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مقدمة
يف االجتماع  34ألعضاء جملس إدارة مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية ،كان اجلميع شغوفاً ملعرفة ما إذا كان احلوار الثالثي قد تضرر بأي
شكل جراء األوقات العنيفة اليت خربها جملس إدارة املبادرة يف ليما ،يف آخر مؤمتر .لذلك ،وعلى الرغم من األجندة اخلفيفة ،كانت التوقعات عالية
لذلك االجتماع املقرر أجراؤه يف أوسلو ،بالنرويج .وقد كان وقع االجتماع يسرياً على رئيس جملس إدارة املبادرة اجلديد ،فريدريك رينفيلد ،حيث شارك
احلضور بشكل بناء خالل االجتماع الذي استمر على مدار يوم ونصف .بيد أن ذلك ال يعين أن مشكالت احلوكمة اليت نشأت يف ليما قد مت البت
فيها .وكانت منظمات اجملتمع املدين ملتزمة مبتابعة الشواغل املختلفة (انظر باألسفل) ولكنها قبلت باالنتظار حىت يتأقلم أعضاء جملس اإلدارة اجلدد يف
األشهر األوىل.
وقد أقيمت العديد من الفعاليات اجلانبية على هامش اجتماع جملس اإلدارة .وأجريت جلسة غري رمسية يف اجتماع جملس اإلدارة ،ومت تنظيم حلقة
نقاش يف  ، Literature Houseوقد نوقش دور قيادة املبادرة يف املطالبة باإلفصاح عن ملكية املنفعة من عام  2020وبعدها .وتبحث جمموعة
استشارية غري رمسية 1حالياً يف تنفيذ هذا املتطلب اجلديد وال سيما دعم البلدان يف تطوير خارطة طريق لإلفصاح عن امللكية النفعية حبلول األول من
يناير عام  .2017ولقراءة املزيد حول هذا األمر ،ميكن اإلطالع على منشور مدونة  .NRGIوعقب اجتماع جملس اإلدارة ،نظمت PWYP
النرويج اجتماعاً مفتوحاً مع العديد من أعضاء جملس اإلدارة من منظمات اجملتمع املدين املدعوين كمتحدثني لتناول املواضيع التالية :مشاركة منظمات
اجملتمع املدين يف مبادرة الشفافية ،واإلفصاح عن العقود ،والتقارير العامة واخلاصة بكل دولة على حدة والذي يعد هدفاً رئيسياً حلمالت PWYP
النرويج حيث أن ذلك سيسمح بعالج مشكلة التهرب الضرييب بفاعلية.
قرارات مجلس اإلدارة الرئيسية
 .1تقرير تقدم التنفيذ .يف كل اجتماع جمللس اإلدارة ،يكون أمني مبادرة الشفافية مسئوالً عن إعداد حتليل خمتصر عن التقدم الذي أحرزته كل
دولة يف تنفيذ مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية .وجتمع هذه املعلومات يف تقرير تقدم التنفيذ ،الذي يركز أيضاً على مواضيع حمورية.
1متولو مسوين من  PWYPزامبيا هو جزء من اجملموعة بالنيابة عن حتالف .PWYP
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وكان من املثري لال هتمام مالحظة أن تقرير تقدم التنفيذ قد اشتمل على موضوع حموري يتعلق مبشاركة اجملتمع املدين وخاصة عن كيفية
اختيار ممثلي اجملتمع املدين الذين يشاركون يف جمموعة اجلهات املعنية احمللية .مؤكداً على الكثري من النتائج املوضحة بالفعل يف قرار النزاهة
اخلاص بـ  MSIحول احلاجة لقواعد أوضح لالشتباك من جانب اجملتمع املدين ،نظر املوضوع احملوري يف حاالت نيجرييا ،وكازاخستان ،و
قرغيزستان ،وأفغانستان إليضاح أن مسألة التدخل  -سواء كانت متخيلة أو حقيقة  -تواصل إعاقة عملية االختيار الذايت يف العديد من
البلدان .مث ناقش جملس اإلدارة نيجرييا حيث نشبت بعض اخلالفات عقب تعيني ممثل اجملتمع املدين يف جملس إدارة مبادرة الشفافية
للصناعات االستخراجية يف نيجرييا .ومت االتفاق على أن يقوم أمني مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية بالتحقيق يف األمر.

ونوقشت أذربيجان اليت خفض تصنيفها يف أبريل  2015إىل حالة املرشح لعدم برهنتها على التزامها بربوتوكول اجملتمع املدين ،وذلك أثناء زيارة
األمني األخرية إىل باكو يف أوائل شهر مايو .وقد أعطيت أذربيجان مهلة قدرها شهر (أبريل  )2016لتنفيذ سلسلة من اإلجراءات التصحيحية
خللق بيئة ممكنة جملموعات اجملتمع املدين احمل لية .ولكن بالرغم من التطورات اإلاجابية مثل اإلفراج عن السجناء السياسيني ،وإلغاء جتميد احلسابات
البنكية ألعضاء حتالف  PWYPاحمللي والتوقف عن إجراءات الفحص الكثيف ألعضاء حتالف  PWYPاحمللي ،فإن بيئة العمل بشكل عام
متنع اجملتمع احمللي من لعب دور فعال يف تنفيذ مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية ومبادرات الشفافية العاملية األخرى .وقد أظهر ذلك
شراكة احلكومة املفتوحة اليت قررت جلنتها التوجيهية إدراج أذربيجان يف احلالة "الساكنة" لتسليط الضوء على مواصلة اضطهاد احلكومة لألصوات
املستقلة .وستتم مراجعة حالة أذربيجان يف مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف أكتوبر .2016
كما ناقش أعضاء جملس اإلدارة من اجملتمع املدين شواغلهم بشأن املوقف املتشدد جتاه الشفافية واألنشطة املضادة للفساد يف جمهورية الكونغو.
فقد هوجم حتالف  PWYPاحمللي يف اجلرائد احمللية ووصف بأنه "عميل أجنيب" واستدعي بعض أفراده لالستجواب بشأن تنظيم ورشة عمل
خمصصة الستخراج النفط .وقد وعدت أمانة املبادرة مبراقبة املوقف عن كثب.
إذا كنت ترغب في اإلبالغ عن أي حادث يتعلق بتطبيق بروتوكول المجتمع المدني في بلدك ،ال تتردد في التواصل مع أسمارا
كلين في أمانة .(aklein@publishwhatyoupay.org) PWYP
 .2التدابير االنتقالية لمعايير  2016وجدول التحقق .يف فرباير  ،2016تبىن جملس اإلدارة معايرياً جديدة لعام  .2016وقد كانت معظم
التغيريات جمرد إيضاحات للمتطلبات احلالية ،باستثناء املتطلب اخلاص بامللكية النفعية الذي حتول من جمرد توصية إىل عنصر مطلوب حبلول
 . 2020وبناء على ذلك ،مت االتفاق على أن تدخل العديد من املتطلبات حيز التنفيذ بنهاية  .2016وستنفذ التغيريات األخرى املطبقة
على كتابة التقارير بعد ذلك بعام يف .2017
بيد أن املشكلة املتواصلة كانت هي جدول التحقق .حيث طالبت الدول املنفذة باملزيد من الوقت وكانت ترغب يف تأجيل التحقق ملدة 12
شهراً آخرين ،وكان بقية املشاركني يرغبون يف إجراء عملية التحقق يف أقرب فرصة ممكنة .وقد نتج التأخري عن طول عملية املراجعة ملنهجية
التحقق وكذلك بسبب نقص التمويل .ويعد التحقق ،بصوفه آلية لضمان اجلودة ،أمراً حيوياً ملصداقية املبادرة .ولكن منذ تبين املعايري اجلديدة يف
مؤمتر سيدين يف عام  ، 2013مل ختضع أي بلد لعملية التحقق ،باستثناء أذربيجان (يف ظروف خاصة) ،ما يرتك املبادرة عرضة للنقد .لذلك،
كان استئناف عملية التحقق هدفاً حيوياً ألعضاء جملس اإلدارة من اجملتمع املدين .ومن املمكن الوصول إىل االتفاق التايل :سوف يتم إجراء 15
عملية حتقق 2يف عام  2016ومت تأكيد  6عمليات حتقق 3يف أوائل عام  .2017مث سينعقد جملس اإلدارة مرة أخرى يف اجتماعه يف أكتوبر
2جزر سليمان ،وغانا ،ومنغوليا ،و ساو تومي وبرينسيب ،وتيمور الشرقية ،و قريغيزستان  ،وليبرييا ،والنيجر ،ونيجرييا ،والنرويج ،وطاجيكستان ،ومايل ،وموريتانيا ،وبريو ،وأذربيجان.
3هندوراس ،والعراق ،وموزامبيق ،والفلبني ،وتنزانيا ،وزامبيا.
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لتقييم موقف التمويل ويقرر ما إذا كان من املمكن إجراء املزيد من عمليات التحقق يف عام  .2017وقد اعترب اجملتمع املدين ذلك أمراً إاجابياً.
إال أنه سيتطلب قدراًكبرياً من العمل ،لكل من أمني املبادرة املسئول حالياً عن مجع البيانات والتقييم املبدئي ،وكذلك جملس إدارة املبادرة وخاصة
جلنة التحقق ،اليت سيكون عليها تقييم  15تقرير حتقق وتقييم مجيع هذه الدول خالل فرتة زمنية قصرية .سوف تتلقى جموعات األطراف املعنية
الوطنية يف اخلمس عشر دولة اليت ستجرى فيها عملية التحقق بدءاً من  1يوليو إخطاراً يتعلق مبهمات األمني .وسيكون من الضروري على
مجموعات األطراف المعنية الوطنية أن تستعد وخاصة الجهات الفاعلة من المجتمع المدني التي عليها جمع أكبر قدر ممكن من
المعلومات حتى يأخذ أمين المبادرة رؤاهم بعين االعتبار .لذلك يوصى أن تتبع اجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين مثيالهتا يف أذربيجان اليت
أعدت نقداً مفصالً لتقرير املبادرة.
 .3المشروع التجريبي الخاص بالشفافية في تجارة السلع .يركز املتطلب  4.2من معايري مبادرة الشفافية على اإلفصاح عن حصة الدولة
من اإلنتاج والعائدات "العينية" األخرى .وبالتايل مجيع مبيعات السلع املادية األخرى للشركات اململوكة للدولة واهليئات احلكومية األخرى
املتعلقة حبصة احلكومة يف اإلنتاج (أو العائدات العينية األخرى) اليت اجب اإلفصاح عنها يف تقرير مبادرة الشفافية .وقد تناول إعالن برين
يف تقريره حول مصفاة كوراف الكنغولية اململوكة للدولة مدى إشكالية جتارة السلع .وسلط اجتماع جملس اإلدارة يف برين الضوء على مسألة
جتارة السلع ،وكون جمموعة عمل تضم أعضاء من الدوائر االنتخابية املختلفة املمثلة يف جملس إدارة املبادرة وكذلك من ممثلني عن الشركات
املتخصصة يف جتارة السلع مثل ترافجريا .وكانت الشفافية يف جتارة السلع من املسائل الرئيسية اليت تناوهلا أعضاء  PWYPيف مؤمتر
مكافحة الفساد يف لندن (مايو) .وقد أدى ذلك االهتمام املتزايد ب تجارة السلع إىل اقرتاح وضع مشروع جترييب لتقدمي دعم إضايف للدول
املتطوعة 4يف تنفيذ املتطلب  4.2ومالحظة الدروس املستفادة حملصلة مجيع الدول املنفذة.
 .4التمويل .عقب حدوث عجز يف التمويل ،راجع أمني مبادرة الشفافية ميزانية  2016لتتواءم مع سيناريو منو يساوي  .%0وقد قبل جملس
اإلدارة بالتحديث املايل الذي قدمته اللجنة املالية ،ولكن يبقى الوضع التمويلي يف حالة خطرة .ويف جلسة غري رمسية ،قدمت النتائج األولية
ملراجعة التمويل مع العديد من اخليارات املتعددة ،مبا يف ذلك حتويل مبادرة الشفافية إىل منظمة قائمة على العضوية حيث تتطلب عضويتها
سداد اشرتاك إجباري .ومن املتوقع الوصول إىل قرار يف اجتماع جملس اإلدارة يف أكتوبر حول ما إذا كانت الدول والشركات الداعمة
سيكون عليها سداد اشرتاك إجباري للحفاظ على حالتها "الداعمة" أو أن يكون على الدول املنفذة املسامهة يف امليزانية العاملية للمبادرة
وكيفية حتقيق ذلك .وتلتزم دائرة النفط الفرعية يف جملس مبادرة الشفافية بالفعل بضمان عدم وجود شركات مدرجة كشركات "داعمة" دون
سداد أي شيء.
 .5الحوكمة .بعد ليما ،كان لدى جلنة احلوكمة قائمة طويلة من العناصر املتعلقة حبوكمة مبادرة الشفافية اليت عليها النظر فيها ،ليس أقلها
حقيقة أهنا اآلن مسئولة عن اإلشراف على عمل أمانة املبادرة .ولسوء احلظ ،كان التقدم الذي أحرزته اللجنة حىت اآلن بطيئاً .ولكن
أعضاء هذه اللجنة وافقوا على خطة عمل ويأملون يف البت يف املسائل التالية حىت تتخذ قرارات حول إصالح احلوكمة يف اجتماع جملس
اإلدارة التايل :مراجعة املبادئ التوجيهية للدوائر االنتخابية  -والنظر بشكل خاص يف عملية الرتشيح جمللس اإلدارة؛ وعملية اختاذ القرار يف
جملس اإلدارة ،مبا يف ذلك إجراء التصويت؛ ووضع آلية لإلشراف على أمانة مبادرة الشفافية ومساءلة رئيسها؛ وإيضاح دور ومسئوليات
رئيس املبادرة ،ووضع عمليات أقوى وأكثر شفافية للتعامل مع شكاوى احلوكمة على املستوى الوطين والعاملي .وقد أنشئت ثالث
جمموعات عمل لتويل هذه املشكالت املختلفة كما دعي أعضاء جملس اإلدارة من غري أعضاء جلنة احلوكمة للمشاركة.

4نيجرييا ،وكولومبيا ،وغانا ،وتشاد ،وميامنار ،والعراق.
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سوف اجرى اجتماع جملس اإلدارة القادم يف يومي  25و 26أكتوبر  2016يف أستانة (كازاخستان) .وقد تقرر االجتماع مبنظمات اجملتمع املدين
وستكون أمانة  PWYPعلى تواصل قريباً.
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