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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
انسججما اع مع اعد يفعكعاباجمعس مع دايف اعافاججةاللصعف اججااساخعاجيججب ا لصع )EITI Boardعامل يججإع اعافسججليعدال عافاةاعيبا ل ع2017/11/1عخباج صع
تع لقعسضججج لصعافع ا عكعاملدايف اقعسجميعس معابجججصاجمعاملاججج صصع )MSGعا بماسهع قمع٥0عيبا ل ع2017/12/2عفغ ضع ااقاجججصعداق ا عرطا اصعافق لقعا عافبقدلقع
األ ثإر.
دقيعن قشع ضجججججج لعافبع لقعس أع ييعايججججججايلمعدياججججججرإعل سع ابعبججججججيد عق ا عس معاملدايف اعيبا ل ع2017/10/2٥ع نعطاللع )WhatsApp Groupع
امل ااصعألسضاءعاجمل معدب جًع اعاج بماسنيع قمع49عكع2017/11/20عد٥0عكع.2017/12/2عدمتعيااءعس أعذفكعتدينعحز صع نعاإل اءاخع اهاعتارلإعدليع
لجم معيزلا اخعسمإع ليانلصع اعاجلهاخعافالايلصعداحلر لصعفغ ضعشج أعايعايفعق ا عافبع لقعد سججةدفلصعاإع هصعكعامل ح صعافجمايف ص.علبمعاف جماءع معافسججايفاعافا اجمعاسضججاءعجلاصع
افقاقصعافالايلصعددال عافاججااسصعداملعايفاعافسججليعشميعشججلالعافس ج يفانسعد سججباججا عدال عافاةاعافسججليعضججلاءع عة عحمامعد يل عسامعيفا اعافعجم يفعدافرتاطلصعافدرتدفلصعكع
داا اعافاةاعافسليعسديعاملهييعافعملييعد لمعافيا اعافجمان نلصعكعاأل انصعافعا صعجمل معاف ا اءعيف.عجنلبعشم يفعشر عدغريهم.
اماعيايف عاجمل مع اعت لهعطقاجمع مسسع اعاأل انصعافعا صعجمل معاف ا اءعفغ ضعتاجججججججرلإعل لقعسمإع اجججججججرتاع نعاجمل معداجلهاخعاحلر لصعاملعالصعلر فع
ياملبايعصعداجش افعس أعتاةلبعهبهعاخلا اصعدافبصجملقعكع الحظاخعل لقعافبصجمقعافيديلع )The Validatorعدافيتعاسرتضعس لهاعاجمل معداملةش اعياف ننيعاألمح عداألبة ع
كعافاةصاخعافبافلص.عديبجميمعنبا جعافبصجملقعمباعللهاع نعايبابا اخعدت بلاخع اعس معابصاجمعاملا صصعكع سيعاقااهعهنالصعشه عآذا عسامع .2018ع
داجمل معلبجميمعهببهعاخل ا اصعيااءعس أعاجفبزا اخعافيتعت تدتعس أعسضججججججج لصعافع ا عكعاملدايف اقعد ناناًع اهعيسيلصعت يجججججججل ع عالريهاعكعققالعافاجججججججااساخع
اجيججب ا لصعاحلل يعدافيتعح صعس أعتقدلجمهاعس أع ييعدايججمعطاللعافسججا اخعاملاضججلص.عحلععحجمقعافع ا عللهاعتجمي اًعادرياًعشججهيخعفهعافسججر تا لصعافيدفلصعدافداكع
املجمي صعi

افيديلعد اظماخعاجملبممعاملينسعافعامللصعداحمل لص.عدكعافز نعافبيعلثمنعللهعاجله يفعافيتعيبهلاعل لقعافبصجمقعافيديلعاملبمثإعيافسججججليعياي علافةرييفيعدافسججججليعافلرمعغ يفيقع
لإاعاجمل معلدييعحتةظهعس أعافرثريع نعاملالحظاخعغريعافيقلجمصعاف ا يفاعكعتجما ل عافبصجمقعداملدالصعكعاغ دهاعس أع ع اخعسه فصعاملاجججججي ع علبمعافبثدتع نعبجججججصبهاعد ع
تااقشع معاسضاءعاجمل م .ع
لضججافع اعذفكعد ديفع الحظاخعاثرياع صعيلاناخع ق لمعا يفيججبااعس أعاف غمع نعافق بعافبيعتجمي ااعيهعي ج ةاًعجيججبثااءعاإلق لمعيسججدبعا باالعحر بهع نع
اجفبزامعمبعالريعاملدايف اعس أع ييعافسججا اخعاملاضججلص.عدابفكعاملالحظاخعاملبع جمصعيااججادعافبعيلنعس أعاف غمع نع ق ا عتجم ل عسامع201٥عدي ض ج أعيعيمعد يفعناججاااخع
تعيلالصعتبا عكعافع ا عجعكعسامعافبجم ل عدجعكعاألس امعافيتعيجججججججدجمبه.عده عا ع ع دفعد بر عكعاإعتجما ل ناعاملاضجججججججلص.عاماعااعاجمل معلدييعايجججججججبغ ايهعفعيمعاألطبع
مبالحظاتهعافيتعاد يفهاعس أعتجم ل عافبصجمقعاجيبيا سع )Initial Assessmentعدافيتعا ي تعس أعد دبنيعس أعاف غمع نعااعق اسيعافبصجمقع )Validation Guidesعت زمعل لقع
افبصجمقعاألطبعمبالحظاخعاجمل معد ااقابها .ع
اعذفكقعلإاعس معابججصاجمعاملاج صصعلسججعأعفب اججلصع اانصع ضججاللصع اعامل اانصعاملعبمياعيااءعس أعطقصعافعمإعاملاججايففعس لهاعيج ةاًعفغ ضعتغقلصعا ةصع
افاااااخعاملبا اعكعاخلا اص.عدقيعحييفعف قصع اا اًعا الاًعلابهسعيبا ل عبيد عتجم ل عسامع2016عكع 2018/12/31اصيعاق اأعجيبلةاءعاالصعاجفبزا اخعاملرتتدصع
س أعتع لقعافعض لصعد نهعيلجم معقدإعذفكعافبا ل عيب لهعطقاجمع مسسع اعاملدايف اعافيدفلصعليس همعللهع اعاملداش اعجب فصعحتجمقع )Validationع يلياعهتيفع اعافبثدتع
نعايبلةاءعاجفبزا اخعافالا صعدافب بلصعي لمعافبع لق ع
ع

يف.ع هييعشسنعافعال ع
لمعس معابصاجمعاملا صص

املجمي صعii

ع
ع

توضيح

Green Comments:
MSG agree with

الزمن

الجهة المعنية

Timeline

Yellow Comments:
MSG partially agree
with

الخطوات الالزمة

Responsible

Roadmap
Actions

Red Comments:
MSG do not agree with

رد مجلس أصحاب المصلحة

MSG
Comments

iiiاملجمي صع

EITI
Requirement

Validator
Assessment

تقدّم غير كاف
التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة

Recommended
Corrective
Action

Comment
evaluation

Requirement
No.

 مشاركة الحكومة1.1
ت مالحظات فريق التحقق

Validator
Comments

Comment
No.

 1.1مشاركة الحكومة
ت مالحظات فريق التحقق
تباطؤ دعم الحكومة بعد عام 2012
1

تقدّم غير كاف
الجهة المعنية الزمن
الخطوات الالزمة
رد مجلس أصحاب المصلحة
التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
كانون 2
المجلس
 يوجد تباطؤ في توفير الدعم اإلعالمي  .1صدور بيانات رسمية عن رئاسةسلبي  -ضمان وجود روابط بين اهداف
2018
األمانة
الوزراء ومجلس النواب ووزارتي
المبادرة والعمل الجاري في مؤسسات وحضور النشاطات.
مجلس النواب
النفط والصناعة تتضمن
المسؤولين أعاله ]الجهات الحكومية  -انسحاب ممثل هيئة النزاهة
مرو
 ضعف مشاركة بعض ممثلي الحكومة االستمرار في دعم المبادرة وحثالممثلة في المجلس[.
وزارة النفط
الوزارات والشركات العالمية
في اجتماعات المجلس.
 تطور الحكومة وتفصح عن خطةوزارة الصناعة
بضرورة االلتزام بالمعايير.
 وزارة النفط مستمرة في توفير الدعمعمل لمعالجة النقص في انخراطها
المالي واإلداري وفي توفير البيانات
]مشاركتها[ ويتم توثيق الخطة في
كانون 2
مرو
التقييم األولي وتقرير جهة المصادقة .وفي حث الشركات على االلتزام وفي  .2يصدر عن رئيس مجلس الوزراء
نشر بيانات اإلنتاج والتصدير شهريا ً
2018
األمانة
توجيه الى حكومة اإلقليم
وفي تضمين فقرات االلتزام بالمعايير والشركات العاملة فيه بضرورة
االلتزام بمعايير المبادرة وتزويد
في عقود بيع النفط الخام.
المبادرة بالبيانات المطلوبة
 األمانة العامة لمجلس الوزراءوترشيح اإلقليم ممثل في عضوية
مستمرة في تقديم الدعم اإلداري
المجلس.
وتسهيل عمل المبادرة.
 وزارات الصناعة والمعادنكانون 2
األمانة
والكهرباء والمالية والتخطيط وديوان  .3مفاتحة األمانة العامة لمجلس
2018
الوزراء بشأن تضمين فقرة
الرقابة المالية االتحادي مستمرة في
االلتزام بمبادرة الشفافية في
المشاركة وتوفير جميع البيانات التي
المفاوضات القادمة بين الحكومة
تطلبها المبادرة.
االتحادية وحكومة اإلقليم.
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 .4تنظيم مؤتمر عام برعاية رئيس
مجلس الوزراء.

األمانة
مرو

الربع 1
2018

 .5إقامة ورشات عمل للمجلس
لغرض الخروج بتوصيات آللية
التنسيق بين الجهات الممثلة
وصوالً الى تطبيق عملي لخطة
العمل في المؤسسات المعنية.

األمانة
المجلس

الربع 1
2018

 .6قيام ممثلي الحكومة في المجلس
بوضع آلية جديدة لتفعيل مشاركة

المجلس

الربع 1
2018
 2كانون األول 2017

4

الجهات الحكومية والتزامها
بالمعايير.

2

خلط بين عمل المنسق الوطني ووظيفته
كمفتش عام.

سلبي

3

ضعف مشاركة رئيس المجلس

سلبي تعيين قائد حكومي لرئاسة العملية
وضمان تمثيل وانخراط مسؤولين
حكوميين رفيعي المستوى في مجلس
اصحاب المصلحة

4

دور الجهات الحكومية اقتصر على
المشاركة في اجتماعات المجلس وتقديم
البيانات

سلبي

 1.2مشاركة الشركات العالمية
ت مالحظات فريق التحقق
ضعف مشاركة ممثلي الشركات في
5
االجتماعات

تقدّم غير كاف
التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
سلبي يضع المجلس خطة لالنخراط بصورة
أكثر فعالية مع الشركات والقيام
بمشاورات مكثّفة مع الشركات للتأ ّكد
من أن أهداف تنفيذ المبادرة تنسجم مع
أولويات الشركات

 .7مفاتحة الوزارات لتوجيه دعوة
الى مبادرة الشفافية في النشاطات
ذات العالقة.
 .1تحال إلى لجنة التحقيق

األمانة

الربع 2
2018

فريق الخارطة الربع 1
لم يحصل مثل هذا الخلط في االعالم
2018
المجلس
وال في الدوائر الحكومية أو الدولية أو
األمانة
لدى المجتمع المدني.
كانون 2
المجلس
 يوجد تمثيل حكومي رفيع المستوى ال  .1قيام المجلس باطالع الرئيس علىالمالحظات التي تخص مشاركته األمانة العامة 2018
تقل درجته الوظيفية عن مدير عام
في عمل المبادرة ومناقشة
 تم توسيع مشاركة الحكومة بإضافةاإلجراءات الالزمة لضمان
ممثل عن وزارة التخطيط
ترؤسه االجتماعات بصورة
مستمرة وفاعلة.
 .1راجع خطوة  1من الفقرة 1
 ممثلو وزارة النفط وديوان الرقابةيشاركون باالجتماعات وفي عمل
الربع 1
األمانة
 .2تنظيم  4ورشات عمل ودورات
المبادرة بكثافة وفاعلية.
2018
تدريب تعريفية لإلجراءات
 ممثلو وزارات الصناعة والماليةالالزمة في وزارتي النفط
يشاركون في عمل المبادرة بفاعلية
والصناعة والتركيز على موضوع
ويساهم في حل تسهيل امور المبادرة
دمج معايير المبادرة في سياقات
في الوزارة.
العمل ( )Mainstreamingونقل
 ممثلو الحكومة يشاركون بفاعلية فيمعظم اللجان الفرعية وورشات العمل المعرفة الى الجهات المعنية في
الوزارات
رد مجلس أصحاب المصلحة
 مشاركة ممثل شركة شيل في معظماالجتماعات لحين اختيار الشركات
البديلة.
 مشاركة ممثل شركة أكسون موبيلفي الكثير من االجتماعات لحين
مغادرته للعراق سنة  2015ولم يتم
ترشيح بديل عنه من قبل الشركة.
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الخطوات الالزمة
 .1توجيه خطاب رسمي بتوقيع
وزير النفط إلى الشركات العالمية
الممثلة في المجلس يطالبها
بضرورة عدم التخلف عن حضور
االجتماعات والمشاركة الفاعلة في
أعمال المجلس.

الجهة المعنية الزمن
كانون 2
األمانة
وزارة النفط 2018
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5

 تخلف ممثل شركة  CNPCعنمعظم االجتماعات.
 حاليا ً يشارك ممثلو شركات BPوبتروناس في اجتماعات المجلس.
 مشاركة ممثلو الشركات الوطنيةباجتماعات المجلس بشكل مقبول.

6

انعدام تفاعل الشركات مع معايير
المبادرة في عملها في العراق

7

لم يتم إعادة انتخاب ممثلي الشركات في
المجلس منذ عام 2010

 .2التنسيق مع ممثلي الشركات في
المجلس ومنتدى الشركات العاملة
في العراق )(IOCs Forum
لتنظيم ورشة عمل للشركات في
دبي لغرض حثها على وضع خطة
عمل انخراطهم في اعمال المبادرة
والتداول في آلية اختيار ممثليهم

األمانة
الشركات

كانون 2
2018

 .3تنظيم  4ورشات عمل ودورات
تدريب تعريفية للشركات
االستخراجية حول التزاماتهم في
المبادرة واكمال اختيار ممثليهم
لعضوية المجلس .تقام في البصرة
وميسان وبغداد وأربيل.
 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

األمانة

الربع 2
2018

سلبي الشركات مطالبة بأن تطور وتفصح عن ال يوجد إلزام في المعايير بهذا
خطة عمل لمعالجة النقص في انخراط الخصوص.
 .2راجع خطوة  2من الفقرة 5
الشركات وتوثق الخطة في التقييم
األولي وتقرير جهة المصادقة
 الشركات اختارت ممثليها في ورشتي  .1راجع خطوة  1من الفقرة 2سلبي
عمل نظمت األولى في بغداد عام
 2010والثانية في دبي عام  .2 .2012راجع خطوة  2من الفقرة 5
الورشتين تمت بحضور ممثلي
األمانة الدولية.
 لم تستجب الشركات لحضورالورشات الالحقة لغرض اختيار
ممثليها والتي دعا إليها المجلس
وبدعم من وزارة النفط على مدى
السنوات الماضية.
 استثناء مما ورد أعاله ،حضرتالشركات العاملة في البصرة ورشة
عمل نظمت في سنة  .2014بفاعلية
ولم يتم فيها انتخاب الممثلين.
 وجه المجلس في 2017 /5 /17دعوة رسمية للشركات لغرض
ترشيح ممثليها وتمت االستجابة وأقر

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

 2كانون األول 2017

6

المجلس عضوية الممثلين الجدد في
اجتماعه بتاريخ .2017 /7 /17
تقدّم مرض
 1.3مشاركة المجتمع المدني
رد مجلس أصحاب المصلحة
التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
ت مالحظات فريق التحقق
يستطيع ممثلو المجتمع المدني االنخراط إيجابي يؤدي استخدام اللغة العربية كلغة عمل - ،كل التقارير السنوية تصدر باللغات
8
العربية والكردية واالنكليزية.
إلى تشجيع مشاركة أكثر نشاطا ً من
في المناقشات العامة المتعلقة بعملية
 المجلس وضع حلوال مناسبةجانب المجتمع المدني
المبادرة وإبداء الرأي حول عملية
لموضوع اصدار المسودة األولى
المبادرة دون قيد أو إكراه أو انتقام
وبوسع ممثلي المجتمع المدني أيضا ً
للتقرير باللغة العربية بالتنسيق مع
السكرتارية الدولية.
العمل بحرية فيما يتعلق بعملية المبادرة
 تم اتخاذ الالزم باعتماد اللغة العربيةوكذلك التواصل والتعاون مع بعضهم
بقرار من المجلس في الجلسة المرقمة
البعض ويتحدث ممثلو المجتمع المدني
( )44بتاريخ  ,2017 /5 /17أي قبل
بحرية عن قضايا الشفافية وحوكمة
صدور تقرير التحقق.
الموارد الطبيعية .ويشارك ممثلو
المجتمع المدني بشكل كامل في تصميم
وتنفيذ ورصد وتقييم عملية المبادرة
 النظام الداخلي للمجلس ال يتعامل مع  .1راجع خطوة  1من الفقرة 2سلبي
هناك ائتالف "انشر ما تدفع"
9
االئتالفات بل مع المنظمات المسجلة
( )PWYPنشِط
رسميا ً
 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
 المعلومة غير دقيقة.سلبي
 10هناك مخاوف مهمة من أن وجهات
 ممثلو المجتمع المدني يمارسوننظرهم ال تؤخذ بعين االعتبار من قِبَل
المجلس
 .2تشكيل لجنة مكونة من ممثل عن
دورهم بكل حرية.
مجلس أصحاب المصلحة ونائبه وتعكس
 كل المواضيع تناقش بحرية والمجتمع الحكومة وممثل عن الشركات العالميةهذه المخاوف تحديات في الحوكمة
وممثل عن الشركات الوطنية لغرض
المدني أكثر جهة تشارك في
الداخلية لمجلس أصحاب المصلحة
التحقق من حقيقة وجود مثل هذه
المناقشات واللجان والنشاطات.
وخاصةً فيما يتعلق بالعالقة بين األمانة
 كل قرارات المجلس تتخذ باإلجماع المخاوف لدى ممثلي المجتمع المدني.الوطنية للمبادرة ومجلس أصحاب
والقليل النادر منها يتخذ بموجب اآللية
المصلحة
البديلة المعتمدة في النظام الداخلي.
تقدّم غير كاف
 1.4مجلس أصحاب المصلحة
الجهة المعنية
الخطوات الالزمة
رد مجلس أصحاب المصلحة
التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
ت مالحظات فريق التحقق
 راجع خطوة  1من الفقرة 2 مثل الصناعة السيد رياض عزيز 11وزارة الصناعة لم تجدد ترشيح ممثلها سلبي
جاسم من تاريخ 2010 /11 /22
منذ عام 2010
لغاية تاريخ .2014 /9 /1
الخطوات الالزمة
 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

الجهة المعنية

الزمن

الربع 1
2018

الزمن

 2كانون األول 2017
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سلبي

12

لم يتم تجديد اختيار ممثلي المجتمع
المدني رغم انتهاء التكليف عام 2016

13

عدم وضوح عدد ممثلي المجتمع المدني سلبي
في المجلس

14

عدم وجود تحديد لفترة ترشيح األعضاء سلبي

15

األمانة الوطنية تعوق قدرة المجلس على سلبي
نحو فعال

 وخالل نفس الفترة مثل الصناعةالمفتش العام السيد سالم بولص من
تاريخ  2011 /8 /22لغاية تاريخ /6
.2012 /8
 رشحت وزارة الصناعة تمثيلهابتسمية د .صفاء الدين فخري وحضر
في االجتماع المرقم ( )31بتاريخ
.2014 /12 /17
 رشحت الوزارة د .صفاء الدين مرةأخرى بتاريخ .2017 /10 /3
 ناقش المجلس موضوع انتخاباتالمجتمع المدني في أكثر من جلسة
آخذا ً بنظر االعتبار مرور المبادرة
بمرحلة التحقق وانتظارا لصدور
قانون مبادرة الشفافية المعروض على
األمانة العامة لمجلس الوزراء
واللجان النيابية ,اتفق أعضاء المجلس
على تمديد عمل الممثلين الحاليين.
العدد واضح (ثمانية ممثلين) حسب
النظام الداخلي الذي اعتمد في سنة
 .2013ويوجد التزام كامل بهذا النظام
الداخلي لكن حصل تأخر في ترشيح
ممثلي القطاع الخاص واإلعالميين
واألكاديميين بسبب تأخر الجهات
المعنية أو بسبب استقالة المرشحين
رغم توجيه دعوات رسمية.
نشر إجراءات ترشيح وتغيير األعضاء  -حدد النظام الداخلي آلية اختيار ومدة
في مجلس أصحاب المصلحة ،بما في التمثيل لممثلي المجتمع المدني.
 لم يحدد النظام الداخلي فترة ترشيحذلك مدة واليتهم
األعضاء اآلخرين.
المالحظة غير دقيقة والمجلس ال يرى
ذلك ،وتقرير التحقق لم يذكر أدلة أو
شواهد.

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
 .2الدعوة إلى انتخابات جديدة بعد
االنتهاء من تحديث النظام الداخلي
بما يتالئم ومسودة القانون.

األمانة
المجلس

الربع 2
2018

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

 .1يتم تعديل النظام الداخلي بموجبه

المجلس

الربع 2
2018

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

 2كانون األول 2017
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16

عدم تحديث النظام الداخلي للمجلس منذ
عام 2010

سلبي

17

سلبي

 1.5خطة العمل
ت مالحظات فريق التحقق
 18خطة العمل ال تعكس رأي المجلس

التقييم
سلبي

19

الخطة عبارة عن إعادة صياغة للخطط
السابقة بما يتالئم مع المعايير الجديدة

سلبي

20

الخطة ال تتناول القضايا التي حددها
أصحاب المصلحة كأولويات وطنية

سلبي

 ال يوجد في النظام الداخلي وال فيتحديث قواعد الحوكمة الداخلية لدى
المجلس لتغطي جميع أحكام المتطلب معايير المبادرة ما يلزم بوضع آلية
 1.4وإعادة النظر في إجراءاته الداخلية لتحديث النظام الداخلي.
 قام المجلس بتحديث النظام الداخليبشأن اتخاذ القرارات ،وذلك لضمان
عام  .2013حينما وجد ذلك
تماشي القواعد القانونية للمجلس مع
الممارسات الحالية والتعامل مع ك ّل من ضرورياً.
الدوائر المعنيّة بالمبادرة على قدم
المساواة
وضع سياسة لغوية تكون مواتية لتحقيق راجع ردود المجلس على الفقرة  1من
المعيار1,3
أهداف تنفيذ المبادرة في العراق
تقدّم ملموس
رد مجلس أصحاب المصلحة
اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
المجلس ال يرى ذلك وتقرير التحقق لم
ينبغي على المجلس أن يتشاور مع
جميع الدوائر المعنية بالمبادرة وضمان يذكر أدلة أو شواهد.
أن تنعكس األولويات الوطنية بصورة
مالئمة في خطة العمل

 .1مراجعة وتعديل النظام الداخلي
للمبادرة بما يتالئم ومسودة
القانون.

المجلس

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

الخطوات الالزمة
 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
 .2إعادة تقييم خطة العمل للتأكد من
انطباقها مع معايير 2016لضمان
شمولها باألولويات الوطنية.
 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

المجلس ال يرى ذلك وتقرير التحقق لم
يذكر أدلة أو شواهد .علما ً أن تقرير
التحقق الصادر عن األمانة الدولية قد
أشاد بتطور خطة العمل حيث ذكر:
"تعدّ خطة العمل  2018-2017تحسنا ً
هاما ً على خطط العمل السابقة .فهي
تحدد مستهدفات لتنفيذ المبادرة ترتبط
بمبادئ المبادرة وتعكس إلى حد ما
األولويات الوطنية للصناعات
االستخراجية .كما تتضمن خطة العمل
أنشطة قابلة للقياس ومحددة زمنيا ً،
وتحدد مصادر محلية وخارجية
للتمويل ،ويتم تحديثها بانتظام"
المجلس ال يرى ذلك وتقرير التحقق لم  .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
يذكر أدلة أو شواهد.
 .2مراجعة خطة العمل لضمان مراعاة
ذلك بوضوح أكثر

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

الربع 1
2018

الجهة المعنية

الزمن

المجلس

كانون 2
2018

المجلس

كانون 2
2018
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 2.1إطار العمل القانوني والنظام المالي
ت مالحظات فريق التحقق
 21وجود بعض النصوص القانونية للقطاع
دون وصف تفصيلي لفقراتها

تقدّم غير كاف
التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
سلبي

22

التطرق بإيجاز للنظام المحاسبي المعتمد سلبي
في القطاع دون توضيح فقراته وال
أدوار الجهات ذات العالقة

23

عدم وجود تبرير واضح ألسباب غياب
اإلصالحات في القطاع

سلبي

24

عدم وجود وصف للقوانين الحاكمة في
مجال التعدين وال للنظام المحاسبي
المعتمد

سلبي ضمان أن التقارير المقبلة لمبادرة
الشفافية في العراق تتضمن أوصاف
القوانين الرئيسية والشروط المالية
المتعلقة بقطاعات التعدين والنفط والغاز
سلبي استخدام موقع مبادرة الشفافية في
العراق على اإلنترنت كمستودع
للمعلومات المحدّثة بانتظام عن الشروط
المالية والبيئة القانونية لصناعة التعدين
والنفط والغاز

25

رد مجلس أصحاب المصلحة

 تقرير التحقق لم يوضح المقصودبالعبارة ولم يذكر أدلة أو شواهد على
ذلك
 المعيار ينص على ذكر اإلصالحاتفي تقرير المبادرة إن وجدت وال
يلزم بذكر التبريرات لغياب
اإلصالحات.

الخطوات الالزمة
 .1إعداد دراسات عن القوانين
الحاكمة للقطاع االستخراجي
تتضمن وصف مفصل لها.
 .1تضمين الشروط المرجعية
لتقرير  2016كافة الشروط
المالية المتعلقة بقطاعات النفط
والغاز والتعدين وفقا للعقود
المبرمة وتوضيح التشابك المالي
بين الشركات الوطنية وإدراج
البيانات المالية وفقا لألهمية
النسبية.
 .2إعداد تقرير صادر من ديوان
الرقابة يذكر الخطوات المتخذة
لحد اآلن.
 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

الجهة المعنية
المجلس
األمانة

الزمن
الربع 2
2018

المجلس
ممثل الديوان
وزارة النفط

كانون 2
2018

مجلس المعايير
المحاسبية في
العراق

 .1راجع خطوة  1و  2من الفقرة
22

 .1يتم نشر التقارير واألنظمة
والقوانين المطلوبة في موقع
المبادرة.

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

كانون 1
األمانة
مستشار المالي 2018
مستشار قانوني
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 2.2منح التراخيص
التقييم
ت مالحظات فريق التحقق
 26عدم تطرق التقرير ألية تراخيص جديدة سلبي
في مجاالت النفط والغاز والتعدين

27

عدم توضيح أسباب التغييرات الحاصلة
في عقود التراخيص وال ألسباب
االنحراف عن اإلطار القانوني وإن كان
االنحراف شكلي

 2.3سجل متابعة عقود التراخيص
ت مالحظات فريق التحقق
 28عدم وجود بيانات تخص تاريخ تقديم
طلب الترخيص وال اي معلومات
شخصية عن مقدم الطلب

29

سلبي

التقييم
سلبي

ال يوجد ما يؤكد ان التراخيص الممنوحة سلبي
تغطي كال من النفط والغاز

تقدّم غير كاف
اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
توضيح المعايير الفنية والمالية
(واألوزان الترجيحية لك ّل منها) والتي
تستخدم لتقييم عمليات تخصيص ونقل
التراخيص واألسهم في اتحادات عقود
ي عقود
الخدمات الفنية ،سوا ًء بالنسبة أل ّ
تقديرية للنفط والغاز (بما في ذلك مع
حكومة إقليم كردستان) أو فيما يتعلق
بمنح تراخيص التعدين ونقلها
تحديد عدد التراخيص (بما في ذلك
عقود الخدمات الفنية) التي تم منحها أو
نقلها خالل العام /األعوام التي يتناولها
تقرير المبادرة في ك ّل من قطاعات
التعدين والنفط والغاز ،ووصف العملية
الفعلية لمنح ونقل التراخيص ،وتسليط
ي انحرافات غير مهمة
الضوء على أ ّ
في الممارسة العملية
التعليق على كفاءة النظام الحالي
لتخصيص العقود ونقلها كوسيلة
لتوضيح اإلجراءات والحد من
االنحرافات غير المهمة
تقدّم غير كاف
رد مجلس أصحاب المصلحة
اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
تضمين تقارير المبادرة المقبلة جميع
المعلومات التي يشملها المتطلب 2.3
لكافة التراخيص الممنوحة للشركات
ذات األهمية النسبية بما في ذلك ّ
كل من
النفط والغاز والتعدين) أو توفر رابطا ً
إلى حيث تكون تلك المعلومات عن
التراخيص متاحةً للجمهور
 المالحظة غير دقيقة ألن كل جوالتالتراخيص والعقود الموقعة المذكورة
في تقرير  2015واضحة
رد مجلس أصحاب المصلحة
ال يوجد تراخيص جديدة في مجاالت
النفط والغاز والتعدين

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

الخطوات الالزمة
راجع خطوة  1من الفقرة 2

الجهة المعنية

الزمن

 .1يتم تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير  2016وتنشر
المعلومات في الموقع كذلك.

المجلس
وزارة النفط
األمانة

كانون 1
2018

الخطوات الالزمة
 .1تقوم وزارة النفط بعمل السجل
وتحديثه دوريا ً وينشر ذلك في
موقع المبادرة ومواقع الوزارة
ووضع رابط في التقارير
السنوية القادمة.

الجهة المعنية
المجلس
وزارة النفط
األمانة

الزمن
الربع 1
2018

المجلس

كانون 2
2018

 .1يتم معالجة ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير .2016

 2كانون األول 2017
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 30عدم التطرق الى اي تراخيص في قطاع سلبي
التعدين
سلبي
 31عدم التطرق الى انشطة االستكشافات
في قطاعات النفط والغاز والتعدين
 2.4العقود
التقييم
ت مالحظات فريق التحقق
 32لم يتطرق التقرير بصورة تفصيلية الى سلبي
سياسة الدولة في االفصاح عن العقود

 وجود أخطاء مطبعية شكلية فيعناوين بعض جداول التقرير.
 ال توجد تراخيص في قطاع التعدين  .1راجع خطوة  1من الفقرة 2وقد تم ذكر ذلك في التقارير.
تم ذكر ذلك في الفصل الثاني من تقرير  .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
( 2015عقود الجولة الرابعة).

تقدّم غير كاف
رد مجلس أصحاب المصلحة
اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
 العمل مع ممثلي الحكومة الستيضاح حكومة اإلقليم ممتنعة عن االمتثالوالمبادرة والبنك الدولي والحكومة
سياسة الحكومة االتحادية بشأن
ي حاالت يعلمون ذلك وسبق للمجلس ان طالب
اإلفصاح عن العقود وتوثيق أ ّ
لكل السنوات الماضية باستثناء اإلقليم
يتم فيها اإلفصاح عن عقود ،إما من
خالل التقارير المقبلة لمبادرة الشفافية بما في ذلك تقرير .2015
في العراق أو من خالل قنوات أخرى
مثل موقع مبادرة الشفافية في العراق
على اإلنترنت
ي عقود
أل
ل
ص
مف
استعراض
 إجراءّ
ّ
لتقاسم اإلنتاج تنشرها حكومة إقليم
كردستان ،بهدف توضيح ممارسات
اإلفصاح عن العقود في حكومة إقليم
كردستان.
ال ينطبق
 2.5ملكية المنفعة
رد مجلس أصحاب المصلحة
التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
ت مالحظات فريق التحقق
 33عدم تطرق التقرير الى سياسة الحكومة سلبي استيضاح سياسة الحكومة في الكشف
عن ملكية المنفعة في التقارير المقبلة
في االفصاح عن ملكية المنفعة
لمبادرة الشفافية في العراق وإتاحة
البيانات عن الملكية القانونية لجميع
الشركات ذات األهمية النسبية.
 34عدم ذكر التقرير ألي معلومات تخص سلبي النظر في الكيفية التي يمكن أن يسهم بها
اإلبالغ عن نقل ملكية األسهم في
ملكية المنفعة للشركات المتعاقدة بالباطن
اتحادات عقود الخدمات الفنية
وال للشركات المشترية للنفط الخام
وتراخيص التعدين بموجب المتطلب
 2.2في دعم العمل على الكشف عن
ملكية المنفعة
خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

الخطوات الالزمة
 .1راجع خطوة  2من الفقرة 1
بخصوص اإلقليم.

الجهة المعنية

الزمن

 .2يتم تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير 2016
بخصوص وزارتي النفط
والصناعة والمعادن االتحاديتان
(الفقرة األولى من اإلجراءات
التصحيحية)

المجلس
وزارة النفط

كانون 1
2018

الخطوات الالزمة
 .1يتم تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير 2016

الجهة المعنية الزمن
كانون 1
المجلس
وزارة النفط 2018
األمانة

 .1يتم تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير 2016

كانون 1
2018

المجلس
وزارة النفط
األمانة
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 2.6مشاركة الشركات المملوكة للدولة
ت مالحظات فريق التحقق
35

التقييم
سلبي

36

سلبي

37

سلبي

38

عدم التطرق الى نسبة مشاركة الشركات سلبي
االستخراجية الوطنية في عقود
التراخيص الممنوحة

39

ال يوجد تعريف واضح لدور الشركات
االستخراجية الوطنية

40

ال توجد قائمة بالشركات االستخراجية
الوطنية في مجال التعدين

41

عدم وجود شرح تفصيلي للعالقات
المالية بين الشركات االستخراجية

تقدّم غير كاف
اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
التأ ّكد من أنه يتم التعامل مع كافة
جوانب المتطلب  2.6بشكل مناسب
أثناء دراسات تحديد النطاق للتقارير
المقبلة لمبادرة الشفافية في العراق
ينبغي أن يصيغ المجلس بوضوح
تعريفه للشركات المملوكة للدولة لكي
يتسنى تحديد الشركات المملوكة للدولة
التي تقع في نطاق عملية اإلبالغ
الخاصة بالمبادرة
العمل بشكل وثيق مع وزارة النفط
وشركات النفط الوطنية لتشكيل ِبنية
اإلفصاح الدورية كوسيلة لنشر
المعلومات المطلوبة وفق معيار
المبادرة وعلى أساس توقيت محسّن

رد مجلس أصحاب المصلحة

الخطوات الالزمة
 .1يتم تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير  2016وفي
الدراسة الصفرية

الجهة المعنية الزمن
كانون 1
المجلس
وزارة النفط 2018
األمانة

يوجد تعريف واضح للشركات المملوكة  .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
للدولة ضمن قانون الشركات رقم ()22
لعام  1997وتمت اإلشارة اليه في
التقارير
شركة سومو تقوم بذلك أصوليا ً

موجود في التقرير

يوجد تعريف واضح لدور الشركات
سلبي
الوطنية في العقود الموقعة وتمت
اإلشارة الى ذلك في تقرير 2015
سلبي يجب ان يدرج في التقرير القادم قائمة توجد إشارات واضحة وتفصيلية
لشركات وزارة النفط في العقود وفي
شاملة بالشركات الوطنية والشركات
التابعة لها ،مع توضيح العالقات المالية جداول اإلنتاج والتصدير
في الواقع العملي بين الحكومة
ي
أ
وكذلك
والشركات المملوكة للدولة،
ّ
قروض أو ضمانات قروض من
الحكومة أو الشركات الوطنية إلى
شركات االستخراج في مجاالت التعدين
والنفط والغاز
سلبي

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
 .2تشجيع الوزارات المعنية
والشركات على النشر الدوري
للبيانات
 .1يتم تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير .2016

المجلس
وزارة النفط

الربع 1
2018

المجلس

كانون 2
2018

 .2راجع خطوة  1من الفقرة 2
 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
 .2تضمين الدراسة الصفرية لتقرير
 2016كافة الشركات المملوكة
للدولة العاملة في مجال النفط
والغاز والتعدين في العراق
وتوضيح التشابك المالي بينها
وبين الحكومة

المجلس

كانون 2
2018

 .1تشكيل لجنة إلعداد دراسة ويتم
نشرها في الموقع.

المجلس
ممثل الديوان

كانون 2
2018
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الوطنية والحكومة بما في ذلك المخالفات
المالية
 42عدم التطرق الى القروض أو الضمانات
المقدمة من الحكومة أو من الشركات
االستخراجية الوطنية
 3.1قطاع االستخراج وأنشطة االستكشاف
ت مالحظات فريق التحقق
 43يتض ّمن تقرير المبادرة في العراق لعام
 2015لمحة عامة عن قطاعات التعدين
والنفط والغاز ،بما في ذلك معلومات عن
أنشطة االستكشاف الهامة
 3.2بيانات اإلنتاج
ت مالحظات فريق التحقق
44

45

خلو التقرير من بيانات إنتاج المعادن

46

خلو التقرير من بيانات إنتاج الغاز الطبيعي
في اإلقليم

4.1

جمع العائدات

ت

مالحظات فريق التحقق

 .2يتم تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير .2016
يتم تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير .2016

سلبي

تقدم مرض
رد مجلس أصحاب المصلحة
التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
سلبي توسيع نطاق تغطيته لقطاع التعدين من التقرير ينص بوضوح إلى أن قطاع
خالل إدخال تحديثات أكثر تحديدا حول التعدين يواجه تحديات وتمت اإلشارة
الى ان البيانات المفصلة المنشورة
اإلنتاج الحالي ،وخاصةً في مجال
تحوي أرقام هي أقل األهمية النسبية
المحاجر
تقدم ملموس
رد مجلس أصحاب المصلحة
التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة

الخطوات الالزمة
 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

الخطوات الالزمة

وزارة النفط
المجلس

كانون 2
2018

الجهة المعنية

الزمن

الجهة المعنية

الزمن

كل المعلومات المطلوبة متوفرة في التقارير  .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
سلبي يجب الكشف في التقارير المقبلة لمبادرة
الشفافية في العراق عن حجم اإلنتاج وقيمته بما فيها تقرير 2015
لجميع السلع االستخراجية المنت َجة ،بما في
ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي وكل
المعادن المنت َجة .لمواصلة التحسين بموجب
المتطلب 3.1
سلبي توسيع التغطية لقطاع التعدين ،بما في ذلك التقرير ينص بوضوح إلى أن قطاع التعدين  .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
يواجه تحديات وتمت اإلشارة الى ان
إجراء تحديثات أكثر تحديدا ً للبيانات عن
اإلنتاج الحالي ،في المحاجر أساسا ً
البيانات المفصلة المنشورة تحوي أرقام هي
أقل األهمية النسبية
 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
حكومة اإلقليم ممتنعة عن االمتثال
سلبي
والمبادرة والبنك الدولي والحكومة يعلمون
ذلك وسبق للمجلس ان طالب لكل السنوات
الماضية باستثناء اإلقليم بما في ذلك تقرير
2015
تقدم مرضي

التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة

47

عدم تحديد قيمة واضحة لألهمية النسبية
للتعدين والنفط والغاز

سلبي

إجراء دراسة استطالعية شاملة لبحث
الخيارات المتاحة لتحديد عتبات األهمية
النسبية ] [materialityقبل االتفاق على
الشروط المرجعية لتقرير المبادرة القادم.

48

عدم تطبيق نسبة األهمية النسبية على

سلبي

 -التأ ّكد من أن كافة تدفقات اإليرادات ذات

رد مجلس أصحاب المصلحة

الخطوات الالزمة

تم تجديد ذلك بوضوح للنفط والغاز
راجع رد المجلس في الفقرة  2من المعيار
3,1

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

الجهة المعنية

 .2مراعاة ذلك في الدراسة الصفرية

المجلس

 .1يتم تضمين ذلك في الشروط

المجلس

الزمن
كانون 2
2018

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

كانون 2
 2كانون األول 2017

14

الشركات التي لم تفصح عن بياناتها

49

عدم إفصاح الحكومة عن إيرادات ضريبة
دخل الشركات أو إيرادات التعدين
عدم إفصاح حكومة اإلقليم عن إيرادات
القطاع االستخراج

50

األهمية النسبية (لكل من النفط والتعدين)
والمدرجة نطاق المطابقة ،وأن عتبة
األهمية النسبية تحت المتطلب ( 4.1ب)
تم تضمينها في النسبية الختيار الشركات
تضمن أن جميع المدفوعات التي يمكن
أن تؤثر على شمولية عملية اإلبالغ في
المبادرة قد تم إدرجها في نطاق المطابقة
 تحديد قائمة الشركات ذات األهميةالنسبية بوضوح .ويدعى مجلس أصحاب
المصلحة للنظر فيما إذا كان تحديد عتبة
للجوهرية النسبية الختيار الشركات من
شأنه ضمان تحقيق هذه األهداف
 التأ ّكد من أن التقرير القادم للمبادرةتقييم الجهة اإلدارية المستقلة
يتض ّمن
َ
للجوهرية النسبية لتدفقات اإليرادات التي
تم إغفالها ،وبيانَها حول شمولية التقرير
وأن التقرير يتض ّمن اإلفصاح الحكومي
من جانب واحد لإليرادات ذات األهمية
النسبية من الشركات غير المدرجة ضمن
األهمية النسبية.
 تطوير واإلفصاح عن خطة عمل لمعالجةالنقص في شمول البيانات وتوثق الخطة
في التقييم األولي وتقرير جهة المصادقة
خالل  3أشهر من قرار البورد
سلبي

4.2

اإليرادات العينية

ت
51

عدم وجود جداول تشمل كل شحنات مبيعات سلبي
النفط الخام

المرجعية لتقرير  2016بناء على
الدراسة الصفرية.

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

راجع رد المجلس في الفقرة  2من المعيار
3,1
 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
حكومة اإلقليم ممتنعة عن االمتثال
والمبادرة والبنك الدولي والحكومة يعلمون
ذلك وسبق للمجلس ان طالب لكل السنوات
الماضية استثناء اإلقليم بما في ذلك تقرير
2015

سلبي

مالحظات فريق التحقق

2018

مرض (فوق الحد األدنى)

التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة

رد مجلس أصحاب المصلحة

المعايير ال تشترط إدراج بيانات تفصيلية
 على مجلس أصحاب المصلحة علىالنظر في نشر البيانات التي يقوم بجمعها واألمانة الدولية تشهد بأن تقاريرنا تحمل
معلومات تفصيلية أكثر من المطلوب.
بالفعل عن مبيعات النفط التي تمت
مطابقتها مصنفةً حسب الشحنة (مع
المعلومات المرتبطة بها)

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

الخطوات الالزمة

الجهة المعنية

الزمن

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
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 استخدام اإلفصاح المنتظم لشركة سوموعلى اإلنترنت باعتبارها وسيلة لتضمين
عملية اإلبالغ عن مبيعات النفط في
المبادرة في األنظمة الحكومية الروتينية
 النظر في االنضمام إلى الجهود المهدّفة] [targeted effortلمبادرة الشفافية
العالمية حول تجارة السلع لتوفير إطار
لضمان أن إفصاح الدولة عن مبيعاتها
من اإليرادات العينية تتماشى مع أفضل
الممارسات الدولية
52

عدم التطرق الى مبيعات الغاز الطبيعي غير سلبي
المعالج الى القطاع الخاص

53

سلبي

4.3

عدم التطرق صراحة الى عائدات إنتاج
النفط الخام من إقليم كردستان والذي تم
تصديره من خالل سومو والبالغ  72مليون
برميل من النفط الخام
معامالت المقايضة وال ِبنَى التحتية

ال ينطبق

ت

مالحظات فريق التحقق

54

األولي الذي أجرته األمانة الدولية
التقييم ّ
للمبادرة هو أن هذا المتطلب ال ينطبق على
العراق نظرا ً لهيكل عقود الخدمات الفنية
ال يتوفر دليل على وجود اتفاقات مقايضة أو سلبي
بِنَي تحتية لدى حكومة إقليم كردستان

4.4

إيرادات النقل

55

غير مذكور في الشروط المرجعية لتقرير
 2015ألن هذه العائدات تعتبر أقل من
األهمية النسبية بكثير.
ال يوجد فصل لدى سومو بين مصادر الخام  .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
المصدر .فالخام المصدر عبر أنبوب الخط
العراقي التركي يحوي نفوطا مخلوطة من
نفط الشمال ومن االقليم

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة

رد مجلس أصحاب المصلحة

إيجابي

ت

مالحظات فريق التحقق

56

عدم تحديد األهمية النسبية إليرادات النقل

سلبي

57

عدم التطرق إليرادات النقل في إلقليم

سلبي

حكومة اإلقليم ممتنعة عن االمتثال
يشجع مجلس أصحاب المصلحة على
والمبادرة والبنك الدولي والحكومة يعلمون
دراسة كل عقود تقاسم اإلنتاج المنشورة
لحكومة إقليم كردستان وذلك لتقييم إمكانية ذلك وسبق للمجلس ان طالب لكل السنوات
الماضية استثناء اإلقليم بما في ذلك تقرير
وجود أحكام تتعلق بال ِبنية التحتية أو
كونات مقايضة ضمن عقود تقاسم اإلنتاج 2015
م ّ
بما يتماشى مع المتطلب .4.3
ال ينطبق

التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
يشجع مجلس أصحاب المصلحة بقوة على
مراجعة البيانات المالية للشركات الست
المملوكة للدولة والعاملة في مجاالت نقل
وتوزيع وتسويق النفط والغاز لتقييم األهمية
ي إيرادات محتملة للحكومة ،من
النسبية أل ّ
خالل التحويالت إلى وزارة المالية

رد مجلس أصحاب المصلحة

الخطوات الالزمة

 .1تثبيت ذلك في في الشروط المرجعية المجلس
االمانة
لتقرير  2016ويتوجب ان يذكر
ذلك في التقرير بوضوح
 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

غير مطلوبة في الشروط المرجعية

الخطوات الالزمة
 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

حكومة اإلقليم ممتنعة عن االمتثال

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

الجهة المعنية

الزمن
كانون 1
2018

الجهة المعنية

الزمن
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كردستان

4.5

والمبادرة والبنك الدولي والحكومة يعلمون
ذلك وسبق للمجلس ان طالب لكل السنوات
الماضية استثناء اإلقليم بما في ذلك تقرير
2015
تقدم ملموس

إيرادات الشركات الوطنية

ت

مالحظات فريق التحقق

التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة

رد مجلس أصحاب المصلحة

58

عدم التطرق الى إيرادات شركة
االستكشافات الى وزارة المالية

سلبي

غير مذكور في الشروط المرجعية لتقرير
.2015

59

عدم وجود شرح تفصيلي للتحويالت المالية سلبي
التي تتم بين الشركات الوطنية ووزارة
المالية

4.6

مدفوعات الشركات الى الحكومات المحلية

الخطوات الالزمة
 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
 .2يتم تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير .2016

ت

مالحظات فريق التحقق

60

عدم تحديد األهمية النسبية للشركات
االستخراجية أو لعائدات النفط والغاز في
اإلقليم

 توضيح نطاق المعامالت بين الشركاتالمملوكة للدولة والجهات الحكومية
األخرى
 كذلك بين الشركات المملوكة للدولةوالشركات في قطاع التعدين والنفط
والغاز
 استنادا إلى تعريف مجلس أصحابالمصلحة للشركات المملوكة للدولة وفق
المتطلب  ،2.6ينبغي على مجلس
أصحاب المصلحة التأ ّكد من أن التقارير
المقبلة لمبادرة الشفافية في العراق تفصح
عن القيمة التفصيلية لتلك المعامالت
المالية للعام قيد االستعراض .ونظرا ً لعدم
الوضوح الذي يكتنف العالقات المالية
بين الحكومة وشركات النفط والغاز
المملوكة للدولة
 يشجع مجلس أصحاب المصلحة علىالنظر فيما إذا كانت مطابقة تلك
المعامالت المالية (سوا ًء كانت قانونية أو
صصة) ستؤدي إلى خدمة الهدف
مخ ّ
األشمل لتحقيق الشفافية في المعامالت
بين الحكومة والشركات المملوكة للدولة
تقدّم غير كاف

التقييم اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
سلبي

التقرير ينص بوضوح إلى أن قطاع التعدين  .1راجع خطوة  1من الفقرة 2
يواجه تحديات وتمت اإلشارة الى ان
البيانات المفصلة المنشورة تحوي أرقام هي  .2يتم تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير  2016وفي
أقل األهمية النسبية
الدراسة الصفرية لضمان كونها
ضمن حدود االهمية النسبية التي
يقرها المجلس

رد مجلس أصحاب المصلحة

 يؤ ِ ّمن مجلس أصحاب المصلحة المشاركة  -لماذا يكون تحديد األهمية النسبيةللشركات مع إن المجلس حددها على
الفعّالة لحكومة إقليم كردستان في تحديد
مبلغ العائدات؟
مجال ،وتشكيل ،اإلفصاح المتعلقة

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

الخطوات الالزمة

الجهة المعنية
المجلس

الزمن
كانون 2
2018

كانون 1
2018

المجلس

الجهة المعنية

الزمن

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

 2كانون األول 2017
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مستوى تفصيل البيانات

بالمدفوعات المباشرة على المستوى دون
الوطني ضمن مبادرة الشفافية في العراق
وفقا ً للمتطلب 4.6
 يشجع مجلس أصحاب المصلحة علىالنظر فيما إذا كان العمل مع وزارة النفط
وحكومة إقليم كردستان إلقامة بِنية
خاصة بها على المستوى اإلقليمي لتنفيذ
المبادرة يمكن أن يضمن تغطية أكثر
كفاءة للمدفوعات المباشرة على المستوى
دون الوطني
 يمكن لمجلس أصحاب المصلحة لمبادرةالشفافية بحكومة إقليم كردستان نشر
التقارير الخاصة به ،والتي يمكن إدراجها
بعد ذلك ضمن تقارير مبادرة الشفافية
الوطنية
تقدم ملموس

 حكومة اإلقليم ممتنعة عن االمتثالوالمبادرة والبنك الدولي والحكومة
يعلمون ذلك وسبق للمجلس ان طالب لكل
السنوات الماضية استثناء اإلقليم بما في
ذلك تقرير 2015
 ال يوجد مجلس أصحاب المصلحة فياإلقليم وهذا يتعارض مع الدستور
العراقي وسبق لمجلس أصحاب المصلحة
أن أبدى رغبته في ترشيح عضو يمثل
حكومة اإلقليم لكن حكومة اإلقليم لم
تستجب

ت

مالحظات فريق التحقق

اإلجراءات التصحيحية المطلوبة

رد مجلس أصحاب المصلحة

61

عدم وجود جداول تفصيلية لعائدات
الضرائب بأسماء الشركات واالكتفاء
بجداول تخص قطاع النفط فقط

سلبي

62

عدم وجود جداول بحصص الشركات
المتعاقدة كتحالف واالكتفاء بذكر حصة
التحالف اإلجمالية

سلبي

4.8

توقيت البيانات

تقدم مرضي

ت

مالحظات فريق التحقق

اإلجراءات التصحيحية المطلوبة

63

ينشر العراق اآلن تقارير المبادرة خالل عام إيجابي قد يرغب مجلس أصحاب المصلحة في
العمل مع الهيئة العامة للضرائب ،والهيئة
واحد من نهاية الفترة المالية قيد االستعراض
العامة للجمارك ،وشركة سومو ،ووزارة
النفط ،ووزارة المالية ،والبنك المركزي
العراقي ،وديوان الرقابة المالية لتقييم

4.7

 ينبغي على مجلس أصحاب المصلحةالتأ ّكد من أن جميع البيانات المالية التي
صلة حسب
تمت مطابقاتها تكون مف ّ
الشركة ،وتدفق اإليرادات ،والجهة
الحكومية
 يشجع مجلس أ صحاب المصلحة علىاالتفاق على تعريف للمشروع ،وذلك
لضمان االتساق في عمليات اإلبالغ على
مستوى المشاريع

الخطوات الالزمة
 .1يتم تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير .2016

الجهة المعنية
المجلس

الزمن
كانون 1
2018

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

تمت االشارة الى حصص الشركات
بالتحالفات في عدة مواقع في تقرير
 .2يتم تضمين ذلك في الشروط
 2015ومنها جداول جوالت
المرجعية لتقرير .2016
التراخيص في الفصل الثاني من التقرير
رد مجلس أصحاب المصلحة

الخطوات الالزمة

المجلس

2018

الجهة المعنية

 .1تشجيع الجهات على نشر البيانات المجلس
األمانة
على مواقعها اإللكترونية في
اوقات أفضل مما هو عليه حاليا

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

كانون 2
الزمن
الربع 2
2018

 2كانون األول 2017

18

جودة البيانات

إمكانية تعميم اإلفصاح الرئيسية للمبادرة
وضمان نشر معلومات المبادرة بتوقيت
محسّن أفضل حتى من التوقيت الحالي.
تقدّم غير كاف

ت

مالحظات فريق التحقق

اإلجراءات التصحيحية المطلوبة

64

عدم وجود ضمانات لموثوقية البيانات التي
تستلمها الجهة المعدة للتقرير

65

عدم وجود ما يثبت أن الجهة المعدة التقرير سلبي
قد راجعت تقارير التدقيق الرسمية للجهات
المعنية

66

عدم وجود ما يثبت أن الجهة المعدة للتقرير سلبي
قد اتفقت مع المجلس على آلية محكمة
لضمان جودة البيانات

67

عدم وجود ما يثبت متابعة حقيقية للتوصيات سلبي
الموجودة في التقارير السنوية .وعدم قيام
الجهة المعدة للتقرير بوضع آلية مناسبة

4.9

سلبي

ينبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأ ّكد
من إجراء مراجعة للممارسات المستخدمة
فعليا ً لمراجعة الحسابات من قِبَل الشركات
والجهات الحكومية التي تقوم باإلبالغ في
إطار المبادرة ،وذلك قبل االتفاق على
إجراءات لضمان موثوقية معلومات
المبادرة
ينبغي على مجلس أصحاب المصلحة أيضا ً
التأ ّكد من أن الشروط المرجعية للجهة
اإلدارية المستقلة تتماشى مع الشروط
المرجعية القياسية التي وافق عليها مجلس
إدارة المبادرة العالمية للشفافية ،وأن يتم
ي
توثيق موافقة المجلس األخير على أ ّ
انحرافات عن الشروط المرجعية القياسية
بشكل صحيح في التقارير النهائية للمبادرة
ينبغي على مجلس أصحاب المصلحة أيضا ً
التأ ّكد من قيام الجهة اإلدارية المستقلة
بإجراء مراجعة مستقلة لتقييم ما إذا كانت
المدفوعات واإليرادات التي تم اإلفصاح
عنها في تقارير المبادرة قد خضعت لعملية
مراجعة مستقلة وذات مصداقية للحسابات
وفقا ً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات،
وتضمين تقريرها نتائج تلك المراجعة مع
وصف لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة
للمبادرة .تماشيا ً مع المتطلب  c.i.8.3فإن
مجلس أصحاب المصلحة مطالب بأن
يطور وتفصح عن خطة عمل لمعالجة
النقص في موثوقية البيانات وتوثق الخطة
في التقييم األولي وتقرير جهة المصادقة
خالل  3أشهر من قرار البورد

رد مجلس أصحاب المصلحة

 يوجد متابعة من قبل المجلس وتممناقشتها عدة مرات في اجتماعات
مختلفة

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

الخطوات الالزمة

الجهة المعنية

الزمن

 .1تضمين ذلك في الشروط المرجعية
لتقرير 2016

المجلس

كانون 2
2018

 .1تضمين ذلك في الشروط المرجعية
لتقرير 2016

المجلس

كانون 2
2018

 .1تضمين ذلك في الشروط المرجعية
لتقرير 2016

المجلس

كانون 2
2018

 .1راجع الخطوة  1من الفقرة 2
 .2تضمين ذلك في الشروط المرجعية كانون 2

المجلس
 2كانون األول 2017
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 حصل تطور في متابعة التوصيات فيتقرير 2015

لمتابعة تلك التوصيات

5.1

توزيع اإليرادات

تقدّم غير كاف

ت
68

مالحظات فريق التحقق
خلو التقرير من تفسير تخصيصات
العائدات التي تقع خارج الموازنة
االتحادية بما في ذلك تخصيصات
صندوق التعويضات التابع لألمم المتحدة

اإلجراءات التصحيحية المطلوبة

5.2

تحويالت الحكومة الى الحكومات المحلية

ت
69

اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
مالحظات فريق التحقق
سلبي ينبغي أن يقوم مجلس أصحاب المصلحة
ال يقدم تقرير المبادرة في العراق لعام
بتقييم األهمية النسبية ][materiality
صصات
 2015سوى وصفا ً سريعا لمخ ّ
للتحويالت على المستوى دون الوطني
"البترودوالر" القانونية فضالً عن غياب
والتأكد من أن التقارير المقبلة للمبادرة
مخطط عام للمعادلة المستخدمة لحساب
في العراق تعطي المعادلة المحد ّدة
التحويالت على المستوى دون الوطني
المستخدمة لحساب التحويالت على
المستوى المحلي المرتبط بإيرادات
المواد االستخراجية الى المحافظات كلّ
على حدة

رد مجلس أصحاب المصلحة

ال يوجد تصرف باإليرادات خارج
سلبي  -يجب أن يعمل مجلس أصحاب
المصلحة مع الجهة اإلدارية المستقلة الموازنة.

لتقرير  2016من خالل وضع آلية 2018
واضحة تلزم المجلس بالمشاركة
في كتابة التوصيات ومتابعتها

الخطوات الالزمة

األمانة

الجهة المعنية

الزمن

 .1راجع الخطوة  1من الفقرة 2

في إعداد التقرير المقبل لمبادرة
الشفافية في العراق لكي يتم بوضوح
ي إيرادات للتعدين أو النفط أو
تعقب أ ّ
الغاز لم يتم تسجيلها في الميزانية
ي
الوطنية وتقديم شرح واضح أل ّ
تخصيص إليرادات من خارج
الميزانية .لتعزيز التنفيذ في إطار
المتطلب .5.3
 النظر في القيام بتتبع أكثر شموالًإلنفاق عائدات الصناعات
صصة ألغراض
االستخراجية المخ ّ
محدّدة .ويتوقع أن يكون لهذا الشكل
من التشخيص السنوي لإلدارة المالية
العامة أهمية خاصة لالتفاق
االحتياطي لصندوق النقد الدولي مع
العراق.
تقدّم غير كاف

رد مجلس أصحاب المصلحة

الخطوات الالزمة

 .1تضمين ذلك في الشروط المرجعية المجلس
وزارة المالية
لتقرير 2016
ديوان الرقابة

كانون 2
2018

 .2إعداد دراسة تتضمن وصف لآللية المجلس
وذكر المبالغ التي دققت فعالً
والمخصصة كذلك

كانون 2

 .3إعداد دراسة تفصيلية عن
تخصيصات البترودوالر وتضمين
ذلك في الشروط المرجعية لتقرير

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

الجهة المعنية

الزمن

المجلس

2018

كانون 2
2018
 2كانون األول 2017
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.2016

70

ال يتطرق التقرير للتحويالت على
المستوى دون الوطني الى حكومة إقليم
كردستان

71

صصات
وفي حين يتم توفير مخ ّ
البترودوالر لمحافظتين ،ال توجد
معلومات كافية لتحديد أي تباينات بين
المبالغ التي كان ينبغي تحويلها وفقا ً
للمعادلة والتحويالت الفعلية

ي تحويالت جوهرية
سلبي اإلفصاح عن أ ّ
على المستوى دون الوطني وعن أی
تباينات بين مبلغ التحويل المحسوب
وفق المعادلة المعنيّة لتقاسم اإليرادات
والمبلغ الفعلي الذي تم تحويله بين
ي
الحكومة المركزية وكل كيان معن ّ
على المستوى دون الوطني
سلبي

72

يبدو أن تقرير المبادرة في العراق لعام
صصات
 2015ال يفصح عن جميع مخ ّ
"البترودوالر" التي تم تخصيصها في
الميزانية أو تنفيذها خالل عام 2015

سلبي

73

وبينما يتم اإلفصاح عن التحويالت
الفعلية الى حكومة إقليم كردستان في
تقرير المبادرة في العراق لعام ،2015
ال تتوفر معلومات كافة عن المعادلة
المستخدمة لتسجيل أي انحرافات عن
المبالغ التي كان ينبغي تحويلها

سلبي

5.3

إدارة النفقات اإليرادات

ت
74

اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
مالحظات فريق التحقق
إيجابي يمكن لمجلس أصحاب المصلحة النظر
ومن األمور المش ِ ّجعة أن مجلس
في العمل مع أصحاب المصلحة
أصحاب المصلحة قد بذل بعض
المعنيين بما في ذلك البرلمانيين للتأكد
المحاوالت إلدراج معلومات عن عملية
من أن التقارير المقبلة للمبادرة توفّر
وضع الميزانية وبعض االفتراضات
معلومات إضافية عن أسعار النفط
والتوقعات بشأن الميزانية في تقرير
واالفتراضات حول اإلنتاج كما وردت
المبادرة
في الميزانية ،وكذلك توقعات اإليرادات

حكومة اإلقليم ممتنعة عن االمتثال
 .1يتم تضمين ذلك في الشروط
والمبادرة والبنك الدولي والحكومة يعلمون
المرجعية لتقرير .2016

ذلك وسبق للمجلس ان طالب لكل السنوات
الماضية استثناء اإلقليم بما في ذلك تقرير

 .1إعداد دراسة تفصيلية عن
تخصيصات البترودوالر وتضمين
ذلك في الشروط المرجعية لتقرير
2016

وزارة المالية كانون 2
ديوان الرقابة 2018

كانون 2
المجلس
األمانة العامة 2018
وزارة المالية

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 71

حكومة اإلقليم ممتنعة عن االمتثال
والمبادرة والبنك الدولي والحكومة
يعلمون ذلك وسبق للمجلس ان طالب
لكل السنوات الماضية استثناء اإلقليم بما
في ذلك تقرير 2015

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

ال ينطبق

6.1

النفقات االجتماعية

تقدّم غير كاف

ت

مالحظات فريق التحقق

اإلجراءات التصحيحية المطلوبة

رد مجلس أصحاب المصلحة

رد مجلس أصحاب المصلحة

خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

الخطوات الالزمة
 .1تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير 2016

الخطوات الالزمة

الجهة المعنية الزمن
كانون 2
المجلس
2018

الجهة المعنية

الزمن
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75

76

77

يتض ّمن تقرير المبادرة في العراق لعام سلبي ينبغي على مجلس أصحاب المصلحة
التأكد من تفصيل البالغات عن النفقات
 2015وصفا عاما لبعض أنواع النفقات
االجتماعية اإللزامية حسب نوع
االجتماعية اإللزامية ويفصح عن بعض
المدفوعات والمستفيد منها
هذه النفقات ،ولكن ليس كلها وتصنيف
اإلنفاق االجتماعي غير واضح وكذلك
التمييز بين اإلنفاق النقدي والعيني
ي مستفيد غير
ولم يتم تحديد أي مستفيدين غير
سلبي توضيح اسم ودور أ ّ
حكومي (طرف ثالث) من النفقات
حكوميين من النفقات االجتماعية
االجتماعية اإللزامية
اإللزامية بوضوح
قد يرغب مجلس أصحاب المصلحة
أيضا ً في النظر في إمكانية مطابقة
النفقات االجتماعية اإللزامية

 .1تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير 2016

المجلس

كانون 2
2018

 .1تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير .2016

المجلس

كانون 2
2018

 .1تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير  2016وتتم
المطابقة من خالل لجنة المساهمة
االجتماعية الموجودة في كل عقد.

المجلس

كانون 2
2018

تقدم ملموس

 6.3مساهمة قطاع االستخراج في االقتصاد
رد مجلس أصحاب المصلحة
اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
ت مالحظات فريق التحقق
 78يتضمن تقرير المبادرة في العراق لعام إيجابي تماشيا ً مع المتطلب  ،6.3ينبغي على
مجلس أصحاب المصلحة التأ ّكد من أن
 ،2015بأرقام مطلقة ونسبية حصة
التقارير المقبلة لمبادرة الشفافية في
قطاع النفط والغاز من الناتج المحلي
العراق تتضمن الحصة من الناتج
اإلجمالي (وإن كانت باألسعار الجارية،
المحلي اإلجمالي ،واإليرادات
وليس الثابتة) ،واإليرادات الحكومية،
الحكومية ،والصادرات والتوظيف من
والصادرات ،والتوظيف .كما يو ّفر
حيث القيمة المطلقة والنسبية للصناعات
التقرير خريطة للمناطق الرئيسية إلنتاج
االستخراجية في مجال النفط ،والغاز،
النفط والغاز
ينبغي على المجلس أيضا ً التأ ّكد من
تحديد كل أماكن اإلنتاج الهامة بوضوح.
 .1حكومة اإلقليم ممتنعة عن االمتثال
 79تقرير المبادرة في العراق لعام  2015ال سلبي كذلك التعدين في العراق بما في ذلك
والمبادرة والبنك الدولي والحكومة
إقليم كردستان
يقدم أيا ً من هذه المعلومات لقطاع
يعلمون ذلك وسبق للمجلس ان
التعدين ،أو لقطاع النفط والغاز في
طالب لكل السنوات الماضية استثناء
كردستان العراق
اإلقليم بما في ذلك تقرير 2015
 .2التقرير ينص بوضوح إلى أن قطاع
التعدين يواجه تحديات وتمت
اإلشارة الى ان البيانات المفصلة
خارطة الطريق حنو التطبيق األمثل

الخطوات الالزمة
 .1تضمين ذلك في الشروط
المرجعية لتقرير 2016

الجهة المعنية الزمن
وزارة التخطيط كانون 2
2018

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

 2كانون األول 2017

22

المنشورة تحوي أرقام هي أقل
األهمية النسبية
 7.1النقاش العام

ت
80

81

82

83

84

تقدم ملموس

مالحظات فريق التحقق
ً
تنتج المبادرة في العراق نسخا ورقية
وفيرة من تقرير المبادرة ويتم توزيعها
على نطاق واسع ورغم أن تقرير
المبادرة لعام  2015لم يتر َجم بعد إلى
اللغة العربية أو الكردية ،ولم يتم نشر
تقرير موجز في بداية عملية المصادقة،
فإن هذا يعدّ ممارسةً معتادة ً في العراق
وهناك أيضا ً جهود جارية إلعادة هيكلة إيجابي
موقع المبادرة على اإلنترنت ،وتقوم
األمانة الوطنية بالترويج للمبادرة بنشاط
من خالل وسائل التواصل االجتماعي
سلبي ينبغي على المبادرة في العراق النظر
هناك مخاوف قوية من أن تقرير عام
في وضع استراتيجية لالتصال تتجاوز
 2015كان مر ِبكا َ وصعب القراءة ،وأن
في نظرتها تحقيق االعتراف بالمبادرة
جهود الترويج لم تسهم فعالً في النقاش
كعالمة مميّزة إلى معالجة األولويات
العام
الوطنية التي تم تحديدها في خطة العمل
سلبي ينبغي على المبادرة االتفاق على سياسة
لم يتفق العراق على سياسة واضحة
واضحة بشأن الوصول إلى بيانات
بشأن الوصول إلى بيانات مبادرة
المبادرة ،والكشف عنها ،وإعادة
الشفافية ،والكشف عنها ،وإعادة
استخدامها ،وجعل تقارير المبادرة
استخدامها
متاحة بصيغة البيانات المفتوحة على
اإلنترنت
سلبي
أن تقارير المبادرة غير متوفرة على
شكل بيانات مفتوحة على اإلنترنت

 7.2إمكانية الوصول إلى البيانات

اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
سلبي ينبغي على مبادرة الشفافية في العراق
التأ ّكد من أن تكون التقارير المقبلة
للمبادرة مفهومة ومتاحة للجمهور ،وأن
روج لها بنشاط ،وأن تسهم في إذكاء
ي ّ
النقاش العام

رد مجلس أصحاب المصلحة
تم إجراء الالزم

الخطوات الالزمة
 .1تضمين ذلك في خطة العمل
(موضوع النشر)

التقرير كان أفضل من سابقاته بكثير
ولم يقدم تقرير التحقق دليال على ان
التقرير كان مربكا.

 .1راجع خطوة  1من الفقرة 2

تناقض مع فقرة 85

 .1يتم مراعاة ذلك في موقع
المبادرة اإللكتروني ( open
)data

الجهة المعنية
المجلس

المجلس

الزمن
الربع 3
2018

كانون 1
2018

 كل التقارير منشورة على موقع وعلى  .1راجع خطوة  1من الفقرة 2موقع المبادرة الدولية بما في ذلك
تقرير عام .2015
 فريق التحقق الدولي يعلم ان موقعالمبادرة كان تحت التطوير اثناء فترة
التحقق.
 -تناقض مع الفقرة .85

ال ينطبق
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ت
85

مالحظات فريق التحقق
تتوفر بيانات المبادرة في العراق بصيغة إيجابي
قابلة للقراءة آليا ً من خالل موقع المبادرة
على اإلنترنت ،استنادا ً إلى جداول
البيانات الموجزة التي أنجزتها األمانة
الوطنية للمبادرة .كما نشرت المبادرة
أيضا ً ملخصات عن تقارير المبادرة
السابقة باللغات المحلية

اإلجراءات التصحيحية المطلوبة

7.3
ت

الدروس المستفادة ومتابعة التوصيات
مالحظات فريق التحقق

تقدم ملموس
اإلجراءات التصحيحية المطلوبة

86

بذل مجلس أصحاب المصلحة محاوالت إيجابي ينبغي على مجلس أصحاب المصلحة
النظر في كيفية التصرف بنا ًء على
للعمل بنا ًء على الدروس المستفادة،
الدروس المستفادة بشأن حكومة إقليم
وتحديد أسباب أي تباينات أو نقاط
كردستان وتحديد الفرص المتاحة لزيادة
ضعف في عملية المبادرة والتحقيق فيها
المشاركة مع أصحاب المصلحة هناك.
ومعالجتها ،والنظر في التوصيات
يمكن لمجلس أصحاب المصلحة أيضا ً
الصادرة من الجهة اإلدارية المستقلة
االضطالع بدور استباقي في مجال
بشأن التحسينات المطلوبة
صياغة التوصيات الخاصة به
إيجابي
كما بذل مجلس أصحاب المصلحة
محاوالت إلشراك السياسيين
والبرلمانيين المؤثرين من أجل تنفيذ
اإلصالحات في القطاع
إيجابي
األمانة الوطنية ترى أنه يلزم القيام
بأعمال إضافية لضمان أن تكون
التوصيات ذات مغزى ،وأن تعا ِلج
التحديات األوسع نطاقا ً في القطاع ،وأن
تكون منظمة وقابلة للتنفيذ .ويمكن
تحقيق ذلك من خالل تحديثات للشروط
المرجعية للجهة اإلدارية المستقلة بحيث
تتطلب تضمين التقرير هذه النوعية من
التوصيات على وجه التحديد

87

88

رد مجلس أصحاب المصلحة
تناقض مع الفقرتين  83و84

الخطوات الالزمة
 .1راجع الخطوة  1من الفقرة 2

الجهة المعنية

الزمن

رد مجلس أصحاب المصلحة

الخطوات الالزمة

الجهة المعنية

الزمن
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