
قواعد مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية )EITI( لعام 2011: 

ما يجب عىل املجتمع املدين أن يعرفه

أديليا سوندرز

الخلفّية
تهدف مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية إىل تعزيز االنفتاح واملساءلة يف قطاعات النفط، والغاز، واملعادن. ويتمثّل جوهر هذه املبادرة 

يف قواعدها: وهي عبارة عن 21 رشطًا تفّصل ما يتعّي عىل الدول املرّشحة أن تقوم به لالنضامم، وتحقيق االمتثال للمعايري العاملية للتقرير 

عن العائدات االستخراجيّة، واملحافظة عىل هذا االمتثال. وتتضّمن القواعد أحكاًما صممت خصيًصا لضامن املشاركة الفعالة ملنظامت املجتمع 

املدين. 

وقد أصدر مجلس مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجيّة نسخة منّقحة للقواعد يف شباط/فرباير 2011. ذلك أّن »قواعد مبادرة الشفافية 

للصناعات االستخراجيّة، نسخة 2011« تتضمن رشوطًا أوضح وأكرث دقّة لالمتثال، كام تضّم دليالً محيّناً  للمصادقة. أّما التغريات األخرى التي 

أدخلت عىل هذه النسخة فتتعلّق مبشاركة املجتمع املدين، ويُتوقّع أن تُفيض إىل تقارير أكرث إفادة وشموالً. لكن حتّى بعد املراجعة ال زال يف 

القواعد أوجه نقص كثرية وأساسية. 

أّما امللّخص )Briefing Paper( فريكّز عىل ما يتوّجب عىل الجمهور ومنظامت املجتمع املدين معرفته بغية املشاركة الفّعالة يف عمليّة املبادرة 

واالستفادة إىل أقىص حّد من تقارير البلد. وإضافة إىل مناقشة سلبيات وإيجابيّات القواعد املنّقحة، يشري امللّخص إىل نصائح تتعلّق باملنارصة 

تيضء عىل فرص  املجتمع املدين يف الدفع قدًما بالشفافية.

سامت أساسّية لقواعد مبادرة الشفافية للعام 2011 
• استبدال »املؤرشات« بالـ»رشوط« 

o يف حي أّن مبادئ املبادرة ومعايريها مل تتغرّي، استُبدلت »املؤرشات« الـ18 التي نظمت سابًقا التسّجل، والتقرير، واملصادقة، والنرش، 

والوضع ضمن املبادرة بـ21 »رشطًا«. 

o تتميز النسخة الجديدة بلهجًة أقوى ، سيّام يف التشديد عىل أّن القواعد هي معايري إلزاميّة وليست مبادئ مقرتحة.

• رشوط التسّجل الجديدة 

o عىل الحكومات التي تريد الرتشح لالنضامم إىل مبادرة الشفافية أن تعلن رصاحًة عن نيّتها بتنفيذ املبادرة )الرشط#1(، وأن تلتزم 

 .)MSG( وتعّي مسؤوالً لإلرشاف عىل تنفيذ املبادرة، وتنشئ مجموعة ألصحاب املصالح ،)العمل مع املجتمع املدين والرشكات )#2

وعىل هذه املجموعة فيام بعد أن توافق عىل خطّة عمل مع أهداف ميكن قياسها، تأخذ بعي االعتبار معّوقات القدرات والحاجات 

التمويليّة )5#(. 

o ملا كان يتوّجب عىل الدولة إنشاء مجموعة ألصحاب املصالح تشمل ممثّلي عن املجتمع املدين كجزء من عملية التسّجل، أصبح 

املجتمع املدين منخرطًا يف العملية منذ املراحل األوىل، مبا يف ذلك التصميم واملوافقة عىل خطّة العمل. 

• مهل زمنّية أكرث رصامة وتشديد عىل االنتظام 

o يتعّي عىل الدول التي ترّشحت بعد 1 متّوز/يوليو 2011 أن تنرش تقريرًا حول املبادرة يف غضون 18 شهرًا )#5هـ( وأن ترتفع تقرير 

املصادقة يف غضون سنتي ونصف )مالحظة السياسات 3#(. 

o ميكن متديد ترشيح الدولة لسنة إضافيّة إذا ما برهنت عن تقّدم ملموس وإن مل تحقق االمتثال بعد املحاولة األوىل للمصادقة. وال 

ميكن ألّي بلد أن يبقى مرّشًحا ألكرث من 3 سنوات ونصف )مالحظة السياسات 3#(.

o بعد تحقيق وضع االمتثال، تصدر الدول تقريرًا كّل سنة، باستخدام بيانات ال تعود إىل أكرث من فرتتي محاسبيتي. مثالً، يجب أن 

يتضّمن التقرير املنشور عام 2011 بيانات تعود إىل العام 2009 أوما بعده )5#هـ(, 

o ميكن أن يتّم مؤقتًا تعليق عضويّة الدول التي ال تصدر تقريرًا ألكرث من سنتي، وثّم شطبها )مالحظة السياسات 5#(. 

o تحتاج الدول املمتثلة إىل إعادة مصادقة كّل 5 سنوات أو أقّل إذا اتّضح أّن تنفيذها للمبادرة مل يحقق الرشوط الدنيا )21#(. 
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• تعزيز مشاركة املجتمع املدين 

o تشدد مالحظة السياسات رقم 6 عىل مسؤوليّة الحكومات يف ضامن مشاركة املجتمع املدين »التاّمة، واملستقلّة، والناشطة، والفاعلة« 

يف كّل نواحي التنفيذ. 

o يشتمل الرشط 6 عىل 9 عنارص ُصّممت لحامية مشاركة املجتمع املدين وتعزيزها، ومنها: 

o عىل مجموعة أصحاب املصالح أن تنبئ املجتمع املدين والجمهور عاّمة بالتزام الحكومة باملبادرة وأن توزّع املعلومات الناشئة عن 

عمليّة املبادرة عىل مستوى واسع )#6ب(. 

o يجب إخطار املجتمع املدين مسبًقا ومنحه فرتة زمنية كافية وإرشاكه يف أنشطة مجموعة أصحاب املصالح )#6ج(.

o عىل الحكومة اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة العوائق التي تعرتض مشاركة املجتمع املدين )#6هـ(، ومعالجة معّوقات القدرات 

)#6د(، وتشجيع املجتمع املدين عىل النقاش )#6ز و#6ح(، واحرتام الحقوق األساسيّة ملمثيل املجتمع املدين )#6ط(.

نصائح للمنارصة: عىل املجتمع املدين أن يشري اطالع إىل الرشوط القاضية بحامية الحكومة الستقالليته، وإرشاكه يف كل من 

مراحل التنفيذ، ومعالجة عوائق القدرات لضامن اضطالع املجتمع املدين بدور فاعل يف املبادرة. 

o عىل الحكومات أن تضمن أّن اإلطار القانوين السائد يتيح للمنظامت غري الحكومية املشاَركة ومامرسة الرقابة عىل نطاق واسع، 

وبشكل مستقّل )2#(. 

o عىل مجموعة أصحاب املصالح أن تضّم ممثلي عن املجتمع املدين وأن متثّل جميع أصحاب املصالح بالشكل املالئم. كام يحّق 

للمجتمع املدين اختيار ممثيل مجموعة أصحاب املصالح )4#(.

o إىل جانب القواعد الجديدة اآليلة إىل تحسي املشاركة، أنشأ مجلس املبادرة لجنة التدخل الرسيع، للنظر يف قضايا التضييق والتهديد 

بحق ممثيل املجتمع املدين. 

نصائح للمنارصة: إذا اعترب الناشطون املحليون أّن مشاركة املجتمع املدين أو النقاش العام يخضعان لقيود، عليهم أن يعلموا 

بذلك ممثليهم يف مجلس املبادرة. 

 Materiality»تعريف »األهمية النسبية •

o عىل مجموعة أصحاب املصالح االتفاق عىل تعريف واضح للعائدات واملدفوعات »املهمة«، مثالً من خالل تحديد عتبة معقولة لها. 

والتخاذ قرار مطلع حول فئات العائدات التي تستحق أن تُدرج يف التقرير، ميكن للمجموعة أن تطلب من الحكومة االحصاءات حول 

التحويالت املالية. وعىل املجموعة أن توثّق الخيارات املحتملة والحجج وراء اختيار عتبة »األهمية النسبية« )#9ب(.

نصائح للمنارصة: يجب عىل أعضاء املجتمع املدين أن يشاركوا يف تحديد عتبة األهمية النسبية، وأن يكون لهم وصول إىل 

البيانات حول العائدات العينية، ورشوط العقود، وغريها من البيانات الالزمة التخاذ قرار مطلع. 

تختار املجموعة فئات العائدات التي يتعي عىل الرشكات والحكومة التقرير عنها، كام تختار الرشكات والجهات الحكومية التي   o

يجب أن تؤّمن املعلومات، والفرتة الزمنية التي يغطيها التقرير، إضافة إىل درجة توزيع البيانات أو تفصيلها )#9ج(.

تويص القواعد بأن يتضّمن التقرير املدفوعات والعائدات التي تأخذ شكل مستحقات االنتاج، ورضائب األرباح، واإلتاوات، وحصص   o

األرباح، واملنح، والرسوم، إالّ يف الحاالت التي ال تُعد فيها هذه الفئات ذات أهمية نسبية )#9د(.

• معايري املحاسبة الدولّية 

o يجب أن تكون التقارير الصادرة  عن الحكومة والرشكات مستندة إىل حسابات مدققة بحسب املعايري الدوملية )#12 و13#(. 

o إذا مل تكن البيانات مدققة بالشكل املالئم، يتعّي عىل مجموعة أصحاب املصالح مبوجب القواعد الجديدة، أن تعالج هذا األمر. 

مثالً، قد تلجأ املجموعة إىل وضع »خطّة محّددة زمنيًّا« لضامن استناد الحكومة والرشكات إىل حسابات مدققة بحسب املعايري الدوليّة 

)#12أ - #13أ(. 

• رشوط التقرير: العائدات، التفاوت، ومشاركة الرشكات

o عىل الحكومة أن تضمن أّن رشكات  النفط والغاز واملعادن )مبا يف ذلك تلك اململوكة من الدولة( ترفع التقارير حول كّل املدفوعات 

ذات الصلة. وعىل الهيئات الحكومية أن تبلّغ عن جميع املدفوعات ذات الصلة التي تصلها من الرشكات )11#، 14#، 15#(. 

o عىل القائم باملطابقة أن يتحقق من أّن كل تفاوت بي أرقام الحكومة وأرقام الرشكات قد تّم تحديده وتفسريه بالشكل املالئم كلاّم 

كان ذلك ممكًنا، كام يتعي عليه أيًضا أن يرفع التوصيات ملعالجة التفاوت يف الحاالت الفادحة )#17( وأن يصف كيف تّم تحديد 

التفاوت والتحقيق فيه )#18ب ]ت[(.
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o عىل التقرير ان يذكر جميع الرشكات العاملة يف قطاعات النفط والغاز واملعادن، وأن يذكر أّي رشكة أو جهة حكومية تقاعصت عن 

املشاركة يف عمليّة التقرير )#18ب(. 

• التحويالت دون الوطنية، وصفقات املقايضة، واملدفوعات االجتامعية

o عىل مجموعة أصحاب املصالح أن تقرر ما إذا كانت املدفوعات املسددة إىل الهيئات الحكوميّة دون الوطنيّة مهمة نسبيا أم ال. 

ففي حال كانت كذلك، عىل مجموعة أصحاب املصالح أن تحرص عىل إدخال هذه املدفوعات يف عمليّة التقرير. إىل ذلك، قد ترغب 

املجموعة أيًضا يف شمل تحويالت العائدات بي الوكاالت الحكوميّة الوطنيّة ودون الوطنيّة )#9هـ(. 

o عىل املجموعة أن تطّور طرقًا لرفع التقارير عن فئات العائدات املهمة التي يتّم تقاضيها كمدفوعات عينيّة أو من خالل تدابري 

املقايضة يف البلدان التي يكون فيها لهذه العائدات دوًرا مهامًّ تلعبه. وعىل سبيل املثال، يتعّي التبليغ عن قيمة صفقات »النفط مقابل 

البنية التحتيّة« بي الحكومات والرشكات )#9و(. 

o تُشّجع مجموعة أصحاب املصالح عىل األخذ باالعتبار أهميّة املدفوعات والتحويالت االجتامعيّة وتضمينها يف عمليّة رفع التقارير 

عندما تُعّد مهمة )#9ز(. 

• التوافر والوضوح 

o ال تعترب الرشوط مستوفاة بالشكل الكامل إالّ عندما يتّم نرش تقارير مبادرة الشفافية عىل نطاق واسع، مبا يساهم يف تفعيل النقاش 

العام.

o يجب أن تُنرش التقارير بكّل اللغات الالزمة وأن تتوافر عىل اإلنرتنت. ومن مسؤوليّة مجموعة أصحاب املصالح أن تضمن توزيع 

نسخ مطبوعة ملجموعة واسعة من ممثيّل املجتمع الوطني، والرشكات، ووسائل اإلعالم، وتنظيم أنشطة تواصل لنرش الوعي )18# 

و#20أ(. 

نصائح للمنارصة: تتيح القواعد الجديدة للمجتمع املدين أن يطالب الحكومات الوفاء بالتزاماتها بأن تنرش عىل نطاق واسع 

تقارير سنويّة واضحة وشاملة تتضّمن جميع فئات العائدات املهمة. 

• دليل املصادقة املحي

o يتضّمن دليل املصادقة املحّي الّذي يستخلص العرب من التجارب السابقة رشوط مرجعية معيارية للمصادقي، ويشّدد عىل وجوب 

استخدامه لضامن اتّباع معايري التقرير بشكل صارم. 

o عىل مجموعة أصحاب املصالح أن تختار مصادقًا مستقالً ضمن الئحة من الرشكات املعرتف بها. وعىل املصادق أن يحلل مدى امتثال 

الدولة لرشوط مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجيّة، وأن يشري رصاحة إىل األسباب التي دفعت به إىل تحديد ما إذا كانت كّل منها 

متّبعة أم ال.

o يجب أن يتضّمن التقرير أيًضا استنتاجات حول تأثري املبادرة والدروس املستخلصة.

o يعتمد مجلس مبادرة الشفافية عىل تقرير املصادق ليحّدد ما إذا كانت الدولة قد حّققت اإلمتثال أو حافطت عليه.

أوجه النقص يف القواعد الجديدة
ال شّك أّن التنقيحات يف »قواعد مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجيّة، نسخة 2011« ترفع من معايري املبادرة ومن شأنها أن تحّسن نوعيّة 

تقاريرها وجدواها، إالّ أنّها تخلّفت عن معالجة عدد من املسائل: 

• ما من رشوط لتوزيع البيانات

o تصبح تقارير املبادرة أكرث إفادة عندما توّزع العائدات بحسب الرشكات، والفئات )مثال: اإلتاوات، الرضائب عىل األرباح، ألخ(، 

والسلع )النفط، الغاز، ألخ(، واملشاريع. فالبيانات املوزعة بحسب كّل رشكة وكّل مرشوع تساعد عىل تحديد سبب التناقضات يف 

التقارير، وقد تشري أيًضا إىل ما إذا كانت العقود بي الحكومات والرشكات عادلة وتصّب يف مصلحة السّكان. 

o إّن كالًّ من جمهوريّة إفريقيا الوسطى، وجمهوريّة الكونغو الدميقراطيّة، وغانا، وغينيا، وليبرييا، ومونغوليا، والنيجر، ونيجرييا، 

والرنويج، والبريو، وسرياليون، وتيمور الرشقيّة توزّع بياناتها طوًعا بحسب الرشكات. إالّ أّن دوالً كثرية أخرى ال تقوم بهذا األمر، 

فالقواعد الجديدة مل تفرض ذلك بعد.

o يشرتط قانون دود فرانك لإلصالح املايل عىل الرشكات االستخراجية املسّجلة يف هيئة األوراق املالية والرصف األمريكيّة أن تفصح علًنا 

عن املدفوعات املسددة إىل الحكومات لكّل من املشاريع. وعىل مبادرة الشفافية أن تجاري هذا املعيار العاملي الدائم التطّور لعلميّة 

رفع التقارير. 

ملخص
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• ال رشوط لإلفصاح عن بيانات اإلنتاج 

تزداد أهميّة بيانات العائدات املضّمنة يف تقارير املبادرة وفائدتها بشكل هائل عندما تقرتن ببيانات االنتاج. غري أّن القواعد   o

الجديدة ال تطلب حتّى اآلن اإلفصاح عن بيانات اإلنتاج، رغم أّن هذه املعلومات تصّب يف املصلحة العامة وغالبًا ما ال تعترب حرصية. 

• ما هي »املعايري الدولّية« للحسابات املدققة؟ 

تشرتط قواعد 2011 أن تكون الحسابات مطابقة ملعايري التدقيق الدوليّة، لكّنها ال تحّدد ما هي هذه املعايري.   o

عىل القواعد أن تحدد ما هي معايري التدقيق فوق الوطنيّة للبيانات الحكوميّة التي تعترب مقبولة بالنسبة إىل القائم باملطابقة.   o

فكحّد أدىن، عىل هذا الرشط أن يلحظ أنه يجب أن تؤكد وكالة مستقلّة، تعمل بحسب معايري معرتف بها خارج البلد املعني، أّن 

إيصاالت العائدات املحررة من الهيئات الحكومية مطابقة لبيانات املوازنة الوطنية املرفوعة إىل الربملان والجمهور. 

يجب عىل القواعد أن تشرتط عىل الرشكات والهيئات الحكومية تقديم إفادة من مدققيها تؤكّد أن االرقام املرفوعة إىل القائم   o

باملطابقة قد خضعت لتدقيق مستقّل. 

نصائح للمنارصة: عندما ال يتم استيفاء معايري التدقيق الدولية، قد يرغب الناشطون بالضغط يف اتجاه اعتامد حلول عملية 

قصرية املدى بالتزامن مع خطط طويلة األمد تهدف إىل دعم قدرات التدقيق. 

للمزيد من املعلومات:

• »قواعد مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية، نسخة 2011« متوفّرة يف لغات عّدة عىل املوقع التايل:

 http://eiti.org/document/rules.

• ميكنكم االطالع عىل وصف مبادرة الشفافية لتنقيحات القواعد عىل املوقع التايل:

 http://eiti.org/news-events/2011-edition-eiti-rules.

• ميكنكم االطالع عىل تحليل معهد رصد العائدات لتقارير املبادرة لكل من الدول عىل املوقع التايل:

 http://data.revenuewatch.org/eiti/. 

االنتقال إىل القواعد الجديدة
تم الرشوع يف تصنيف الدول املنّفذة ملبادرة الشفافية للصناعات االستخراجيّة بحسب وضعها ضمن املبادرة بدًءا من آب/أغسطس 

2011، مع اعتامد تدابري انتقالية عملية ُصممت خصيًصا لكل من الفئات:

• كّل دولة تم قبول ترشيحها بعد 1 متّوز/يوليو 2011 تخضع لنسخة قواعد 2011. 

• الدول التي سبق لها أن بلغت وضع االمتثال )أذربيجان، ليبرييا، تيمور الرشقية، غانا، مونغوليا، كريغيزستان، النيجر، نيجرييا، 

جمهوريّة إفريقيا الوسطى، الرنويج( تستكمل تقريرها التايل بحسب نسخة 2011، ويجب أن تصدر تقريرها السنوي بحلول 1 

متّوز/يوليو 2012.

• تستعرض األمانة العامة ملبادرة الشفافية وضع الدول املرشحة القريبة من تحقيق االمتثال بحسب قواعد 2010 )الكامريون، 

الغابون، جمهوريّة الكونغو الدميقراطيّة، كازخستان، مايل، موريتانيا، البريو(. 

• ميدد ترشيح سرياليون وجمهورية الكونغو لـ18 شهرًا بعد أن بينتا عن »تقّدم ملحوظ«. وعند نهاية األشهر الـ18، ينبغي أن تكونا 

قد حققتا وضع االمتثال بحسب قواعد 2011. 

• تتم املصادقة عىل وضع الدول املرشحة للمصادقة عام 2011 بحسب قواعد 2010 )مدغشقر، تانزانيا، البانيا، بوركينا فاسو، 

املوزمبيق، زامبيا( )يدرس مجلس املبادرة ضّم ساحل العاج إىل هذه املجموعة(. ومتدد مهل املصادقة لكل من البانيا وبوركينا فاسو، 

واملوزمبيق، وزامبيا لستّة أشهر إضافيّة.

•متدد مهلة الدول املرشحة للمصادقة يف 2012-2013 )أفغانستان، العراق، تشاد، إندونيسيا، توغو، غواتيامالـ ترينيداد وتوباغو( 

لستّة أشهر، وتتم املصادقة بحسب قواعد 2011. 

   http://bit.ly/EITIcountryupdates. للمزيد من التفاصيل، أنظر  


