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تقاریر النشاط السنویة5: مذكرة توجیھیة   

7.2 المتطلب  
 
 
 
 
 
 
 
 

As noted in requirement 7.2(a), the multi-stakeholder group is required to publish annual activity reports. 
The purpose of the activity report is to communicate efforts undertaken to meet and/or maintain 
compliance with EITI requirements, including progress in achieving the objectives set out in the workplan 
and to document the impact of the EITI.  
 
The EITI Standard (Requirement 1.6(c)) further states that, ‘the activity report on the previous year’s 
activities must be published by 1 July of the following year’. For example, the activity report for 2013 
must be published by 1 July 2014. The EITI Board will establish appropriate deadlines for new EITI 
Candidate countries. Requirement 1.6(c) further states that ‘if the annual activity report is not published 
within six months of this deadline, i.e. by 31 December the following year, the country will be suspended 
until the EITI Board is satisfied that the outstanding activity report has been published’. 
A template for the annual activity report could look as follows: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Country>  EITI Annual Activity Report <year> 
 
 

 
تلك نشر تقاریر النشاط السنویة. الغرض من مجموعة أصحاب المصلحة المتعددین ، یتعین على أ)( 7.2 متطلبفي ال وردكما 
، بما في ذلك التقدم االمتثال ھذاأو الحفاظ على و/المبادرة ب ستیفاء متطلبات االمتثالالجھود المبذولة ال اإلعالن عن ھو ریراالتق
توثیق أثر المبادرة.كذلك خطة العمل والتي تم تحدیدھا في  ھدافاألتحقیق  في سبیلز حرَ المُ   

 
 أقصاه  موعد في المنصرم العام أنشطة تقریر نشر یجب" ھ) على أن(ج) 1.6 المتطلب(وعالوة على ذلك، ینص معیار المبادرة 

مجلس سیحدد . 2014یولیو  1قبل  2013تقریر النشاط عن عام لى سبیل المثال، ال بد من نشر . ع"یلیھ الذي العام من یولیو 1
 التقریر نشرلم یُ  إذاھ "على أن (ج) 1.6كما ینص المتطلب . ت حدیثاً للمبادرةشحرُ تي مناسبة للبلدان الإدارة المبادرة مواعید 

 في البلد عضویة تعلیق فسیتم التالي، من العام دیسمبر 31 بحلول أي النھائي، الموعد ھذا من أشھر ستة غضون في السنوي
."نشره تم قد المنتظر النشاط أن تقریر من المبادرة إدارة مجلس یتیقن أن إلى المبادرة  

 
 

السنوي: طلنشااتقریر  یلي نموذج لما یمكن أن یبدو علیھفیما   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ةرادإ ىلع ةردابملا ذیفنت راثآو جئاتن ضارعتسا نیددعتملا ةحلصملا باحصأ ةعومجم ىلع نیعتی ھنأ ىلع ةردابملل 7.2 بلطتملا صنی
 .ةیعیبطلا دراوملا

 
 :يلی ام ةطشنألل ةیونسلا ریراقتلا نمضتت نأ بجی .ةیونسلا طاشنلا ریراقت رشن نیددعتملا ةحلصملا باحصأ ةعومجم ىلع نیعتی) أ

 
 .i مرصنملا ماعلا لالخ تیرجأ يتلا ةردابملا ةطشنأل صخلم. 
 
 .iiىندألا دحلا زواجتل اھذاختا مت تاوطخ يأو ،ھیلع ظافحلاو ةردابملا تابلطتم لكب لاثتمالا قیقحتب قلعتی امیف هزارحإ مت يذلا مدقتلل مییقت 
         لقنلا تاعوفدمو ، (3.8-3.7)تاداریإلا قافنإو ةرادإ لثم ایاضق ةجلاعمل اھذاختا مت تاءارجإ يأ كلذ لمشی نأ بجی .تابلطتملا نم
       ةعفنملا ةیكلمو ،))ـھ(4.2 (ينطولا نود ىوتسملا ىلع ةصاخلا تالیوحتلاو ،))ـھ (4.1 (ةیریدقتلا ةیعامتجالا تاقفنلاو ،))و(4.1 (
 ). 3.12( دوقعلاو ،)3.11(

 
iii. اقفو ةقداصملاو ةقباطملا تایلمع نع ةمجانلا تایصوتلا ةجلاعمل نیددعتملا ةحلصملا باحصأ ةعومجم تاباجتسا نع ةماع ةحمل  

 تایصوتلا لك مضت ةمئاق دادعإ ىلع نیددعتملا ةحلصملا باحصأ ةعومجم ع جشتو .ددصلا اذھ يف ققحت يذلا مدقتلاو ،))أ(7.1 ( بلطتملل
 .اھنم  لك ةجلاعمل اھب عالطضالا مت يتلا ةطشنألاو

 
 .ivفادھألا كلت راثآو جئاتن كلذ يف امب ، 1.4)بلطتملا( لمعلا ةطخ يف اھدیدحت مت يتلا فادھألا قیقحت يف هزارحإ مت يذلا مدقتلل مییقت. 
 
 .vةصاخلا غالبإلا ةیلمع لیصافتو قاطن عیسوتل تاءارجإ يأ كلذ يف امب ،ةردابملا ذیفنت زیزعت ىلإ ةیمارلا دوھجلا نع يدرس ریرقت 

 .ةحلصملا باحصأ ةكراشم ةدایزل وأ ةردابملاب
 
 ىنستی نأ يغبنیو .ةردابملا ذیفنت راثآ ةعجارمو ةیونسلا طاشنلا ریراقت دادعإ يف ةكراشملا ةحلصملا باحصأ عیمج عسوب نوكی نأ يغبنی )ب

 میدقت ،نیددعتملا ةحلصملا باحصأ ةعومجم - طقف سیل نكلو - امیس الو ،ةردابملا يف نیكراشملا ةعانصلاو يندملا عمتجملا تاعامجل
 .مھرظن تاھجو يونسلا طاشنلا ریرقت سكعی نأو ةردابملا ةیلمع لوح مھئارآو مھتاقیلعت

 
 .30-29 ص ،EITI ةردابم رايعم نم ةيبرعلا ةخسنلا :ردصملا
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 تقریر النشاط السنوي لمبادرة EITI لعام <العام>  <البلد>
 

. تقییم عام لألداء خالل العام 1  
 

 
 ً مجموعة  قد ترغبالتي تم تنفیذھا في العام المنصرم. أنشطة المبادرة  عن اً قصیر اً موجزھنا م قدّ  ،)i(أ) ( 7.2 متطلبلل وفقا

.خطة العمل أھدافواألنشطة  بین تلكرتباط طبیعة االفي توضیح أصحاب المصلحة المتعددین   

 
في خطة العمل المحددةمقابل األھداف واألنشطة تقییم األداء . 2  

 
 

ً تقییمھنا م قدّ   األھدافتلك ، بما في ذلك أثر ونتائج )1.4متطلب ال( عملالفي خطة  المحددةھداف األتحقیق  فيلتقدم ل ا
)).iv(أ) ( 7.2 المتطلب(  

 

في:ترغب مجموعة أصحاب المصلحة المتعددین  قد  
.اھتحقیق في هذي تم إحرازالتقدم المدى  بیان، وفي خطة العملالمحددة  ھداف الفرعیةإدراج األھداف واأل•   
اذكر أیضاً . قد تم إنجازھا أم النشطة األ لما إذا كانت تلكوصف  بما في ذلك، في خطة العمل المحددةنشطة األ استعراض• 

.األشملھداف تحقیق األفي  تھمسأ ھافي خطة العمل ولكنلم تكن متوقعة  اإلضافیة التياألنشطة   
 

 
مبادرةالمتطلبات مقابل قییم األداء . ت3   

 
 

ً م تقییمقدّ    ). )ii(أ) ( 7.2 المتطلبمن متطلبات المبادرة ( متطلب كلبو/ أو الحفاظ على االمتثال ز في تحقیق حرَ لتقدم المُ ل ا
وإنفاق إدارة : معالجة أمور مثلالمبادرة، بما في ذلك  للتحضیر لتنفیذ معیارتم اتخاذھا أي إجراءات ذلك یجب أن یشمل 

3.7( اإلیرادات على ة صاخوالتحویالت ال، )(ھـ) 4.1تقدیریة (الوالنفقات االجتماعیة  ،)(ھـ) 4.1مدفوعات النقل (، و)3.8-
.)3.12والعقود ( ،)3.11ملكیة المنفعة (و، )(ھـ) 4.2( دون الوطني المستوى  

 

باستخدام الجدول أدناه. إجراء تقییم لكل متطلب على حدةفي  المصلحة المتعددینمجموعة أصحاب ترغب  قد  
 

: المتطلب: الُمحَرز التقدم  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  مطابقة والمصادقةال تيْ ة عن عملیجمالنا توصیاتلل مجموعة أصحاب المصلحة المتعددیناستعراض استجابات  . 4
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 ً ة عن ناجمتوصیات اللستجابات مجموعة أصحاب المصلحة المتعددین لھنا استعراضاً ال قّدم) iii(أ) ( 7.2 متطلبلل وفقا

ً فقو معالجتھماز في حرَ والتقدم المُ  ،مصادقةالة وبقاطالمعملیتْي  مصلحة المتعددین ع مجموعة أصحاب الشجّ ت. 7.1 متطلبلل ا
.ةالتوصی لتعامل مع تلكل أنجزتالتي  ناظرةاألنشطة المعلى حدة مع سرد كل توصیة على   

 

ً حة المتعددین مجموعة أصحاب المصل قد ترغب  كي تتضمن تلكلعمل التحدیث خطة بھا  تم یة التيكیفال في تحدید أیضا
التوصیات.  

 
 

عملیة المبادرة من خالل رصدھاتم  ضعفأو القوة للمحددة أي نقاط  . 5  
 

 
أو لزیادة  ،المبادرة عملیة اإلبالغ في تفاصیلو نطاقفي ذلك أي إجراءات لتوسیع ، بما تعزیز تنفیذ المبادرة لجھود اً سردم قدّ 

.))vأ) (( 7.2 المتطلباالنخراط مع أصحاب المصلحة (  
 

:معلومات حولإضافة  في حة المتعددینمجموعة أصحاب المصل قد ترغب  
 

في خطة العمل؛ المحددةھداف األالمبادرة لتلبیة عملیة اإلبالغ في توسیع نطاق  كیف تم  •  
ات  لصناعباإلسھامات المالیة لما یتعلق وخاصة فی ،في زیادة وعي الجمھورتقریر المبادرة  إسھامالجھود المبذولة لضمان   •

؛اإلستخراجیة وكیف یتم تخصیص وإنفاق تلك اإلیرادات  
بناء الوعي والدعم، وبناء قدرات أصحاب المصلحة، والمبذولة لالجھود   •  
.عالج تلك النقاطلتم اتخاذھا أي إجراءات عملیة المبادرة و من خاللتم تحدیدھا  ضعفللأي نقاط   •  

 
 
 

الكلیة للتنفیذالتكلفة  . 6  
 

 
إجراء ذلك یمكن أن یشمل لتنفیذ. ل ة الكلیةفتكلال المعلومات في أن تتضمنمجموعة أصحاب المصلحة المتعددین قد ترغب 

 ین في العمل، موزعة حسب خطوط المساھمخطة العملالتقدیریة الواردة في تكالیف وال النھائیة الفعلیةتكالیف المقارنة بین 
.للمبادرة كما یمكن أن تتضمن معلومات عن عدد الموظفین في األمانة الوطنیة .المیزانیةخطوط و  

 
 

مالحظات إضافیةأي  . 7  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

؟مجموعة أصحاب المصلحة المتعددین في دوائر أخرى غیر لنشاطالتقریر لنوقش ھذا  ھل. 8  
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 ً ، ینبغي أن یكون لجمیع أصحاب المصلحة القدرة على المشاركة في إعداد التقریر السنوي واستعراض )ب( 7.2 متطلبلل وفقا

 – فقط لیس ولكن - سیما وال المبادرة، في المشاركین والصناعة المدني المجتمع لجماعات یتسنى أن المبادرة. یجبأثر تنفیذ 
تقریر أن یتضمن وضمان  المبادرة عملیة حول وآرائھم تعلیقاتھم تقدیم المتعددین، المصلحة أصحاب مجموعةالممثلین في 
  .ظرھموجھات ن النشاط السنوي

 
 

 
عملیات في المبادرة خ جذور یرستتحسین ملكیتھم للعملیة وضمان لمجموعة أصحاب المصلحة المتعددین فرصة ل هھذ

 یشارك فیھا  ممارسات على نطاق أكبري ألالخطوط العریضة استعراض قد ترغب البلدان في د. البل فياإلصالح األوسع نطاقا 
على  تھم إلبداء آرائھم ومالحظاتھمدعو یة التي تمت بھاكیفال، وك المجتمع المدني والشركاتبما في ذل ،نوأصحاب مصلحة آخر

  .وجھات نظرھم المقدم یتضمن ، وضمان أن االستعراضالعملیة
 

 
 

 جتماعات التي عقدت اال ترة (بما في ذلك تفاصیل عن عددخالل الف المصلحة المتعددینمجموعة أصحاب تفاصیل عضویة . 9
)وسجل الحضور  

 
 

:مجموعة أصحاب المصلحة المتعددیناعتمدتھ   
 

: تاریخب  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


