
رد والشفافية في إدارة المواالحوكمة
الطبيعية في الدول العربية

شرف الدين يعقوبي
ية الموارد الطبيعية والمنسق الوطني للشبكة التونسحوكمةخبير في 

للشفافية في الطاقة والمناجم



ما المقصود بالثروات الطبيعية؟

الثروات الطبيعية
الطبيعية من مخزونات طبيعية يستلزمها هي كل ما تؤمنه

أو يستخدمها لبناء حضارتهبقاء اإلنسان

موارد متجددة
ياح، تتضمن الموارد التي تتجدد ذاتيا، مثل الر

المياه، الغابات، الطاقة الشمسية وهي موارد ال
أسلوب تتعرض للنُضوب إذا ما استغلها اإلنسان ب

.معتدل ورشيد

موارد غير متجددة
تتضمن الموارد الموجودة في البيئة على هيئة 

ومن ثمَّ . رصيد ٍ ثابت وما يؤخذ منه ال يعوض
مثل . فهي موارد معرضة لخطر النضوب والنفاذ
.الفحم والنفط والغاز الطبيعي والمعادن



لخطر ة معرضمتجددة من األرض وهي بالتالي غير تتمثل في استخراج موارد طبيعية ▪

.والنفاذالنضوب 

.والنحاس، والحديد، ، الذهبالفسفاطالنفط الغاز، ▪

. تشمل البحث واالستكشاف واإلنتاج واالستخراج▪

.الطاقات المتجددة والغابات ال تعد صناعات استخراجية ألنها متجددة▪

ماهي الصناعات االستخراجية؟ 



ية تنوع وحجم الموارد الطبيعية في المنطقة العرب

غاز/بترول▪

فسفاط▪

حديد▪

فحم▪

نحاس▪



.من احتياطي النفط العالمي موجود في دول العالم العربي55%▪

.ربع االحتياطي العالمي من الغاز▪

(.المغرب)أول منتج للفوسفاط  في العالم▪

...(حديد، نحاس، جبس)ثروات طبيعية أخرى ▪

.الطاقات المتجددة في بداياتها▪

الثروات الطبيعية في العالم العربي



البنك الدولي

نسبة مداخيل الثروات الطبيعية من الناتج الداخلي الخام  



البنك الدولي





.وطبيعة المتدخليناإليرادات التي يدرها حجم ▪

.وغياب الشفافيةتعقيد القطاع▪

.اعتماد شبه كلي في االقتصادات العربية على الموارد الطبيعية▪

ة، نسب وفاة األمي)المواطنون األكثر فقرا هم األكثر معاناة من التأثيرات السلبية : لعنة الثروات الطبيعية▪
...(  مبكرة، بطالة، فقر، انخفاض مؤشرات التنمية

لماذا يعتبر قطاع الثروات الطبيعية معرضا لمخاطر الفساد؟



.الطبيعيةللمواردأفضلاستغاللتحقيق▪

.الطبيعيةالثرواتمنالمتأتيةوالعائداتالمواردتحصيلتحسين▪

.الثرواتهذهمداخيلمنالمواطنينكافةاستفادةتعزيز▪

.ومستدامةعادلةتنميةتحقيق▪

.الطبيعيةالمواردالستغاللأكبراستثماراتجلب▪

.الطبيعيةللمواردالدولةإدارةحسنفيالمواطنينثقةتعزيز▪

.الطبيعيةالثرواتاستغاللمجالفيالفسادمخاطرفيالتحكم▪

.الثرواتهذهفيالتصرفعلىالجميعفيهايساهمحقيقيةرقابةإرساء▪

ئيالبيالمستوىعلىوخاصةالثرواتهذهالستغاللالسلبيةاآلثارمنالتقليص▪

.واالجتماعي

الطبيعية؟المواردمجالفيوالحوكمةالشفافيةأهدافأهمماهي



ميثاق الموارد الطبيعية: المصدر

سلسلة القيمة في مجال الموارد الطبيعية



قرار االستخراج 
وجوالت 
التراخيص

اإلنتاج
تجميع 
اإليرادات

توزيع 
اإليرادات



.غاللعلى رخصة بحث أو امتياز است( قدرات فنية أو مالية محدودة)للمنافسة تبدو غير مؤهلة حصول شركة ▪

Politicallyمع شخص بارز سياسيًا عالقة المتنافسة أو الفائزة لديها مساهم أو الشركة ▪ exposed person.

Beneficialسياسي كمالك حقيقيشخص وجود ▪ ownerخفي وراء الشركة الفائزة بالرخصة.

.معينةينتج عنه منفعة لشركة إسناد رخصة رسمي في عملية تدخل ▪

.االختيارتأثير على عملية له مدفوعات أو هدايا أو خدمات لشخص سياسي تقديم شركة ▪

.في حالة تضارب مصالحعلى عملية االختيار سناد الرخص له تأثير إوجود مسؤول على ▪

.منح الرخصعملية تقييد وتضييق المنافسة عمدا عند ▪

.المعايير المعمول بها في السوقكبير عن اختالف شروط منح الرخصة أو االمتياز بشكل ▪

.ثمار حقيقيةبأعمال بحث أو استمقابل ربح كبير دون القيام ببيعها أو أصحابها قيام الشركة الفائزة بالرخصة  ▪

.تبييض األموال عند الحصول على رخصة▪

أهم المخاطر في مجال إسناد الرخص : مثال 



.متكافئةوعقود غير شفافة وغير مفاوضات ▪

. والتنظيميالتشريعي محدودية اإلطار ▪

.العقودإلدارة مفاوضات للحكومات الموارد الفنية والبشرية والمالية نقص ▪

.والخاصالسياسي والتواطؤ بين القطاعين العام التدخل ▪

(.عقود الخدمات)ثالث في عملية إعادة تخصيص ترخيص أو عقد لطرف التعتيم ▪

.إسناد الرخصفي عمليات الغموض وسلطة تقديرية واسعة ▪

.غياب عمليات إسناد مفتوحة وتنافسية▪

.ومعقدة عند إبرام العقودمالية وتجارية غامضة ترتيبات ▪

.لجان غير مستقلة▪

.المشاركة في إسناد الرخصتكاليف تضييق المنافسة بالرفع من ▪

األسباب



أهم أسباب الفساد في مجال إدارة المداخيل: مثال 

.متماسكة ومتناسقة ومنضبطة إلدارة المداخيلسياسة مالية أطر عدم وجود ▪

الطبيعيةالموارد األموال المتأتية من وسوء إدارة الحوكمةضعف ▪

.إيرادات الثروات الطبيعيةتحكم تحويالت وشفافة وجود قواعد واضحة عدم ▪

.الحكومات والشركاتالتنسيق وعدم تناسق المعلومات بين نقص ▪

.للحكومات في عملية إدارة المداخيلالقدرات البشرية والتقنية والمالية نقص ▪

.الخاصةاالحتيال وتحويل عائدات الموارد للمصلحة ▪

تضارب المصالح والسيطرة السياسية ▪

اإلدارة وإساءة استخدام األموال واختالسهاسوء ▪



الثروات الطبيعيةحوكمةمؤشر : الموارد الطبيعية حوكمةتقييم 

: المصدر

Resource governance
index



نتائج مؤشر 

الموارد حوكمة

2021الطبيعية 
(المحروقات)



المناجم



2017الموارد الطبيعية حوكمةنتائج مؤشر 



2017الموارد الطبيعية حوكمةنتائج مؤشر 







التوصيات



مستوىيفعاليةفسادأخطارعلىتنطويالتيالمجاالتفيوالنزاهةالرقابةتحسين▪

.الطبيعيةالثرواتإلدارةالقيمةسلسلةمراحلكافة

...واالجتماعيةالبيئيةالتأثيراتودراساتالعقودونشراإلفصاح▪

يكونالتيوالعملياتالتراخيصمنحمثلالمخاطرعاليةالمجاالتواستهدافتحديد▪

ً المعّرضوناألشخاص ً سياسيا .فيهاطرفا

لرقابةاوتعزيزاالستخراجيالمجالفيوالمداخيلالمدفوعاتشفافيةعلىالتأكيد▪

.الفعلية

دللموارالقيمةسلسةكاملعلىالرقابةفيفعاليةأكثرمواطنيةمشاركةضمان▪

.الطبيعية

.العمومياتمستوىفيالبقاءعدم▪



الشفافية والنزاهةالتي يمكن أن تعزز ماهي األدوات 

مجال الموارد الطبيعية؟في 



إلىتدعويالتالرائدةالعالميةالمبادراتمنواحدةهياالستخراجيةالصناعاتفيالشفافيةمبادرة
إلىدفتهأنهاحيثنوعهامنفريدةمبادرةوهيالمتجددة،غيرالطاقةقطاعفيشفافيةأكثر

.المدنيوالمجتمعوالشركاتالحكوماتبينوالتشاركيالجماعيالعمل
تكّرسأنغيينببلدأيفيالطبيعيةللثرواتالماليةالمداخيلأنمبدأمنالمبادرةفكرةانطلقت
.مواطنيهجميعمصلحةلتحقيق

مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية 









ماذا تغطي مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية؟







ممارسات إدارة الموارد الطبيعية الخاصة بكل بلدعن  EITIتكشف تقارير مبادرة ▪

.اإلدارةوالتي تكون عرضة لسوء 

.المعامالت واالتفاقيات المشبوهةعن  EITIتقارير مبادرة تكشف ▪

ة الفاعلة في مكافحة الفساد بمعلومات سياقيالجهات  EITIتقارير مبادرة تزود ▪

.قيّمة

.المجتمع المدني والمراقبة والمناصرةمساهمة  EITIمبادرة تدعم ▪

.تطوير معايير وممارسات عالمية لمكافحة الفسادعلى  EITIمبادرة تعمل ▪



يعية قطاع الثروات الطبحوكمةكيف يمكن أن تساهم الشفافية في دعم 

سجل عقود النفط والمناجم
resourcecontracts.org















شكرا


