
       

 

 2020كانون األول   – 2019أيار 

 خطة العمل
ي الصناعات االستخراجية كتابة خطة عمل محدثة ت 1,5يوجب المعيار 

 
عكس نشاط من معايير مبادرة الشفافية ف

ي يضعها مجلس المبادرة الدولي 
إلصدار التقارير  المبادرة اليومي وتكون أنشطتها محددة الكلفة ومتوائمة مع المواعيد الت 

ط السن المعيار أن تعكس الخطة األولويات الوطنية لقطاعات النفط والغاز والمعادن وتمثل نتاج المشاورات وية. ويشي 

 اضعة لموافقة أعضاء مجلس األمناءمع أصحاب المصلحة المعنيير  وخ
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 املقدمة
 

ملبادرة س اجملكافة اإلجراءات التصحيحية اليت وضعها العراق لإىل مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية. كما يصادف استيفاء  العراق انضمامالذكرى العاشرة إلعالن  2020عام  يصادف

 .التعليق املوقت وضعيةخروج من لكشرط ل الدولية

ددة الكلفة ومتوائمة مع حم خطة عمل حمدثة تعكس نشاط املبادرة اليومي وتكون أنشطتها كتابةعلى جملس األمناء يتعني يف الصناعات االستخراجية من معايري مبادرة الشفافية  1,5املعيار ب مبوج

شاورات مع اجلهات املعنية ومتثل نتاج امللغاز واملعادن إلصدار التقارير السنوية. ويشرتط املعيار أن تعكس اخلطة األولويات الوطنية لقطاعات النفط واجملس املبادرة الدولية املواعيد اليت يضعها 

 .جملس األمناء وخاضعة ملوافقة أعضاء

قية البيانات للقياس ذات أهداف ترتبط مببادئ املبادرة يتم البحث فيها عن أساليب مبتكرة تعاجل نطاق عمل التقارير السنوية واألمهية النسبية وموثو قابلةددة املعامل أن تكون اخلطة حمار ويشرتط املعي

وأن يتم حتديد مصادر متويل األنشطة وأن تكون اخلطة متاحة للجمهور ليومي ملؤسسات القطاع االستخراجي. ل اوالعقبات القانونية اليت قد تصادف عمل املبادرة يف العراق وخطط دمج املعايري يف العم

 بشفافية تامة بعد إقرارها وأثناء فرتة التنفيذ.

خراجية العاملية واململوكة لوزارات املعنية ومع الشركات االست اجلنة متخصصة قامت على الفور بالتشاور مع اجلهات احلكومية يف 3/3/2019بتاريخ وبناء على ما ورد، فقد شكل جملس األمناء 

من حيث كثافة  السابقةخلطة الطموحة اليت جتاوزت كل اخلطط للدولة ومنظمات اجملتمع املدني واخلرباء النفطيني. وقامت كذلك باالتصال خبرباء املبادرة الدولية والبنك الدويل لغرض اخلروج هبذه ا

 ادرة.مع معايري ومتطلبات املبئمتها اوموها النشاطات وتنوع

استمرار الدعم  وعلى 2019لعام  مليار دينارمبلغ يص على ختصالنفط  وزارةاحلصول على موافقة  متمصادر التمويل املتوفرة حيث  يف نفس الوقت حبث جملس األمناء واألمانة الوطنية عنو

 صيانة األجهزة وبرجميات احلاسوب... إخلووسيارات وأجهزة حاسبات وأثاث  اجتماعوقاعات  مكاتبوغرف موظفني وتوفري ضمن الذي يتواملتواصل اللوجسيت 
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غرض التواصل مع شركاء التنمية لمت . وهذا العامألف دوالر لغاية هناية  450فقة البنك الدويل على متديد املنحة احلالية البالغة وام النفط واملالية لضمان تيمع وزارسعت األمانة الوطنية بالتنسيق  ماك

وإجراء التعديالت اليت وجدها  ناقشةعلى جملس األمناء للم ءات قامت اللجنة بعرض مسودة اخلطةل هذه اإلجراوبعد استكما كربامج بناء القدرات وغريها. أنشطة اخلطةل تكاليف بعض حتمٌ

 .23/5/2019بتاريخ  أصدر اجمللس قراره باملصادقة على اخلطة بشكلها النهائي ألسابيع عديدةاستمرار املناقشة األعضاء ضرورية ومناسبة. وبعد 

إقليم كردستان وضعف التزام حكومته مع  استجابةأهم هذه التحديات هي عدم  منسيكون على األعضاء البحث عن حلول هلا أثناء تنفيذ اخلطة. وتحديات جمموعة من السيواجه اجمللس 

آليات عمل قطاع التعدين ه اجمللس صعوبات يف دمج معايري املبادرة يف ممثلي اجملتمع املدني يف اإلقليم. كما يواج انتخاب إجراءاتممثليها يف جملس األمناء وتعذر  إرسالمتطلبات املبادرة وامتناعها عن 

  العام.جتاوزها خدمة للصاحلوالنشاطات هبدف معاجلة هذه التحديات ونأمل من اجلميع التعاون ملواجهتها و اإلجراءاتقطاعي النفط والغاز. وقد مشلت اخلطة جمموعة من بأسوة 

يف  الدؤوبعمل املتكامل وألعضاء جملس األمناء على عملهم لوه من جهود مضنية يف إجناح هذا الاخلطة واألمانة الوطنية على ما بذ كتابةجبزيل الشكر والعرفان للجنة ويف اخلتام ال يسعنا إال أن نتقدم 

ويل يف بغداد وبة، وإىل فريق البنك الدالنفط على جهودهم يف إقرار التخصيصات املطلوبقية الدوائر والشركات املعنية يف وزارة  ةاالقتصاديوالتعديل واملصادقة وإىل الدائرة  الكتابةمراحل  متابعة

 . عنية يف وزارة املالية على ما بذلوه من جهود يف إقرار ومتديد منحة البنك الدويلواجلهات امل

 انبثامر عباس الغض             
 نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة                
 وزير النفط ورئيس مجلس األمناء                 

 2019 أيار  23                      
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 لاحملور األو

 يادة اإلنتاجز
 3المتطلب رقم 

 التحديات اباألسب

ي تمثل المصدر الرئيسي  إيراداتالعراق بلد ريعي يعتمد عىل 
بيع النفط الخام والغاز الت 

تهيئة البيئة المناسبة من  ىلإ األمناءهذا يدفع مجلس و للدولة.  العامة الموازنةلتمويل 
ي تطوير ح

 
 وكمة القطاع وتعزيز معايير الشفافيةخالل المساعدة ف

يعية المواكبة لتطور الصناعة النفطية.  .1  ضعف البيئة التشر
ي كميات  واألثر العالقة بير  المركز واإلقليم  .2

 
 . المصدرة اإلنتاجف

 االقتصار عىل منفذ بحري واحد وبشكل محدود.  .3
ي النموذج االق الحاجة لتطوير  .4

 
ي ر باألسعاللتنبؤ  التسويقتصادي المعتمد ف

 
 العالمية.  األسواقالسائدة ف

كة غاز البرصة.  لياتعدم وضوح اآل .5  المتبعة لبيع وتسويق الغاز المنتج لشر

ي  الجهات المسؤولة النتائج المتوخاة الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 اإلطار الزمت 

 الكلفة
 (ر)مليون دينا

نشر نموذج العقود بموجب سياسة  .1 القانونيةالبيئة  تكييف .1
تها الوزارة شفافي ي نشر

ة العقود الت 
 
 
 مؤخرا

 الحكومة عقود نموذجية واضحة وشفافة منشورة الجميع
كات الوطنية  الشر
كات العالمية  الشر

 الوطنية األمانة

 - 2019تموز 

اخيص  آلياتدارسة عن  .2 منح الي 
ولية  البي 

اخيص عىل نطاق واسع وبصورة ح امن آلياتنشر  الجميع لي 
 شفافة تزيل اللبس

 الوطنية ةماناأل 
 الحكومة

كات الوطنية  الشر
كات العالمية  الشر

 25 2020 أيلول

التقديم  آليات حول عمل ورشة .3
اخيصومعايير   منح الي 

 النوابمجلس 
ي مع تالمج

 المدن 
 اإلعالميير  

عير   ي االوسع إطالع المشر
والمجتمع المدن 

  اإلحالة آلياتعىل  واالعالميير  
 األمانة الوطنية
ي 
 المجتمع المدن 

ين   10 2020 األولتشر

كات الراغبة ء ا أسمنشر قائمة ب .4 الشر
كات المؤهلة  بالمشاركة والشر

 عادباإل والمبعدة وسبب 

ي  الجميع
 
كات المؤهلة للمشاركة ف التعرف عىل الشر

اخيص والمبعدة  لرفع مستويات  عاد باإل  ابوأسبالي 
اخيص الشفافية  للي 

 الحكومة
كات الوطنية  الشر

 - 2020شباط 

طاوالت مستديرة لبحث  ثالث .1 ذ التصديرمناف تنوي    ع .2
فتح منافذ تصدير  آلياتأهمية و 
والتحديات الفنية والسياسية جديدة 

ي 
وعالت   تواجه المشر

 ابالنو مجلس 
 األمناءمجلس 

 وزارة النفط

ي الوزارة  توحيد الرؤيا 
 
للجهات ذات العالقة ف

ي تومع
 
عير  تساعدهم ف ي    ع لومات مفيدة للمشر شر

لدول المعنية فاقيات الالزمة مع االقوانير  واالت
ي الموازنة

 
 وإقرار التخصيصات الالزمة ف

 الحكومة
كات الوطنية  الشر

 الوطنيةاألمانة 

ي 
 30 2020 كانون الثان 
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تسويق  آلياتشفافية  .3
كة غاز  ي شر

 
الغاز ف
 البرصة

 بيع آلياتورشة عمل للتعرف عىل  .2
كة غاز وتس ي شر

 
ويق الغاز المنتج ف

 البرصة

كة غاز الب  رصةشر
 مجلس األمناء

 الماليةوزارة 
 المالية ةابالرقديوان 

ي 
 
كة ف التقارير تعزيز الشفافية وتغطية نشاط الشر

  القادمة
 األمانة الوطنية

 الحكومة
كات الوطنية  الشر

ين   10 2019 األولتشر

إىل مجلس ألعضاء الزيارات موقعية  .3
ي البرصة وجيهان الحاليةنافذ ملا

 
 ف

 الصحيح

 الحاليةعىل اإلمكانيات  طالعال ا مجلس األمناء
 

كات الوطنية  الشر
 الحكومة

 األمانة الوطنية

 125 2020 األولكانون 

استمرار حملة حث  .4
حكومة اإلقليم عىل 
ي المبادرة

 
 المشاركة ف

ي حول مبادرة الشفافية رشة عمل و  .1
 
ف

 برلمان اإلقليم
 قليمبرلمان اإل

ي 
 المجتمع المدن 

 اإلعالم

لمبادرة معنية بنشاط توجيه رسالة مفادها إن ا
ي عملها. اال 

 
ي عموم العراق وإنها مستقلة ف

 
ستخراج ف

ي وتوضيح مدى فائدة 
 
ها العالمية ف المبادرة ومعايير

ي اإلقليم لتشجيع االستثمار واطالع ا
 
مواطنير  ف

عىل نشاط قطاع  الرقابيةوممثليهم والجهات 
 تخراج بشفافيةاالس 

 35 2019 األولكانون  الوطنية األمانة

وير منظومة دراسة طت .5
األسواق والتنبؤ بأسعار 

 تصدير النفط والغاز

تسويق النفط  آلياتعن مقارنة دراسة 
ي 
 
مقارنتها مع تجارب البلدان  العراف

األخرى. تتم الدراسة بالتنسيق مع 
المدعوم من  (commodity)برنامج 

 دوليةقبل األمانة ال

 النوابمجلس 
كة التسويق  شر

ي المجمع 
 المدن 

 يير  اإلعالم

ي  لياتاآل عىلاطالع شامل وكامل 
 
المستحدثة ف

كة   النفط تسويقشر
 الحكومة

  األمانة الوطنية
ي كانون 

 100 2020الثان 
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 احملور الثاني

 املباشراإلفصاح 
 4,9و 4,1رقم  اتالمتطلب

 التحديات اباألسب

كات المملوكة للدولة  إنة تتطلب معايير المبادر  فصح الجهات الحكومية والشر
ُ
كات ت والشر

 االستخراجية 
 
ي العراق عن بياناتها ذات العالقة بالصناعات االستخراجية وفقا

 
العاملة ف

ها  6-2 للمتطلب ي مواقيت محددة ومن ثم نشر
 
 وف

 
ي مواقعدوريا

 
نيتعىل  ها ف  اإلني 

ي الوزارات غير متعارف علي المباشر  اإلفصاحسياق عمل  .1
 
 ه ف

أو سياسة  هةابالمشالمعلومات والقوانير  والتعليمات  ون شيةمع قان المباشر  اإلفصاحتعارض  اليةاحتم .2
ي العراق

 
كات العالمية العاملة ف  النشر المتبعة لدى الشر

وع  .3  المباشر  اإلفصاحعدم وجود دراسة جدوى لمشر
ي مواقع الجهات المعنية ومت .4

 
 طلبات دراسة الجدوىتكييف البيانات المنشورة ف

 مات محدثة وشاملةالمعلو كانت   إذا تقييم ما ل آليةعدم وجود  .5
كات المملوكة للدولة الماليةعدم شمولية البيانات  .6  المنشورة للشر

ي  الجهات المسؤولة النتائج المتوخاة الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 اإلطار الزمت 

 الكلفة
 (ر)مليون دينا

لضمان  آليةوضع  .1
ة وتحديث شمولي

 ياناتالب

تقييم  آليةورشة عمل لوضع  إقامة
 ث البيانات. لية وتحديشمو 

ام بتطبيق معايير المبادرة )المعيار رقم  مجلس األمناء  
ضمان االلي 

 (4.9و 4.1
 20 2019 بآ الوطنية  األمانة

وع لاسة جدوى در  .2 مشر
 المباشر  إلفصاحا

 باإلفصاحدراسة جدوى  ر اوإقر مناقشة 
بموجب المتطلب بة المطلو المنهج 
 ج 4,9رقم: 

وع  األخرىالمراحل  إىلضمان االنتقال  الجميع للشر
وع    المباشر  اإلفصاحبمشر

 المجلس
 األمانة الوطنية

 - 2019 أيار 

عدم تعارض  ضمان .3
القوانير  والتعليمات 
وع  النافذة مع مشر

  المباشر  اإلفصاح

صة لدراسة صتشكيل لجنة قانونية متخ
إلفصاح المباشر مدى تعارض متطلبات ا

ي تحكم مع القوانير  وا
لتعليمات الت 

   النفط والغاز والتعدين  قطاع

معرفة كاملة بالقوانير  والتعليمات وكيفية تجنب  الجميع
 وتخطي العقبات 

 الوطنية  األمانة
 حكومة 

كات وطنية   شر
ي 
 المجتمع المدن 

 10 2019 آب

البيانات  تكييف .4
المنشورة مع متطلبات 

وع  المشر

بيانات المتوفرة بالمواقع م التقيي
ونية  ا ومالءمتهدى الحكومية وم اإللكي 

 مع متطلبات دراسة الجدوى

التعرف عىل واقع البيانات المنشورة ومديات  مجلس األمناء
التحديث لها ومعرفة التحديات لغرض تسهيل 

وع  وضع خطة المشر

ي 
 المجتمع المدن 

 ألمانة الوطنيةا
 10 2019 آب

فصاح إعمام ثقافة اإل .5
 المباشر 

 

 اإلفصاححول تحديات تطبيق دراسة 
ي العراق المباشر 
 
 ف

ي ورشات العمل  الجميع
 
الحصول عىل مادة تثقيفية توزع ف

ي وضع خطة اإلفصاح 
 
إضافة إىل االستفادة منها ف

 المباشر 

ي  األمانة الوطنية
ين الثان   100 2019 تشر
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 عريفللتورشات عمل  سلسلة عقد 
كخطوة   المباشر  اإلفصاحبمنظومة 

 أولية

كات المملوكة  الشر
 للدولة

ام الحكومة المناسبة وتحقيإيجاد األرضية  ق الي  
وع   المباشر  اإلفصاحبمشر

 المجلس
 األمانة الوطنية

 50 2020 آذار 

 المباشر  باإلفصاحورشة عمل تعريفية 
ي البرصة

 
 ف

كات  الشر
االستخراجية 

 العالمية

ام   كاتشر الإيجاد األرضية المناسبة وتحقيق الي  
وع   المباشر  اإلفصاحبمشر

ي 
 المجتمع المدن 

 الوطنيةاألمانة 
 30 2020 نيسان

كات ورشات  ي الشر
 المملوكةعمل لموظف 

للدولة لغرض التعرف عىل متطلبات 
 المبادرة بخصوص شمولية البيانات

كات المملوكة  الشر
 للدولة

لجعل  4.1المبادرة  معيار لمتطلبات  أكي  وضوح 
شاملة ومتوافقة مع هذه  الماليةالبيانات 

 المتطلبات

 الوطنية  األمانة
 ة كومالح

كات الوطنية   الشر
 

 50 2020شباط 

تشجيع و  متابعة .6
كات المملوكة  الشر

 استكمالللدولة عىل 
 الماليةالبيانات 
 المنشورة 

ي موقع المبادرة  روابطوضع 
 
خاصة ف

الختامية  الحساباتلمواكبة وتبويب 
كا ي مواقع الشر

 
ت وتحديد المنشورة ف

ي النشر 
 
 الثغرات والتأخر ف

كات الوطنية ي الوقت المناسباستمرارية النشر  انضم الشر
 
 المجلس ف

 األمانة الوطنية
 - 2019تموز 
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 احملور الثالث

 التوازن بني اجلنسني
 7.1و 6.3و 1.4رقم  اتالمتطلب

 التحديات اباألسب

ي أدارة القطاع امراعاة مبدأ 
 
ي التوازن بير  الجنسير  ف ة ال معرفة تاري    خ شيان تنفيذ  .1 استعدادا لمتطلبات  الستخراج   ومرحلة التنفيذ الفعىلي  اليةاالنتقزمنية بير  المرحلة هذا المتطلب والفي 

 تنفيذ التوازن بير  الجنسير   آلياتتوضيح  .2
ي النظام الداخىلي لمجلس  .3

 
 تراعي التوازن بير  الجنسير   األمناءعدم وجود مادة ف

ي اإلطار ا الجهات المسؤولة النتائج المتوخاة هدفةالمست الجهات النشاط الهدف
 لزمت 

 الكلفة
 (ر)مليون دينا

التوازن بير   ترسيخ مبدأ 
ي أدارة القطاع 

 
الجنسير  ف
ي   االستخراج 

( Templatesاإلفصاح )جداول  تعديل
الموظفات ونسبتهن  لتشمل أعداد

مقارنة بالموظفير  الذكور والمهام 
  2019المناطة بهن لتقرير عام 

كات الوطنية  الشر
كات العالمية  الشر

ي القطاع ن بير  االتواز  لكشف مدى
 
لجنسير  ف

ي   والتوصيات الالزمة لتحقيق التوازن االستخراج 
 المجلس

 األمانة الوطنية
 - 2020حزيران 

تشكيل فريق عمل تخصصي لتقديم 
ي 
 
ي ف

حات لتحقيق التوازن الوظيف  مقي 
 القطاع 

ة العامة ناألما
 ءلمجلس الوزرا 
 وزارة النفط

 وزارة الصناعة
 التخطيطوزارة 
 ليةالماوزارة 

ناشطات مجتمع 
ي 
 مدن 

حات تقدم إىل األمانة العامة لمجلس الوزراء  مقي 
 ابالنو والوزارات المعنية ومجلس 

 المجلس 
 األمانة الوطنية

 10 2020 أيار 

ورشة عمل تعريفية بالمتطلب الخاص 
 بالتوازن بير  الجنسير  

كات الوط  نيةالشر
ي مجال 

 
الناشطات ف

ي 
 
حقوق الموظفات ف

ي النفط 
وزارن 

 الصناعةو 

 األمانة الوطنية المعيارمعرفة ووضوح متطلبات هذا 
  المجلس

 10 2020 نيسان

  



 
 
 

 
10 / 22 

 

 عابالراحملور 

 يالبيئاألثر 
 6,1المتطلب رقم 

 التحديات اباألسب

ار  ي عىل المجتمعات القريب األض  ي لم األثر قلة المعلومات المتوافرة بخصوص  .1 اة منهالبيئية لمشاري    ع القطاع االستخراج 
ي شاري    ع القطالبيت   اع االستخراج 

كات ضعف  .2 ام الشر  والتعليمات البيئية باألنظمةالي  

ي  المسؤولةالجهات  النتائج المتوخاة الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 اإلطار الزمت 

 الكلفة
 (ر)مليون دينا

 عن بيانات كافية ير توف .1
ي  ةالبيئي

 
النشاط ف

ي   االستخراج 

وط المرجعية لغرض تكثيف  تعديل الشر
ي تقرير عام 

 
وما  2018البيانات البيئية ف

ي ذلك المبالغ المرصودة 
 
بعده بما ف

ي معالجة أخطار البيئة 
 
والمرصوفة ف
المحروق مفصلة حسب ونسب الغاز 

كات المنتجة  الحقل وخطط الشر
 لتقليلها

قة لومات السياقية المتعلتشجيع اإلفصاح عن المع مجلس األمناء
ي 
 بالرصد البيت 

 المجلس
 الوطنية األمانة

 - 2019 حزيران

تشجيع الحكومات  .2
كات  المحلية والشر
عىل الوطنية والعالمية 

 األخطار أهمية دراسة 
ووضع الخطط البيئية 

 لمواجهتها

ة ورشة تعريفية بأهمية البيئي إقامة
  ومخاطرها 

كات الوطنية  الشر
كات العالمية  الشر

 وزارة النفط
 وزارة الصحة والبيئة

ار ا  الوطنية األمانة  لبيئةزيادة الوعي بأض 
ي 
 المجتمع المدن 

 10 2019 أيلول
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 اخلامساحملور 

 سياقات العمليف بادرة املدمج معايري 
 ج 4,9المتطلب رقم 

 التحديات اباألسب

اخيص ونو واإلفصاح وشفافية العقود إدارة الموارد إصالح عمليات   المالية شر البياناتالي 
 الختامية  اتابوالحس

ي التعليماتو  الموروثة وعدم مرونة األنظمة والتعليماتن ثقافة الكتما
 
 التغير المستمر ف

ي  الجهات المسؤولة النتائج المتوخاة الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 اإلطار الزمت 

 الكلفة
 )مليون دينار(

ي إدارة  .1
 
تعزيز الشفافية ف

كات  تخراجية س اال الشر
 المملوكة للدولة

 المساءلةبورشة عمل تخصصية 
 والحكم الرشيد

كات الوطنية  األمانة الوطنية تعزيز ثقافة الشفافية وتمهيد لدمج معايير المبادرة الشر
ي 
 المجتمع المدن 

ين  ي تشر
 10 2019 الثان 

اإلفصاح  آلياتتعزيز  .2
 وشفافية العقود 

اخيص ونشر و  الي 
  الماليةالبيانات 

نشر  آلياتيق عمل لوضع ل فر تشكي .1
الختامية  اتابوالحس الماليةالبيانات 
كات  ي وزارة الللشر

 
 فطنالوطنية ف

 وزارة النفط
كات  الشر

االستخراجية 
 النفطية
 المالية الرقابةديوان 

إىل رفع مستويات الشفافية وسهولة الوصول 
كات الماليةبيانات   للشر

كات الوطنية   الشر
 الحكومة
 ة الوطني األمانة

 - 2019 أيار 

نشر  آلياتتشكيل فريق عمل لوضع  .2
الختامية  اتابوالحس الماليةنات البيا

كات  ي وزارة تاالس للشر
 
خراجية ف

 الصناعة والمعادن

 الصناعةوزارة 
كات استخراج  شر
 المعادن والتعدين

 المالية الرقابةديوان 

إىل  وسهولة الوصولرفع مستويات الشفافية 
 كاتللشر  الماليةبيانات ال

كات الوطنية   الشر
 الحكومة
 الوطنية  األمانة

ين  ي تشر
 - 2019 الثان 

ي البيانات الختامية  .3
 
دراسة الثغرات ف

استكماال للدراسة  مؤخرا المنشورة 
ي ستعدها األمانة الدولية

 األولية الت 

كات المملوكة  الشر
 للدولة

 المجلس التعرف عىل الثغرات لغرض تجاوزها
 األمانة الوطنية

 100 2019أيلول 

العمل عىل نشر سياسة واضحة لنشر  .4
 العقود

 الوطنية  األمانة 2.4المبادرة رقم  معيار ضمان تنفيذ متطلبات  النفطرة وزا
 الحكومة 

 - 2019 أيار 

الوزارات بير   الماليةدراسة العالقات  .5
 الماليةمع وزارة  اإلفصاح وجهات

 االتحادية 

 وزارة النفط
 

 الحكومة 4.5المبادرة  ار عيلمضمان التنفيذ الكامل 
كات الوطنية  الشر

 ية وطنال األمانة

ين   100 2019 األولتشر
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 السادساحملور 

 التنمية املستدامة
 6المتطلب رقم 

 التحديات اباألسب

  واالقتصادياإلنفاق عىل المستوى االجتماعي حرص حجم الحاجة ل .1
كات  .2 كات لجتماعية والمنافع اال  الوطنيةتفعيل الخدمات االجتماعية للشر   العالميةلشر
 تضارب الصالحيات بير  وزاره النفط ومجالس المحافظات  .3
 ستحقاقال رصف واال آلياتعىل  األطرافعدم اتفاق  .4
ي تنفيذ فقرة تخصي .5

 
ي المحافظات من  ةمن الموازن %10نسبة  صتأخر ف

 
للبت  التحتية ف

اخيص   عةابالر جولة الي 
ي وزارة أتمتهعدم وجود  .6

 
 النفط ومجالس المحافظات لتلك المشاري    ع ف

ي ال .1
ونياإل اتهماببو نشر البيانات عي  لوالتخطيط  الماليةتفاهم مع وزارن  ي تبير  تفاصيل مشاري    ع  ةلكي 

والت 
 روالبي  ودوال اإلقليمالموازنة االستثمارية ومبالغ تنمية 

ة وفقا لمعايير طوعيوال اإللزاميةمشاري    ع المنافع االجتماعية  أتمتهالتفاهم مع الجهات المعنية بخصوص  .2
 ةالمبادر 

ي  المسؤولةالجهات  النتائج المتوخاة الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 اإلطار الزمت 

 الكلفة
 )مليون دينار(

 إليراداتا ثر أة فمعر  .1
النفطية عىل التنمية 

 المستدامة

 اباحتس آلياتورشة تعريفية عن  .1
وضف المنافع والخدمات 

 االجتماعية

 وزارة التخطيط
 الماليةة وزار 

 وزارة النفط

ي  باإليرادات أوسعرفة مع
النفطية وغير النفطية الت 

ي التنمية المستدامة ونسبها 
 
 تدخل ف

 األمانة الوطنية
ي 
 المجتمع المدن 

 10 2020 تموز 

ي بغداد  انتعقد تعريفيتان ناورشت .2
 
ف

 البي  دوالر وإحدى محافظات 
بالمشاري    ع لغض التعريف 

والبي   قاليماألاالستثمارية وتنمية 
 رودوال

 لتخطيطوزارة ا
 الماليةوزارة 

 مجالس المحافظات

ي المجتمعات األثر معرفة 
 
ي لها ف

 األمانة الوطنية الحقيف 
ي 
 المجتمع المدن 

ين األول  2020 تشر
ي 
ين الثان   2020تشر

20 

أتمتة مشاري    ع الخدمات  .2
االجتماعية والمنافع 

وزارة النفط لاالجتماعية 
 جالس المحافظاتمو 

ي  تخصصية اتورش ب  عأر  .1
 
تعقد ف

 وكركوك وذي قار د والبرصة بغدا
غرض للمدة يومير  لكل منها 

 : توضيح
المنافع بيانات نشر  آليات -

االجتماعية الواردة بالعقود مع 
 الملحقات

 التخطيط ةوزار 
 الماليةزارة و 

مجالس المحافظات 
 وزارة النفط

كات الوطنية  الشر
كات العالمية  الشر
ي 
 المجتمع المدن 

رات بالفقمعرفة كافة الجهات ذات العالقة 
 االجتماعية  عالمناف التعاقدية الخاصة بمشاري    ع

 الحكومة
 األمانة الوطنية

 2020 ذار آبغداد: 
 البرصة: 
 2020نيسان 
 ذي قار: 

 2020 أيلول 
 2020 أبكركوك: 

60 
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متطلبات حوكمة مشاري    ع  -
المنافع االجتماعية اإللزامية 
كات العالمية  والطوعية للشر

حوكمة مشاري    ع الخدمات  -
اإللزامية حسب  االجتماعية

كات لسنة  22رقم  قانون الشر
 المعدل 1997

الموظفير  المسؤولير   تدريب -
المعلومات  عىل األتمتةعن 
هاال  مطلوب نشر

  



 
 
 

 
14 / 22 

 

 عابالساحملور 

 التعدين قطاعاالستثمار يف 
 2المتطلب رقم 

 التحديات اباألسب

 عدم توفر البيئة المناسبة لالستثمار .1 ستدامةوالتنمية الماإلتحادية وازنة الم تخصيصات وانعدام ضعف االستثمار 
ي وزارة الصناعة والمعادن  مشاركةضعف  .2

 
 وتطبيق المعايير  عمل المبادرةف

ي قلة الممارسة و  .3
 
ة ف ي مجال التعدين الخي 

 
اخيص ف  أدارة جوالت الي 

ي  ؤولةالجهات المس المتوخاةالنتائج  الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 اإلطار الزمت 

 الكلفة
 ليون دينار()م

منح  آليات استحداث .1
ي مجال 

 
اخيص ف الي 

 التعدين

ات من  ورشة عمل تدريبية لنقل الخي 
ي 
 
اخيص النفطية ف دائرة العقود والي 

المختصير  بالتعاقد  إىلوزارة النفط 
ي 
 التعديت 

ي وزارة الصناعة  وزارة الصناعة
 
زيادة الفهم من قبل المختصير  ف

اخيص وجذب إعداد نماذج الي   آلياتمعادن بوال
اخيص  المستثمرين وتحديد معايير منح الي 

 الوطنية األمانة
 الحكومة

 10 2020 آب

تعريف وزارة الصناعة  .2
ها والمعادن بدور 

ي عمل 
 
وأهميتها ف

 المبادرة

وزير والوكالء اللقاءات ميدانية مع  .1
والمدراء العامير  المعنيير  

لنشاطات باو  لتعريفهم بالمبادرة
ي ال المزمع

 
وزارة تنظيمها ف

 والهدف منها

ي العراق ودور وزارة  أهميةلتوضح  وزارة الصناعة
 
عمل المبادرة ف

ي 
 
 أنشطتهاالصناعة والمعادن ف

 الحكومة 
 األمانة الوطنية

 - 2020تموز 

ي  .2 لمدة يومير  برنامج تدريت 
يان وب ح ماهية المبادرةيوضلت

ي اإلفصاحها متطلبات
 
وسجل  ف

 اخيصالي  

 مع القوانيير   وانسجامها اندماجها  ضمان ومدى وزارة الصناعة
 والتعليمات النافذة واألنظمة

 األمانة الوطنية
 الحكومة

 25 2020شباط 

العمل عىل زيادة  .3
ي 
 
ات ف ارة جوالت إد الخي 
اخيص  الي 

ح  أثر جوالت ورشة عمل لشر
ي 
 
اخيص ف  تطوير قطاع التعدينالي 

ي استثمار المعادنن إحداثضمان  وزارة الصناعة
 
ي  قلة نوعية ف

 
ف

 وتعزيز إيرادات الموازنةالعراق 
 األمانة الوطنية

 الحكومة 
 10 2020 األولكانون 
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 الثامناحملور 

 اإلجراءات التصحيحية
 7.4و 7.3المتطلب رقم 

 التحديات اباألسب

 2019تنفيذ توصيات تقرير التحقق لعام  .1
ام بالجداول الزمنية المحددة  .2  التقرير السنوي دار إلص االلي  
ام  .3  تقرير النشاط السنوي إلصدار بالجداول الزمنية المحددة االلي  
ام بالجداول الزمنية المحددة لتحديث خطة العمل .4  االلي  
 تفيذ توصيات التقارير السابقة .5

ي حكومة اإلقليم تفعيل دور  .1
 
 المبادرةف

ي المتوقعةتنفيذ توصيات تقرير  .2
 التحقق الثان 

كات الح أولوياتالعمل لغرض تضمير  الحاجة لتطوير خطة  .3 ي  العاملة بالقطاعكومة والشر  االستخراج 
ي الجهات المعنية  إلزام .4

 التقرير السنوي وتقرير النشاط السنوي إلصدار بالجدول الزمت 
اتها بعد مؤتمر بار  بناء القدرات .5  يسللتكيف مع المعايير والمتطلبات ومتغير
اخيصالحاجة لعمل  .6  سجل الي 

ي  الجهات المسؤولة متوخاةالنتائج ال الجهات المستهدفة النشاط الهدف
 اإلطار الزمت 

 الكلفة
 )مليون دينار(

تشكيل فريق عمل لتحديث  .1 تحديث خطة العمل .1
الخطة بناء عىل المعايير الجديدة 

ي 
  وتوصيات التحقق الثان 

كات الوطنية  األولوياتلضمان درج  الجميع الحكومية والشر
ي 
ات الجديدة  والدولية والمجتمع المدن  مع التغيير

ي 
 
 ايير المبادرةمعف

 المجلس
 األمانة الوطنية

 

 - 2019 أيار 

كة لغرض  .2 سجل تراخيص  ر اإصد .2  إصدار التعاقد مع شر
اخيص  سجل الي 

 100 2019 أيار  الوطنية األمانة  2.3لضمان التنفيذ الكامل للمتطلبات المعيار رقم 

ي  .3
 
مشاركة اإلقليم ف

 المبادرة
لمان ومنظمات ورشة عمل للي   .3

ي 
ي المجتمع المدن 

 
عن دور  اإلقليمف

 وأهميتهاالمبادرة 

 برلمان اإلقليم
ي 
 المجتمع المدن 

 األمانة الوطنية لإلقليمبالنسبة  تفهم أفضل ألهمية المبادرة
ي 
 المجتمع المدن 

 25 2019 كانون األول

ي اإلقليمالقرار  ابأصحاللقاء مع  .4
 
 حكومة اإلقليم ف

 برلمان اإلقليم
ي المج

 تمع المدن 

ي مجلس األمناءممثل حكومة ح يترش
 
 اإلقليم ف

ي 
 
كات ف  اإلقليموضمان إفصاح الحكومة والشر

 الحكومة
 األمانة الوطنية
ي 
 المجتمع المدن 

 25  2019 كانون األول

ي  اتابانتخإقامة  .5
 
ي ف

المجتمع المدن 
 اإلقليم

ي 
ي  المجتمع المدن 

 
ي ف

استكمال تمثيل اإلقليم والمجتمع المدن 
ي رقم  ألمر لس وفقا المجل

 2019لسنة  13الديوان 
 األمانة الوطنية
ي 
 المجتمع المدن 

 125 2020 أيار 

ضمان تنفيذ توصيات  .4
ي تقرير 

 التحقق الثان 
عمل ورشة تعريفية بالتوصيات  .1

 ومتطلبات تنفيذها
 مجلس األمناء
 األمانة الوطنية
اء النفط  خي 

ي 
 المجتمع المدن 

ام بمتطلبات معايير الم بعد  بادرةضمان االلي  
ي توصيات تضمير  ال

 
وط المرجعية لتقرير ف الشر

2019 

ي  الوطنية األمانة
 25 2020كانون الثان 
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ورشة تدريب للمجلس واألمانة  قدراتالبناء  .5
الوطنية بالتنسيق مع األمانة الدولية 

  والبنك الدوىلي 

 المجلس
 األمانة الوطنية

وع  أوسعفهم  ات المعايير ومشر  اإلفصاحلمتغير
طنية لضمان الو  واألمانةالمجلس  ألعضاء المباشر 

 .  حسن التنفيذ لتلك المعايير

ي  األمانة الوطنية
ين الثان   125 2020 تشر

ام بالجداول  .6 ضمان االلي  
التقرير  إلصدار الزمنية 

السنوي وتقرير النشاط 
 لمتطلبات معيار 

 
 8وفقا

تقرير النشاط السنوي لعام  إصدار  .1
2019 

ام ال الجميع ي المحدد ملضمان االلي  
ن كامل بالجدول الزمت 

 قبل المبادرة الدولية
 - 2020حزيران  األمانة الوطنية

وط المرجعية بموجب  إعداد  .2 الشر
النموذج المحدث المعتمد لدى 

توصيات  ا المبادرة الدولية وتضمينه
ي والتعاقد 

مع تقرير التحقق الثان 
إلصدار تقرير  المستقل اإلداري
2018 

 2019ر ضمن حدود التقري إصدار  الجميع
 

 طنيةاألمانة الو 
 المجلس

 300 2019 تموز 

 األمانة الوطنية 2020التقرير ضمن حدود  إصدار  الجميع 2019تقرير  إصدار  .3
 المجلس

 

 300 2020 آذار 

ي مؤتمر المبادرة  .4
 
المشاركة الفعالة ف
ي فرنسا 

 
 الدولية ف

ات المعايير والتفاعل  الجميع ضمان االطالع عىل متغير
 عةابومتدرة مع تجارب الدول المنفذة للمباالحي 

ي 
 تقرير التحقق الثان 

 المجلس
 األمانة الوطنية

 100 2019حزيران 
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 التاسعاحملور 

 شركة النفط الوطنية
  ب 2,1المتطلب رقم 

 التحديات اباألسب

القطاع  ةإدار وكيفية تشكيالتها وزارة النفط و  ةهيكليأعادة أهمية القانون كونه يتضمن  .1
ي ا  الستخراج 
ي قانون تنظيم عمل وزارة النفط رقم  إعادة النظر الحاجة  .2

 
 المعدل( 1976لسنة  101ف

 القانون لمحكمة االتحادية بنقض العديد من بنود ل وجود قرار  .1
اض .2  جهات حكومية وغير حكوميةات جديرة باالهتمام صادرة عن اعي 
يعية  اإلجراءات .3 ي قانون تنظيم عمل وزار  بإعادةالتشر

 
 ة النفطالنظر ف

ي  الجهات المسؤولة النتائج المتوخاة المستهدفة الجهات النشاط الهدف
 اإلطار الزمت 

 الكلفة
 )مليون دينار(

القضايا الخاصة  إدراج
ام بمعايير مبادرة   

بااللي 
ي التعديالت 

 
الشفافية ف

كة  الخاصة بقانون الشر
الوطنية وقانون تنظيم 

 عمل وزارة النفط 

مناقشة طاوالت مستديرة لثالث  .1
كات الشر  لةهيك إعادة آليات

القضايا  إدراجوالتشاور حول كيفية 
حدود  ضمن بالمبادرةالخاصة 

 ذات العالقةتعليمات وال ير  نواالق

 النوابمجلس 
 المالية الرقابةديوان 
 الماليةوزارة 

 وزارة التخطيط
اء النفط  خي 

ي 
 المجتمع المدن 

كة ونشاطاتها ضمن  آلياتضمان وضوح  عمل الشر
الحكومي لتعديل  مدة الزمنية المحددة بالمنهاجال

  القانون

 المجلس
 األمانة الوطنية

 2019 أيلول
 2020تموز 
 2020 أيلول

 

45 

اضات  .2 عقد ندوة لمناقشة االعي 
عىل فقرات القانون وتقديم 

تأسيس  آلياتو  التوصيات لتعديله
الصناديق السيادية، أجيال، 
كة  استثمار واحتياطي الشر

 ابالنو مجلس 
 وزارة التخطيط
اء النفط  خي 

ي 
 المجتمع المدن 

 تقديم توصيات لتعديل
ي تحسينه وعدم 

 
تقاطعه مع المواد القانون تسهم ف

 الدستورية

 الحكومة
 األمانة الوطنية

 

ين   25 2019 األولتشر

عقد ورشة تخصصية قانونية  .3
ي 
 
ي يتمكن درجها ف

ح المواد الت  لشر
ي تنظيم عمل وزارة 

النفط قانون 
كة النفط الوطنية وفقا  وشر

 معايير المبادرة لمتطلبات

 النوابمجلس 
اء النفط  خي 

اء قانونيير    خي 
ي 
 المجتمع المدن 

 العليا لوزارة النفط اإلداراتلنشر الوعي لدى 
ي 
 
بمتطلبات معايير المبادرة وضمان درجها ف

كة  ي تنظيم عمل وزارة النفط والشر
تعديالت قانون 

 الوطنية

 الحكومة
 نية الوط األمانة

 25 2020 أيار 
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 مللحقا

 جدول التنفيذ
 2019أيار 

 النشاط المحور والهدف ت

 ج 4.9رقم: المنهج المطلوبة بموجب المتطلب  باإلفصاحدراسة جدوى  وإقرار مناقشة  2-2 1

ي وزارة النفط 5-2 2
 
كات الوطنية ف  تشكيل فريق عمل لوضع آليات نشر البيانات المالية والحسابات الختامية للشر

 العقودنشر سياسة واضحة لنشر  العمل عىل 5-2 3

ي  8-1 4
 تشكيل فريق عمل لتحديث الخطة بناء عىل المعايير الجديدة وتوصيات التحقق الثان 

كة لغرض التعا 8-2 5 اخيص إصدار قد مع شر  سجل الي 

 
 2019حزيران 

 النشاط المحور والهدف ت

ي  4-1 6
 
وط المرجعية لغرض تكثيف البيانات البيئية ف ي معالجة أخطار البيئة ونسب الغاز وما  2018تقرير عام  تعديل الشر

 
ي ذلك المبالغ المرصودة والمرصوفة ف

 
بعده بما ف

كات المنتجة لتقليلها المحروق مفصلة حسب الحقل وخطط  الشر

ي مؤتمر المبادرة 8-6 7
 
ي فرنسا  المشاركة الفعالة ف

 
 ف

 

 2019 تموز 

 النشاط المحور والهدف ت

 لعقود بموجب نشر نموذج ا 1-1 8
 
تها الوزارة مؤخرا ي نشر

 سياسة شفافية العقود الت 

ي موقع المبادرة لمواكبة وتبويب الحسابات الخ 2-6 9
 
ي النشر وضع روابط خاصة ف

 
كات وتحديد الثغرات والتأخر ف ي مواقع الشر

 
 تامية المنشورة ف

وط المرجعية بموجب النموذج المحدث المعتمد لدى المب إعداد  8-6 10 ي والتعاقد مع الشر
 2018المستقل إلصدار تقرير  اإلداريادرة الدولية وتضمينه توصيات تقرير التحقق الثان 

 

 2019 آب

 طالنشا المحور والهدف ت

ونيةتقييم البيانات المتوفرة بالمواقع  2-4 11  متها مع متطلبات دراسة الجدوىءالحكومية ومدى مال  اإللكي 

 لية تقييم شمولية وتحديث البيانات. آورشة عمل لوضع  إقامة 2-1 12

ي تحكم قطاع النفط والغاز والتعدين   تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة مدى تعارض متطلبات اإلفصاح المباشر مع القوانير  والت 2-3 13
 عليمات الت 
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 2019 أيلول

 النشاط المحور والهدف ت

ي البيانات الختامية المن 5-2 14
 
ي ستعدها األمانة الدولية مؤخرا شورة دراسة الثغرات ف

 استكماال للدراسة األولية الت 

كات والتشاور حول كيفية ة هيكل إلعادةلمناقشة آليات البدء بالعمل  الطاولة األوىل 9-1 15  تعليماتالقانون وال القضايا الخاصة بالشفافية ضمن مواد القانون وضمن إدراجالشر

 مية البيئية ومخاطرها ورشة تعريفية بأه إقامة 4-2 16
 

ين األول   2019تشر

 النشاط المحور والهدف ت

اضات عىل فقرات القانون وتقديم  9-1 17 كةالتوصيات لتعديله وآليات تأسيس عقد ندوة لمناقشة االعي   الصناديق السيادية، أجيال، استثمار واحتياطي الشر

كة غاز البرصةورشة عمل للتعرف عىل آليات بيع وتسويق الغاز  1-3 18 ي شر
 
 المنتج ف

 مع وزارة المالية االتحادية  اإلفصاحدراسة العالقات المالية بير  الوزارات وجهات  5-2 19
 

ي 
 
ين الثان  2019 تشر

 النشاط المحور والهدف ت

ي العراق اإلفصاحدراسة حول تحديات تطبيق  2-5 20
 
 المباشر ف

 شيدورشة عمل تخصصية بالمسائلة والحكم الر  5-1 21

ي وزارة الصناعة والمعادن 5-2 22
 
كات االستخراجية ف  تشكيل فريق عمل لوضع آليات نشر البيانات المالية والحسابات الختامية للشر

 

 2019كانون األول 

 النشاط المحور والهدف ت

ي برلمان اإلقليم 1-4 23
 
 ورشة عمل حول مبادرة الشفافية ف

لمان ومنظمات ا 8-3 24 ي ورشة عمل للي 
 
ي ف

 وأهميتهاعن دور المبادرة  اإلقليملمجتمع المدن 

ي اإلقليم أصحاباللقاء مع  8-3 25
 
 القرار ف

 

ي 
 
 2020كانون الثان

 النشاط دفالمحور واله ت

ي مقارنتها مع تجارب البلدان األخرى. تتم الدراسة بالتنسيق مع برنامج )آدراسة مقارنة عن  1-5 26
 
 ( المدعوم من قبل األمانة الدوليةcommodityليات تسويق النفط العراف

وع طاوالت مستديرة لبحث أهمية وآليات فتح منافذ تصدير جديدة والتحديات الفنية والسيا 3 1-2 27 ي تواجه المشر
 سية الت 

 عمل ورشة تعريفية بالتوصيات ومتطلبات تنفيذها 8-4 28
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 2020شباط 

 النشاط المحور والهدف ت

كات المملوكة للدولة لغرض ورشات عمل ل 2-5 29 ي الشر
 التعرف عىل متطلبات المبادرة بخصوص شمولية البياناتموظف 

ي لمدة يومير  لتوضيح  7-2 30 اخيصبرنامج تدريت  ي اإلفصاح وسجل الي 
 
 ماهية المبادرة وبيان متطلباتها ف

كات المؤهلة والمبعدأسماء نشر قائمة ب 1-1 31 كات الراغبة بالمشاركة والشر  اإلبعادة وسبب الشر
 

 2020آذار 

 النشاط المحور والهدف ت

ي بغداد لمدة يومير  لغرض توضيح:  الورشة األوىل 6-2 32
 
 تعقد ف

 المنافع االجتماعية الواردة بالعقود مع الملحقات آليات نشر بيانات -
كات العالميةمتطلبات حوكمة مشاري    ع  -  المنافع االجتماعية اإللزامية والطوعية للشر
 عن المعلومات الواجبة النشر  األتمتةشاري    ع الخدمات االجتماعية اإللزامية لتدريب الموظفير  المسؤولير  عن حوكمة م -

 2019تقرير  إصدار  8-7 33

 أوليةالمباشر كخطوة  اإلفصاحعقد سلسلة ورشات عمل للتعريف بمنظومة  2-5 34
 

 2020نيسان 

 النشاط المحور والهدف ت

 بالمتطلب الخاص بالتوازن بير  الجنسير   ورشة عمل تعريفية 3-1 35

ي بغداد والبرصة وذي قار وكركوك لمدة يومير  لكل منها لغرض أرب  ع 6-2 36
 
 توضيح:  ورشات تخصصية تعقد ف

 آليات نشر بيانات المنافع االجتماعية الواردة بالعقود مع الملحقات -
كات العالميةمتطلبات حوكمة مشاري    ع المنافع االجتماعية اإللزامية والطوعية  -  للشر
 عن المعلومات الواجبة النشر  األتمتةحوكمة مشاري    ع الخدمات االجتماعية اإللزامية لتدريب الموظفير  المسؤولير  عن  -

ي البرصة باإلفصاحورشة عمل تعريفية  2-5 37
 
 المباشر ف

ي تنظيم عمل  9-1 38
ي قانون 

 
ي يتمكن درجها ف

ح المواد الت  كة النفط الوطنية وفقا للمتطلبات معايير المبادرةوزارة النفط  عقد ورشة تخصصية قانونية لشر  وشر
 

 2020أيار 

 النشاط المحور والهدف ت

ي اإلقليمإقامة انتخابات الم 8-3 39
 
ي ف

 جتمع المدن 

ي تنظيم عمل وزارة النفط  تخصصية قانونيةعقد ورشة  9-1 40
ي قانون 

 
ي يتمكن درجها ف

ح المواد الت  كةلشر  طنية وفقا للمتطلبات معايير المبادرةالنفط الو  وشر

ي القطاع  3-1 41
 
ي ف

حات لتحقيق التوازن الوظيف   تشكيل فريق عمل تخصصي لتقديم مقي 
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 2020حزيران 

 النشاط المحور والهدف ت

  2019المناطة بهن لتقرير عام الموظفات ونسبتهن مقارنة بالموظفير  الذكور والمهام  ( لتشمل أعدادTame platesتعديل جداول اإلفصاح ) 3-1 42

 2019 السنوي لعامتقرير النشاط  إصدار  8-7 43
 

 2020تموز 

 النشاط المحور والهدف ت

 االجتماعيةفية عن آليات احتساب وضف المنافع والخدمات ورشة تعري 6-1 44

ي الوزارة والهدف منهالقاءات ميدانية مع الوزير والوكالء والمدراء العامير  المعنيير  لتعريفهم ب 7-2 45
 
 المبادرة وبالنشاطات المنوي تنظيمها ف

 التعليماتالقانون و  القضايا الخاصة بالشفافية ضمن مواد القانون وضمن إدراجكات والتشاور حول كيفية الشر لة هيك إلعادةلمناقشة آليات البدء بالعمل  الطاولة الثانية 9-1 46
 

 2020آب 

 النشاط المحور والهدف ت

ي وكركوك لمدة يومير  لغرض توضيح:  الورشة الرابعة 6-2 47
 
 تعقد ف

 آليات نشر بيانات المنافع االجتماعية الواردة بالعقود مع الملحقات -
كات العالميةمت -  طلبات حوكمة مشاري    ع المنافع االجتماعية اإللزامية والطوعية للشر
 عن المعلومات الواجبة النشر  األتمتةالمسؤولير  عن  حوكمة مشاري    ع الخدمات االجتماعية اإللزامية لتدريب الموظفير   -

ي و  7-1 48
 
اخيص النفطية ف ات من دائرة العقود والي  ي  إىلزارة النفط ورشة عمل تدريبية لنقل الخي 

 المختصير  بالتعاقد التعديت 
 

 2020أيلول 

 النشاط المحور والهدف ت

وليةآدارسة عن  1-1 49 اخيص البي   ليات منح الي 

كات والتشاور حول كيفية  لةهيك إلعادةلمناقشة آليات البدء بالعمل الطاولة الثالثة  9-1 50 لقانون وضمن تعليمات الصادرة القضايا الخاصة بالشفافية ضمن مواد ا إدراجالشر
 عىل القانون اعتمادا 

ي ذي قار ة الورشة الثالث 6-2 51
 
 لمدة يومير  لغرض توضيح:  تعقد ف

 االجتماعية الواردة بالعقود مع الملحقاتفع آليات نشر بيانات المنا -
كات العالمية -  متطلبات حوكمة مشاري    ع المنافع االجتماعية اإللزامية والطوعية للشر
 عن المعلومات الواجبة النشر  األتمتةشاري    ع الخدمات االجتماعية اإللزامية لتدريب الموظفير  المسؤولير  عن حوكمة م -
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ين األول   2020تشر

 النشاط الهدفالمحور و  ت

ها أعضاء  1-1 52 اخيص يحرص   ورشة عمل حول آليات التقديم ومعايير منح الي 

ي بغداد  األوىلالورشة  6-1 53
 
 روالبي  ودوال األقاليمض التعريف بالمشاري    ع االستثمارية وتنمية ر تعريفية لغ ف

 

ي 
 
ين الثان  2020تشر

 النشاط المحور والهدف ت

ي إحدى الورشة الثانية تعق 6-1 54
 
ودوالر د ف  روالبي  ودوال األقاليملغرض التعريف بالمشاري    ع االستثمارية وتنمية  محافظات البي 

 مانة الوطنية بالتنسيق مع األمانة الدولية والبنك الدوىلي ورشة تدريب للمجلس واأل  8-6 55
 

 2020كانون األول 

 النشاط المحور والهدف ت

ي البرصة وجيهانء تنفيذ زيارات موقعية ألعضا  1-4 56
 
 المجلس إىل المنافذ الحالية ف

ي تطوير قطاع التعدين 7-3 57
 
اخيص ف ح أثر جوالت الي   ورشة عمل لشر

 


