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"انشر ما تدفع" هو ائتالف عاملي يقوم على العضوية ملنظمات اجملتمع املدين يف أكثر من أربعني دولة حول العامل،
ويعمل على احلد من الفقر ومكافحة الفساد ومحاية حقوق اإلنسان األساسية وتعزيز التنمية املستدامة اقتصاديًا
واجتماعيًا وبيئيًا من خالل اإلدارة الشفافة لقطاع النفط والغاز والتعدين (قطاع الصناعات االستخراجية) .ويشارك
االئتالف يف كل مراحل سلسلة توريد قطاع الصناعات االستخراجية لدعم األحباث والتدريب والتعلم ووصول
املواطنني إىل املعلومات.
 .1مقدمة
هتدف خطة العمل إىل توجيه أعمال األمانة العامة الئتالف "انشر ما تدفع" من  2016إىل  .2016وتعتمد على
اإلطار االسرتاتيجي طويل املدى لالئتالف (الرؤية  )20/20وتتضمن املعايري اليت حتقق نتائج ملموسة يف كل ركيزة
من الركائز االسرتاتيجية للرؤية  .20/20وتأيت خطة العمل مدعومة باألولويات االسرتاتيجية لالئتالفات الوطنية
املشاركة يف ائتالف انشر ما تدفع واليت هتدف إىل تعزيز الشفافية واملسائلة يف قطاع الصناعات االستخراجية حول
العامل .وقد ُوضعت اخلطة ضمن إطار عمل األهداف اخلريية لالئتالف وضمن رسالتنا اليت تتمثل يف تعزيز التنمية
املستدامة والعادلة عن طريق ضمان استفادة املواطنني يف البلدان "الغنية باملوارد" من النفط والغاز واستغالل املعادن.
يعمل ائتالف "انشر ما تدفع" على مواجهة ما يُعرف باسم "لعنة املوارد" ،وهي ظاهرة متيل فيها الدول الغنية باملوارد
الطبيعية (مثل الغاز والنفط واملعادن)  -املسماة بالدول "الغنية باملوارد"  -إىل حتقيق منو اقتصادي أقل ونتائج تنموية
أسوأ وزيادة يف الالمساواة وضعف املؤسسات مقارنة بالدول اليت لديها موارد طبيعية أقل .ويف العديد من احلاالت
تكون املوارد الطبيعية سببًا رئيسيًا يف احلرب األهلية والصراعات العنيفة واحلروب .وباإلضافة إىل مسامهته يف استمرار
الصراعات ،ساهم استغالل املوارد يف عدد من انتهاكات حقوق اإلنسان واجملاعات وانتشار األمراض وتشريد
السكان واجلرمية املنظمة والفساد واألضرار البيئية اخلطرية .وعليه فإن وفرة املوارد الطبيعية ،اليت قد تكون نعمة
فقرا .ويتمثل اهلدف العام من
بالنسبة لدولة منخفضة الدخل ،تكون يف معظم احلاالت سببًا يف جعل الفقراء أكثر ً
االئتالف يف مواجهة "لعنة املوارد هذه" عن طريق تعزيز الشفافية واإلدارة املسؤولة املستدامة للنفط والغاز واملعادن
حىت تسهم حتقيق االزدهار للجميع .وحتدد خطة العمل هذه نقاط التأثري الرئيسية اليت سوف متكننا من حتقيق هذا
اهلدف خالل األعوام الثالثة املقبلة.
وقد نوقش وضع خطة العمل أوالً مع جملس إدارة االئتالف واجمللس العاملي يف خريف عام  ،2015وطُرحت على
أعضاء االئتالف الذين حضروا اجلمعية العاملية يف ليما يف  2016مسودة ونوقشت معهم وراجعتها األمانة العامة
لالئتالف يف النصف األول من  2016ألخذ التعقيبات واآلراء بعني االعتبار .وسيتم وضع ميزانييت 2017

و 2018وفق اجملاالت الرئيسية للربنامج احملددة يف خطة العمل مع العمل على تقدير تكلفة كل معيار من أجل
حتقيق أقصى قد ٍر من الشفافية التنظيمية وضمان مسائلة األمانة العامة أمام أعضاء االئتالف.
 .3السياق
كبريا ،حيث إن أحد العوامل الرئيسية
تشهد اخللفية اليت يعمل وف ًقا هلا ائتالف "انشر ما تدفع" منذ ً 13
تغريا ً
عاما ً
اليت تقوم عليها خطة العمل هذه هي "ثورة البيانات" اجلارية اليت تصبح فيها املعلومات املالية املتعلقة بقطاع
الصناعات االستخراجية متاحة بشكل متزايد للجمهور .ويف األعوام الثالثة املقبلة نتوقع أن يستمر تزايد أمهية
"البيانات املفتوحة" وأن توفر نطاقًا أكرب ألعضاء االئتالف لتعزيز مزيد من الشافية املالية من الشركات واحلكومات
املعنية بالصناعات االستخراجية .وسوف نعمل على تعزيز توافر بيانات ذات جودة تكون منتظمة وتتسم باملصداقية
والشمولية وقابلية املقارنة؛ وسوف نعمل على ضمان متكن أعضاء االئتالف وغريهم من املواطنني على الوصول إىل
تلك البيانات واستخدامها وحتليلها من أجل تعزيز املسائلة يف قطاع الصناعات االستخراجية .كما سيقوم االئتالف
ببناء حتالفات مع شركاء حاليني وجدد ملواجهة بعض الصعوبات الفنية املرتبطة بتحليل البيانات الكبرية واستخدامها.
سوف تظل مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية ( )EITIآلية رئيسية لتعزيز الشافية واملسائلة يف القطاع.
وسوف يواصل أعضاء ائتالف "انشر ما تدفع" التعاون مع املبادرة على املستويني احمللي والدويل من أجل ضمان
تنفيذ معيار املبادرة بشكل فعال وضمان أن تكوون مشاركة اجملتمع املدين يف املبادرة مفيدة ومعربة عن الصاحل العام.
وعلى صعيد موا ٍز ،سوف تواصل األمان ة العامة لالئتالف القيام بدورها التنسيقي فيما يتعلق بتنفيذ و/أو مراجعة
التشريعات احلالية حول اإلفصاحات اإللزامية (يف الواليات املتحدة واالحتاد األورويب والنرويج وكندا) باإلضافة إىل
طرح قوانني جديدة لإلفصاحات اإللزامية يف مناطق أخرى.
يف أعقاب فضيحة "وثائق بنما" ،1سوف يركز ائتالف "انشر ما تدفع" وأعضاؤه بشكل متزايد على مواجهة
التحدي العاملي املتمثل يف ضياع العائدات احلكومية بسبب التهرب من الضرائب .وينعكس هذا الرتكيز يف خطة
عملنا حتت ركيزة القانون والسياسات .كما سنساعد أعضاءنا يف املشاركة يف عمليات إعداد امليزانية التشاركية يف
بلداهنم لضمان إعادة استثمار عائدات استغالل املوارد الطبيعية يف اجملتمعات واخلدمات االجتماعية واألنشطة
املثمرة والتنوع االقتصادي.
جدا يف عصر تلتزم فيه معظم حكومات العامل بإبقاء ارتفاع درجة
مهما ً
يُعترب التنوع االقتصادي على وجه اخلصوص ً
احلرارة العاملية عند أقل من  3.5درجة مئوية واحلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري الذي يسهم فيها قطاع
النفط والغاز بنسبة كبرية .ويضاف إىل ذلك حقيقة أن االحتياطيات اليت مكن الوصول إليها بسهولة من النفط
والغاز تتضاءل وأن حدود االستخرا تتجه إىل مناطق نائية كان يتعذر الوصول إليها ساب ًقا ولكنها حساسة للغاية
بيئيًا مثل القطب الشمايل والبحار العميقة .سيقوم ائتالف "انشر ما تدفع" بعقد نقاش بني أعضاءه بشأن اآلثار
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املرتتبة على اتفاقية باريس بشأن تغري املناخ على مواقفنا املتعلقة مبستقبل قطاع الصناعات االستخراجية ،ويف سياق
األهداف اإلمنائية املستدامة اليت اعتمدت يف عام .2015
كثريا ما يعانون من
يعمل العديد من أعضاء ائتالف "انشر ما تدفع" يف بيئات صعبة ومقيدة قانونيًا وسياسيًا و ً
التخويف أو املضايقات أو ما هو أسوأ من ذلك عند حتدي ممارسات الفساد يف قطاع الصناعات االستخراجية.
مؤشرا على تقلص
ويُعد تزايد التهديدات اليت تتعرض هلا احلريات املدنية وغريها من حقوق اإلنسان األساسية ً
الفضاء املدين وهو ما خياطر بتقويض كل مكاسب الشفافية اليت حققناها يف السنوات العشر األخرية .وسوف
يستمر االئتالف يف محاية وتعزيز أصوات اجملتمع املدين وقدراته للمشاركة على املستويني الوطين والعاملي يف حوار
حول إدارة املوارد الطبيعية ومكافحة الفساد والشفافية واملسائلة .وسوف يعمل االئتالف كحركة تضامنية قوية على
مضاعفة جهوده حلماية أعضاءه واألشخاص الذين يعملون معه باستخدام آليات خمتلفة مثل مبادرة الشفافية يف
الصناعات االستخراجية وكذل الشراكة احلكومية املفتوحة ،واملقرر اخلاص لألمم املتحدة حول حرية التجمع وتكوين
أيضا إىل تعزيز أنظمة احلكومة الداخلية لدينا ونظم اإلدارة من أجل تعزيز
اجلمعيات .وسوف نواصل كائتالف عاملي ً
حتركنا يف مواجهة تقلص الفضاء املدين.
أخريا ،على الرغم من أن ائتالف "انشر ما تدفع" موجود كتحالف عاملي منذ  ،2002فإنه مل يصبح كيانًا قانونيًا
و ً
قائما بذاته إال يف  2015عندما انفصلنا عن مؤسسة اجملتمع املفتوح .وقد أتاح ذلك لنا فرصة كبرية للنمو كائتالف
ً
عددا من
يقوده األعضاء فعالً وأن نعمل على تعزيز إدارتنا اخلاصة وعملياتنا املؤسسية .وتتضمن خطة العمل هذه ً
املعايري اليت تضمن التزام األمانة العامة لالئتالف واجمللس العاملي وجملس اإلدارة واالئتالفات احمللية بأعلى معايري
اإلدارة الشفافة واملسائلة والفاعلية على حن ٍو متسق ودائم.
 .2إطار العمل االستراتيجي
ال يزال إطار العمل االسرتاتيجي العام هو االسرتاتيجية طويلة املدى للرؤية  20/20وركائزها األربعة .وحتدد الرؤية
 20/20مراحل سلسلة القيمة بقطاع الصناعات االستخراجية حيث يدعم ائتالف "انشر ما تدفع" مشاركة
اجلمهور واألحباث والتدريب واملناصرة لضمان استغالل املوارد الطبيعية بشكل مستدام ومسؤول وأن تُستخدم
العائدات للصاحل العام .وتندر املراحل حتت الركائز االسرتاتيجية األربعة.

أ .انشر ملاذا تدفع وكيف تستخر
يسعى ائتالف "انشر ما تدفع" إىل زيادة وعي اجلمهور ومشاركته يف عمليات اختاذ القرارات املرتبطة باستخرا املوارد
الطبيعية ،خاصة عن طريق إشراك أفراد اجلمهور املتأثرين مباشرة باملشروعات االستخراجية (مثل اجملتمعات اليت
تعيش بالقرب من مشروع تعدين خمطط له) .ويف العديد من البلدان حول العامل ،خاصة يف أفريقيا ،توجد أطر عمل
حتكم استغالل املوارد الطبيعية وفق أفضل املمارسات ،لكنها تُنفذ بشكل سيء .ويف هذه البلدان يدعم ائتالف
"انشر ما تدفع" التدريب واألحباث لتمكني التنفيذ الكامل والناجح ألطر عمل إدارة املوارد الطبيعية.

ب .انشر ما تدفع
يشجع ائتالف "انشر ما تدفع" شركات الصناعات االستخراجية (النفط والغاز والتعدين) واحلكومات على اعتماد
آليات اإلفصاح الطوعي عن املعلومات حىت يكون اجلمهور على علم باملدفوعات (مثل العائدات والضرائب وما إىل
ذلك) اليت تُدفع إىل احلكومات مقابل النفط والغاز واملعادن الطبيعية .وعندما يتم تطبيق تشريع معني يفرض على
شركات النفط والغاز والتعدين اإلفصاح اإللزامي عن املعلومات املالية (كما يف االحتاد األورويب والواليات املتحدة
وكندا والنرويج) ،يقوم االئتالف مبراقبة االمتثال للقانون ويعزز مشاركة املعلومات حىت تكون متاحة بسهولة لعامة
اجلمهور.

 .انشر ما تكسب وكيف تنفقه
يدعم ائتالف "انشر ما تدفع" الوصول إىل املعلومات املتعلقة بكيفية حتصيل عائدات املوارد الطبيعية وكيف يتم
توزيعها يف امليزانيات الوطنية .ويعمل االئتالف على تعزيز دور املواطنني يف ضمان وصول عائدات املوارد الطبيعية إىل
خزينة الدولة وإنفاقها بطريقة تدفع عجلة التنمية االقتصادية االجتماعية العادلة واملستدامة (مثل التعليم والرعاية
الصحية والبنية التحتية) خاصة يف اجملتمعات اليت تتم فيها أنشطة استخراجية .ويعمل االئتالف على إتاحة التدريب
واألحباث املتعلقة باألدوات املناسبة اليت ميكن أن تدعم حتسني إدارة عائدات الصناعات االستخراجية ،مبا يف ذلك
صناديق الثروة السيادية ،من أجل تعزيز التنمية املستدامة بعيدة املدى واحلد من الفقر.

د .انشر ما تتعلمه
يشجع ائتالف "انشر ما تدفع" احلكومات على تقييم تكاليف وفوائد مشروعات قطاع الصناعات االستخراجية من
وجهة نظر اجتماعية وبيئية واقتصادية وتوفر نتائج هذا التقييم .ويدعم االئتالف املواطنني يف االطالع على  -وفهم
 تكاليف وفوائد استخرا املوارد الطبيعية واستخدام تلك املعلومات يف حتسني األوضاع اليت يتم فيها استخرااملوارد الطبيعية ،مبا يف ذلك الضغط على الشركات لطرح سياسات أفضل متعلقة باالستثمار يف اجملتمعات احمللية اليت
موقعا إلكرتونيًا ونشرة إخبارية لينشر على عامة اجلمهور ويتيح هلم األحباث واملعلومات
تعمل هبا .ويدير االئتالف ً
املتعلقة مبشكالت إدارة املوارد الطبيعية.
موضوعا مشرتًكا يف هذه االسرتاتيجية .ويُعد دليل االسرتاتيجية واإلدارة
من املهم مالحظة أن النوع االجتماعي يُعد
ً
اخلاص بنا شامالً للجنسني ،وحنن نعمل على ضمان أن نقدم متثيالً منص ًفا للجنسني يف ٍ
كل من جملس اإلدارة
واجمللس العاملي .أما من حيث الربامج فنحن نعمل مع هيئة األمم املتحدة للمرأة على سلسلة تغيري تراعي النوع
االجتماعي وما يسمى بـ "دليل استخرا املساواة".
 .4الجوانب البرنامجية الرئيسية

استثمارا يف التنسيق والتنظيم يف األمانة
كبريا و
ً
يتناول هذا القسم اجلوانب الربناجمية الرئيسية اليت سوف تستغرق وقتًا ً
العامة الئتالف "انشر ما تدفع .وهذه اجلوانب الرئيسية هي مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية،
واإلفصاحات اإللزامية ،واستخدام البيانات ،والقوانني والسياسات ،واألنظمة املالية.
وقد أدرجنا حتت كل جانب من رئيسي من هذه اجلوانب الشركات االسرتاتيجيني الذين سوف نتعاون معهم ،ولكننا
حباجة إىل صياغة خمطط آخر مبزيد من التفصيل .والشركاء االسرتاتيجيون هم الشركاء من غري أعضاء ائتالف "انشر
ما تدفع" على املستوى احمللي والعاملي الذين حتتا األمانة العامة للتعاون معهم .وهذه القائمة ليست حصرية وال
شاملة على اإلطالق.
 4.1مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية
النتيجة المقترحة :يساعد اجملتمع املدين منرب املبادرة على حتقيق مزيد من الشفافية واملسائلة يف قطاع الصناعات
االستخراجية

األهداف والمعالم
 .1التنفيذ الناجح ملعيار  2016على املستويني احمللي والدويل
أ .يساهم أعضاء جملس إدارة اجملتمع املدين يف مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية بفاعلية يف االلتزام ب و
توسيع اطار مبعيار عايل اجلودة
ب .يتم تعزيز خربة وقدرة أعضاء ائتالف "انشر ما تدفع" على املشاركة االسرتاتيجية يف مبادرة الشفافية يف
الصناعات االستخراجية على املستوى احمللي ،يف ٍ
كل من البلدان اليت يف مرحلة التوعية أو التنفيذ (مبا يف ذلك
مشكالت مثل املِلكية االنتفاعية وشفافية التعاقدات ،إخل)
 .2وجود صوت متناغم ومتثيلي ومتجاوب للمجتمع املدين على املستوى الدويل واحمللي
أ .متثيل مؤهل ومتنوع ومنسق ونافذ للمجتمع املدين يف جملس إدارة مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية
ب .معرفة ومواجهة التهديدات اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان األساسية واحلريات املدنية الناشئة عن املشاركة يف
إدارة املوارد الطبيعية ،وذلك بطريقة ممنهجة من قِبل جملس اإلدارة الدويل
دورا تسهيليًا على احمللي لتشجيع املشاركة الواسعة واملسؤولة
 .تلعب األمانة العامة الئتالف "انشر ما تدفع" ً
للمجتمع املدين يف ٍ
كل من البلدان اليت يف مرحلة التوعية أو التنفيذ
أهم الشركاء االستراتيجيين :أعضاء ائتالف "انشر ما تدفع" ،األمانة العامة ملبادرة الشفافية يف الصناعات
االستخراجية ،أعضاء جملس إدارة مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية ،البنك الدويل ،شراكة احلكومات

املفتوحة ،معهد إدارة املوارد الطبيعية ( ،)NRGIاملركز الدويل للقانون غري اهلادف للربح ،مؤسسة هاينريش بول
وشركاؤه ،مبادرة  MSIللنزاهة ،هيومن رايتس ووتش ،منظمة سيفيكس ،إخل.
نظرا للتوترات الداخلية والبيئة السياسية اخلارجية ،هناك مستوى عايل من املخاطرة بسبب ضعف
تقييم المخاطرً :
اجملتمع املدين و/أو انقسام رأيه يف جملس اإلدارة الدويل و/أو اجملموعات احمللية متعددة املسامهني .هناك خماطرة
منخفضة إىل متوسطة املستوى تتمثل يف عدم قدرة األمانة العامة على ضمان التمويل الكايف لتنفيذ أعمال مبادرة
الشفافية يف الصناعات االستخراجية ,ولتخفيف هذه املخاطر ،سوف يدعم ائتالف "انشر ما تدفع" وضع
توجيهات واضحة إلشراك اجملتمع املدين على ٍ
كل من املستويني احمللي والدويل؛ والتنسيق بفاعلية بني أعضاء جملس
إدارة منظمات اجملتمع املدين للمساعدة يف بناء توافق يف اآلراء حول املواقف الكربى .وسوف يتعاون االئتالف مع
عدد كبري من الشركاء ملواجهة املخاوف املرتبطة بالفضاء املدين وسوف يواصل باستمرار دعم العالقات احلالية
واجلديدة مع املاحنني.
 .4.2اإلفصاحات اإللزامية
يدا من الشركات بنشر معلومات أكثر عن املبالغ اليت تُدفع إىل احلكومات يف
النتيجة المقترحة :يُلزم القانون مز ً
أسواق رأس املايل الكربى

األهداف والمعالم
 .1دفع سن قوانني لإلفصاحات اإللزامية يف أسواق رأس املال الكربى (مثل دول الربيكس) اليت ال توجد فيها حاليًا
قوانني أو توجد قوانني مل تُنفذ بعد
أ .حتدد األمانة العامة الئتالف "انشر ما تدفع" وتنشر املعلومات ذات الصلة املتعلقة بالظروف السياسية والقانونية
واالقتصادية واالجتماعية يف املناطق غري اخلاضعة لقوانني اإلفصاح اإللزامي
ب .تدعم األمانة العامة لالئتالف أعضاءه يف البحث عن فرص وطرق للتعاون مع أصحاب املصلحة الرئيسيني من
أجل تعزيز حوار عام مفتوح حول اإلفصاحات اإللزامية
 .2قوانني اإلفصاح اإللزامي احلالية يف كندا واالحتاد األورويب والنرويج والواليات املتحدة يتم محايتها و/أو حتسينها،
إذا مت االعرتاض عليها أو مراجعتها
أ .تنسق األمانة العامة لالئتالف التفاعل املنتظم وتبادل املعلومات والتحليالت املرتبطة بتنفيذ وقيمة وتأثري قوانني
اإلفصاح اإللزامي احلالية.
ب .تدعم األمانة العامة لالئتالف أعضاءه يف البحث عن فرص وطرق للتعاون مع أصحاب املصلحة الرئيسيني من
أجل احلفاظ على مستويات شفافية الشركات وحتسينها

الشركاء االستراتيجيون :أعضاء ائتالف "انشر ما تدفع" ،احلكومات يف الدول "األبطال"" ،أبطال" اإلفصاحات
اإللزامية ،العاملون يف الصناعة ،املستثمرون.
تقييم المخاطر :هناك خطر عايل املستوى يتمثل يف بُطء التنفيذ يف املناطق اليت توجد هبا تشريعات؛ وبُطء التقدم

يف سن تشريعات جديدة يف املناطق اليت ال توجد هبا تشريعات حىت اآلن .هناك خطر متوسط إىل مرتفع املستوى
يتمثل يف أن بعض القوانني احلالية سيتم االعرتاض عليها أو سيتم مراجعتها وختفيفها ،خاصة يف عدم وجود أدلة
قوية على أن الشافية املالية تؤدي إىل زيادة املسائلة وحتسني اإلدارة يف قطاع الصناعات االستخراجية .يوجد خطر
منخفض إىل متوسط املستوى يتمثل يف غياب التعبئة حول أجندة اإلفصاحات اإللزامية من قِبل أعضاء ائتالف
"انشر ما تدفع" .ولتخفيف هذه املخاطر ،سوف يدعم االئتالف أعضاءه يف االلتزام باملعايري احلالية و/أو حتسينها.
وسوف نساعد أعضاءنا على فهم التشريعات احلالية ونبلغهم بكيفية التعاون مع أصحاب املصلحة الرئيسيني لبناء
الدعم املستمر للقوانني احلالية واجلديدة .وسوف يعمل االئتالف باستمرار على التواصل مع الشركاء ذوي الصلة
لتحقيق هذه األهداف.
 .4.3استخدام البيانات
النتيجة المقترحة :يؤدي اإلفصاح اإللزامي والطوعي عن البيانات إىل مزيد من املسائلة يف قطاع الصناعات
االستخراجية ونتائج تنموية أقوى يف البلدان الغنية باملوارد

األهداف والمعالم
 . 1أن متكن أعضاء ائتالف "انشر ما تدفع" من الوصول إىل بيانات الصناعات االستخراجية وفهمها وحتليلها
أ .تقوم األمانة العامة لالئتالف بتدريب ودعم أعضاءه يف كيفية الوصول إىل البيانات ذات الصلة وفهمها وحتليلها
ب .تدعم األمانة العامة لالئتالف أعضاءه يف العمل كـ"وسطاء معلومات" وتدريب اآلخرين على مهارات البيانات
املكتسبة
 .2يستطيع أعضاء االئتالف استخدام بيانات الصناعات االستخراجية يف حماسبة احلكومات وشركات االستخرا
أ .تقدم األمانة العامة لالئتالف قضية مدعومة باألدلة من أجل بيانات استخراجية شفافة
ب .تدرب األمانة ا لعامة لالئتالف أعضاءه على دمج النتائج اليت توصلوا إليها يف تشاركهم وتعاوهنم مع أصحاب
املصلحة
الشركاء االستراتيجيون :أعضاء ائتالف "انشر ما تدفع" ،جمتمع البيانات املفتوحة ،شبكة أوميديار ،شراكة املوازنة
الدولية ،مدرسة البيانات ،مؤسسة املعرفة املفتوحة والنفط املفتوح ،معهد إدارة املوارد الطبيعية ،جور واشنطن ،وان،
أوكسفام ،الشراكة العاملية من أجل املساءلة االجتماعية

تقييم المخاطر :هناك خماطرة عالية املستوى تتمثل يف أن البيانات اليت يتم نشرها من خالل القنوات الطوعية

واإللزامية هي بيانات غري "منفتحة" ح ًقا2؛ أو أن الشركات ال متتثل إال جزئيًا بالتزاماهتا الطوعية أو اإللزامات
القانونية .وهذا من شأنه أن حيد من الوصول إىل البيانات وحتليلها كما حيد من فرصة استخدام البيانات للضغط من
أجل التغيري .هناك خطر متوسط املستوى يتمثل يف أن أعضاء ائتالف "انشر ما تدفع" ،الذين هم يف الغالب
ناشطون وليسوا حمللي بيانات مالية ،غري قادرين على استخدام التدريب على مهارات البيانات الذي يتلقونه بكفاءة
لتحقيق التقدم يف أهدف املناصرة اخلاصة هبم .ولتخفيف هذه املخاطر ،سوف يعمل االئتالف على التنسيق والعمل
مع جمموعة كبرية من اخلرباء لبناء قاعدة دعم قوية لنشطاء اجملتمع املدين الذي يستخدمون البيانات .وسوف يواصل
االئتالف توسيع نطاق براجمه التدريبية والبحث عن مصادر للتمويل املستدام لبناء قدرات األعضاء.
 4.4القوانين والسياسات
النتيجة المقترحة :توفر التشريعات اليت تؤثر على إدارة املوارد الطبيعية إطار عمل قوي يؤدي إىل التنمية املستدامة
والشافية واملساءلة يف قطاع الصناعات االستخراجية

األهداف والمعالم
 . 1املشاركة الفعالة ألعضاء ائتالف "انشر ما تدفع" يف مراجعة و/أو إعداد قوانني وسياسات التعدين والنفط والغاز
احمللية
أ .تتيح األمانة العامة لالئتالف الوصول إىل اخلربات ذات الصلة وتفوض بإجراء أحباث وتقيم تدريبات حول
املشكالت اليت تؤثر على قطاع الصناعات االستخراجية مثل الدورة فائقة السرعة للسلع وامللكية االنتفاعية وتغري
املناخ
ب .تقوم األمانة العامة لالئتالف بفاعلية بتحديد وتيسري فرص التعاون ألعضاءه مع التكتالت واهليئات واملنظمات
اإلقليمية مثل االحتاد األورويب واالحتاد األفريقي واإليكواس واآلسيان ،إخل.
 .2الرقابة الفعالة من قِبل أعضاء االئتالف على تنفيذ قوانني وسياسات النفط والغاز والتعدين احمللية؛ والعقود
أ .توفر األمانة العامة لالئتالف األعضاء فرص تبادل الدروس املستفادة من مراقبة تنفيذ القوانني والسياسات
ِ
فرصا للتعاون ألعضاءه مع مؤسسات املراقبة احمللية مثل مكاتب املراجع العام
ب .توجد األمانة العامة لالئتالف ً
 .3أعضاء االئتالف جاهزون لفهم واملشاركة يف عمليات وضع امليزانية احمللية ودون احمللية ومراقبة أجندة عدالة
ضريبية وحتقيق التقدم فيها

" 2يمكن استخدام البيانات والمحتوى المفتوح بحرية وتعديله ومشاركته من قِبل أي شخص وألي غرض"
http://opendefinition.org/

ب .تعمل األمانة العامة لالئتالف مع الشركاء الفنيني لبناء قدرات األعضاء على الوصول إىل شروط العقود وقراءهتا
وحتليلها من أجل مراقبة تنفيذها
ب .تقيم األمانة العامة لالئتالف شراكات مع القطاعات الوطنية والدولية ذات الصلة لبناء اخلربات بني أعضاءه
االئتالف ومحاية حقوقهم األساسية
الشركاء االسرتاتيجيون :أعضاء ائتالف "انشر ما تدفع" ،شبكة العدالة الضريبية ومنظمات العدالة الضريبية األخرى،
شراكة املقاوالت املفتوحة ،شراكة املوازنة الدولية ،أوكسفام ،املنظمة اإلفريقية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات
( ،)AFROSAIجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا ( ،)UNECAمركز تنمية املعادن األفريقي ،االحتاد
األفريقي ،مبادرة اجملتمع املفتوح جلنوب أفريقيا ( ،)OSISAمبادرة اجملتمع املفتوح لغرب أفريقيا (،)OSIWA
مراقبة املوارد يف جنوب أفريقيا ( ،)SARWرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) ،البنك الدويل ،مؤسسة
التمويل الدولية ( )IFCومؤسسات مالية دولية أخرى.
تقييم المخاطر :هناك خماطرة عالية املستوى تتمثل يف أن ائتالف "انشر ما تدفع" وأعضاؤه لن يتم إدراجهم ضمن
جدا ،عدم املساعدة يف
اإلجراءات التشاورية أو أهنم سيُمنعون من املشاركة بفاعلية (مثال :نطاقات زمنية قصرية ً
السفر حلضور االجتماعات) .هناك خماطرة متوسطة إىل مرتفعة املستوى تتمثل يف أن االئتالف سوف ُمينع من دعم
أعضاءه الذين يعملون يف هذا املوضوع بسبب الظروف السياسية املتغرية؛ أو أن االئتالف لن يتمكن من التفاعل يف
اإلطار الزمين املتاح للمشاركة الفعالة .ولتخفيف هذه املخاطر ،سوف يعمل االئتالف عن قرب مع أعضاءه لفهم
االحتياجات والفرص اليت قد تنشأ ،وسوف يبحث عن شركاء وماحنني ميكنهم العمل بسرعة ومرونة لتوفري الدعم
املطلوب.
 .5التطوير المؤسسي
 .5.1فاعلية وتجاوب وشفافية األمانة العامة
النتيجة المقترحة :تقود األمانة العامة الئتالف "انشر ما تدفع" التنفيذ الناجح للرؤية  20/20وحتدد وحتلل
وتستجيب الحتياجات االئتالفات احمللية بطريقة فاعلة

األهداف والمعالم
 . 1تطبيق وفهم واستخدام النظم/األدوات اخلاصة بالتخطيط االسرتاتيجي واملايل والعمليايت والتواصلي وكذلك
املراقبة والتقييم

أ .تقوم األمانة العامة لالئتالف بوضع اخلطط التنظيمية السنوية ،مدعومة خبطط عمل املوظفني الفرديني بأهداف
SMART
ب .يتلقى موظفو األمانة العامة لالئتالف تدريبًا ذا صلة حول األدوات واالسرتاتيجيات اليت يدجموهنا يف أعماهلم
اليومية
 .تستطيع األمانة العامة لالئتالف إظهار تأثري عملها على املستويات دون احمللية واحمللية واإلقليمية والدولية
متميزا من املوظفني الذين يتمتعون بوضوح الرؤية والتوجه املشرتك واملسؤولية
 .2تشكل األمانة العامة لالئتالف فري ًقا ً
املشرتكة وخطوط اإلبالغ الواضحة
أ .يفهم موظفو األمانة العامة لالئتالف ما هو متوقع منهم يف أدوارهم ويتم متكينهم من حتقيق أهدافهم
ب .يعمل موظفو األمانة العامة لالئتالف بفاعلية كفريق
 . 3توجد لألمانة العامة لالئتالف اسرتاتيجية فعالة جلمع التربعات تضمن االستدامة املالية للمنظمة على املدى
البعيد وتوفر احتياطيات كافية.
 . 4حتالفات وشراكات قوية مع جمموعة كبرية من املنظمات تسهم يف موارد وقدرات االئتالف على املستويات احمللية
واإلقليمية والعاملية
على/تعمق العالقات مع الشركاء
أ .ترعى األمانة العامة لالئتالف العالقات مع الشركاء اجلدد خار الشبكة وحتافظ
ّ
احلاليني داخل الشبكة
منربا ملزيد من الوضوح واحلماية واملشاركة ألعضاءه يف احلوار
 .5يُعد ائتالف "انشر ما تدفع" امسًا عامليًا معروفًا يوفر ً
العاملي حول شفافية املوارد الطبيعية
أ .يتم استعراض أهم إجنازات أعضاء االئتالف وتوثيق الدروس املستفادة ومشاركتها داخل الشبكة وخارجها
ب  .تفهم األمانة العامة لالئتالف وأعضاء االئتالف مضمون االسم والرسالة اليت يقوم عليهما االئتالف
 .تقوم األمانة العامة لالئتالف بإقامة ورعاية عالقات اسرتاتيجية مع وسائل اإلعالم وكذلك حضورها يف وسائل
التواصل االجتماعي
 .5.2ائتالفات وطنية فعالة متحدة تُدار بشكل جيد
النتيجة المقترحة :تستطيع ائتالفات "انشر ما تدفع" الوطنية العمل بفاعلية ومتتلك هيكالً إداريًا قويًا مي ّكنها من
حتقيق الرؤية  20/20لالئتالف

األهداف والمعالم

 .1تعزز األمانة العامة لالئتالف وتدعم االلتزام مببادئ ومعايري اإلدارة اخلاصة باالئتالف
وُتري التقييم الذايت الئتالفات "انشر ما تدفع"
أ .تقوم األمانة العامة لالئتالف جبمع البيانات املتعلقة باإلدارةُ ،
الوطنية وتضع آليات للمراقبة والتقييم واالرتكاز لتحسني االمتثال ملعايري إدارة "انشر ما تدفع"
ب .توفر األمانة العامة لالئتالف الفرص للتعلم من النظراء وبناء قدرات اإلدارة التنظيمية اجليدة
 . 2تدعم األمانة العامة لالئتالف التخطيط االسرتاتيجي حسبما يتفق مع الرؤية  20/20وتشجع االئتالفات على
حشد الدعم املايل والسياسي وبناء القدرات ألداء أعماهلم
أ .تقيم األمانة العامة لالئتالف مجعيات عمومية سنوية ألعضاءها وتقدم إرشادات حول التخطيط االسرتاتيجي
ومجع التربعات واملشاركة مع أصحاب املصلحة املعنيني
ب .تعزز األمانة العامة لالئتالف حقوق اإلنسان األساسية ألعضاءها وحتميهم من املضايقات والتخويف عندما
يغيب الدعم السياسي
 .3تدعم األمانة العامة لالئتالف جهود إقامة عالقات قوية بني األعضاء وأصحاب املصلحة الرئيسيني ،مبا يف ذلك
اجملتمعات اليت تعيش بالقرب من مواقع االستخرا
أ .تدعم األمانة العامة لالئتالف فرص التعلم من النظراء واملناقشات بني أعضاء االئتالف
ب .مت ّكن األمانة العامة لالئتالف و/أو تدعم تبادل املعرفة بني األعضاء والشركاء االسرتاتيجيني واجملتمعات واألفراد
املتأثرين باملشروعات االستخراجية ،مبا يف ذلك عن طريق التواصل مع دوائر مثل املنظمات البيئية ومجاعات السكان
األصليني ونشاطات حقوق اإلنسان ،إخل.
دائما بدعم جهود التوعية لتعزيز ُتديد األجيال
 .يفهم ائتالف "انشر ما تدفع" قاعدة عضويته ً
جيدا ويقوم ً
وحصد مثار اجليل التايل من نشطاء الشفافية
 .5.3اإلدارة
النتيجة المقترحة :الصفة القانونية واهليكل اإلداري الئتالف "انشر ما تدفع" مناسبان للمستقبل ويسمحان بتنفيذ
الرؤية  20/20بنجاح

األهداف والمعالم
 .1هياكل إدارة ائتالف "انشر ما تدفع" تتسم بالشفافية والفاعلية
أ .يتم انتخاب/اختيار أعضاء اجمللس العاملي لالئتالف وجملس إدارته وفق دليل اإلدارة وخيضعون للمسائلة من
جانب األعضاء العامليني

ب .تراجع اهليئات اإلدارية لالئتالف دليل إدارة ائتالف "انشر ما تدفع" يف الوقت املناسب للتأكد من مالئمته
للغرض املنشود منه
 .2يُظهر اجمللس العاملي لالئتالف وجملس إدارته قيادة تنظيمية اسرتاتيجية
أ .يتخذ اجمللس العاملي لالئتالف وجملس إدارته إجراءً تصحيحيًا مع االئتالفات احمللية عند احلاجة أو عند اللزوم
ب .يوفر اجمللس العاملي لالئتالف وجملس إدارته القيادة قيادة الفكر حول التخطيط االسرتاتيجي بعيد املدى
لالئتالف ،مبا يف ذلك املشكالت اليت تؤثر على قطاع الصناعات االستخراجية (الدورة فائقة السرعة ،تغري املناخ،
فقاعة الكربون ،تضاؤل االحتياطات اليت ميكن الوصول إليها ،إخل).
 .3الصفة القانونية الئتالف "انشر ما تدفع" ككيان قانوين مستقبل مناسبة للغرض منه وداعمة لرسالة وأهداف
االئتالف
أ .ائتالف "انشر ما تدفع" مسجل كمنظمة خريية لدى مفوضية املؤسسات اخلريية يف اململكة املتحدة وهو ملتزم
مبتطلبات صفقته القانونية
تقييم المخاطر :املخاطر املرتبطة بالتطوير املؤسسي الئتالف "انشر ما تدفع" يتم توثيقها وتقييمها وإدارهتا من قِبل
جملس إدارة االئتالف وجملسه العاملي عن طريق سجل املخاطر.

