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  وعرفان شكر

 

 ليمبا آريستينا من آل وبمساعدة S.E.B. Strategy Ltd1 شرآة من داربي، سيفتون بواسطة التقرير هذا إعداد تم
 ومايكل ديثيريدج، آالن من آل بواسطة التقرير حول للغاية والمفيدة المطولة التعليقات من العديد وضع تم .تايلور وأنا

 معهد في العليا واإلدارة العمل فريق أعضاء من آبير عدد بواسطة التقرير مراجعة تمت .تويبتي الدين وعالء ليفيتسكي،
 ومجموعات والمستثمرين، االستخراجية، الصناعات شرآات ممثلي نم للعديد الشديد باالمتنان المؤلف يدين .العائدات رصد

   .التقرير هذاإعداد  أجل من معهم مقابالت إجراء على جميعًا وافقوا الذين المدني، المجتمع

                                                      

1 S.E.B .Strategy Ltd شرآة مدير هو داربي يفتونس .الدولية والتنمية العامة للسياسات استشارية شرآة هي S.E.B .Strategy، في  عمل وقد 
 على المعلومات من المزيد على االطالع يمكن. 2003 عام منذ الدول من العديد في) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة برامج
   .sebd@sebstrategy.com اإللكتروني البريد عنوان بمراسلة أو www.sebstrategy.com اإللكتروني الموقع
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  تنفيذي ملخص

 

 في) حدة على شرآة لكل ( مفصلة مجملة أو بطريقة اإلفصاح أسلوب تطبيق يجب آان إذا ما موضوع في التقرير هذا يبحث
 مبادرة بدء منذ محتدمًا النقاش هذا ظل ).EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة بتنفيذ تقوم التي البلدان
 هذه بتنفيذ تقوم التي الدول وفي الدولي المستوى على المناقشات في ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية
 قوة أآثر مناقشات يحدد آما إجمالي، بمعيار االرتقاء أجل من تمت التي المناقشات ضعف التقرير ويفحص. المبادرة
 الحكومة مع المناقشات في مفضل آبديل التفصيل بطريقة اإلفصاح أسلوب في المدني المجتمع مجموعات لمساعدة
  . الصناعة ومسؤولي

 على ترآز االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية درةمبا أن إلى أساليب عدة المجملة من خالل  التقارير مؤيدو ويجادل
المفصلة  أو  التقارير بمعلومات يقتعوا  لن المواطنين بأن يجادلون آما الشرآات، مدفوعات على وليس الحكومية، العائدات

 أن لب عليه، والقضاء الفساد على الضوء تسليط في يساعد لن الشرآة مدفوعات عن الكشف وأن حتى يستوعبوها،
 جمهور يدي بين وتضعها وتجارية سياسية مخاطر تخلق وأنها التنافسية، والميزات الشرآات بسرية يضر سوف التقسيم

 مقنع، بشكل عليها بالرد ويقوم المناقشات هذه باستكشاف داربي سيفتون المؤلف يقوم. واع غير استثماري مجتمع أو
  .المفصلة التقارير إعداد ألسلوب يروجون ذينال الشفافية لمؤيدي والمعلومات الخلفيات ليقدم

 إلى الشرآات مدفوعات تفاصيل لتجميع تسعى التي المناقشات من للعديد ضعيفة أرضية هناك أن إلى التقرير يتوصل
 في الشفافية مبادرة في المصالح ألصحاب واضحة مزايا يوفر المفصلة  التقارير إعداد أسلوب أن إلى يشير آما الحكومات،

  :المفصلة التقارير إعداد أسلوب ).EITI (االستخراجية الصناعات المج

  .الحكومة وعائدات الشرآة مدفوعات عن الشفافية من مزيدًا يحقق •

 

 غالًبا التفصيل، بطريقة اإلفصاح عدم حال في إليها ينظرُ التي، الشرآات تواجه التي الكبيرة المخاطر من يخفف •
  .متواطئة أنها أو/ و شفافيةتفتقر إلى ال أنها على خاطئ بشكل

 التفاقيات والتوصل التفاوض على قدرة أآثر األطراف آل فيه تصبح أوسع، دراية على  خلق سوق إلى يؤدي •
  .الطبيعية الموارد الستخراج عادلة

 ).EITI (يةاالستخراج الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تنفذ التي البلدان في هي القاعدة  المفصلة التقارير أصبحت لقد
 ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية بمبادرة الخاصة التقارير برفع تقوم التي البلدان من النصف قرابة إن

 محايدة تكون ألن البلدان، هذه في أنشطتها بممارسة تقوم التي الشرآات وتميل .المفصلة التقارير طريق عن بذلك تقوم
 أنه إال ا اإلجمال، بطريقة اإلفصاح أسلوب تدعيم في تشارك التي الشرآات من فقط قليل عدد كهنا .الشأن بهذا يتعلق فيما
  .األسلوب بهذا تلتزم أن الحكومات فيها قررت التي البلدان في التفصيل بطريقة اإلفصاح أسلوب قبلت قد الشرآات هذه حتى

 عامة يزود لن للحكومة، الشرآات بمدفوعات الخاصة تالمعلوما عن التفصيل بطريقة اإلفصاح أن على التقرير هذا يوافق
 تستطيع بينما .الشرآات عليها تحصل التي واالمتيازات التراخيص نزاهة على الحكم أجل من آافية بمعلومات الجماهير
 عالقطا في الصفقات جدوى من التحقق عمليات تساهم في أن) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة

 مبادرة في المفصلة التقارير أسلوب فإن المتبعة، للعوامل أفضل عام فهم لبناء استخدامها إمكانية مع االستخراجي،
   .المصالح أصحاب اهتمامات آل مع التعامل بمفرده يستطيع لن) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية

 البيانات عن الكشف إلى تؤدي سوف المفصلة التقارير أن من شرآاتال بعض تزعمه ما أن إلى يتوصل التقرير هذا أن إال
 في أنشطتها تمارس شرآة أية أن إلى يشير دليل ثمة هناك وليس .الصحة من له أساس ال إدعاء هو الحساسة، التجارية
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 بلد، أية في نشطتهاأل الشرآات آل ممارسة فترة وطوال .وخيمة عواقب أية واجهت قد المفصلة، التقارير بمعايير تعمل بلد
 ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة عملية من آجزء مدفوعاتها عن تقارير تقديم عليها يجب فإنه
 حاالت تقويم على األحيان بعض في تساعد قد وهي .المساواة قدم على الشرآات آافة تضع المفصلة  التقارير أن حيث

  .تذآر منافسة دون صفقات على التفاوض أجل من المسيطرة الشرآات بها ومتق التي المعلومات احتكار

 سوف العملية هذه مثل بأن تعتقد ألنها الموقف هذا اتخذت قد المفصلة، التقارير أسلوب تعارض التي الشرآات معظم إن
 من للحد طريقة أفضل نبأ خاطئ مفهوم على موقفها ويعتمد .لهم بالنسبة القريب المدى على سياسية مخاطر إلى تؤدي

 بخلق الشرآات بعض تقوم الزعم، هذا على بناء فإنه ذلك، من وبدًال .بالمعلومات الجماهير عامة تزويد عدم هو المخاطر
    .البعيد المدى على آبيرة لمخاطر يؤدي ما وهو عملياتها، تجاه وعداء ضروري غير شك

 المستثمرين، هؤالء بتوعية يقومون الذين الماليين والمحللين ينالمستثمر أن الشرآات بعض تعتقد المنوال، نفس وعلى
 المخاطر من للحد األجل طويلة المزايا إلدراك ضئيلة بجهود يقومون أنهم أو/ و الصناعة هذه إدارة بكيفية جهالء أنهم إما
 وبرغم .البيانات عن صيلالتف بطريقة اإلفصاح دعم ترفض الشرآات بعض فإن لذلك، ونتيجة .المفصلة التقارير طريق عن
 لتشجيع أآبر جهود بذل يمكن أنه الواضح من فإنه شك، محل مازال" الجهل خالل من المخاطر من الحد "أسلوب أن

  .البعيد المدى على المخاطر من للحد الشرآات جهود على الثناء على المستثمرين

 

  التوصيات

 على جهودها  التفصيل غالبية بطريقة لألفصاح الترويج في تشارك التي المدني المجتمع جمعيات ترآز أن يجب .1
 بطريقة اإلفصاح موضوع تجاه محايدًا موقفًا تتخذ الشرآات من العديد أن من بالرغم .الفردية الشرآات من أآثر الحكومات
األفصاح  فرض الحكومات تشجيع إن .الموضوع هذا بخصوص المبادرة اتخاذ على قدرتها بعدم تشعر أنها إال التفصيل،

  .ما بلد في أنشطتها تمارس التي الشرآات لكافة بالنسبة للعمل منصف مستوى خلق إلى يؤدي الشرآات آل على

 لن) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة في قياسي آمعيار المفصلة التقارير أسلوب تفعيل أن .2
 بذلك وهي حدة، على شرآة لكل التقارير بأسلوب االلتزام على المبادرة هذه في المشارآة البلدان غالبية بتشجيع إال يتحقق
 الصناعات مجال في الشفافية لمبادرة الدولية السياسية تغيير محاولة طريق عن ذلك يتحقق ولن . واقعيًا معيارًا تصبح

 مثل على موافقة غير والشرآات البلدان بعض زالت ما بينما المبادرة، إدارة مجلس وضعها والتي) EITI (االستخراجية
 وفقًا ترآيزها وإعادة جهودها بتحويل الموضوع لهذا تروج التي المدني المجتمع جمعيات تقوم أن يجب . األسلوب هذا
  .البلد مستوى على المتبعة القاعدة أوًال تصبح أن بعد إال قياسيًا معيارًا المفصلة التقارير تصبح لن . لذلك

 الدول هذه مساعدة أجل من الناميةو المتقدمة الدول في المدني المجتمع لجمعيات التدريب من للمزيد حاجة هناك أن آما .3
  .للحكومات الشرآات تقدمها التي المدفوعات مستوى تقرر التي المختلفة العوامل فهم في

 الصناعات مجال في يةالشفاف مبادرة تقارير تجميع آيفية عن أخرى هامة لعوامل االهتمام من المزيد بذل ويجب .4
 أو العملية، في للدولة المملوآة الشرآات إشراك بكيفية المثال سبيل على المتعلقة الموضوعات إن ).EITI (االستخراجية

 إدارة مجلس جانب من للتوضيح تحتاج المشترآة، اإلنتاج تجهيزات عن الناتج الحكومي الدخل عن تقارير إعداد آيفية
 مبادرة أن من التأآد بهدف عالمي، مستوى على) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في افيةالشف مبادرة وسكرتارية
 المدني المجتمع جمعيات تتمسك أن يجب .بها موثوق عملية تظل) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية
  .معها التعامل ليتم الموضوعات بهذه الدولية

  :يلي بما تقوم أن المقسمة التقارير إعداد بعملية لتزاماال تقرر التي الدول على يجب .5

 مبادرة تقارير إلعداد به االستعانة تمت الذي المراجع/ للمسؤول المناسبين والوقت الموارد توافر من التحقق •
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  )EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية

 

 عمليات إحدى تنفيذ أثناء اآتشافها يتم اختالفات أية توضيح في بالحق الحكومية والهيئات الشرآات لكل السماح •
  . النهائي التقرير نشر قبل ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة

 المخاطر من الحد مزايا آامل بشكل يفهمون والمستثمرين الماليين المحللين أن من للتحقق الجهود من المزيد بذل يحب .6
  .المكثفة الكشف برامج عن تنتج أن يمكن تيوال البعيد، المدى على
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  مقدمة .1

 

 االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة بتنفيذ تقوم التي البلدان آانت إذا ما إلقاء الضوء على إلى التقرير هذا يسعى
)EITI (حدة على شرآة لكل المعلومات عن الكشف يتطلب قياسي بمعيار تلتزم أن يجب) أنه أو ،)المفصلة اريرالتق أسلوب 

 النقاش إن ).اإلجمالية التقارير أسلوب (الشرآات هويات إلى تشير ال بطريقة العائدات بتدفق الخاصة المعلومات تنشر أن يجب
) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تنفيذ عند المفصلة التقارير أسلوب أو اإلجمالية التقارير أسلوب انتهاج حول
 المدني المجتمع جمعيات مساعدة إلى التقرير هذا ويهدف. 2002 عام المبادرة تطبيق بدء منذ للجدل المثيرة النقاشات أآثر أحد هو

 للنقاش، أفضل فهم تحقيق على) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة برامج في المشارآة والشرآات والحكومات
 بطريقة اإلفصاح أسلوب تؤيد التي) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة برامج حول فعالية ثرأآ بشكل والتحاور
  .التفصيل

 برنامج وجود عدم من واضح بشكل أفضل) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية لمبادرة اإلجمالي البرنامج يعتبر وبينما
  : يلي لما يؤدي التفصيل بطريقة فصاحاإل أسلوب فإن اإلطالق، على

  .الحكومة وعائدات الشرآة مدفوعات عن الشفافية من مزيدًا يحقق •

 

 خاطئ بشكل غالًبا التفصيل، بطريقة اإلفصاح عدم حال في إليها  ينظر التي، الشرآات تواجه التي الكبيرة المخاطر من يخفف •
  .متواطئة أنها أو/ و تفتقر إلى الشفافية أنها على

 

 عادلة التفاقيات والتوصل التفاوض على قدرة أآثر األطراف آل فيه تصبح أوسع، دراية على  خلق سوق إلى يؤدي •
  .الطبيعية الموارد الستخراج

 المجتمع جمعيات عن فضًال والمستثمرين، والتعدين  والغاز شرآات النفط مع  خاصة حوارات عدة طريق عن التقرير هذا إثراء تم
 شفافية تعزيز ولقد  قدم تقرير األرباح، لشفافية وفقًا ترتيبها أو المختلفة الشرآات أداء بين مقارنة عقد إلى التقرير هذا هدفي ال 2.المدني
   .المجال هذا في الشرآة لنشاط وافيًا تقييمًا الدولية، والشفافية العائدات رصد معهد بواسطة نشره تم والذي ،3 العائدات

 التقارير موضوع ما بين اهمية معهم مقابالت إجراء تم من تباين آراء اآتشاف المثير من آان التقرير، هذا إلعداد البحث أثناء
 هذا بخصوص اتفاق لحدوث ضئيلة فرصة هناك أن ويبدو .اإلطالق على عدم أهميته و ، المفصلة والتقارير اإلجمالية
 ستة عن تزيد لمدة المكثف الجدال يظل أن حقيقة فإن آذلك، كني لم إن وحتى هام، الموضوع هذا أن التقرير هذا ويرى .الموضوع

   .قرب عن بالفحص جدير يجعله ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تنفيذ بعد أعوام

                                                      

 هؤالء تمكين بهدف رسمي غير بشكل الشخصية المقابالت إجراء تم حيث التقرير، هذا في مقابلتهم تمت الذين األشخاص أسماء إدراج يتم لم 2
 .وصراحة بحرية التحدث من األشخاص

   http//:www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/promoting_revenue_transparency الموقع راجع 3
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  تمهيد .2

 

  االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة

 البلدان في والمسائلة الشفافية تعزيز بهدف 2002 عام EITI(4 (اجيةاالستخر الصناعات مجال في الشفافية مبادرة انطلقت
 الفساد بها،  إرتفاع نسبة تفشي إلى تميل البلدان هذه أن الدراسات من العديد أظهرت .المعدنية والموارد والغاز بالنفط الغنية
 هذه بها يوجد ال التي الدول عن ةمنخفض نمو معدالت من تعاني أن المحتمل ومن نزاعات، لحدوث ميًال أآثر أنها آما

 الدول هذه معظم في الحكومية العائدات على يغلب ".الثروة إشكالية "أو" الموارد لعنة "مصطلح عليه ُيطلق ما وهو الموارد،
 لالقلي هناك يكون ما غالبًا أن آما االستخراجية، الصناعات شرآات من نسبيًا ضئيل عدد بها يقوم للغاية جوهرية مدفوعات

 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تفترض . الحكومية والعائدات الشرآات مدفوعات حول للعامة المتوافرة المعلومات من جدًا
 الصناعات وشرآات الحكومة (المصالح أصحاب آافة وتجميع والعائدات، المدفوعات هذه حول المعلومات نشر أن) EITI (االستخراجية
 أن يمكن الذي المتبادل والشك التوتر بعض مع مباشر بشكل يتعامل سوف العملية، هذه إلدارة) المدني جتمعالم وجمعيات االستخراجية

  .الموارد لعنة في يسهم

 في عليه العثور يمكن)" EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تفعيل "عليه ُيطلق أن يمكن لما محكم وصف أفضل إن
  :يلي فيما تتمثل والتي ،)"EITI (االستخراجية الصناعات مجال في شفافيةال مبادرة معايير"

 المادية اإليرادات وآل") المدفوعات ("للحكومات الشرآات من والتعدين والغاز للنفط المادية المدفوعات لكل المنتظم النشر .1
 ويمكن ومفهوم شامل بأسلوب ريضع لجمهور ،")اإليرادات ("والتعدين والغاز النفط شرآات من الحكومات تلقتها التي

    . الجمهور من إليه الوصول

 مستقلة وتدقيق مراجعة عملية موضوع واإليرادات المدفوعات تكون بالفعل، والتدقيقات المراجعات هذه مثل تتواجد ال عندما .2
      . والتدقيق للمراجعة العالمية المعايير تطبق مصداقية ذات

 نشرها ويتم والتدقيق للمراجعة العالمية المعايير يطبق مصداقية ذي مستقل مدير جانب من اتواإليراد المدفوعات مطابقة تتم .3
    .إليها التوصل تم التي الفوارق ذلك في بما المطابقة بتلك يتعلق فيما المدير رأي مع

     .للدولة المملوآة المشروعات ذلك في بما الشرآات آل المنهج هذا يشمل .4

      . العام النقاش في ويساهم وتقييمها ومراقبتها اإلجراءات هذه تصميم في آطرف بنشاط المدني المجتمع يشترك .5

 عند الدولية المالية المؤسسات من بمساعدة المنفذة الحكومة جانب من سبق ما لكل مالًيا ومستدامة عامة عمل خطة وضع يتم  .6
  . العمل أمام المحتملة للعوائق قييًماوت للتنفيذ زمنًيا وجدوًال للقياس القابلة الغايات وتشمل الحاجة

 من يتكون دولي إدارة مجلس ذات حيوية عالمية مبادرة اآلن) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تعتبر
 دائمة سكرتارية لجنة ويساعدهم والمستثمرين، المدني المجتمع وجمعيات والشرآات الحكومات من المستوى رفيعي مسؤولين

 المبادرة، بتنفيذ وآسيا وأوروبا وأفريقيا الالتينية أمريكا في دولة 30 تقوم التقرير، هذا آتابة وأثناء .وبرلين أوسلو في توجد
  ).EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقرير من جزء بنشر قامت دولة 11 توجد الدول هذه بين ومن
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  )EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تطبيق التي البلدان

    بورآينافاسو    ألبانيا  **أذربيجان

  الشرقية  تيمور  تنزانيا  بيرو

   الكونغو جمهورية   الوسطى أفريقيا جمهورية  *الجابون

   زامبيا  *قرغيزيا  جمهورية  جمهورية الكونغو الديموقراطية

  *غانا   سيراليون   وبرينسيبي تومي ساو

  *آازاخستان  *غينيا  االستوائية   غينيا

   * ليبيريا  ديفوار   آوت   الكاميرون

  *منغوليا  مدغشقر   مالي

  النرويج  موزمبيق   *موريتانيا

   اليمن   *نيجيريا   النيجر

  ).EITI (تخراجيةاالس الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقارير من أآثر أو واحدًا تقريرًا نشرت (*) بالعالمة المميزة البلدان

  )".EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة مع متوافقة "آدولة عليها التصديق تم (**) بالعالمة المميزة البلدان

 

  المقسمة؟ والتقارير اإلجمالية التقرير معنى ما

 اإلجمالية التقارير موضوع أن الواضح من أصبح) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تنفيذ بداية في
 سياسة وضع في المشارآة المدني المجتمع جمعيات وأغلب الشرآات بعض بين شديد اختالف نقطة آانت المفصلة والتقارير
 الشرآات بعض أشارت .الدولي المستوى على بشأنها والتفاوض) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة
 المفصلة، التقارير بأسلوب) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة التزام حالة في أنه إلى دشدي بوضوح
 الشفافية مبادرة تمسك حالة في أنه أعلنت قد المدني المجتمع جمعيات فإن مماثل، نحو وعلى .المبادرة دعم تستطيع لن فإنها
 ونظرًا .المبادرة دعم مواصلة تستطيع لن بدورها فإنها اإلجمالية، التقارير وببأسل) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في
 بخصوص محايدة) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية لمبادرة الدولية السياسة تكون أن يجب بأنه قرار اتخاذ تم فإنه لهذا،

   .المبادرة تنفذ التي للبلدان ُيترك سوف األسلوبين دبأح االلتزام قرار وأن المفصلة، أو اإلجمالية التقارير أسلوب
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 الكتاب في فقط واحدة صريحة إشارة توجد EITI(5 (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة سياسة مستندات جميع وفي
 إلى ،)EITI() 2005 (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية لمبادرة المرجعي
  :والمقسمة جماليةاإل التقارير موضوع

 الشرآات تقارير حول إعداد المصلحة أصحاب موافقة على الحصول يجب
 القرار اتخاذ ويجب .مفصلة أو إجمالية بطريقة للمبادرة المنفذة والحكومات
  .المضيفة الحكومة بواسطة النهائي

 لكل عنه الكشف يتم واحدًا رقمًا اإلجمال بطريقة اإلفصاح يشهد سوف
 عملية أن من للتحقق االهتمام ترآيز يجب الحالة، هذه وفي .للفوائد تدفق

  .ثقة محل أصبحت التجميع

 لكل مفصال اإلجمالي الرقم التفصيل بطريقة اإلفصاح يشهد سوف
 الخصوص، وجه على الحالة هذه وفي  . حدة ترخيص على أو/ و شرآة
 قابلة وأنها مغزى ذات المفصلة األرقام أن من للتحقق االهتمام ترآيز يجب

  .للمقارنة

 الشفافية من أآبر قدر تحقيق أن إدراك هو) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة مبادئ أحد
 بموجب الكشف جراءة بين للموازنة الشديدة العناية التزام يجب .الحالية والقوانين العقود احترام سياق في يكون أن يجب
  6.التجارية السرية بخصوص الشرآات ومخاوف) EITI (االستخراجية ناعاتالص مجال في الشفافية مبادرة

 

  :المفصلة والتقارير اإلجمالية التقارير من مختلفان نوعان الواقع في هناك

 االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقرير آان إذا :الشرآة حسب المفصلة والتقارير اإلجمالية التقارير •
)EITI (التي اإلسهامات هوية تحديد دون للحيلولة المعلومات يجمع التقرير أن أو الشرآات، قدمتها التي اإلسهامات لىإ يشير 

  .محددة شرآة قدمتها

 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقرير آان إذا :اإليرادات تدفقات حسب المفصلة والتقارير اإلجمالية التقارير •
 أن أو ،)وغيرها والمكافآت والعائدات الضرائب مثل (لألفراد اإليرادات تدفقات حول لتفاصي يقدم) EITI (االستخراجية

  .واحد رقم في المعلومات هذه يجمع التقرير

 ويمكن ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة بيانات بنشر تتعلق خيارات أربعة ظهرت المتغيرات، هذه على وبناًء
 .التالي طالمخط في تلخيصها

 

                                                      

مبادئ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات ن بشكل عام إلى مجموع آل م" سياسة مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية"تشير  5
لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات ، والكتاب المرجعي )2005 (معايير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية، و)2003 (االستخراجية
مالحظات سياسة مبادرة الشفافية وعدد من ، )2006(، ودليل المصادقة على مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية )2005(االستخراجية 

 2007 التي تمت الموافقة عليها بوساطة مجلس إدارة مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية منذ عام في مجال الصناعات االستخراجية 
آتيب ، وتم تلخيصها مؤخرًا في document/org.eitransparency.www://httpيمكن العثور على هذه المستندات على الموقع   .وما بعد ذلك

، والذي يمكن العثور عليه على الموقع )2009 (قواعد مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية
rules/document/org.eitransparency.www://http. 

 مواجهة في التجارية السرية مزاعم أن التقرير هذا يرى .) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية لمبادرة المرجعي الكتاب من 34 صفحة 6
  . 26 إلى 22 من الصفحات على بالتفصيل الموضوع هذا مناقشة تمت .قوية ليست التفصيل بطريقة اإلفصاح

  

 مبادرة سياسة حياد مالحظة المهم من
 الصناعات مجال في الشفافية

 الموضوع بهذا يتعلق فيما االستخراجية
 فيها أشار التي األمثلة بعض هناك ألن
 الشفافية مبادرة إلى والمؤسسات األفراد

 آمعيار االستخراجية ناعاتالص مجال في
 ليس ما وهو اإلجمالية، للتقارير قياسي

.صحيحًا  
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مفصلة حسب الشرآة5  

 X إجمالي Aدفعت الشرآة 
دوالر للحكومة، ودفعت 

...  دوالر، Y مبلغ Bالشرآة 
 .إلخ

 X مبلغ Aدفعات الشرآة 
 دوالر Yدوالر للضرائب، و

 للمكافآت، ودفعت Zللرسوم، و
 ، إلخ ....Bالشرآة 

 إجمالية لكل الشرآات
دفعت آل الشرآات إجمالي 

XXXر مليون دوال 

 Xدفعت آل الشرآات إجمالي 
 دوالر Y للضرائب، ودوالر

 . دوالر للمكافآتZللرسوم، و

 مقسمة حسب تدفق اإليراد إجمالية حسب تدفق اإليراد 

 

 

 مجال في الشفافية مبادرة تقرير نشر طريقة إلى يشير المفصلة  والتقارير اإلجمالية التقارير موضوع أن مالحظة يجب
 مستقل مراجع أو لمسؤول الحكومية والهيئات الشرآات عن الفعلي الكشف وليس النهاية، في) EITI (جيةاالستخرا الصناعات

 التي الجهات آل من بالتفصيل مقسمة ببيانات تزويده تم إذا إال بوظيفته القيام المسؤول يستطيع ال .البيانات لتجميع تعيينه يتم
 آل تقارير سرية على الحفاظ عليه سيكون المراجع أو المسؤول فإن إجمالية، ةصيغ في التقرير نشر يتم وحيثما .التقارير تقدم

 تقديم جهات من معطيات أو الوقت من المزيد فعليًا يتطلب ال مقسم تقرير إعداد ألن هامة نقطة هذه وتعد .حكومية وهيئة شرآة
  .التقارير

 

  التقارير؟ من أسلوب بكل التزمت التي البلدان هي ما

 مبادرة تقارير بتقديم منها بلد 11 قام ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة بتنفيذ تقوم بلد 30 بين من
 سالفة األربعة الكشف خيارات من بخيارين االلتزام تم اإلجراءات، سياق وفي ).EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية
  :تاليال المخطط في تلخيصها تم آما الذآر،

. 
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  مفصلة حسب الشرآة

 غانا
 غينيا
 ليبيريا
 منغوليا
 نيجيريا

  إجمالية لكل الشرآات

 أذربيجان
 الكاميرون
 آازاخستان

 جمهورية قرغيزيا
 موريتانيا

 مفصلة حسب تدفق اإليراد إجمالية حسب تدفق اإليراد 

 

 

 تدفقات في شرآة آل دفعته الذي المبلغ جميعها تحدد رياونيجي ومنغوليا وليبيريا وغينيا غانا في نشرها تم التي التقارير إن
 قرغيزيا وجمهورية وآازاخستان والجابون والكاميرون أذربيجان وفي .النقد

) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقارير تشير وموريتانيا،
   .حدة على شرآة لكل وليس الفردية اإليرادات تدفقات إلى

 مبادرة تطبق حكومة آل حسب اإليرادات تدفقات تقسيم أسلوب اجانته إن
 في الجرأة بعض إلى يشير ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية
 11 إجمالي من بلدان خمسة قيام حقيقة فإن ذلك، إلى وباإلضافة .الكشف صالح
 ،)EITI (جيةاالستخرا الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقارير بتقديم دولة

 بالنسبة الممكن من أنه يوضح مفصلة، الشرآات أرقام فيها تكون بطريقة
 أفضل قياسي تقسيم بمعيار االلتزام بهدف الشرآات مع تتفاوض أن للحكومات
 .للكشف

   الموضوع؟ هذا بخصوص االستخراجية الصناعات شرآات سياسة هي ما

 بشكل) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة برامج تتنوع
 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة سياسة تعتبر حيث آلخر، بلد من آبير

 ولكنها الكشف، لمعايير األدنى الحد وتقدم عمل آإطار) EITI (االستخراجية
 ونتيجة .بشأنها قرار باتخاذ ليقوم بلد لكل الموضوعات من آبيرًا عددًا تترك
 القرار ألن المفصلة أو اإلجمالية التقارير تدعم التعدين أو النفط شرآات إحدى آانت إذا التقنية احيةالن من يهم ال فإنه لذلك،
 التوصل يمكن ال حيث بلد، آل في المتعددين المصالح أصحاب من قيادية مجموعة بواسطة اتخاذه يتم سوف الصدد هذا في

تم إساءة اإلعالن بشكل آبير عن 
أنشطة الدول فيما يتعلق بالتقارير 

، حيث المفصلةاإلجمالية والتقارير 
 بلداأعلنت العديد من المنظمات أن 

قد انتهج أسلوب ) نيجيريا( فقط اواحد
والواقع أن قرابة   .لةالمفصالتقارير 
 التي تقوم البلدانمن ) ةخمس(النصف 

برفع التقارير الخاصة بمبادرة 
الشفافية في مجال الصناعات 

االستخراجية، تقوم بذلك عن طريق 
  .المفصلةالتقارير 
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 بشكل الشرآات تنتهجها التي المختلفة األساليب فحص يتم أن دالمفي من أنه إال 7.الحكومة بواسطة الخصوص بهذا التفاقية
 والتقارير اإلجمالية للتقارير مختلفة أساليب خمسة على يتعرف أن للمرء يمكن .مختلفة أساليب بعدة النقاش على تسيطر ألنها سريع
  :المقسمة

 أنشطتها فيها تمارس التي الدول آل في ومتسق قوي بشكل الشرآات بعض تكتلت :اإلجمالية التقارير أسلوب دعم •
 التقارير أسلوب انتهاج أجل من ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة برامج فيها ُتطبق والتي

 جيدًا مثاًال) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تنفيذ في ExxonMobil أسلوب يعتبر .اإلجمالية
   8.لذلك

 

 يتم ما اتباع سياسة الشرآات بعض لدى يوجد :اإلجمالية التقارير نحو جاهاالت •
 تم إذا ولكن الحكومة، أو المصلحة أصحاب مجموعة بواسطة عليه االتفاق
  .اإلجمالي للكشف تفضيلها عن تعلن فسوف عليها الضغط

 

 دولة لكل وفقًا سياستها الشرآات بعض تقرر :مختلفة لدول مختلفة أساليب •
 هذا بخصوص لديها سياسة وجود عدم BP شرآة أعلنت فمثًال، .ةحد على

 مجال في الشفافية مبادرة تقارير عن الكشف اختارت أنها إال الموضوع،
  9أذربيجان، في بها الخاصة الفردية) EITI (االستخراجية الصناعات
 االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقارير أن من بالرغم

)EITI (شرآة وتكشف .إجمالي بشكل نشرها يتم ألساسيةا Anglo 

American أضخم تستضيف التي بلدا 12 الـ في للحكومة مدفوعاتها عن 
 االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة في.الشرآة عمليات

)EITI(، وتكشف للحكومات تقدمها التي المدفوعات عن الشرآات تكشف 
  10.تتلقاه الذي لالدخ عن    الحكومات        

 

 مجموعة بواسطة عليه االتفاق يتم ما اتباع سياسة تفضل الفئة هذه في الشرآات :المفصلة التقارير نحو االتجاه •
 وفقًا للكشف Shell شرآة سياسة تعتبر .المفصل للكشف تفضيلها عن أعلنت ولكنها الحكومة، أو المصلحة أصحاب
  : الفئة هذه في لشرآة جيدًا مثاًال) EITI (ستخراجيةاال الصناعات مجال في الشفافية لمبادرة

   .مفصل أو إجمالي بشكل الشرآات مدفوعات عن الكشف لتقرر المضيفة للحكومات يعود األمر أن هو منظورنا

                                                      

 قانون يحظر .المصالح أصحاب مجموعة قرارات لتنفيذ تشريعية أو رقابية تغييرات تجري أن الحاالت بعض في للحكومة الضروري من يكون قد 7
 أو يإجمال بأسلوب نشرها سيتم آان إذا عما النظر بغض (آخر لطرف ما لشرآة الضريبية المعلومات على الكشف الدول بعض في مثًال الضرائب
 ).مفصل

، إال أنه يجب مالحظة aspx.transparency_local_community/Corporate/com.exxonmobil.www://httpراجع الموقع اإللكتروني 8 
أو حيث يكون الكشف أحد المتطلبات المالية للمستثمرين مثل ) مثل نيجيريا( تنتهج هذا األسلوب  تقدم بيانات مقسمة في الدول التيExxonMobilأن 

  ).آما في تشاد على سبيل المثال(مؤسسة التمويل الدولية 
  
 الموقع على BP األذربيجاني االستدامة تقرير من 59و 50 الصفحات راجع 9

http//:www.bp.com/liveassets/bp_internet/bp_caspian/bp_caspian_en/STAGING/local_assets/downloads_pdfs/s/BP
_in_Azerbaijan_Sustainability_Report_2007_en_final.pdf.  
 .pdf.15_04_2008_gr/docs/aa/com.investis.www://httpأمريكي للمجتمع   من التقرير األنجلو20انظر صفحة 10 

انتهجت العديد من الشرآات التي تعمل 
في مجال الصناعات االستخراجية 

 سياسات مختلفة فيما يتعلق بأسلوب
الكشف الذي تفضله في مبادرة 

الشفافية في مجال الصناعات 
وتعكس األساليب   .  االستخراجية

المختلفة تباعدًا في اآلراء بين 
الشرآات فيما يتعلق باألسلوب األفضل 

 البلدان إلدارة المخاطر السياسية في 
  .التي تمارس أنشطتها فيها
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 تقوم شرآة آل في مدفوعاتها عن بالكشف شرآة آل قيام بأسلوب بدأنا فقد الرأي، هذا عن تعبيرنا من وبالرغم
 تحول ودوافع وجيهة أسباب هناك آان إذا إال ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية ةمبادر بتنفيذ
  11.ذلك دون

 
 بشكل بالكشف Talisman Energyو Statoil-Hydro مثل الشرآات من قليل عدد يقوم :المقسمة التقارير أسلوب دعم •

 هذه أن من بالرغم فيها، أنشطتها بممارسة تقوم التي الدول آل في للحكومات للمدفوعات اإلجمالي المستوى عن مسبق
  12.اإليرادات لتدفقات وفقًا تقسيمها يتم ال المعلومات

 

 أن) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تطبيق في المشارآين المصالح ألصحاب بالنسبة الهام ومن
 أنه إدراك أيضًا الهام من أنه آما .الموضوع هذا في الشرآات بين ءفي اآلرا واسع نطاق هناك اختالفات على أن يدرآوا
 الصناعات قطاع في الجنسيات متعددة الرئيسية الشرآات بعض اتخذتها التي المواقف السابق القسم يحدد بينما

 المملوآة الرئيسية الشرآات تتخذها التي اآلراء) الحاالت بعض في أهمية واألآثر بل (أيضًا الهام من فإنه االستخراجية،
 ما دولة في للدولة المملوآة المحلية الشرآات آراء عن فضًال الدولية، العمليات في باالستثمار اآلن تقوم والتي للدولة،

  :إلى تحتاج فهي التفصيل، بطريقة اإلفصاح عملية لتشجيع تسعى التي المدني المجتمع لجمعيات بالنسبة ). ُوجدت إن(

 ضرر أي يسبب لم التفصيل بطريقة اإلفصاح دعم أن وتوضيح للكشف مسبقًا أسلوبًا تتخذ التي الشرآات على الثناء •
 المجتمع لجمعيات يكون أن ويمكن األسلوب، هذا تتخذ التي للشرآات إيجابية مكافأة هناك يكون أن يجب . الشرآات لهذه

  13.الشرآات هذه لجهود العلني التقدير في دورًا المدني

 تترك األآبر الشرآات بعض ألن نظرًا . الموضوع هذا بخصوص موفقها عن بلد آل في دائم بشكل شرآة آل سؤال •
 الشرآة بداخل يوجد أن تمامًا الممكن من فإنه الشرآات، لمديري واالجتماعية السياسية المخاطر إدارة بكيفية المتعلقة القرارات
  .له مناوئين وآخرين المفصلة التقارير ألسلوب مساندين أشخاص الواحدة

 هذا في انفتاحًا أآثر موفقًا لتنتهج األخرى الشرآات تشجيع لمحاولة التفصيل بطريقة اإلفصاح تؤيد التي الشرآات مناصرة •
 .الموضوع

  

  التقرير بأسلوب تتعلق هامة أخرى موضوعات

                                                      

  
  :يمكن العثور على سياسة شرآة شل على 11

governm_to_payments/responsibly_influence_using/society/energy_responsible/content/home/com.shell.www://http
html.ptg_approach_our/approach_our/ents.  

 
 ويمكن http//:www.talisman-energy.com/responsibility/transparency/?disclaimer=1 على Talisman سياسة على العثور يمكن12 

-http//:www.talisman :الموقع على بها الخاص االجتماعية المسؤولية تقرير من 34 صفحة على للحكومات المدفوعات فاصيلت على العثور
energy.com/upload/important_links/16/06/2007crreport-final.pdf. الشرآات هذه أن التقرير هذا في مقابلتهم تمت من بعض الحظ 

 أن أو) إيران في Statoil (رشاوى تدفع أنها إما الشرآة أن في شك هناك آان حيث المأل، أمام محرج لموقع تعرضت ألنها األسلوب هذه اتبعت قد
 السابق استثمارها من Talisman شرآة (التشغيل من استلمتها التي للعائدات المضيف البلد حكومة إنفاق آيفية حول شديد لنقد تعرضت الشرآة

 آوسيلة أو/و والفساد االتهامات من للحماية آوسيلة التفصيلية التقارير اعتبرتا الشرآتين آال أن هنا للدهشة المثير ).السودان في) اآلن المسلوب(
  .الشرآات من بدًال حكوماتال على يرآز النفط عائدات إنفاق آيفية فحص أن لضمان

 
 والشفافية العائدات رصد لمعهد التابع العائدات شفافية تعزيز مشروع عن الناتجة والتأييد التسويق عمليات أن من التحقق بذلك، القيام أمثلة من 13

   .المتراخية للشرآات فقط ارةاإلش مجرد وليس التقرير، في إليها المشار المرتفع األداء ذات الشرآات مدح على ترآز إنما الدولية،
 



 )EITI( االستخراجية الصناعات مجال في يةالشفاف لمبادرة وفقًا حدة على شرآة لكل التقارير إعداد حالة

www.revenuewatch.org 14

 وبالرغم ،)EITI (ستخراجيةاال الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقارير تجميع بأسلوب يتعلقان آخران موضوعان هناك
 الشرآات دور) 1( .موجز بشكل دراستهما يستحقان أنهما إال المفصلة، أو اإلجمالية التقارير بمسألة مباشرة يختصا ال أنهما من

   .الحكومي اإلنتاج أسهم قيمة عن اإلعالن طريقة) 2(و التقارير، إعداد عملية في للدولة المملوآة

 

  )EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة إجراءات في لدولةل المملوآة الشرآات دور

 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة إجراءات في المشارآة الحكومية والشرآات للهيئات التقارير إعداد متطلبات تعتبر بينما
 والمشارآة للدولة المملوآة الشرآات دور على خاص اهتمام ترآيز يجب أنه إال آاف، بشكل واضحة ،)EITI (االستخراجية

 مازالت بالموارد الغنية الدول من القليل أن من بالرغم والغاز النفط قطاع في أساسي بشكل الشرآات تلك توجد .المبادرة في
 هو الشرآات هذه مثل دور على الترآيز أهمية سبب إن .عامة شرآة خالل من القطاع في مباشر بشكل تشارك فيها الدولة

 ما عادًة التي الموضوعات أنواع إن . والخاص العام القطاعين في المتضاربة والدوافع والوظائف األدوار من خليطًا تمثل هاأن
  :هي) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة بإجراءات وتتعلق الخاص القطاع في مثيالتها عن الشرآات هذه تبعد

 خالل من (شرآة أية تتبعها التي المعتادة بالطريقة سواء للحكومة مدفوعات بتقديم الشرآة تقوم األحوال من العديد في •
  ).األخرى الشرآات من اإليرادات تجميع مثل (لإليرادات تحصيل آشرآة العمل طريق عن أو ،)والعائدات الضرائب دفع

 عندما حتى .القطاع بإدارة تتعلق مالية غير رقابية مسؤوليات للدولة المملوآة للشرآة يكون البلدان بعض في •
 على للغاية قوي تأثير للشرآة يكون أن المستبعد من فليس مباشر، رقابي دور لديها ليس للدولة المملوآة الشرآة تكون
  .القطاع سياسة

 شرآةلل يكون أن الشائع فمن مخزون، أو ما لحقل بالتشغيل القائمة هي ليست للدولة المملوآة الشرآة تكون عندما حتى •
  .الدولة في االستخراجية العمليات آل في أو العديد في أسهمًا

 من الحكومة حصة تسويق عن غالبًا مسؤولة تكون سوف للدولة المملوآة الشرآة فإن للنفط، المنتجة البلدان حالة في •
  . اإلنتاج مشارآة تعاقدات بموجب النفط عن الناتجة األرباح

 للمتطلبات آاستجابة تكوينها تم باإلنتاج مرتبطة غير أفرع أو وحدات للدولة المملوآة للشرآات سيكون ما غالبًا •
 والبنية الصحية والرعاية التعليم مثل عامة خدمات تقديم مثل (لربح المدرة غير األدوار من بنوع للقيام أو الحكومية،
   ).اإلنتاج مناطق في التحتية

 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة برامج وتشغيل تصميم على لقائمينا لألشخاص بالنسبة المهم من فإنه األسباب، ولهذه
 تجاهل عدم من التحقق بهدف للدولة المملوآة الشرآات في التقارير إعداد متطلبات بدراسة يقوموا أن ،)EITI (االستخراجية

 بضرورة التقرير هذا يوصي ).EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة إجراءات في اإليرادات تدفقات
 الصناعات مجال في الشفافية لمبادرة الدولية السكرتارية ومكتب اإلدارة مجلس طريق عن أآبر بعمق الموضوع هذا دراسة

 في التقارير إعداد إجراءات في الشرآات هذه إشراك آيفية حول إضافية إرشادات تطوير يجب آما ،)EITI (االستخراجية
 الحد فإن بالعمل، للدولة المملوآة الشرآة فيها تقوم التي البلدان في ).EITI (االستخراجية الصناعات مجال يف الشفافية مبادرة
 بين بوضوح التمييز إلى) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقرير يؤدي أن هو القياسية للمعايير األدنى
 الغير األنشطة من الشرآة بواسطة تكونت التي والعوائد تشغيل، شرآة بصفتها للدولة وآةالممل الشرآة بواسطة تكونت التي العوائد
  .الحكومة عن نيابة الشرآة بواسطة تحصيلها تم التي والعائدات باإلنتاج، المتعلقة

 

  اإلنتاج حصة حول التقارير إعداد

 محددة آمية على تحصل أن للحكومة الشائع فمن إلنتاج،ا لمشارآة اتفاقيات على تعتمد والتي والغاز للنفط المنتجة البلدان في
 المشغلة الشرآة بواسطة اإلنتاج من الحصة هذه بيع يتم وأحيانًا .للمجال المشغلة الشرآة من الغاز أو النفط من" عينية"و
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 تسويق هيئات تكليف يتم األخرى البلدان بعض وفي للدولة، المملوآة الشرآة بواسطة بيعها يتم وأحيانًا الحكومة، عن بالنيابة
 اإلنتاج حصة قيمة حول التقارير إعداد طريقة إجراءات إن .نقد بالبلد إلى الخاصة اإلنتاج حصة بتحويل الدولة وغاز نفط

 مثًال، أذربيجان البلدان، بعض ففي .لالختالط تعرضت ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة بموجب
 تحويلها يتم التي العيني اإلنتاج حصة تفاصيل على) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية بادرةم تقارير تشتمل
 وموريتانيا، الجابون مثل أخرى، بلدان  وفي ).الغاز من المكعبة األمتار وآالف النفط من البراميل بماليين ُمقاسة (الحكومة إلى
   . الحكومة إلى تحويلها تم التي والغاز النفط لمبيعات النهائية ةالنقدي القيمة حول تفاصيل التقارير تقدم

 تعتمد الفعلي لإلنتاج قيمة وضع الممكن من ليس فإنه للنقل، المتغيرة والتكاليف 14والغاز، النفط جودة درجات لتنوع نظرًا
 اإلنتاج حصة تحويل عملية فإن لكذ وعلى ).إنترميديات تكساس ويست وخام برينت خام (للنفط الشائعة األسعار على ببساطة
 المتقلبة للطبيعة ونظرًا .مناسبة ضوابط استخدام حالة في وذلك الفساد، حدوث تمامًا فيها يسهل عملية هي نقد إلى الحكومية
 لالسه من فإنه واحدة، صفقة في بيعها يمكن التي النفط من نسبيًا الكبيرة والكميات األجنبي الصرف وأسعار السلع ألسعار
 الذي الوقت عن قليًال يختلف وقت في تمت قد البيع عملية بأن تقرير إعداد طريق عن األرباح باختالس يقوم أن واحد لشخص

 أجل من المجال هذا في البحث من لمزيد حاجة هناك ).مختلف صرف وبسعر مختلف بسعر البيع يتم وبذلك (بالفعل البيع فيه تم
 نفس في أنه إال الموضوع، هذا مع) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة يرتقار تعامل آيفية حول توصيات وضع
) 1 (من آل تفاصيل تشمل أن يجب) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقارير بأن التقرير هذا يوصي الوقت
 إجمالي) 3 (التقرير، فترة في والغاز النفط مبيعات أسعار متوسط) 2 (الحكومات، عليها تحصل التي اإلنتاج حصة من الفعلية الكمية
  ).المحلية بالعملة أو األمريكي بالدوالر سواء (والغاز النفط مبيعات من الحكومة عليه تتحصل التي المبلغ

  الكامل بالكشف الخاصة للمناقشات االستجابات .3

 

 الدولي المستوى على تتم وهي اإلجمالية التقارير صالح في والشرآات تالحكوما بها تقوم التي المناقشات من ضخم آم هناك
 التقرير من القسم هذا يوضح ).EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة برامج فيها ُتطبق التي البلدان وفي
  .معها ويتجاوب النقاشات هذه من بعض

 

 ).EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة هدف هو ليس الشرآة مدفوعات على الترآيز إن :1 الحجة
  .الحكومية العائدات شفافية على جهودها المبادرة ترآز أن يجب

 أنهم هو المفصلة التقارير على األساسي اعتراضهم أن التقرير، هذا إعداد أثناء مقابلتهم تمت الذين األشخاص من العديد أعلن
 والتحقق الشرآات مسائلة إلى ،)النفقات وخاصة (للمسائلة وقابليتها الحكومية العائدات شفافية من تمامااله حولت أنها مقتنعين

 الحكومية غير للمنظمات واحد سبب هناك أن أعتقد "مقابلتهم تمت الذين أحد صرح وقد ". تدفعه أن يجب ما تدفع "آانت أنها من
  ".الشرآات مهاجمة لها يتيح شيء تمنحها أن في أمًال وذلك المفصلة، المدفوعات معلومات تفضل حتى

 منها الهدف آان وسواء نفسها،) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة بتاريخ النقاش هذا من جزء ويتعلق
 أحدث إن .مساءلتها ودرجة والشرآات الحكومات شفافية على دومًا الترآيز أو أساسي، بشكل الحكومات على دومًا الترآيز

 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة مبادئ –) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة لسياسة عليه الموافقة تمت بيان
  :للمسائلة الحكومة قابلية على آبيرًا ترآيزًا يضع –) EITI) (2003 (االستخراجية

 الوطنية التنمية لصالح وتتم السيادة ذات الحكومات مهمة هي ما بلد واطنيم لصالح الطبيعية الموارد ثروة إدارة أن على نؤآد
  . لديها

                                                      

 نوعيات تصدير ذلك بعد يمكن .الدولة في مختلفة حقول من المستخرج النفط جودة في واضحة اختالفات وجود الدول بعض في الشائع غير من ليس 14
  .المختلفة النفط أنواع من آخليط أو مستقل بشكل سواء النفط من مختلفة جودة
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 عن واإلبالغ النقاش على الجمهور يساعد أن يمكن الزمن عبر ومصروفاتها الحكومة لعائدات الجمهور معرفة أن ندرك
  . مستدامة تنمية أجل من والواقعية المالئمة الخيارات

 مبادئ وتستمر .والشرآات الحكومات على المبادرة لترآيز واضحة نية أيضًا هناك آانت بدايةال من أنه إدراك يجب ولكن
  :لتوضح )EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة

 العام المال األرتقاء بإدارة إلى والحاجة االستخراجية الصناعات في والشرآات الحكومات جانب من الشفافية أهمية على نؤآد
  . والمسائلة

 ُأضيفت(. التجارية األعمال وفي الحكومية والعمليات العامة الحياة في والمسائلة للشفافية عالية معايير بتشجيع نلتزم
  )االنتباه لفت عالمات

 االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة إلجراءات يمكن: متعمد والشرآات الحكومات على المزدوج الترآيز إن
)EITI(، أي على الصعب من يكون وسوف مصداقية، أآثر تكون معلومات عن الكشف الصفقات، طرفي فحص طريق عن 

 للكشف الترويج مجهودات أن بالمالحظة الجدير ولكن . عمد عن المعلومات تحريف) الشرآة أو الحكومة سواء (الطرفين من
 عددينالمت المصالح أصحاب مجموعة على ترآيزها يتم أن يجب المفصل
 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة إجراءات على يشرفون الذين

 الكشف تؤيد التي األطراف قامت .الحكومة وعلى) EITI (االستخراجية
 حقيقة من بالرغم الشرآات على جهودها بترآيز الدول بعض في المفصل
 الكشف يجب التي المعلومات لتقرير النهاية في الحكومة يد في السلطة وجود
 بعض في المبادرة اتخاذ تجاه االرتياح بعدم الشرآات معظم تشعر .عنها

 اعتبارها يتم أن ترغب ال وهي .المفصلة التقارير مثل الموضوعات
 إن .األخرى الشرآات عن أقل أو أعلى قياسية بمعايير مطالبة آشرآات

 وفس أنها أوضحت التقرير هذا إعداد إثناء مقابلتها تمت التي الشرآات معظم
 آان وإذا الحكومة، بواسطة المعلومات تقسيم قرار اتخاذ تم إذا أآثر براحة تشعر
  .البلد هذا في أنشطتها تمارس التي الشرآات آل على إجباري الكشف هذا

 بخصوص مختلفة نظر بوجهات المختلفون المصالح أصحاب يؤمن وبينما
 القيمة فإن والشرآات، الحكومات على ترآز أن يجب أو ترآز) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة أن

 القياسية والمعايير المتعددين المصالح أصحاب أسلوب هو) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية لمبادرة الكبيرة
 .بمفردهم معها التعامل ىعل قادرين غير أنهم يشعرون التي الموضوعات مع بالتعامل المصالح أصحاب لكل تسمح بها الدولية

 يشعر التي الريبة بسبب وذلك العائدات شفافية تجاه واحد جانب من إيجابي إجراء اتخاذ على قدرتها بعدم الحكومات تشعر قد
 أسلوب انتهاج تريد ال قد الشرآات فإن بأعلى، أوضحنا وآما مشابه، نحو وعلى .الحكومات من العديد تجاه المواطنون بها

 مشارآة فرض خالل ومن المصالح، أصحاب آافة إشراك طريق وعن .المدفوعات عن الكشف بخصوص واحد انبج من مسبق
 من يمكن التي الوحيدة الوسيلة هي) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة فإن ما، دولة في تعمل التي الشرآات آل

  .التفصيل بطريقة اإلفصاح نوعية من الحساسة الموضوعات مع معقول بشكل يتعاملوا أن المصلحة ألصحاب خاللها

 

  .يريدونها التي المعلومات األشخاص تمنح لن المفصلة المعلومات إن :2 الحجة

 لن التفصيل بطريقة اإلفصاح بأن يؤمنون الذين األشخاص يطرحه ما هو المعلومات تفصيل ضد شيوعًا النقاشات أآثر أحد إن
 تدفع التي الشرآات بتحديد لهم تسمح سوف التي المعلومات وهي :يريدونها التي بالمعلومات عليًاف المصالح أصحاب يزود
 مبادرة برامج من متنوعة مجموعة تنتهج المختلفة البلدان أن حقيقة من جزئيًا الجدال ونشأ .أخرى شرآات من أقل أو أآثر

  : هي بها االلتزام للبلد يمكن التي للفحص الثالثة ستوياتالم .للدولة) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية

إن المنظمات التي ترّوج للكشف 
ترآز جهودها على المقسم يجب أن 

الحكومات المضيفة أآثر من الشرآات 
الفردية، والتي تكون أحيانًا غير 

موافقة على اتخاذ المبادرة في هذا 
حتى إن آانت تفضل (الموضوع 

 ).التقارير المقسمة
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 بجمع ليقوم) مالية مراجعة شرآة عادًة (مستقل مسؤول تعيين الخيار هذا في يتم دفعه؟ تم الذي المبلغ ما :1 الخيار •
 تفسيرات إليجاد والسعي ،)مراجعتها وليس (بينها والتوفيق الحكومية، والهيئات الشرآات من المعلومات
 يجب .استلمتها أنها الحكومة وتقول دفعتها، أنها الشرآات تقول التي اإلجمالية بالمبالغ تقرير وتقديم لالختالفات،

 تقدم التي البلدان غالبية تنتهجه الذي األسلوب هو هذا .تمامًا صحيحة للمسؤول المقدمة المعلومات آافة أن من التحقق
  ).EITI (االستخراجية تالصناعا مجال في الشفافية مبادرة تقارير

 

 بتجميع يكتفي أال المستقل المسؤول من ُيطلب الخيار هذا وفي بالفعل؟ دفعه تم دفعه يجب آان ما هل :2 الخيار •
 قد .البيانات صحة من للتحقق اختبارات إجراء أيضًا عليه يجب ولكن الحكومية، العائدات وبيانات الشرآة مدفوعات

 والضرائب اإلنتاج قيمة حساب عند للبضائع متسقة أسعار استخدام من التأآد ثلم بسيطة االختبارات هذه تكون
 غانا في) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقارير قامت فقد .العائدات مثل به المرتبطة
 سواء لتحديد لحكومةوا الشرآة حسابات لفحص مراجع تعيين المسؤول من األمر يتطلب قد آما .الخيار هذا بتنفيذ
 خضوع بتقييم تقوم الحكومات أن أو/ و صحيح بشكل تدفعها أن يجب التي المدفوعات بحساب تقوم الشرآات آانت

 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقارير انتهجته الذي األسلوب هو هذا .صحيح بشكل للضرائب الشرآة
 ولكنه للضرائب،" عادًال "مبلغًا تدفع الشرآة آانت إذا ما مسألة مع الخيار هذا يتعامل ال . نيجيريا في) EITI (االستخراجية

 التي المدفوعات صحيح بشكل بتقييم تقوم) صحيح بشكل نفسها بتقييم تقوم الشرآات أو (الحكومة آانت إذا ما تقرير في يساعد
  .دفعها يتم أن يجب

 

 أسعار في آبيرة ارتفاعات تشهد التي الحالية للفترة ًانظر للضرائب؟" عادلة "مبالغ الشرآات تدفع هل :3 الخيار •
 الصناعات من العائدات من" عادلة "مبالغ على يحصلون آانوا ما إذا يسألون األشخاص من العديد فإن السلع،

. وغيرها االستخراج وتكلفة السوق وظروف الحالي التعاقد شروط آل اعتبارها في اإلجابة تضع أن ويجب .االستخراجية
 برنامج نطاق في هذا بتضمين) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية لمبادرة  البلدان المنفذة من أي تقم لم لهذاو

 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة إجراءات خارج للتعاقدات بمراجعات تقوم منها العديد أن من بالرغم لديها، المبادرة
   ).EITI (االستخراجية

 من أن هي) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة إجراءات في المشارآة الشرآات من لعديدا مخاوف إن
 الفحص من الثالث الخيار ترويج أو تحقيق في المعلومات استخدام في يأملون إنما الشرآة، لمدفوعات المقسم بالنشر يطالبون
 تقدمها التي المدفوعات مستوى فحص بمجرد التعاقد 15عدالة درجة تحديد تمامًا يصعب أنه الصحيح من .أعاله الموضح
 هذه تلخيص يمكن .للحكومة الشرآة دفع طريقة على تؤثر التي العوامل من الكبير المدى إلى ذلك ويرجع .للحكومة الشرآة
   .التالي اإلطار في العوامل

  التعدين وعمليات النفط عن الناتجة األرباح مستوى على تؤثر التي العوامل
 إن للغاية، محدودة واستخراج استكشاف عمليات بها يوجد التي الدول في :آبيرة سياسية مخاطر احتمال/األول المستثمر ميزة
 الجيولوجية، المعلومات من القليل عنها يوجد التي المناطق في االستثمار طريق عن أآبر مخاطر الشرآات تحتمل وجد،
 على األآبر المخاطر هذه تنعكس.   األساسيين األجانب والمستثمرين الحكومة بين التفاعل نع بسيط تاريخ إال يوجد ال وحيث

                                                      

  
 بدون المعقول التعريف إن .الخصوص بهذا مختلفة آراء لديهم يكون سوف المختلفين المصالح أصحاب ألن خطيرًا مرًاأ" العدالة "تعريف يعتبر 15

  .والمستثمرين بالتشغيل القائمة والشرآة فيه، التشغيل يتم الذي والمجتمع البلد، ومزايا مخاوف بين يوازن الذي التعاقد هو" العادل "التعاقد أن هو جدال
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 قدرتها إلثبات تحتاج ألنها للدولة مفيدًا يكون أن يمكن" األول للمستثمر "تفضيلية بنود توفير إن.  أآبر بعائد الشرآة
  .معهم مستديمة القاتع وإقامة المستثمرين اجتذاب بمقدورها أنه المرتقبين للمستثمرين

  
 على اعتمادًا والحكومات للشرآات مختلفة عائدات المشروعات تحقق سوف  :البضائع أسعار دورة في المشروع توقيت
 التسعينيات، أواخر في إبرامها تم التي التعاقدات من العديد المثال، سبيل فعلى.  المشروع فترة أثناء للبضائع المتوقع السعر
  .الضرائب من نسبيًا منخفضة لمستويات بنود أوجدت وبالتالي للبضائع، نسبيًا نخفضةم بأسعار التزمت

  
فبعضها قد يكون   .تتنوع مخزونات المعادن وحقول النفط والغاز بشكل آبير في شكلها وترآيبها  :المخزون/الترآيب الجيولوجي للحقل

آما أن   .قد تتطلب استثمار جيولوجي ضخم للغاية ليتم استخراجها) رضمثل حقول النفط العميقة على األ(سهل االستخراج، بينما األخرى 
 للمخاطر يمكنآما .الحقل تكون اقتصادية أو غير اقتصادية التكلفة بالنسبة لالستخراج بأسعار مختلفة للسلع/األجزاء المختلفة من المخزون

 مخزون أو حقل من استخراجها يمكن التي الكمية تقديرات  ر أن تتغييفمن الشائع  .االستخراج عملية بدء بعد تستمر أن الجيولوجية
  .االستخراج عملية أثناء الجيولوجي للتكوين الشرآة مفهوم تطور مع
 

 بشكل يتنوع النهائي البيع سعر فإن ذلك وعلى آلخر، حقل من هائل بشكل والغاز النفط جودة تختلف : المخزون/الحقل جودة
 من آثيرًا أعلى أسعار مقابل) أخرى منتجات إلى بسهولة تكريره يمكن الذي النفط أي (لسهلا الخفيف الخام بيع يتم :آبير
 وعلى ).الصناعات بعض في لالستخدام مناسب غير يكون ما وغالبًا التكرير من المزيد يتطلب والذي (الصعب الثقيل الخام
 االختالفات هذه إن . المخزون في المعدن خام رآيزت لدرجة وفقًا هائل بشكل تتنوع سوف المعادن مخزونات فإن مماثل، نحو
 أفران مثل األخرى التحتية البنية قرب على معتمدة أيضًا هي المعدن، أو الغاز أو النفط قيمة ثم ومن والحقول، المخزونات جودة في

  .النفط تكرير ومعامل المعادن صهر
 

 اقتصادية بتكلفة) والنفط والماس الذهب مثل (العالية لجودةا ذات المستخرجة المواد يتيسر نقل بعض بينما :األسواق قرب
 يتطلب المثال سبيل على الغاز استغالل إن .األسواق من للقرب وفقًا آبير بشكل تختلف المنتجات بعض قيمة فإن العالم، حول
 غياب يؤدي األحيان، بعض في .المستهلكين أو المحلية المرافق إلى المنتج يوصل أنابيب خط أو للغاية ضخمة غاز ناقالت إما

 مماثل، نحو وعلى .تجاريًا استغالله من بدله إشعاله أو الغاز تصريف يتم إن إلى البترول بإنتاج المرتبط للغاز المحلية السوق
 المنتج بيع ةمن ناحية اقتصادي يكون أنه حيث النقل لتكاليف نظرًا منخفضة قيمة لها يكون قد) والجرانيت الرمال مثل (المعادن بعض فإن

  . الدولي السوق من بدًال محليًا
 

 لعملية المطلوب االستثمار من مختلفة مستويات المختلفة المشروعات تتطلب :المال ورأس التحتية البنية نفقات تكاليف
 والموانئ يةالحديد والسكك الطرق مثل (الموجودة التحتية البنية من مقربة على تكون والتي المحلية الموارد هذه .االستخراج
 مرافق بناء أخرى موارد تتطلب قد .االستخراج بعملية للقيام المال رأس من نسبيًا أقل نفقات تتطلب قد) األنابيب وخطوط
 بشكل متغيرة أحيانًا تكون) التحتية للبنية الحديد مثل (المال رأس نفقات أسعار .السلع ونقل الستخراج جديدة أساسية تحتية وبنية
  .آبير

 
 اإلنتاج لمرحلة وفقًا الجارية التشغيل تكاليف من مختلفة مستويات المخزونات أو الحقول لبعض يكون سوف :التشغيل فتكالي
 .التشغيل عملية وفعالية ؛)الوقت مع هائل بشكل تتنوع أن يمكن والتي (والعمالة للمواد العالمية لألسعار ووفقًا فيها، تكون التي
  . باألرباح المرتبطة الضرائب من للحد تؤدي سوف األعلى التشغيل تكاليف إن
 

 الشرآات .المشروع إيرادات تدفقات على يؤثر سوف التشغيل شرآة بواسطة المشروع تمويل طريقة إن :التمويل ترتيبات
 واضح بشكل للمشروعات أعلى تكاليف تتحمل سوف األسهم على الدين من للغاية عالية بمستويات مشروعاتها تمول التي

 البلد مشارآة تكاليف" تحمل "التشغيل شرآة من مطلوبًا يكون بينما . الحكومات عائدات من بدورها تحد والتي ،)الفوائد دفع(
 تكلفة فإن ،)التكاليف من حصتها تدفع ال ولكنها ما مشروع في األسهم من مئوية نسبة البلد تأخذ حينما مثًال (المشروع في

   .التشغيل شرآة بواسطة استردادها يتم سوف األرباح
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 الشرآات تقدم سوف. المشروع بها يوجد التي للمرحلة وفقًا آبير بشكل للحكومة المدفوعات تختلف سوف :المشروع مرحلة
 حتى .الوقت هذا أثناء) لإلنشاءات نتيجة (للغاية واضحة الشرآة آانت إذا حتى المشروع، تطور أثناء للغاية قليلة مدفوعات

 أن الشائع غير من وليس .المشروع تطور أثناء تحملتها التي التكاليف استرجاع الشرآة تواصل سوف اج،اإلنت مرحلة بدء بعد
  .للحكومة آبيرة مدفوعات تقديم في الشرآة تبدأ أن قبل اإلنتاج من سنوات عدة األمر يستغرق

 
 المشروع في للغاية مبكر بشكل دفوعاتالم تقديم أجل من التعاقدات بعض ترتيب يمكن :التعاقد في المختلفة المالية البنود

 العوائد بواسطة تعويضها يتم سوف المدفوعات هذه أن إال ،)لإلنتاج مكافآت أو للتوقيع مكافآت شكل في أحيانًا يكون(
   .المشروع فترة طوال للحكومة المنخفضة

 
 نتيجة اإلنتاج في المتوقعة غير يراتالتأخ من يعاني أن مشروع ألي بالنسبة الشائع غير من ليس :المتوقعة غير األحداث
 إلى األحيان بعض في ذلك يؤدي قد. وغيرها الطبيعية والكوارث والنزاعات األمن مخاوف أو البيئية المشكالت أو للحوادث
  .للمشروع الكلية الربحية على بالغ بشكل األخرى الحاالت بعض في يؤثر وقد لإلنتاج، مؤقت توقف

 

  

 

 أن) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة عمليات في المشارآين المصالح حابألص بالنسبة المهم من
 إلى النظر بمجرد تقديرها يتم أن يمكن التعاقد عدالة أن في للتفكير األشخاص يضطر ال وبالتالي العوامل، هذه آافة يستوعبوا
 الكشف تم وإذا المتغيرات، هذه لفهم تدريب على المصالح أصحاب حصل إذا ولكن .للحكومة المقدمة المدفوعات مستويات

 المشروع من المختلفة المراحل في المدفوعات مستوى معرفة لألشخاص يمكن حتى (سنوات عدة فترة خالل المعلومات عن
 الصناعات لمشروعات أفضل فهم تطوير المصالح ألصحاب الممكن من يصبح فإنه ،)المختلفة السوق ظروف وفي
    .خراجيةاالست

 يمكن مسبقة طريقة في مشروع آل في مبكرة مرحلة في تفكر أن للشرآات بالنسبة الهام من يكون ذلك، آل وبالرغم من قول 
 الخلل هذا مع التعامل سياسة إن .لديهم التشغيل عمليات على المطبق المالي للنظام العام الفهم في الخلل مع التعامل خاللها من
 زيادة إن .اإلطالق على مجدية غير سياسة هي إنما بالوضع، ملمة غير الجماهير عامة بأن إلعالنا طريق عن الفهم في

 نقص عن تنتج التي والمخاطر الفهم سوء حاالت مع التعامل في أآبر فرصة له أنه إال صعبًا، أمرًا يعد العام والفهم الوعي
  . األساس من الموضوع مع التعامل عدم من بدًال المعرفة،

 

  .الفساد حاالت الآتشاف استخدامها يمكن معلومات يوفر لن شرآة آل مدفوعات عن الكشف إن :3 لحجةا

 بشكل ترآز المبادرة هذه بأن اعتقاد هناك ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تنفذ التي البلدان آل في
 مبادرة اعتبار إن .حدة على شرآة لكل المعلومات نشر يتم لم ما اآتشافه يمكن لن الفساد وأن الفساد، مقاومة على واضح
 إن .األوساط من العديد في للجدل مثيرًا أمرًا سيظل الفساد لمقاومة آمبادرة) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية
 المالية المراجعة إعادة على شتملت ال البلدان معظم في) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة إجراءات
 مجال في الشفافية مبادرة إلجراءات الحاالت أغلب في للغاية الصعب من فسيكون وبالتالي والحكومة، الشرآة لبيانات

 تأييد أن تعتقد الشرآات بعض فإن وبالتالي .الشرآات مدفوعات في الفساد تكتشف أن) EITI (االستخراجية الصناعات
 إجراءات تقدمه أن يمكن لما أساس، على ترتكز ال والتي الواقعية، غير الشعبية التوقعات الرتفاع يؤدي مةالمقس التقارير
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  ).EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة

 آل تفحص ال فهي/ الفساد لمقاومة قانونية مبادرة ليست) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة إن
 فإن المالية، التقارير مع الحال هو وآما .البلد في مستقل فرد أو حكومية هيئة لكل شرآة آل بواسطة تتم التي المدفوعات

 إلجمالي آلية صورة تقدم حتى صفقات عدة تجمع) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقارير
 الشفافية مبادرة إجراءات في المشارآين المصالح أصحاب أراد إذا .للحكومة) الشرآات أو (الشرآة تقدمها التي المدفوعات

 في األدلة عن تبحث بحيث للفساد، مقاومة قانونية عملية المبادرة هذه تكون أن) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في
 التقارير إجمال أو تفصيل مسألة تكون لن بشأنها للتفاوض يحتاجون التي األساسية النقطة فإن يوم، بعد يومًا الفساد مظاهر
 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة بمسؤول الخاصة المراجعة بنود أن من التحقق على يرآزوا أن يجب ولكن . النهائية

 المراجعة عملية أن وضمان والحكومة، الشرآة لبيانات آاملة مالية بمراجعة تقوم أن الشرآة من تتطلب) EITI (االستخراجية
 أو الغاز أو النفط آمية أي (للشرآة الفعلي اإلنتاج مع تتماشى للحكومة المدفوعة والعائدات الضرائب آانت إذا ما تحديد تشمل

 تكاليف معايرة وعلى الشرآة تكاليف على االهتمام ترآيز أيضًا المفيد من ).بالفعل إنتاجها تم التي المعدنية المواد أو المعادن
 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة إن .العالم حول المشابهة المشروعات في التشغيل شرآات ابلمق في الشرآات تشغيل

) نيجيريا مثل (البلدان بعض أن من بالرغم مستقل، مسؤول بواسطة الفحص من المستوى هذا تتطلب ال) EITI (االستخراجية
  16.لديها) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة إلجراءات آاملة مراجعة عمليات بتنفيذ قامت

 آلي مستوى على الفساد الآتشاف استخدامه يمكن للحكومة الشرآة بواسطة المدفوع المبلغ إجمالي فإن  وفي نهاية القول،
 حقول أحد نم المالي العائد على ستؤثر التي المتغيرات أن) أعاله (2 الحجة تبين بينما .حدة على شرآة لكل للتقارير بالنسبة
 انطباع على للحصول جيدًا المقسمة البيانات استخدام يمكنهم العوامل هذه يفهمون الذي الخبراء فإن معدني، مخزون أو النفط
 أن احتمال هناك آان ما إذا تحدد وبالتالي المختلفة، الشرآات تدفعه ما بين واضحة اختالفات أية هناك آان إذا ما حول عام

 أن أو صحيح، بشكل الشرآة هذه وعائدات ضرائب بتقييم تقوم ال الحكومة أن أو تدفعه، أن يجب ما دفعت ال الشرآات إحدى
 مسؤولة وتكون للدولة مملوآة شرآة هناك تكون فعندما ذلك، إلى وباإلضافة . تجاوز فيه بشكل صياغتها تم قد الترخيص بنود
 للحكومة المملوآة الشرآة هذه آانت إذا ما تحديد في تساعد قد قسمةالم التقارير فإن األخرى، الشرآات من العوائد تجميع عن
  .ال أم بالكامل جمعتها التي العائدات مبالغ بتحويل تقوم

 اآتشاف في تساعد ال قد) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة أن تزعم التي والحكومات الشرآات إن
 مجال في الشفافية مبادرة إجراءات تقدمه سوف لما الشعبية التوقعات مستوى أن يف محقة هي الفردية، الفساد حاالت

 مجال في الشفافية لمبادرة يمكن الوقت، مرور ومع .بحرص معه للتعامل يحتاج سوف ،)EITI (االستخراجية الصناعات
 عن الكشف أن مفادها ثقافة سستؤ أنها حيث الفساد، لمنع فعالة وقائية آأداة تعمل أن) EITI (االستخراجية الصناعات
 اإلفصاح فإن عاليه، أوضحنا آما ولكن ثابتة، قواعد تعتبر إنما لها الشعبية والمراقبة الحكومات وعائدات الشرآات مدفوعات
 الصياغة خالل من الكشف في الفشل ولكن .شرآة لكل الفساد مدفوعات باآتشاف أساسي بشكل يسمح لن التفصيل بطريقة
 وقد .الكشف من المستوى هذا تؤيد ال التي الحكومية والهيئات الشرآات تجاه مطلوبة غير شعبية ريبة يسبب سوف المقسمة
   ).أعاله راجع (المختلفة الشرآات لتعاقدات النسبية األسهم بمالحظة مرتبطة الريبة هذه تكون

 سوف والحكومات الشرآات فإن وبالتالي .ولةمقب أو معقولة أسبابها آانت إذا عما النظر بغض تتواجد السياسية المخاطر إن
 والهيئات الشرآات بشأن ريبتهم تؤدي الذين األشخاص مع الجدال من بدًال المخاطر مع التعامل طريق عن مواقفها من تحّسن

 النسبية األسهم لتحديد المقسمة البيانات استخدام إمكانية عن النظر وبغض .المخاطر هذه زيادة في المساعدة إلى الحكومية
 إدراآًا يخلق التفصيل بطريقة اإلفصاح فإن الفساد، لمقاومة آأداة استخدامها أو االستخراجية، للصناعات المختلفة للعمليات

                                                      

 آتيب في االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة مسؤول بواسطة المطلوب الفحص مستوى حول التفاصيل من المزيد على العثور يمكن 16
 المختارة المراجعة شرآة من األقل على ُيطلب .الشفافية مبادرة على المصادقة ودليل المرجعي االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة
 القياسية للمعاير وفقًا مراجعتها بالفعل تم التي والحكومة الشرآة بيانات بتجميع تقوم أن االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة لآمسؤو
  ).بذلك للمبادرة المنفذة البلدان معظم تقوم وال (المقدمة المعلومات مراجعة بإعادة يقوم أن المسؤول من ُيطلب ال .الدولية
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 مع دائم بشكل التفصيل بطريقة اإلفصاح يتعامل ال قد .المحتمل للفساد ويشير والحكومة الشرآة بين التعامل لسرية شعبيًا
 والهيئات الشرآات تجاه الريبة لحدوث الضرورية غير األسباب يزيل بالتأآيد ولكنه مناقشتها، اريالج المحددة الموضوعات

  .الحكومية

 

 يسبب وسوف التعاقدات، في التجارية السرية بنود يخرق سوف للحكومة شرآة آل مدفوعات عن الكشف إن :4 الحجة
  .للشرآات تجارية مساوئ

 نشر أن) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة في ةالمشارآ والحكومات الشرآات بعض زعمت
 الشرآة منافسي يزود أو/ و والحكومات الشرآات بين التعاقدات في السرية بنود لخرق يؤدي سوف المقسمة المعلومات
 أثناء في . التالي اإلطار جعةمرا ُيرجى حصرية، ملكية ذات بيانات اعتباره يمكن ما حول مناقشة على لالطالع .مفيدة بمعلومات
 بشأن مخاوفهم أن ،)للتقسيم المناوئة الشرآات من العاملين يشمل بما (تقريبًا مقابلتهم تمت من آل أعلن التقرير، هذا تحضير
  . األساس من موجودة غير أو للغاية ضئيلة إما الحقيقة في آانت التجارية السرية

 معظم في األطراف جميع وافقت .بالسرية خاصة بنود على تحتوي والشرآات كوماتالح بين التعاقدات من العديد أن والحق
 مقسمة، أو إجمالية التقارير ينشرون آانوا سواء ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تنفذ التي البلدان
 تعيينه تم الذي المراجع أو المستقل سؤولللم المعلومات عن بالكشف األطراف لجميع للسماح البنود هذه عن التخلي على

 .عنها التخلي عدم يستدعي ما ليس هناك فإنه االتفاقيات، هذه عن التخلي عن متفقان الطرفين أن وطالما .البيانات لتجميع
 يةآل وجود دون ببساطة ممكن غير) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة في البلد مشارآة أن الواقع

   .أخرى ألطراف المعلومات عن بالكشف والشرآات للحكومات تسمح قانونية أو تطوعية
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  الحصرية؟ الملكية ذات المعلومات هي ما

 تريد ال التي والشرآات الحكومية الهيئات لدى تتواجد ما غالبًا" الحصرية الملكية ذات المعلومات "عن الكشف لعدم الحاجة إن
 مع تعاقداتها عن الكشف تريد ال التي الشرآات بواسطة أآبر بشكل أو المقسمة، المدفوعات بيانات نشر في تشارك أن

 أنها على صورها أبسط في الحصرية الملكية ذات المعلومات تعريف يمكن .للدولة المملوآة الموارد الستخراج الحكومات
 عند الخصوص وجه على شائعًا هذا ويعد .المنافسين من غيرها أو للعامة مملوآة تعتبر وال الشرآة، تمتلكها التي المعلومات
 لتميز إما فيه باالستثمار الشرآة تقوم محدد منتج أو مارآة مثل للشرآات، الفكرية والملكية التجارية العالمات مع التعامل
 عن الشرآة هذه تميز يالت الخدمات أو المنتجات أحد بيع تنمية أجل من أو ،)التجارية العالمات حالة في (المنافسين عن نفسها

 تحتاج فهي المنتجات، أحد تطوير في استثماراتها حماية بهدف أنه ما، شرآة تزعم قد الفكرية، الملكية حالة وفي .مثيالتها
 تكاليف يدفعوا لم الذين (المنافسين منع أجل من وذلك الخدمة أو المنتج هذا عن األساسية المعلومات سرية على للحفاظ
 منظمة مثل الدولية المؤسسات في وآذلك (الدول من العديد في دعمًا يلقى األسلوب هذا مثل إن .خدمتها أو منتجها قليدت من) للتطوير
 التقليد، على القائمين ومعاقبة لديها، الحصرية الملكية بيانات استخدام إساءة من الشرآات تحمي التي القوانين جانب من) العالمية التجارة

  .المنتج بيع أو بتصنيع يتعلق فيما محدودة لفترة االحتكار حق رآةالش منح ضمان أو/و

  :يلي ما إلى االستخراجية الصناعات سياق في الحصرية الملكية بيانات تشير قد

 مالية مبالغ باستثمار الشرآات تقوم ما غالبًا .المعدنية المواد مخزون أو الغاز أو النفط بحقل الخاصة الجيولوجية البيانات
 بيانات فيها تتوافر التي الدول ففي .اقتصادية طريقة بأفضل استخراجه وآيفية المخزون وترآيب حجم لتحديد للغاية آبيرة

 العمليات لتطوير تسعى التي األخرى الشرآات على أفضلية للشرآة المعلومات هذه مثل تمنح للعامة، للغاية محدودة جيولوجية
  .المجاورة المناطق في

 المواد مقابل ممكن مبلغ أقل دفع على قدرتها هي شرآة ألية التنافسية الميزة إن .والربحية االستخراج بتكلفة ةالمتعلق البيانات
 بكم أحيانًا مهتمة تكون الشرآات فإن ولذلك .ممكن قدر بأآبر وفعالة رخيصة بتكلفة منتجاتها ونقل وتكرير واستخراج الخام

 تدفعه ما مثل (االستخراج امتياز مقابل تدفعه الذي والمبلغ التشغيل، اليفتك بخصوص عنها اإلفصاح تم التي المعلومات
 .حدة على مشروع لكل المحققة بالربحية الخاصة المعلومات عن فضًال ،)وغيرها اإلنتاج وأسهم والعوائد والضرائب للمكافآت

 والحاجة عملياتها، عن المعلومات من كنمم قدر بأآبر االحتفاظ في الشرآة رغبة بين واضح تضارب الظروف هذه في ينشأ وقد
  17.العامة الموارد استخراج آيفية بخصوص العامة المسائلة

 

 مقارنة الشفافية، ومطالب الفحص من متكافئ غير لمستوى تتعرض االستخراجية الصناعات أن الشرآات بعض تزعم
  :يلي لما الصناعات لهذه أآبر بفحص للقيام الحالة توضيح يمكن .األخرى بالصناعات

  .فعال بشكل للعامة مملوك مورد باستخراج تكليفها يتم •

 

 فرصة على تحصل ما نادرًا البلد ألن والفحص الشفافية من لمزيد ضرورة هناك. متجدد غير مورد باستخراج تقوم هي •
  .الموارد لهذه الجيد لالستغالل ثانية

                                                      

 عدم أن ما شرآة زعمت إذا .آذلك للحكومة جيد أمر الحصرية الملكية بيانات سرية ضمان بأن أيضًا الحكومات إقناع الظروف بعض يف تم 17
 اإلفصاح عدم بأن إقناعها يمكن الحكومة فإن األرباح، هذه على ضرائب بفرض ذلك بعد تقوم الحكومة وأن األرباح، زيادة في يساعد سوف اإلفصاح
 الشرآاء يريد ال والتي االستخراجية، الصناعات عمليات في بأسهم الحكومة تحتفظ عندما تعقيدًا أآثر النقاش هذا يصبح .العائد بزيادة لها يسمح

 آشريك دورها بين التعارض من الحكومة تعاني سوف الظروف هذه وفي .الحساسية من درجة ذات بيانات أنه يعتقدون عما اإلفصاح فيها اآلخرون
  .العامة الموارد استغالل مشروعات في والمسائلة الشفافية ضمان عن مسؤوليتها وبين ستثمار،اال في
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  ).الحكومة عائدات أغلبية توفر قد الشرآات من قليل عدد أي (للغاية ومرآز للغاية آبير المدفوعات مستوى يكون ما غالبًا •

 عن تكشف) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة إجراءات بأن الزعم أن مقابلتهم تمت الذين من العديد أبدى
  :يلي لما وذلك الوجود، وعديم مجدي غير أنه تبين قد السرية، المعلومات

 إلى المدفوعات مستويات إلى النظر بمجرد) األرباح مثل (رئيسية تجارية معلومات تحديد للفرد يمكن ال أنه حقيقة •
 سيكون أنه حتى ،)20 إلى 18 الصفحات على اإلطار في أوضحنا آما (العمل في األخرى العوامل من العديد هناك  .الحكومة

  .للحكومة المدفوعات إلى رالنظ بمجرد المفيدة التجارية المعلومات التقاط للغاية الصعب من

 

 معدالت على أو المشترآة، اإلنتاج مشروعات أو والشرآات، الحكومات بين التعاقدات حول المعلومات من الهائلة الكميات •
   . Wood-Mackenzie مثل شرآات من بالفعل تتوافر النفط، حقول على التجارية العائدات

 

 حصرية ملكية ذات بيانات عن الكشف) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تفرض ال •
 فيها ما شرآة تقوم التي الدول في .الفردية التشغيل عمليات وأرباح التشغيلية التكاليف أو الجيولوجية آالمعلومات

 مجال في ةالشفافي مبادرة تقارير من البيانات الستقاء محاولة أية فإن غاز،/ نفط حقل أو واحد منجم من أآثر بتشغيل
 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقارير حتى أنه لحقيقة نظرًا معقولة غير تصبح سوف) EITI (االستخراجية الصناعات

  .عملياتها آل خالل من الحكومة تقدمها التي المدفوعات تجمع التفصيل، بطريقة) EITI (االستخراجية

 معلومات لنشر يؤدي قد اإلفصاح أن هي مقابلتهم، تمت الذين األشخاص بين اإلجماع بعض شهدت التي الوحيدة المنطقة إن
 المستثمرون تحمل .مواردها تنمية مؤخرًا بدأت التي الدول مثل ،"ناشئة استخراجية صناعات ذات بلدان "في حساسية ذات

 الدول، هذه في لالستثمار مختلفة بدرجات جمة مخاطر البلدان هذه مثل في األوائل
 تفاوضوا فقد وبالتالي االستكشاف، في ضخمة أموال باستثمار البلدان  هذه فقامت
 الصناعات ذات البلدان عكس وعلى . المخاطر هذه عن لتعويضهم مميزة صفقة بشأن
 وقد بالفعل، متاح المعلومات من ضئيل قدر الواقع في هناك يكون فقد تطورًا، األآثر
 من للغاية البسيطة الكميات عن ىحت باإلفصاح مهددين األوائل المستثمرون يكون

 أحد على المطبق المالي النظام عن اإلفصاح فإن ذلك، عن وفضًال .المعلومات
 تميزًا أآثر بنود بشأن التفاوض على الحكومة قدرة من يقلل قد المبكرة المشروعات

 آل وحماية الجتذاب الحاجة فإن ذلك، قول وبعد .الرئيسيين المستثمرين مع
 بالمخاطر مقارنتها يجب للحكومة، التفاوضية واالحتياجات األوائل المستثمرين
 في الشفافية لمبادرة المنفذة البلدان غالبية أن مالحظة الهام من .اإلفصاح لعدم السياسية
 الصناعات ذات البلدان فئة ضمن تندرج ال حاليًا) EITI (االستخراجية الصناعات مجال

   .الناشئة االستخراجية

 تنافسية، مخاطرة يوجد قد المدفوعات عن اإلفصاح أن في مخاطرة هناك نآا إذا حتى
 شرآات آل تعرض) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة فإن

 .الدولة في التشغيل شرآات آل مشارآة فرض طريق عن المخاطرة لهذه التشغيل
 وعلى ".متبادل بشكل للهجوم معرضة "الشرآات تصبح أن إلى العملية هذه وتؤدي
 من تستفيد سوف األخرى الشرآات أن إال للمخاطر، تتعرض قد الشرآات بعض فإن ذلك،
  . السوق في المتزايدة المعلومات آمية

 سنوية حسابات تحضير الشرآات من مطلوبًا يكون ،)االقتصادي والتعاون التنمية منظمة دول في وبالتأآيد (البلدان أغلب في

 مدفوعاتها أن الشرآات اعتبرت إذا
 يتم حتى حساسة طبيعة ذات للحكومة
 يةالشفاف مبادرة إجراءات في إجمالها

 االستخراجية الصناعات مجال في
)EITI(، أيضا أن  المرجح من فإنها

 على العامة باطالع السماح ضد تكون
 وبالتالي .للشرآة السنوية الملفات
 الحكومات بأن مخاطرة فهناك

 اإلجمالية التقارير تؤيد التي والشرآات
 الصناعات مجال في الشفافية لمبادرة

 عملية تؤيد قد ،)EITI (االستخراجية
 المعلومات من أقل معلومات تكشف
  .للعامة المتاحة
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 مثل (للشرآة والتشغيل التسجيل بعمليات الخاصة المعلومات تجميع عن المسؤولة الحكومية الهيئة مع بهاترتي يجب محلية
 أن ويحب العام بالسجل تتعلق مسألة اعتبارها يتم ما عادًة الشرآات تعدها التي التقارير إن ).الشرآات هيئة أو الشرآات سجل
 ملفات بترتيب تقوم أن أيضًا منها ُيطلب فسوف الدولة، هذه بورصة في ما شرآة إدراج تم إذا .للعامة نظريًا متاح يكون

 من ليس النامية الدول من العديد في التقارير هذه تكون العملي، الجانب وعلى .دورية بصفة المالي أدائها حول لمعلومات
 تكون قد .للشرآة السنوية لملفاتا على االطالع أجل من تحصيلها يتم رسوم وجود نسبيًا الشائع ومن إليها، الوصول السهل
 االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة وتقارير التقارير هذه في المالية المعلومات تقديم آيفية في اختالفات هناك

)EITI.( واحد رقم في الحكومية للهيئات المدفوعات إجمال يجب) يوبالتال ،)شرآة لكل اإليرادات لتدفقات يشير ال رقم أي 
 النقطة أن إال االختالفات، هذه عن النظر بغض ولكن .النقدي األساس من بدًال تسوية حسابات على الحسابات تكوين سيتم

 مبادرة إجراءات في إجمالها يتم حتى حساسة طبيعة ذات للحكومة مدفوعاتها أن الشرآات اعتبرت إذا :هي تظل األساسية
 على العامة باطالع السماح صالح في تكون أال أيضًا المرجح من فإنها ،)EITI( االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية
 الحكومات بأن مخاطرة هناك .العالم حول واإلفصاح الشرآة لمسائلة السائد لالتجاه مخالفًا يعد ما وهو للشرآة، السنوية الملفات

 أن يجب) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية ادرةمب تقارير بأن توحي قد اإلجمالي القياسي المعيار تؤيد التي والشرآات
  ).الشرآة ملفات من العديد عبر موزعة آانت وإن حتى (بالفعل للعامة المتاحة المعلومات من أقل معلومات تقدم

 على اإلجمالي اإلفصاح تؤيد التي الشرآات من الصغير العدد وراء الرئيسي السبب أن مقابلتهم تمت الذين من العديد أوضح
 الموارد ومخزونات حقول حول المعلومات من آم أضخم حاليًا تمتلك الشرآات هذه أن إلى يعود التجارية، السرية أساس

 النموذج لهذا ونظرًا .خاصة مزايا ذات تكون التي االتفاقيات في بالمفاوضة لها يسمح وضع أفضل في فهي وبالتالي المعدنية،
 هذه مع جزئيًا التعامل طريق عن فعالية أآثر بالفعل السوق تجعل قد التفصيل بطريقة اإلفصاح فإن السوق، في التحكم من

 يؤدي سوف آخر، طرف عن المعلومات من بمزيد األطراف أحد فيه يحتفظ سوق أي إن ." المعلومات الحتكار "الحاالت
 الموارد وصاحبة الجنسيات متعددة الكبيرة الشرآات تكون عندما .الزائدة األرباح الستخالص محاوالت إلى متنوع بشكل

 الدول في المنخفضة والمهارات المحدودة الموارد ذات الحكومات مع مواجهة في التفاوض، اتفاقيات في الهائلة والخبرة
 اتالمدفوع مستويات عن اإلفصاح إن 18.للحكومة التفاوضية للقدرة تهديدًا يمثل المعلومات في التناقض هذا فإن النامية،
 الصفقات من واقيًا يصبح أنه عن فضًال الموارد، على التنافسية العروض من اآلخر الجانب على يزيد سوف للحكومة
 استخراجية صناعات ذات البلدان "في للحكومات المدفوعات عن اإلفصاح سيكون الزعم هذا من االستثناء إن .الغامضة
 الملكية حصرية الجيولوجية البيانات بسرية االحتفاظ تتوقع أن للشرآات الممكن من أنه مالحظة آذلك الهام من ). أعاله انظر" (ناشئة
 االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية ومبادرة (المعلومات هذه على للحصول ضخم بشكل باالستثمار قامت قد الشرآة أن حيث

)EITI (حال بأي المعلومات هذه عن اإلفصاح تتطلب ال.( 

  .آبيًرا سياسًيا خطًرا الجاهلة الجماهير أيدي في تقع التي المعلومات تمثل :5 الحجة

 االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة ألن إما تتم أال يجب التفصيل بطرقة اإلفصاح أن المصلحة أصحاب بعض يزعم
)EITI (التي اإلجمال مزاعم من العظمى الغالبية فإن التجارية، بالسرية تتعلق ألسباب أو الشرآات، شفافية على الترآيز أبدًا بها ُيقصد لم 

  .السياسية بالمخاطر المتعلقة المخاوف على مرتكزة أنها يبدو مقابلتهم تمت الذين األشخاص قدمها

 مستوى فحص بمجرد تحديدها يمكن االستخراجية الصناعات تعاقدات في العدالة بأن عام إدراك هناك أن الصحيح من
 النسبية المزايا مقارنة الممكن غير من فإنه ،20 إلى 18 من الصفحات على المدرجة للمتغيرات نظرًا  .حكومةلل المدفوعات
 تحتية ببنية تتمتع دولة في متطور محلي نفط حقل وجود إن :للحكومة المدفوعات على بالنظر االستخراجية الصناعات لمشروعات

 تدفع سوف محدودة تحتية بنية ذات دولة في الجديد المحلي النفط حقل بينما لحكومة،ل متغيرة مرتفعة عائدات لدفع يؤدي سوف متميزة
  . واضح بشكل أقل مبالغ

                                                      

 تكون بينما العالم، عبر الحكومات مع بشأنها التفاوض يتم التي بالصفقات الخاصة المعلومات على اطالعها استغالل على قادرة الشرآة تكون 18
  .بلدها في عليها االتفاق تم التي بالصفقات الخاصة ماتالمعلو على االطالع على فقط قادرة الحكومة
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 وجود أن الدراسة هذه إعداد أثناء مقابلتها تمت التي الشرآات من العديد تعتقد
 إلى سيؤدي إنما األمور، هذه يجهلون الذين العامة أيدي في المفصلة المعلومات

 التعاقدات، في التفاوض بإعادة مطالب في يساهم وقد للشرآات، بررم غير نقد
 المخاوف آل خلف تكمن التي المزاعم هي وتلك .العمليات هذه تقنين أو

 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة في المشارآة الشرآات لدى تقريبًا
   .التفصيل بطريقة اإلفصاح أسلوب وباستخدام) EITI (االستخراجية

 منخفض مستوى يوجد البلدان من العديد في أنه حيث ذلك في الحق اتوللشرآ
 يبدو المخاوف هذه تجاه فعلهم رد أن إال .الموضوعات لهذه العامة فهم من

 .السياسية المخاطر عن بعيد حد إلى المدى قصيرة نظر وجهة على يعتمد وآأنه
 بذل فإن غيل،للتش بالنسبة مخاطر إلى العامة وفهم معرفة في النقص أدى إذا

 المخاطر إلدارة طريقة أفضل يكون سوف العامة لتوعية مضاعفة جهود
 .النهاية في المأل على تظهر قد التي المعلومات حجب مجرد من بدًال السياسية

 غالبًا يؤدي أن يمكن الحكومات سياسات أو الحكومات في التغييرات إن
 أن النهاية في األفضل من فإنه يحدث، لن هذا أن من واثقة الشرآة تكن لم إذا لهذا السابقة، السرية التعاقدات عن اإلفصاح إلى
 التي للصفقات العامة جانب من أفضل بفهم واالرتقاء اإلفصاح تأييد طريق عن واالجتماعية السياسية المخاطر مع التعامل يتم

   .الحكومة مع أبرمتها

 بطريقة اإلفصاح أسلوب تنتهج أن) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية لمبادرة المنفذة البلدان إحدى قررت إذا
 القدرات بناء برامج أن لضمان المدني، المجتمع جمعيات وبخاصة والحكومة، الشرآات على بالمسؤولية تلقي فإنها التفصيل،

  .عنها الكشف يتم التي المعلومات فهم في األشخاص لمساعدة تطويرها تم

 اآلن حتى تشير) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة دول في التفصيل بطريقة اإلفصاح بةتجر فإن ذلك وعلى
 شرآة ألي عليه التفاوض إعادة أو عقد إلغاء يحصل لم .حق على بالضرورة ليس السياسية للمخاطر التفسير هذا أن للنظر ملفت وبشكل

 مجال في الشفافية مبادرة تقرير أول عن اإلفصاح فترة أثناء تم .المدفوعات عن التفصيل ةبطريق اإلفصاح في شارآت التي الشرآات من
 التي االختالفات أغلب إن .مكتملة غير معلومات على بناء للشرآات االتهامات بعض توجيه نيجيريا، في) EITI (االستخراجية الصناعات

 التقرير، بتجميع تقوم التي المالية المراجعة شرآة استطاعت أن بمجرد ذلك بعد تسويتها تم التقرير، من األولية النسخ في اآتشافها تم
 أسلوب انتهاج شرآة قررت إذا المناسب من فإنه ذلك وعلى . الحكومية والهيئات الشرآات من إضافية معلومات على الحصول
  :يلي بما تقوم أن التفصيل، بطريقة اإلفصاح

 االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقارير بإصدار يقوم الذي عالمراج/ للمسؤول مناسب تمويل إتاحة •
)EITI (اختالفات أية بفحص له تسمح التي الحكومية والهيئات الشرآات من  معلومات على االطالع يستطيع حتى 

 .الحكومة وعائدات الشرآة مدفوعات بين

 

 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة لتقرير األولية النتائج على للرد الحكومية والهيئات للشرآات مناسب وقت منح •
 ).EITI (االستخراجية

 

 يجب .االختالفات تسوية إمكانية لديها التي األطراف لكل فقط واحدة مرة نشرها ويجب مسودة، شكل على التقارير نشر يجب •
 االستخراجية الصناعات مجال في فيةالشفا مبادرة عملية على يشرفون الذين المتعددة المصلحة أصحاب مجموعة على

)EITI(، النهائي التقرير ونشر للتقرير مسودة تحضير بين سيتوفر الذي الوقت عن ويعلنوا صريح بشكل على يوافقوا ألن. 
 .مفتوحة الرد فترة تكون أال نفسه الوقت في يجب ولكن الرد، في الحق الحكومية والهيئات للشرآات يكون أن يجب

 تميل . للجدل تمامًا مثيرًا أسلوبًا يعد المصلحة، أصحاب توعية من بدًال المعلومات من الحد على يعتمد الذي المخاطر رةإدا أسلوب إن

إذا أدى النقص في معرفة العامة 
وفهمهم لمشروعات الصناعات 

االستخراجية إلى مخاطر، فإن بذل 
جهود مكثفة لتعليم العامة يعتبر أفضل 
طريقة للتعامل مع هذه المخاطر، بدًال 

من مجرد اختيار عدم اإلفصاح عن 
  . المعلومات
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 غياب حال في أسوأ هو ما افتراض إلى الجماهير وعامة المدني المجتمع جماعات
 عهيدف بما تخبرنا أن تريد ال والشرآات الحكومة آانت إذا" :المقسمة المعلومات

 بطئ نمو إلى االفتراض هذا يؤدي ".ما شيئًا يخفون ألنهم فهذا طرف، آل
 يمثل ما وهو والشرآات، الحكومات تجاه واالمتعاض الثقة عدم في وثابت
  .الطرفين لكال بالنسبة األجل طويلة مخاطر

 لعدم تؤدي أن المحتمل من التفصيل طريقة أن بمقابلتهم قمنا من بعض أوضح
 أعلى مستويات خلق خالل من األجل طويل استقرار يتبعه ألجل،ا قصير استقرار

 الذين األشخاص من عدد هناك أن والواقع .والشرآات الحكومات في الثقة من
 عدم ألن :تؤرقها عقبة لنفسها تصنع الحقيقة في آانت التفصيل، بطريقة اإلفصاح أسلوب أيدت التي الشرآات أن وأوضحوا مقابلتهم تمت
 باألسباب يهتمون وتجعلهم فيهم للشك سبًبا المدني المجتمع جمعيات الجماهير يمنحون بذلك فإنهم الفردية، المعلومات عن الشرآات آشف
 وتنقل الشك هذا تزيل التفصيلية المعلومات إن .األموال بهذه الحكومة تفعله بما االهتمام من بدًال الكشف من الشرآة تمنع التي

  .الحكومات إلى الشرآات إنفاق بمتابعة المرتبطة المخاطر

 

  .محدقًا تجاريًا خطًرا الواعية غير الجماهير أيدي في تقع التي المعلومات تمثل :6 الحجة

 يتم سوف المعلومات أن باإلجمال، اإلفصاح ألسلوب الشائعة الدوافع ومن
 دقة أآثر لتقييم الوصول بهدف الماليين والمحللين المستثمرين بواسطة استغاللها

 مقابلتها تمت التي الشرآات بعض .االستخراجية الصناعات شرآات ربحيةل
 فإن الجماهير، وعامة المدني المجتمع جمعيات وتيرة نفس على أنه أوضحت

 في بسيط عنصر إال ليست للحكومة المدفوعات أن دومًا يدرآوا لم المستثمرين
   :اتالشرآ إلحدى ووفقًا .التشغيل لعملية الفعلية الربحية تحديد

 جانب من اتهامنا يتم سوف فإنه" الصغيرة "المدفوعات عن أفصحنا إذا
 عن أفصحنا إذا أما آافية، مبالغ ندفع لم بأننا المدني المجتمع جمعيات

  .أسهمنا نخسر سوف وأننا سيئة صفقة أبرمنا أننا يعلنون سوف المستثمرين فإن" الضخمة "المدفوعات

 الجهود اعتبارهم في يضعون الشرآات في المستثمرون آان إذا ما حول مستمر تساؤل هناك آان الشخصية، المقابالت خالل وفي
 سبيل في للشرآات المدفوعات عن باإلفصاح ما شرآة قامت إذا .األجل طويلة السياسية المخاطر من للحد الشرآات جانب من المبذولة
 بما مقابلتهم، تمت من أغلب إجابة إن الجهود؟ هذه على السوق من ثناًء هذا سيلقى فهل األجل، طويلة السياسية المخاطر من للحد سعيها
 في اإلجراءات هذه مثل يضعون ال قد الظن أغلب في أنهم إال النهاية، في ذلك المستثمرين بعض يقدر بينما أنه المستثمرين، يشمل

 فترة على الترآيز إلى المستثمرون يميل حيث .ستخراجيةاال الصناعات شرآات وبين المستثمرين توقعات بين تباعد دائمًا فهناك .الحسبان
 الصناعات عمليات أن إال .السياسية المخاطر بتقييم يتعلق فيما أقل ترآيزهم يكون بينما المتوقعة، للعائدات بالنسبة سنوات 5 إلى 3 من

 تستمر بطريقة المخاطر إلدارة حتاجوت عامًا، 20 عن يزيد لما عادة تستمر استثمارات هي اآلخر، الجانب على االستخراجية
   . تمامًا البعيد المدى على

 تمت ممن العديد الحظ .المعلومات تقديم ليست المخاطر مع للتعامل طريقة أفضل أن :وهو االقتراض، نفس على يرتكز النقاش أن إال
 توضح أن عليها يجب فإنه للشرآة، قيمة يضيف اليوبالت السياسية، المخاطر من بالفعل يحد اإلفصاح بأن الشرآة شعرت إذا أنه مقابلتهم

) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة في بفعالية شارك الذي االستثماري القطاع إن .لمستثمريها ذلك
 دوالر، ونترلي 12.3 بقيمة مستثمرون عليه اتفق الذي ،االستخراجية الصناعات قطاع شفافية حول المستثمرين وبيان لفترة،
  : للموضوع فهمهم سوف إلى بوضوح يضير

 .الفساد فيها ينمو التي الظروف في بالمساهمة اتهامها يتم قد للحكومات معروفة وغير شرعية مدفوعات تقدم التي الشرآات إن
 ويضر الفاسد، السلوك في بالتواطؤ لالتهام عرضة الشرآات ويجعل األعمال، على آبيرًا خطرًا هذا ويعد

تميل جماعات المجتمع المدني والجماهير 
العامة إلى افتراض ما هو أسوأ في حال 

.غياب المعلومات المقسمة

م يحصل إلغاء عقد أو إعادة التفاوض ل
عليه ألي شرآة من الشرآات التي شارآت 

في اإلفصاح بطريقة التفصيل عن 
.المدفوعات
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 بأهدافهم يخل وقد األمان، وعدم المحلي للنزاع عرضة ويجعلهم بهم، الخاصة والدولية المحلية" التشغيل راخيصبت"
  19.األسواق هذه في األجل طويلة التجارية

 ترى .للسوق عنها الكشف يمكن التي بالعمليات المتعلقة المعلومات آم بخصوص ومستثمريها الشرآات بين طبيعي صراع فترة منذ ظهر
 .الصراع من أخرى مرحلة يعتبر المعلومات وتفصيل) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة أن الشرآات بعض
 باإلدراك يتميز الذي السوق بأن مناوئة حجة هناك أن إال بالمعلومات، المستمر التزويد تكلفة تجاه قانونية مخاوف الشرآات لدى وتوجد
 بدون المستثمرون يكن لم ما وذلك بالشرآة، التشغيل وعمليات بالربحية يتعلق فيما دقة أآثر قرارات اتخاذ على ًاقادر يكون سوف الجيد
 بشكل الربحية توقعات بتمييز للمستثمرين يسمح لن للحكومات المدفوعات عن التفصيلية المعلومات نشر أن من بالرغم .آافية دراية
 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة أن مالحظة الهام من .أوسع دراية ذوي تثمرينمس وجود في يسهم سوف أنه إال فوري،

 أفضل بمعلومات لتزويدهم أداة لتكون ابتكارها أبدًا يتم لم أنه إال المستثمرين، من بدعم تتمتع أنها برغم) EITI (االستخراجية
 في للمواطنين المسائلة وقابلية الشفافية من لمزيدا تقديم على منصبًا يظل أن يجب األساسي ترآيزها أن حيث السوق، عن

  .الكبيرة االستخراجية الصناعات ذات النامية الدول

 

 تمسكًا األقل التشغيل جهات من للمنافسة عرضة أآثر الشرآات يجعل سوف التفصيلية التقارير أسلوب تأييد إن :7 الحجة
  .باألخالقيات

 للمنافسة عرضة أآثر تجعلهم سوف أنها هو التفصيلية التقارير تجاه مخاوفهم أحد أن بلتهممقا تمت الذين األشخاص من قليل عدد أعلن
 والهند وروسيا الصين (المتوسط الدخل ذات البلدان من للدولة المملوآة الشرآات وبخاصة باألخالقيات، تمسكًا األقل الشرآات من

 اعتبار تم إذا أنه قلقهم مبعث وآان .أوطانها حدود خارج مستمر شكلب استثماراتها من تزيد والتي ،)وغيرها وماليزيا والبرازيل
 تحتاج ال شرآات مع التجارية األعمال ممارسة تفضل قد محليًا الفاسدين من النخبة فإن التفصيلية، للتقارير آمؤيدة الشرآة
   .بالشفافية يتميز بشكل للتشغيل

 معيار على تعتمد التي تلك وبخاصة) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة لبرامج يمكن المواقف، هذه مثل وفي
 مع اتفاقيات بالفعل تبرم للدولة المملوآة الدولية الشرآات آانت إذا .باألخالقيات تمسكًا األآثر المستثمرين بالفعل تحمي أن التفصيل،
 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة مثل شفافية برنامج فإن مواردها، استغالل مقابل للبلد آبير بشكل زهيدة مبالغ تدفع التي الحكومات

 المستثمرين على التضييق عدم من يتحقق وسوف الصفقات، هذه آشف في بالمساعدة البعيد المدى على يقوم سوف) EITI (االستخراجية
 بطريقة للتقارير المؤيدين طليعة في اعتبارها تمي أن المواقف هذه مثل في الشرآات ترغب ال قد .الوسيلة نفس باستخدام" الصالحين"

 المدفوعات عن تفصح والتي ،Talismanو Statoil مثل شرآات أن مالحظة يجب آما .بالفعل ذلك من تستفيد سوف ولكنها التفصيل،
 هذه جانب من إلفصاحا أن الواضح من .عالية لمستويات الفساد تفشي عنها المعروف الدول من ضخم عدد في بالعمل تقوم للحكومات،
 بعيد، حد إلى بالسرية يتسم  الذي البلد في حتى أنه إلى تشير أنجوال دولة مثل وحالة .الفاسدة البيئات في لالستثمار عائقًا ليس الشرآات
 اتالبيان بعض نشر في ترغب آانت ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة في االشتراك رفضت أنها لدرجة

 النفط إنتاج تبعًا العائدات تقسيم مع شهر، آل للبلد المدفوعة المبالغ عن مفصلة بيانات المالية وزارة تنشر .عائداتها بخصوص التفصيلية
 ).وغيرها اإلنتاج، حصة من الحكومة مبيعات وقيمة الدخل ضريبة (المالية وللبنود
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  حدة على شرآة لكل التقارير إعداد مزايا .4

 

  .السابق الفصل في بالفعل توضيحها تم المزايا بعض .مفيدًا أسلوبًا التفصيلية التقارير تجعل التي األسباب الفصل اهذ يلخص

 غير "الشرآات سلوك وبين بينها الخلط من" الصالحة "الشرآات يحمي أنه هو التفصيل، بطريقة لإلفصاح المؤيدة الحجج أقوى أحد
 ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية لمبادرة اإلجمالية التقارير أحد في آبيرة تاختالفا عن الكشف تم إذا ".الصالحة
 هذا في ببياناتها تساهم شرآة آل فإن التقرير، لتجميع تعيينه تم الذي المستقل المراجع بواسطة مقبول بشكل االختالفات هذه تفسير وتعذر
 ووفقًا بنزاهة أنشطتها الشرآات من العظمى الغالبية تمارس .مالئمة غير مبالغ قدمت أنها في الشبهات دائرة في تقع سوف التقرير،
   .اإلجمالية التقارير أسلوب خالل من ضرورية غير لمخاطر الشرآات هذه تتعرض أن ويمكن للقانون،

 شرآات لتأميم الحكومات تسعى يثح ،"الموارد تأميم "بـ المتزايدة المطالبات من وقائية وسيلة التفصيل بطريقة اإلفصاح يكون قد
 تكون ما غالبًا .البلد إلى المزايا من المالئمة النسبة بتحويل تقوم ال الحالية التشغيل جهات أن منها اعتقادًا االستخراجية الصناعات
 للشرآات يمكن .لدقيقةا المعلومات غياب في إال ممكنة غير) الحكومة عليها تشرف التي تلك يشمل بما (الشرآات ضد الشعبية الحمالت

 مالئمة مستويات تقدم ال بأنها االتهامات من نفسها حماية على قادرة تصبح أن للحكومات المدفوعات لتفاصيل الدوري النشر طريق عن
 ال التي الدول نإ .الحكومة جانب من الفعالة غير أو المهدرة النفقات تجاه العام اإلحباط من نفسها حماية يمكنها آما .للدولة المدفوعات من
 معدومة، أو محدودة شعبية خدمات أو سلع توفير فيها يتم والتي للحكومات، الشرآات من المالية المساهمات عن معلومات نشر فيها يتم

 أن بسبب ولكنه ،)غالبًا الحالة هي آما (األموال إهدار بسبب ليس شعبية وخدمات سلع تقديم في الحكومة فشل أن العامة يفترض سوف
 تفاصيل نشر إن .بنفسها والخدمات السلع بتقديم فتقوم البلد محل تحل أن الشرآة من المقابل في يطلبون قد وهم .يكفي ما تدفع ال الشرآة

 من بدًال حكوماتهم من الشعبية والخدمات بالسلع المواطنين مطالبة لضمان فعالية الوسائل أآثر أحد هو للحكومات المدفوعات
  .الشرآات

 والمجتمعات للحكومات الوطنية الحكومة من االستخراجية الصناعات لعائدات التوزيع إعادة من ما شكل بها يوجد التي دانالبل في
 آما . صحيح بشكل العائدات مشارآة طريقة تطبيق لضمان ضروريًا التفصيل بطريقة اإلفصاح يعد ،)بيرو في الحال هو آما (اإلقليمية
  .بوضوح التشغيل مناطق في للمجتمعات تحققها التي موالاأل بتحديد للشرآة أيضًا يسمح

 من تجعل إنما المخاطر، تقليل عن بعيدة وتعد التفصيل، بطريقة اإلفصاح بقوة تؤيد التي الشرآات فإن السابق، الفصل في ذآرنا وآما
 شرآة لكل اإلفصاح أسلوب تعارض التي آاتالشر أن المدني المجتمع وجمعيات العامة يفترض ما غالبًا .والعدائية للشك أهدافًا نفسها
 غير الغالب في وهو عدمه، من االفتراض هذا صحة عن النظر وبغض .تخفيه) فاسد (ما شيء لديها ألن الموقف هذا تتخذ حدة، على

 ال خاطرالم هذه مثل ولكن بطبيعتها، منطقية غير السياسة المخاطر إن  .للشرآات ضخمة مخاطر ويسبب يتولد الشك فإن صحيح،
  .فعال بشكل معها التعامل يتم أن تحتاج فهي المزايا، مناقشة بمجرد معها التعامل يمكن

 الشرآة ملفات في أو البورصة، في تسجيلها أثناء المالي أدائها تفاصيل عن تفصح أن الشرآات من بالفعل فيها ُطِلب التي البلدان وفي
 على تهديدات ألية تؤدي لم التفصيل، بطريقة لإلفصاح) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقارير فإن السنوية،
 بين بالفعل الموجودة المعلومات على العامة اطالع تكاليف من وتقلل جنب إلى جنبًا المتفرقة المعلومات تجمع أنها بل .اإلطالق
  .العامة
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  والتوصيات الخاتمة .5

 

 يتم التي الوظائف إن ).EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية لمبادرة حاجة كهنا تكون لن المثالي، العالم في
 المثالية الحالة في تتم أن يجب) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة إجراءات سياق في تنفيذها
 لكل تقاريرها بتقديم وتقوم مصلحة،ال أصحاب آل بها ويثق الجدية، بالسمعة وتتمتع عام تمويل ذات هيئة بواسطة

 المعلومات، تجميع ومقارنة عمليات ألن) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة ابتكار تم .المواطنين
 تقوم الدول بعض وفي .مناسبة غير بطريقة الحكومة بواسطة الدول من العديد في تتم المعلومات، ونشر المراجعات، وتنفيذ
 مثل وفي .سياسية مكاسب لتحقيق بالبيانات تتالعب أو تخفي لن أنها في بها موثوق ليست ولكنها الوظيفة هذه وماتالحك
 الممارسات هذه تفنيد يمكنه مؤقت صد آحائط) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تعمل الدول، هذه
 بيانات ونشر ومراجعة ترتيب عن مسؤولة عليها ويعتمد دائمة جهة وينبتك والمطالبين المصلحة أصحاب بين الثقة وبناء
  .الحكومية العائدات بخصوص األمر، لزم إذا عالية، جودة ذات

 قطاعات في البلد تفشل أن بها، موثوق غير تكون أنها أو المؤسسات، هذه بها تتواجد ال التي البلدان في الشائع ومن
 الشفافية مبادرة إن .الدولة وظائف لتنفيذ الخاصة الشرآات إلى الظروف هذه في لمواطنونا يتحول ما وغالبًا .أيضًا أخرى
 وسيلة يمثالن التفصيل، بطريقة الشرآة معلومات عن اإلفصاح أسلوب جانب إلى ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في

 بواسطة العامة والخدمات السلع توفير إن . الحكومات عاتق على التنمية أعباء بوضع للشرآات تسمح للغاية فعالة
 االستخراجية الصناعات شرآات إن .البعيد المدى على خطرًا يعتبر ولكنه القصير، المدى على مالئمًا يكون قد الشرآات
 النظر بغض مناسبة خدمات تقديم في تستمر أن المضمون من ليس أنها آما والخدمات، السلع هذه تقديم في خبيرة ليست
 إن .والسياسية االنتخابية بالعملية يتأثر أن يمكن ال والخدمات السلع هذه تقديم في أسلوبها أن آما السوق، فظرو على

 بتحديد للشرآات يسمح) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة في التفصيل بطريقة اإلفصاح أسلوب
 عمل مجاالت في حكوماتهم بمراقبة أنتقوم للمواطنين وتسمح ة،للغاي واضح بشكل الحكومة ميزانية في إسهاماتها قيمة
  .الشرآات هذه

 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة برامج تقدمها أن يجب التي التقارير طبيعة حول الدائر بالجدال يتعلق فيما
 لعدم دوري بشكل تتعرض طرف لكل الحقيقة األسباب فإن اإلجمال، بطريقة أو التفصيل بطريقة سواء ،)EITI (االستخراجية

 الملكية ذات البيانات أو السرية البيانات عن الكشف بأخطار يتعلق وآأنه أحيانًا الجدل والحكومات الشرآات تقدم .اإلدراك
 أن أحيانًا تعتقد المدني المجتمع جمعيات فإن مشابه نحو وعلى .هنا دراستنا محل ليس الموضوع هذا أن إال .الحصرية
 سوف أنها أو بدقة، المختلفة االستخراجية الصناعات عمليات بين النسبي العدل بتقييم لها تسمح لن لمفصلةا البيانات
  .بالفعل آذلك ليس الوضع أن إال .الفاسدة الممارسات باآتشاف لها تتيح سوف بمعلومات تزودها

 طريقة بأفضل تعلق مسألة الواقع في هو إجمالية، أو تفصيلية بطريقة الشرآات مدفوعات معلومات تقديم حول الجدل إن
 أن التقرير هذا ويرى .األساسية االستخراجية الصناعات بعمليات تحيط ما غالبًا التي والشكوك السياسية المخاطر من للحد
 ألن نظرًا أساس، بدون المخاطر هذه آانت إن حتى تمامًا مقبول غير الشكوك، أو المخاطر هذه معقولية بخصوص نقاش أي
 إلى تؤدي إنما اإلجمال، بطريقة اإلفصاح أسلوب تؤيد التي والحكومات الشرآات إن .فيه جدال ال واقع أمر الشعبية كوكالش

 بطريقة التقارير إن .الحكومات من بدًال وسلوآياتها الشرآات أداء على منصبًا النقاش تجعل والتي الشعبية الشكوك تعزيز
 أن النهاية في المصلحة ألصحاب والسماح نفسها، الشكوك هذه مع التعامل يقطر عن لألمام النقاش تدفع قد التفصيل
 بأسلوب تتمسك التي المدني المجتمع جمعيات تحتاج .االستخراجية الصناعات عائدات إنفاق آيفية على بالترآيز يقوموا
 بشكل جهودها على والترآيز الصناعة لمستقبل األفضل الفهم طريق عن دوافعها تطوير إلى التفصيل، بطريقة التقارير
  .العالمي المستوى على التقارير إصدار من بدًال حدة على دولة لكل التقارير إعداد إلى أسلوبها تغيير بهدف محلي،

  التوصيات
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 أآثر الحكومات على جهودها غالبية ترآز أن يجب المقسم للكشف الترويج في تشارك التي المدني المجتمع جمعيات إن .1
 إال التفصيل، بطريقة اإلفصاح موضوع تجاه محايدًا موقفًا تتخذ الشرآات من العديد أن من بالرغم .الفردية تالشرآا من
 آل بواسطة الكشف فرض على الحكومات تشجيع إن .الموضوع هذا بخصوص المبادرة اتخاذ على قدرتها بعدم تشعر أنها

  .ما دولة في أنشطتها تمارس التي شرآاتال لكافة بالنسبة للعمل منصف مستوى لتقديم يؤدي الشرآات

 إال) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة في قياسي آمعيار التفصيلي التقارير أسلوب يصبح لن .2
 تصبح بذلك وهي حدة، على شرآة لكل التقارير بأسلوب االلتزام على المبادرة هذه في المشارآة الدول غالبية بتشجيع
 الصناعات مجال في الشفافية لمبادرة الدولية السياسية تغيير محاولة طريق عن ذلك يتحقق ولن . واقعيًا معيارًا

 هذا مثل على موافقة غير والشرآات البلدان بعض مادامت المبادرة، إدارة مجلس وضعها والتي) EITI (االستخراجية
 . لهذا وفقًا ترآيزها وإعادة جهودها بتحويل الموضوع هذال تروج التي المدني المجتمع جمعيات تقوم أن يجب . األسلوب

  .المتبعة القاعدة أوًال تصبح لم ما قياسيًا معيارًا التفصيل بطريقة التقارير تصبح لن

 فهم في الدول هذه مساعدة أجل من التدريب من لمزيد والنامية المتقدمة الدول في المدني المجتمع جمعيات تحتاج .3
  .للحكومات الشرآات تقدمها التي المدفوعات مستوى تقرر التي فةالمختل العوامل

 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تقارير تجميع آيفية عن أخرى هامة لعوامل االهتمام من المزيد توجيه يجب .4
 العملية، في ةللدول المملوآة الشرآات إشراك بكيفية المثال سبيل على المتعلقة الموضوعات إن ).EITI (االستخراجية

 إدارة مجلس جانب من للتوضيح تحتاج المشترآة، اإلنتاج تجهيزات عن الناتج الحكومي الدخل عن تقارير إعداد وآيفية
 مبادرة أن من التأآد بهدف عالمي، مستوى على) EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة وسكرتارية
 الدولية المدني المجتمع جمعيات تتمسك أن يجب .بها موثوق عملية تظل) EITI (راجيةاالستخ الصناعات مجال في الشفافية

  .معها التعامل ليتم الموضوعات بهذه

  :يلي بما تقوم أن المقسمة التقارير إعداد بعملية االلتزام تقرر التي الدول على يجب .5

 مبادرة تقارير إلعداد به االستعانة تم الذي المراجع/ للمسؤول المناسبين والوقت الموارد توافر من التحقق •
 ).EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية

 عمليات إحدى تنفيذ أثناء اآتشافها يتم اختالفات أية توضيح في بالحق الحكومية والهيئات الشرآات لكل السماح •
 . لنهائيا التقرير نشر قبل ،)EITI (االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة

 المخاطر من الحد مزايا آامل بشكل يفهمون والمستثمرين الماليين المحللين أن من للتحقق الجهود من المزيد بذل يحب .6
  .المكثفة الكشف برامج عن تنتج أن يمكن والتي البعيد، المدى على

 

 


