مذكرة توجيهية

ديسمبر

صدرت هذه المذكرة عن األمانة الدولية لمبادرة  EITIلتقديم التوجيه للبلدان التي تنفذ المبادرة فيما يتعلق باستيفاء متطلبات معيار المبادرة.
وينصح القراء بالرجوع إلى معيار المبادرة مباشرة ،واالتصال باألمانة الدولية للحصول على مزيد من اإلياا  .تفاصيل االتصال موجودة
على الموقع www.eiti.org

مذكرة توجيهية
المتطلبات ( 1.6ج)( 1.6 ،أ)( 1.6 ،ب)

التقارير الموجزة لمبادرة
Please note that this guidance refers to the 2013 Standard. In most
cases, the requirements remain the same and the guidance valid.

يمكن أن تكون تقارير المبادرة مصدرا هاما للمعلومات عن كيفية إدارة الموارد الطبيعية للبلد .غير أن المواايع التي تتناولها تلك
التقارير غالبا ما تكون فنية ومعقدة ،مما قد يشكل تحديا أمام تقديم المعلومات بطريقة مفهومة ،وخاصة بالنسبة لغير المتخصصين.
وقد تبين أن بعض التقارير التي صدرت في بدايات تطبيق المبادرة كان من الصعب على المواطنين والصحفيين وأصحاب
المصلحة اآلخرين فهمها واالستفادة منها .لتحقيق الفوائد المرجوة من المبادرة ،ولتلبية متطلبات المبادرة في وقت قياسي ،ننصح
البلدان التي تنفذ المبادرة بتخصيص الوقت والموارد الالزمين لامان أن تكون تقارير المبادرة سهلة الفهم.
يتطلب معيار المبادرة "امان أن يكون تقرير المبادرة مفهوما ،بما في ذلك كتابته بأسلوب وااح يسهل استيعابه وباللغات
المناسبة( 1.6( ".ج)) .في معظم األحيان ،تقوم جهة إدارية مستقلة بععداد تقرير المبادرة .في الحاالت التي يتم فيها كتابة أجزاء
من التقرير بواسطة مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين ،أو األمانة الوطنية للمبادرة ،أو غيرها ،ينبغي بيان ذلك بواو .
عند صياغة الشروط المرجعية للجهة اإلدارية المستقلة ،ننصح مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين بالتأكد من أن تقرير
المبادرة منظم بشكل جيد ويستخدم لغة وااحة وموجزة .غالبا ما يتطلب األمر المزيد من الجهد لامان الحصول على تقرير
يسهل فهمه.
كعجراء لتحسين إمكانية الوصول إلى تقارير المبادرة ،يشجع معيار المبادرة على نشر تقرير موجز للمبادرة (( 1.6أ)) .هناك
عدة استخدامات لمثل ذلك التقرير:
• كملخص تنفيذي ،يكون بمثابة تقديم لتقرير المبادرة الكامل من إعداد الجهة اإلدارية المستقلة.
• اختارت العديد من البلدان إعداد تقرير موجز للمبادرة يتم طباعته واستخدامه كأداة اتصال رئيسية في حد ذاته.
• قد تختار البلدان التي تقوم بعملية اإلبالغ الخاصة بالمبادرة من خالل قواعد بيانات على اإلنترنت (كما هو مفصّل في المتطلب
( 1.6ج)) االكتفاء بععداد تقرير مبادرة موجز فقط ،مع جعل البيانات التفصيلية والفنية متاحة على اإلنترنت.
كما هو الحال بالنسبة للتقارير الكاملة للمبادرة ،من األهمية بمكان أن تتم مراجعة التقارير الموجزة وإقرارها من ِق َبل مجموعة
أصحاب المصلحة المتعددين .من المرجح أن تقوّ ض الثقة إذا لم تنعكس النتائج التي توصلت إليها مجموعة أصحاب المصلحة
المتعددين في التقرير الكامل بدرجة كبيرة في كل تقرير موجز .وبالتالي فمن الممارسات الجيدة امان التشاور مع جميع الدوائر
المجتمعية في إعداد أي تقرير موجز من هذا القبيل .توفر هذه المذكرة التوجيهية المشورة لألمانات الوطنية للمبادرة ومجموعات
أصحاب المصلحة المتعددين ،وتعرض بعض الممارسات الجيدة من البلدان المنفذة للمبادرة .يمكن الرجوع إلى دليل االتصال
الخاص بالمبادرة بعنوان "أمور الخطاب" 6لمزيد من المشورة بشأن تطوير الرسائل وأسلوبها ،ونصائح تتعلق بالكتابة ،باإلاافة
إلى اإلرشادات األخرى المتعلقة بععداد التقارير الموجزة للمبادرة.
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المتطلب  :6تتطلب المبادرة أن تكون تفارير المبادرة مفهومة ،وتف ّعل بنشاط ،وفي متناول الجمهور ،وتسهم في إذكاء الحوار العام.
 6.6يتعين على مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين أن:
ج) تامن أن يكون تقرير المبادرة مفهوما ،بما في ذلك كتابته بأسلوب وااح يسهل استيعابه وباللغات المناسبة.
 6.2تشجّع مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين على:
أ) إعداد تقارير موجزة ،مع تحليل وااح ومتوازن للمعلومات ،مع ذكر مؤلفي األجزاء المختلفة من تقرير المبادرة بواو .
ب) تلخيص حصص تدفقات اإليرادات المختلفة من إجمالي اإليرادات التي تتجمع على كل مستوى حكومي ،والمقارنة بينها.
المصدر :النسخة العربية من معيار مبادرة  66( EITIيوليو  ،)6163ص 69 -62

ليس مجرد تلخيص ،بل أداة رئيسية للتوعية والتأثير على الخطاب العام
عادة ما يتامن التقرير الموجز للمبادرة لمحة قصيرة عن الحوكمة في قطاع الصناعات االستخراجية والمعلومات المالية
الرئيسية عن مدفوعات الشركات وإيرادات الحكومة ،وسردا مختصرا للنتائج والتوصيات التي قدمتها الجهة اإلدارية المستقلة.
في العادة ،يجب أن يختصر ملخص وثيقة ما المعلومات الرئيسية في الوثيقة إلى ما يقارب  %61من طول الوثيقة األصلية .6إن
التقرير الموجز:
• يتوقع عادة أن يجذب عددا أكبر من القراء مقارنة بالتقرير الكامل؛
• سيكون األداة الرئيسية لإلعالم والتأثير على النقاش العام حول حالة الشفافية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية في البلد؛
• سيكون األداة الرئيسية لألمانة الوطنية للمبادرة ومجموعة أصحاب المصلحة المتعددين لتوايح ما تعتبرانه نتائج وتوصيات
للمزيد من اإلجراءات في المستقبل؛ و
• قد يمثل فرصة إلشراك القارئ وتحفيزه التخاذ المزيد من الخطوات.
3

لذا ،ننصح األمانات الوطنية للمبادرة ومجموعات أصحاب المصلحة المتعددين باالهتمام بدرجة كبيرة بتطوير الرسائل الرئيسية
التي سيتامنها التقرير الموجز .ينبغي أن تع ّبر تلك الرسائل عما تريد مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين توصيله لجماهيرها
المستهدفة.4
غالبا ما يكون من الحكمة افتراض أن قارئ التقرير الموجز لديه القليل من العلم المسبق عن المبادرة أو أنه ال يعرف عنها شيئا
على اإلطالق .ولذلك فمن المهم توفير بعض المعلومات السياقية عن المبادرة الوطنية والحد من استخدام التعبيرات الفنية في
التقرير الموجز.

___________________________________________
دليل االتصال لمبادرة
تطوير الرسائل ،دليل االتصال لمبادرة
الجماهير المستهدفة ،دليل االتصال لمبادرة
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قائمة التحقق
قد تكون قائمة التحقق التالية مفيدة عند إعداد تقرير موجز للمبادرة:
هل تم تقديم لمحة موجزة عن قطاع الصناعات االستخراجية في البلد ،ومدفوعات الشركات وإيرادات الحكومة؟
هل يحدد التقرير الموجز بواو النتائج الرئيسية والتوصيات الواردة في تقرير المبادرة؟
هل يتامن التقرير مزيجا من السرد والوسائل اإليااحية ،مثل الرسوم البيانية والمعلومات المرسومة ،والصور ،وما إلى
ذلك؟
هل تمت مراجعة التقرير بواسطة شخص غير مطلع على المبادرة ،ومن ثم تخلية التقرير ،قدر اإلمكان ،من التعبيرات الفنية
غير الشائعة والتي يصعب فهمها على نطاق واسع؟
هل يشر التقرير بعيجاز ما هي مبادرة  EITIوالغرض من معيار المبادرة ،ويشير إلى مراجع للحصول على مزيد من
المعلومات؟
هل يشر التقرير كيفية الوصول إلى ما تبقى من التقرير الكامل للمبادرة؟
هل يشر التقرير بواو ما إذا كانت هناك أي تباينات لم يتم مواءمتها؟
هل يشر التقرير بلغة غير فنية أو متخصصة ،ويواح بشكل مرئي :تدفقات اإليرادات التي تشملها عملية المبادرة ،وحصة
كل تدفق من إجمالي اإليرادات ،والحصة التي تذهب إلى المستويات الحكومية المعنية؟
هل تم توايح من قام بكتابة التقرير الموجز؟
قد يكون من المفيد النظر في تامين التقرير اقتباسا أو مقدمة من وزير أو مسؤول حكومي ،على سبيل المثال ،مسؤول تنفيذ
المبادرة أو رئيس مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين.
هل يواح التقرير الموجز المجاالت التي تجاوز فيها تقرير المبادرة الحد األدنى من متطلبات معيار المبادرة مع وصف
العناصر التي تم إدراجها ولماذا؟
هل يشير التقرير الموجز إلى األماكن التي يمكن الرجوع إليها للحصول على مزيد من المعلومات :مثل معلومات االتصال،
والمواقع على شبكة االنترنت ،واإلشارة إلى تقارير مك ّملة ،وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة؟
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ممارسات جيدة
ممارسة جيدة  :6نص قصير ولغة بسيطة تعطي موجزا محْ كما
نشرت تنزانيا 5موجزا لتقريرها الثاني للمبادرة الذي غطى السنة المالية  .6161قدم هذا الموجز مقدمة تفسيرية عن المبادرة
وأهمية الشفافية ،تالها وصف مختصر للبيانات التي تم مطابقتها.
ممارسة جيدة  :6تصوير المعلومات باستخدام الرسوم البيانية
استخدم تقرير أذربيجان للمبادرة لعام  6166الرسوم البيانية لشر النتائج التي توصل إليها التقرير والبيانات المتعلقة بعدارة
قطاع الموارد الطبيعية .ويواح الرسم البياني أدناه العالقة بين التحويالت التي تمت من صندوق النفط إلى اإليرادات والنفقات
في الميزانية الوطنية.

المصدر :تقرير أذربيجان للمبادرة لعام
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ممارسة جيدة  :3تقديم المعلومات المالية بصيغة سياقية
يتامن تقرير نيجيريا للمبادرة لقطاع النفط والغاز للفترة  76166-6119جدوال موجزا لإليرادات المالية التي تلقتها الحكومة،
بين عامي  6119و  ،6166مفصلة حسب الفئة الاريبية .ويلي هذا الجدول مالحظة توايحية موجزة تبين تحليال للتدفقات
المالية.

_______________________________
الجماهير المستهدفة ،دليل االتصال لمبادرة
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" 6.5.6تحليل التدفقات المالية
بلغ إجمالي التدفقات المالية لالتحاد والجهات الحكومية األخرى خالل السنوات -6119
 6166التي يغطيها التقرير  643.5مليار دوالر( ،بانخفاض نسبته  %4من اإلجمالي
للفترة  6112-6111والذي بلغ  642.2مليار دوالر) .إلى حد كبير ،يرجع هذا االنخفاض
إلى تدن نسبته ( %51من  11مليار دوالر إلى  31مليار دوالر) في عام  6119نجم عن
انخفاض في متوسط سعر النفط المعني (من  611دوالر للبرميل في عام  6112إلى 13
دوالر في عام  )6119على الرغم من بقاء حجم اإلنتاج متسقا إلى حد كبير .أدت الزيادة في
متوسط سعر النفط في عامي  6161و ( 6166من  21دوالر إلى  666دوالر للبرميل) إلى
زيادة في التدفقات المالية لوحظت في السنوات الالحقة ،حيث بلغ إجمالي التدفق  12بليون
دوالر في عام ." 6166

المصدر :تقرير نيجيريا للمبادرة لقطاع النفط والغاز للفترة  ،6166-6119ص 5

ممارسة جيدة  :4تصوير األرقام وعملية المطابقة
يتامن موجز تقرير النرويج للمبادرة لعام  6166شرحا مختصرا بالرسومات لعملية المطابقة .في باعة أسطر وبطريقة
تفاعلية للغاية ،يبين النص الموجز قيمة المدفوعات التي أفصحت عنها الشركات في نطاق المهلة المحددة في القانون النرويجي
لمبادرة  ،EITIومستوى التباين ،وإذا ما كانت تلك التباينات قد تم مواءمتها ،وواع التدفقات المالية في السياق.

المصدر :الملخص التنفيذي لتقرير النرويج للمبادرة لعام  ،6166ص 4

