat, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Norway :

مذكرة توجٌهٌة 1

 13نوفمبر 2013

َهذف يجهس إداسج انًثادسج إنً االَرهاء يٍ يعانجح انطهة خالل  8أساتُع يٍ اسراليه .يفضّل انًجهس اذخار قشاساخ انثد فٍ طهثاخ
انثهذاٌ نهرششح فٍ اجرًاعاخ يجهس إداسج انًثادسج ،ويع رنك فقذ َُظش انًجهس فٍ اذخار انقشاس تانرًشَش عهً أعضائه فيما تٍُ ذهك
االجرًاعاخ إرا كاٌ رنك يُاسثا.
عندما ٌعتمد مجلس المبادرة بلداً ما كبلد مرشحٌ ،قوم أٌضا ً بتحدٌد المواعٌد النهائٌة لنشر التقرٌر األول للمبادرة وإنجاز عملٌة المصادقة.
ٌنبغً أن ٌنشر البلد المنفذ للمبادرة التقرٌر األول للمبادرة خالل  18شهراً من تارٌخ انضمامه كبلد مرشح للمبادرة .كما ٌتعٌن على البلد
المرشح للمبادرة البدء فً عملٌة المصادقة خالل عامٌن ونصف من تارٌخ انضمامه كمرشح للمبادرة .تتوافر معلومات إضافٌة حول
السٌاسات المتعلقة بالمواعٌد النهائٌة فً المتطلب  1.1فً معٌار مبادرة .EITI

أين يمكنني العثور على الدعم؟
ذىفش األياَح انذونُح نًثادسج  EITIانذعى نهثهذاٌ انرٍ ذفكش فٍ ذُفُز انًثادسج ،تًا فٍ رنك:
التوجٌه والتدرٌب على معٌار المبادرة ومتطلبات االشتراك فٌها.
تقدٌم المشورة حول أفضل الممارسات المستقاة من البلدان المنفذة األخرى ،وتسهٌل التعلم من األقران فً مجاالت مثل وضع
اختصاصات مجموعة أصحاب المصلحة المتعددٌن ،وتأسٌس أمانة وطنٌة للمبادرة ،وإعداد خطط العمل.
تقدٌم المشورة حول طرق الوصول إلى العون الفنً والمالً.
ال تقدم األمانة الدولٌة دعما ً مالٌا ً .وعاد ًة ما ٌقود جهود الدعم الفنً والمالً المباشر والمتوسط األجل لدعم تنفٌذ المبادرة أصحاب مصلحة
الممول من عدة مانحٌن) ،وبنوك التنمٌة
ّ
آخرون غٌر األمانة الدولٌة  -غالبا ً البنك الدولً (بدعم من صندوق مبادرة  EITIاالستئمانً
اإلقلٌمٌة ،والوكاالت األخرى للتنمٌة الدولٌة ،والوكاالت الثنائٌة ،ومنظمات المجتمع المدنً الدولٌة.
ذثعا ألونىَاخ كم يٍ ذهك انًؤسساخ فًُا َرعهق تانششاكح وانرعاوٌ يع انثهذاٌ انًُفزج نًثادسج  EITIويجاالخ اخرصاص أصحاب انًصهحح،
ًَكٍ أٌ ذشًم انًجاالخ انًىضىعُح نهذعى يٍ قِثَم انًسرشاسٍَ انفٍُُُ كم أو تعض يا َهٍ:
التحفٌز السٌاسً.
ورش عمل لزٌادة توعٌة البلدان المطلوب الوصول إلٌها – اإلقناع بجدوى المبادرة.
توفٌر الدعم الفنً للبلدان التً تستكشف إمكانٌة االلتزام بالمبادرة ،على سبٌل المثال دعم دراسات الجدوى.
تضمٌن المبادرة كجزء من حوار سٌاسات أوسع مع البلد أو أصحاب المصلحة .
دراسات الجدوى.
دراسات فً الحوكمة لتقدٌم المشورة بشأن عمل وإدارة مجموعة أصحاب المصلحة المتعددٌن واألمانة الوطنٌة للمبادرة.
دراسات استطالعٌة حول القطاعات واألهمٌة الجوهرٌة النسبٌة للجوانب التً ٌمكن أن تشملها المبادرة.
دراسات حول القٌود القانونٌة وغٌرها.
ورش عمل حول عملٌة إطالق المبادرة.
تقٌٌم االحتٌاجات من متطلبات مالٌة وفنٌة.
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