
 

 

 

 
 2021كانون الثاني/يناير 

 التغييرات في نموذج المصادقة لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية 

تنفيذ المبادرة تكون ( نموذج مصادقة جديدًا بهدف دعم عملية  EITIقّدم مجلس إدارة مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية )
 ذات صلة أكبر، وأكثر استدامة وتأثيًرا.

يحافظ النهج الجديد على صرامة عملية المصادقة مع استيعاب التحديات واألولويات المتنوعة الخاصة بالبلدان المنفِّذة. وهو يدعم  
المتعددي التي ُتجريها مجموعات أصحاب المصلحة  المنتظم على عمليات اإلفصاح  ن. إضافًة إلى ذلك، يسعى إلى  اإلشراف 

 إشراك أصحاب المصلحة في جميع مراحل العملية ويحرص على استيفاء النتائج المرجّوة من تنفيذ المبادرة.

 النهج الجديد لتقييم التقدم الُمحرز 

"الشفافية"،   وهي  أال  مكّونات،  ثالثة  االعتبار  في  المصادقة  عملية  في  الشامل  التقييم  المصلحة"،  سيأخذ  أصحاب  و"مشاركة 
 و"النتائج واألثر". وسيتم تقييم كل متطلب من متطلبات المبادرة في إطار أحد هذه المكّونات الثالثة. 

  
 
 

 مشاركة أصحاب المصلحة 

 
 

 1.4 - 1.1المتطلبات 

 
 
 

 الشفافية

 
 6 - 2المتطلبات 

 
 
 

 النتائج واألثر 

 
 7و 1.5المتطلبان 

 
 النتيجة اإلجمالية 

 
 المكّونات       

 
 متطلبات معيار المبادرة 

 

 الشفافية  مبادرة
 قطاع الصناعات االستخراجيةفي 



 

 
 المكّون والنتيجة اإلجمالية 

لمصادق الثالثة  المكّونات  المبادرة  تحصل    - ة 
و"مشاركة و"النتائج    "الشفافية"  المصلحة"  أصحاب 

أصل   من  نقاط  على  النتيجة  100واألثر"  تمّثل   .
 النهائية متوسط نقاط المكّون. 

 
 منخفض 

0 - 49 
 

 
 منخفض إلى حد ما 

50 - 69 

 
 متوسط 

70 - 84 

 
 مرتفع

85 - 92 
 

 
 مرتفع جدا  

93 - 100 

 تقييم متطلبات المبادرة 
تلبية كل   المصادقة مدى  عملية  متطلبات  تُقّيم  من 

المكّون هي   نقطة  فئات.  خمس  باستخدام  المبادرة، 
 متوسط النقاط الممنوحة لكل متطلب ضمن المكّون. 

 لم يستوف  
 نقطة 0

 استوفى جزئيا  
 نقطة  30

 استوفى في الغالب 
 نقطة  60

 استوفى بالكامل 
 نقطة  90

 تجاوز 
 نقطة  100

 كيف ستؤثر التغييرات على البلدان؟ 

للسماح باالنتقال إلى    جدول المصادقة. تّمت مراجعة  2021نيسان/أبريل    1ستبدأ عمليات المصادقة وفقًا للنهج الجديد في  
 نموذج المصادقة الجديد. 

 اإلرشادات لمجلس إدارة المبادرة وأصحاب المصلحة بشأن تقييم أحكام المبادرة.  2021دليل المصادقة لعام يوّفر 

 ا.كيفية تنفيذه 2021إجراءات المصادقة لعام توضح 

الُمعتمدة من مجلس اإلدارة   القوالبعند التحضير إلجراء المصادقة، ينبغي على مجموعات أصحاب المصلحة المتعددين استخدام  
غي تقديم هذه الوثائق إلى األمانة الدولية للمبادرة قبل  لتقديم دليل على التقدم الُمحرز في المكونات الثالثة لعملية المصادقة. ينب

 بدء عملية المصادقة.

 التغييرات الرئيسية 

  . 2019معيار المبادرة لعام ستستمر عملية المصادقة في تقييم التقدم الذي أحرزته البلدان في تنفيذ 

 وصاعداً  2021نيسان/أبريل  2021إلى آذار/مارس   2016
 النتائج واألثر 

تم توثيق بعض نتائج عملية تنفيذ المبادرة وأثرها، ولكن ما من  
 آلية لمكافأة األثر.

التنفيذ   شأنها ُيكافأ  لخمسة مؤشرات من  وفقًا  للمبادرة  الفعال 
 تقييم الفعالية واالستدامة.

 التقييم 
"التقّدم  بين  ما  يتراوح  شامل  تقييم  هي  المصادقة  نتيجة 

 الُمرضي" إلى "ال تقّدم".
، مع 100نتيجة المصادقة هي نتيجة عددية من صفر إلى  

إلى   بين "منخفض"  ما  يتراوح  له  مقابِّل  "مرتفع جدًا".  مؤشر 
ينتج عن ذلك قياس أكثر دقة للتقدم يسهل إبالغه ألصحاب  

 المصلحة.
 اإلطار الزمني 
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يتم تعليق البلدان التي ال تنّفذ متطلبات المبادرة بالكامل بحلول  
 عملية المصادقة الثالثة. 

المصادقة   عمليات  بين  تقدمًا  البلدان  تحرز  أن  المتوقع  من 
م استيفاء جميع متطلبات المبادرة في  ولكن لن تتم معاقبتها لعد

 غضون إطار زمني معين. 
اإلطار الزمني للقيام باإلجراءات التصحيحية أكثر مرونة، بحد  شهرًا.  18تبلغ المدة القصوى للقيام باإلجراءات التصحيحية 

 شهرًا. 24أقصى يبلغ 
 الدور والمسؤوليات 

للمصادقة، وتطلب الحصول  تقوم األمانة الدولية بجمع الوثائق  
أصحاب   ومجموعات  الوطنية  األمانات  من  معلومات  على 

 ( على أساس مخصص. MSGsالمصلحة المتعددين )

مسؤولة عن ضمان  المتعددين  المصلحة  أصحاب  مجموعة 
جمع البيانات والوثائق الضرورية التي توضح التقدم الُمحرز 

 وتقديمها إلى األمانة الدولية قبل المصادقة.
المصادقة   عمليات  في  التقييم.  بإعداد  الدولية  األمانة  تقوم 
األولى، تقوم جهة مصادقة مستقلة بمراجعتها. عادًة ما يضّم  
الفريق  من  أعضاء  الدولية  لألمانة  التابع  المصادقة  فريق 

 القِّطري، والذين يقدمون أيضًا الدعم لعملية التنفيذ.

يجوز لمجلس   ال تشمل المصادقة جهة مصادقة مستقلة، ولكن
إدارة المبادرة استشارة خبراء خارجيين. يتم تحديد أدوار موظفي  
األمانة الدولية الذي يقومون بالمصادقة ويدعمون التنفيذ بشكل 

 واضح.
 مشاركة أصحاب المصلحة 

تتشاور األمانة الدولية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ولكن  
 تنفيذ المبادرة. ما من آلية للمشاورات العامة بشأن 

يتم تعزيز كّل من تقييم مشاركة أصحاب المصلحة وشفافية 
 المصادقة من خالل المشاورات العامة قبل عملية المصادقة.

 

 أو التواصل مع:  eiti.org/Validationللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني 

 ( AGordy@eiti.orgأليكس غوردي، مدير المصادقة )
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