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 مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية في العراق

 المصلحة أصحابمجلس 

 النظام الداخلي

 المقدمة:

 12 الرقمتشكلت مبادرة الشفافية للصناعات اإلستخراجية في العراق بموجب األمر الديواني ذي 

. وهذا النظام الداخلي ينظم أصحاب المصلحة واألمانة الوطنية وهي تضم مجلس 2010لسنة 

انعقاد  نسخته األولى أثناء تعرضو  أعدته األمانة الوطنيةوقد  .عمل مجلس أصحاب المصلحة

كانون  10 – 9ترة من للف مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية في العراقمؤتمر انطالقة 

 ومن ثم المجتمع المدني.منظمات واقره الحاضرون من ممثلي الحكومة والشركات و  2010الثاني

 عليه وتمت المصادقة لغرض المصادقة األمانة العامة لمجلس الوزراءعرضته على عدلته و 

 .10/8/2010بتاريخ  2/1/24/27756بموجب كتاب األمانة ذي العدد ق/

 التعريفات:

النظام الداخلي لمجلس أصحاب المصلحة في مبادرة الشفافية للصناعات اإلستخراجية  النظام:

 في العراق

 المصلحة في مبادرة الشفافية للصناعات اإلستخراجية في العراقمجلس أصحاب : المجلس

 األمانة الوطنية في مبادرة الشفافية للصناعات اإلستخراجية في العراق: األمانة الوطنية

 (EITIمبادرة الشفافية للصناعات اإلستخراجية ): الدولية المبادرة

 (IEITIة في العراق )مبادرة الشفافية للصناعات اإلستخراجي المبادرة الوطنية:

 منظمات المجتمع المدني المسجلة أصوليًا في العراق :منظمات المجتمع المدني
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الشركات اإلستخراجية العالمية العاملة في العراق بموجب عقود  :الشركات اإلستخراجية العالمية

 ة النفط أو وزارة الصناعة والمعادن.رسمية موقعة مع وزار 

الشركات اإلستخراجية التابعة لوزارة النفط أو وزارة الصناعة : طنيةالشركات االستخراجية الو 

 والمعادن

 كليةالمادة األولى: الهي

 المصلحة من: أصحابيتكون مجلس 

 الرئيسأواًل: 

 نائب الرئيس :ثانياً 

 :كما يلي الحكومةثالثة اعضاء يمثلون  :ثالثاً 

 عضو واحد يمثل وزارة النفط .1

 والمعادن ةعضو واحد يمثل وزارة الصناع .2

 عضو واحد يمثل وزارة المالية .3

 كما يلي: ثالثة اعضاء يمثلون الجهات الرقابية رابعًا:

 عضو واحد يمثل مجلس النواب .1

 عضو واحد يمثل ديوان الرقابة المالية .2

 عضو واحد يمثل هيئة النزاهة .3

 ثالثة أعضاء يمثلون الشركات االستخراجية العالمية خامسًا:

 يمثلون الشركات اإلستخراجية الوطنيةثالثة أعضاء سادسًا: 

 مات المجتمع المدنيظثالثة أعضاء يمثلون منسابعًا: 
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 :كما يلي ثالثة أعضاء يمثلون النقابات المهنية ثامنًا:

 عضو واحد يمثل نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .1

 نقابة المحامين العراقيينعضو واحد يمثل  .2

 لعراقييننقابة الصحفيين اعضو واحد يمثل  .3

 المادة الثانية: العضوية

امة على األمانة الع اوعرضهونائب الرئيس تقوم األمانة الوطنية بتسمية رئيس المجلس  :أوالً 

 .لمجلس الوزراء لغرض المصادقة

)ثالثًا ورابعًا وسادسًا  المادة األولى المذكورة فيبالتنسيق مع الجهات تقوم األمانة الوطنية  ًا:ثاني

 لمجلس الوزراء لغرض المصادقة.األمانة العامة  عرضها علىتسمية مرشحيها و ل وثامنًا(

الشركات األستخراجية  مثليباإلشراف على عملية إنتخاب مللمبادرة وطنية تقوم األمانة ال :ثالثا

األمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض عرضها على و  ومنظمات المجتمع المدني ميةلالعا

 .لمصادقةا

 .صالحيات الرئيسبكافة محل الرئيس في حالة غيابه ويتمتع حينئذ  نائب الرئيسيحل  رابعًا:

 .في حالة غيابه يحل العضو البديل محل العضو األصيل :خامساً 

بطلب يقدمه  أونائبه  أوتنعقد اجتماعات المجلس برئاسة الرئيس وتتم بدعوة من الرئيس  :سادساً 

 .أو أكثر أعضاء ستة

وفي حالة تعذر ذلك يتعين على الرئيس اتخاذ القرار  باإلجماعجلس قراراته يتخذ الم :سابعاً 

 .ويكون هذا القرار ملزما للجميع آرائهم إلىواالستماع  األعضاءالمناسب بعد التداول مع 
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تقديم مقترح لتعديل النظام  على األقل يحق لرئيس المجلس أو نائبه أو ستة من األعضاء :ثامناً 

عرضه . وتقوم األمانة الوطنية بدراسة المقترح ومناقشته وصياغته ومن ثم نيةإلى األمانة الوط

نافذ بعد صدور المصادقة  يعتبر التعديللغرض المصادقة. و األمانة العامة لمجلس الوزراء على 

 الرسمية.

 المهامة: المادة الثالث

 يقوم المجلس بالمهام التالية:

 يتالءمباتخاذ القرارات الالزمة بما  االستخراجية في العراقتفعيل مبادرة الشفافية للصناعات أواًل: 

 .الدولية مبادرةال ومبادئ

وضرورة تطبيقها في الدولية المبادرة  لمبادئ الجماهيري  رفع درجة الوعي إلىالسعي ًا: ثاني

 .العراق حفاظا على الثروة الوطنية

 والتحقق (Reconciler) قةوالمطاب( Auditor) التعاقد مع شركات التدقيق إقرار ثالثًا:

(Validator)  اثناء  أوالمعوقات التي قد تنشة للمشاكل عووضع الحلول الناج عمالهاأ ومراقبة

 .الدولية متطلبات المبادرةحسب و تنفيذ العقود 

 في العراق.الدولية الالزمة لتطبيق المبادرة  اإلمكانياتضمان توفر رابعًا: 

 طنية للمبادرة وتحديد معوقات عملها والسعي لتذليلها.الو  األمانة عمالأ  تيسير خامسًا:

 .األمانة الوطنيةعدها ت التي يةخطة اإلعالمالو  خطة العمل إقرار سادسًا:

 .إصدارهاالوطنية وتحديد مواعيد  األمانةنماذج التقارير الدورية الصادرة عن  إقرارسابعًا: 

 اإلستخراجية العالمية والوطنية شركاتوضع وإقرار آلية إلعداد تقارير الحكومة وال ثامنًا:

 الدولية.المبادرة بما يتالءم ومعايير وتيسيرها وتفعيلها 
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وبما يتالءم ومتطلبات المبادرة نطاق واسع على و ية دور التقارير وتوزيع ال ضمان نشر تاسعًا:

 الدولية.

لتقارير ومراجعة وضمان متابعة تنفيذ توصيات االوطنية  مراقبة وتقييم عمل المبادرة عاشرًا:

 المنشودة للمبادرة في العراق. األهداف إلىانسيابية الوصول  إلىبما يؤدي  اإلجراءات


