
ي ا مبادرة الشفافية
 
 2019نيسان  22أوسلو،   EITI))لصناعات االستخراجية ف

 
م السيد ثامر الغضبان  المحتر

 ر النفطنائب رئيس الوزاراء لشؤون الطاقة ووزي
 ة العراقجمهوري

 
ة  فريق ماقبل التحققبعثة   2019 نيسان 10 – 6للفتر

 
 سيادتكم،

حيب بوفد العراق اىل باريس  ي الللنتطلع للتر
 
لمبادرة الشفافية للصناعات  الدوىلي مؤتمر مشاركة ف

ة خالل ا (EITI) االستخراجية ات يسعدنا أن و  2019حزيران  19-18لفتر نقدم دعمنا لتحضتر
ي كم العراق إلستعمال المؤتمر كمنصة إلستعراض جهود 

 
كاته الحكومية  تعزيز ف ي شر

 
الشفافية ف

 ج لبيانات المبادرة. والتحرك بإتجاه عملية اإلفصاح الُممنه

ي إال أن 
ي  أبديال يسعن  ي هذا إعجاب 

 
ي تقريرهم بعد عودتهم من العراق ف

 
ي ف

بمعرفة ما ذكره زمالب 
ام الحكومة  ي الشهر بشأن التر 

 
ي العراق. معايتر تطبيق الفاعل ف

 
ي  سيكون من الجيد و المبادرة ف

 
ف

ز العراق ريادته  سمؤتمر باري حسبما الرسي    ع بإتجاه اإلفصاح الممنهج للمعلومات  وتحركهأن يت 
كات. إن نرسر البينات بالتنسيق مع لحكومة ا خالل خطة تضعها وذلك من  يتر معاال تتطلبه الرسر

ي قطاع النفط والغاز، قةدقالمالية غتر الم
 
كات الحكومية العاملة ف  تت  يع الذي قامت به الرسر

 
ً
 قويا

ً
ا ام بتضمير  الشفافيمؤشر ي ة المطلوبة من قبل المبادرة يعكس هذا االلتر 

 
العمليات النمطية ف

 للحكومة. 

ة  ورد كما و  ي  دأ ستب عملية التحقق الثانية فإنبغداد، إىل خالل زيارة فريق التحقق االختر
 
 24ف

مدى تقدم بشأن تقدم عمل مجلس المبادرة  تواصل معكم بشأنعىل  وسنبقر  2019نيسان 
ي 
 
  حيث نتوقعالعراق  المبادرة ف

ً
 يف. خالل هذا الصقرارا

ي إ
باستثناء إقليم قد وافق عىل طلب العراق ان مجلس المبادرة ب هذا الصد ب المكمعويرسب 

ةمن  (التمثيل المعدل) كردستان  وذلك  2018 - 2016 من تقارير المبادرة للفتر
ً
للتحديات  تفهما

ي التنسيق مع حكومة 
 
 . قليماإلف

 /2019http://eiti.org/BD-30 هذا الرابط:  من خاللالكامل بالقرار عىل يمكنكم االطالع  

نقف مستعدين لدعم المزيد من الخطوات  والموقع أدناه، فإن االمانة الدولية كما عودناكم
ي العراق. 

 
ي ف مزيد من التعاون مع حكومة إىل تطلع نللتحرك بإتجاه إدارة أفضل للقطاع االستخراج 

 العراق. 

 

 الملخص لكم،

 مارك روبنسون
 المدير التنفيذي
ي الصناعات اإليتخراجية ةمبادرة الشفافي

 
 ف

 
ي الصناعات  إىل نسخة كاربونية

 
ي الدين، المدير التنفيذي لمبادرة الشفافية ف السيد عالء محنر

ي العراق
 
 االستخراجية ف

http://eiti.org/BD/2019-30

