
گزاره برگ 

EITI یک استاندارد جهانی براي اعمال حاکمیت بر منابع نفت ، گاز و مواد معدنی است . این 

استاندارد توسط دولت ها با همکاري شرکت ها و جامعه مدنی اجرا می شود .

کشورهایی که EITI را اجرا میکنند ، باید اطالعات خود را در خصوص پرداخت هاي مالیاتی ،  

گواهی ها ، قراردادها ، تولیدات و دیگر موارد مرتبط با استخراج منابع را افشا کنند .

استاندارد جهانی

در دسترس عموم بودن اطالعات ، مباحثات در حال انجام پیرامون مدیریت و استفاده از منابع طبیعی کشـور 

را ارتقا میدهد . از این رهگذر می توان رهبران کشور را  در مقابل تصمیماتشان پاسخگو قرار داد .

ثروت ناشی از منابع طبیعی می تواند منجر به رشد اقتصادي و توسعه اجتماعی در یک کشور گردد . 

عدم افشاي اطالعات مربوط به این ثروت می تواند ریسک بی اعتمادي، اعمال حاکمیت بد و 

کشمکش را گسترش دهد .

دولت

شرکت ها جامعه مدنی دولت ها، به همراه شرکت ها و جامعه مدنی، با اجراي 

استانداردهاي EITI براي بهبود مدیریت منابع طبیعی 

تالش می کنند . 

282تعداد سالهایی است که در     
گزارش هاي EITI پوشش داده شده است

1/85تریلیون دالر ارزش درآمدهاي دولتی  افشا شده از   
نفت ، گاز و مواد معدنی است

346    نفر مردمی هستند که به صورت روزانه در سراسر جهان 
در دبیرخانه           که در حال اجراي آن هستند کار می کنند

1005 نفر مردمی هستند که از 49 اتحادیه ملی    
 و هیات عامل بین الملل گرد هم جمع شدند
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51 کشور EITI را اجرا می کنند

 EITI 31کشور با قوانین و شروط
سازگار هستند

شفافیت براي ایران



51 کشور EITI را اجرا می کنند

اجراي EITI منافع گسترده اي را به 

همراه دارد ، از جمله :

1. تقویت حکمرانی:

اجراي استانداردهاي EITI نظام دولت را بهبود می بخشد و       

می تواند منجر به ارتقا یافتن سیستم جمع آوري مالیات و برنامه 

ریزي بودجه شود . این اجرا همچنین تعهداتی را جهت مدیریت 

شفاف و پاسخگو در منابع طبیعی ابالغ میکند . یک دولت شفاف و 

باز ، اعتماد شهروندان را نسبت به خود افزایش می دهد .

2. ایجاد زمین بازي عادالنه:

تمام شرکت ها ملزم به ارائه در شرایط یکسان (قواعد یکسان    

براي همه) هستند . در نتیجه آنها از یک فضاي سرمایه گذاري 

بهبود یافته و بسیار پایدار بهره مند می شوند ، که آنها می توانند در 

آن به طور موثرتر با شهروندان و جامعه مدنی در ارتباط باشند . 

3. اطالعات قابل اعتماد و در دسترس:
شهروندان نیز می توانند اطالعاتی قابل اعتماد دریافت کنند ؛ این مورد به 

آنها کمک میکند تا شرکت ها و دولت ها را نسبت به عملکردشان ملزم 

به پاسخگویی کنند . بدین ترتیب جامعه مدنی یکی از شرکاي اصلی و 

اساسی در اجراي EITI می باشد . 

 :EITI وضعیت کشورهاي عضو

 

نامزد: اجرا کننده EITI ،که هنوز سازگار با تمام ملزومات    

EITIنشده اند .

سازگار: اجراي تمام ملزومات EITI در آنها تایید شده است .

 

معلق: وضعیت سازگار یا نامزد که موقتا معلق شده اند .

دیگران: برخی دیگر از کشورها که اعالم کرده اند که خواهان       

اجرا هستند .

31 کشور سازگار:
 آلبانی موریتانی       

کامرون       مغولستان

جمهوري آفریقاي مرکزي* موزامبیک

چاد نیجریه

ساحل عاج  نیجر 

جمهوري دموکراتیک کنگو  لیبریا  

غنا ساحل عاج

مالی جمهوري کنگو

گواتماال   نروژ

گینه   پرو   

سیرالئون تیمور شرقی

تانزانیا قزاقستان

توگو عراق

ترینیداد و توباگو یمن *

اندونزي چمهوري قرقیزستان

معلق *

براي اینکه ببینید EITI در کشورها چگونه عمل میکند 

به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید: 

eiti.org/countries

transparency4iran.ir



حامیان:

بیش از 90 شرکت بزرگ که در نفت، گاز و معدنکاري فعالیت دارند ، 

متعهد به حمایت از EITI شده اند، این حمایت از طریق کمک به اجراي 

استانداردها در کشورهاي در حال اجرا، تعهدات در سطح بین المللی و انجمن 

هاي صنعتی. EITI  حمایت بیش از 90 موسسه سرمایه گذاري         

بین المللی، که روي هم بیش از 19 ترلیون دالر را مدیریت می کنند ، را 

نیز  به دست آورده است . همچنین یک ائتالف گسترده اي از دولت ها ، 

جامعه هاي مدنی و موسسات بین المللی از EITI حمایت می کنند . 

    ، (NGO سمن یا) برخی از آنها عبارتند از 400 سازمان مردم نهاد

بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول ، شوراي بین المللی معادن و 

فلزات و بانک هاي توسعه اي منطقه اي . این نهادها حمایت هاي مالی و 

فنی را به کشورهاي در حال اجرا و پیشرفت EITI ارائه می کنند .

20 کشور نامزد:

 افغانستان  آذربایجان

 کلمبیا جمهوري دومنیکن

 اتیوپی  آلمان

هندوراس ماداگاسکار

 ماالوي میانمار 

پاپوآيگینه نو انگلستان

فیلپین سائوتومه و پرینسیپ 

سنگال  سیشل

جزایر سلیمان  تاجیکستان

اوکراین  آمریکا

معلق *

www.eiti.org/supporters براي اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی روبرو مراجعه کنید : 

دیگران:

 استرالیا، فرانسه، گویان و ایتالیا

transparency4iran.ir

شفافیت براي ایران



استانداردهاي EITI از هفت شرط الزامی در خصـوص چگونگی اعالم گزارش فعالیت ها در بخش هاي نفت، گاز و 

 . مواد معدنی، در طول زنجیره ارزش از استخراج یک منبع تا تبدیل شدن آن به منفعت عمومی، تشـــکیل شده است

تمام اطالعات به طور منظم در گزارش EITI آن کشور منتشر می شود .

کشوري که تعهد دهد به استانداردها وفادار می ماند ، نامزد عضویت EITI می شود . به کشور مورد نظر تا 

2/5 سال بعد از روز پذیرش به عنوان نامزد ، براي انجام الزمات ، مهلت داده می شود . سپس عملیات انجام 

شده در آن کشور مستقال بررسی میشود تا در صورت برآورده شدن ملزومات شفافیت ، سازگار با قوانین    

EITI نام گیرد .  از آن زمان کشورها هر سه سال مورد ارزیابی قرار می گیرند و                                         

می توان آنها را در هر زمانی از استانداردهاي شفافیت معلق کرد .

1. وجود نظارت گسترده توسط ذي نفعان؛

2. انتشار به موقع گزارش هايEITI ؛ 

3. گزارش EITI که شامل اطالعات متنی در خصوص صنایع 

استخراجی است ؛

4. تولید گزارش هاي جامع EITI که شامل افشاي کامل 

درآمدهاي دولت از صنایع استخراجی و تمام پرداخت ها به او 

توسط شرکت هاي درگیر می باشد ؛      

5. یک فرآیند تضمین معتبر براي اجراي استانداردهاي       

بین المللی ؛

6. گزارش هاي EITI باید قابل فهم باشد، فعاالنه ترویج 

شود، قابل دسترس عموم باشد و براي بحث به مشارکت عموم 

گذاشته شود ؛

7. گروهی از ذي نفعان در اجراي مفاهیمی که آموخته اند قدم 

بردارند و نتایج و تاثیرات اجراي EITI را بررسی نمایند ؛

ي مجوز و قراردادها
اعطا

ت
ي مالیا

جمع آور

ت بر تولید
نظار

ص درآمد
صی

تخ

منافع عمومی منابع طبیعی

گزارش EITI هر کشور، عموم را از 

اتفاقاتی که براي منابع طبیعی اش 

رخ می دهد، با خبر می کند.

EITI چگونه عمل می کند ؟

براي عضویت در EITI، یک کشور باید به استانداردها وفادار بماند

زنجیره ي ارزش

گزارش

  :EITI  7 مورد الزامی استاندارد

www.eiti.orgبراي اطالعات بیشتر به وبسایت مراجعه کنید :    EITI 

  : EITI استانداردهاي

www.eiti.org/document/standard

مترجم : محمد حسین پیروي

mas.attarian@gmail.com طراح و صفحه آرا : مسعود عطاریان
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