
األسس الخاصة
بحوكمة النفط 

والغاز

 دورة تدريبية مشتركة لمعهد رصد
االيرادات والمركز اللبناني للدراسات

 من تنظيم ملتقى حوكمة ادارة الموارد
 الطبيعية في منطقة الشرق األوسط

وشمال افريقيا



 تعاون معهد رصد 
االيرادات مع المركز
اللبناني للدراسات 

إلنشاء ملتقى 
للسياسات يهدف إلى 

دعم وبناء قدرات 
المجتمع المدني 

والصحافيين وصانعي 
السياسات، لتحسين 
حوكمة قطاع النفط 
والغاز في منطقة 

الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا.
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 الموارد الطبيعية في منطقة الشرق
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ال شك أن استخراج النفط والغاز يوّلد عائدات كبيرة تستطيع الحكومات 
استغاللها في تقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية االقتصادية. 

لكن غالبًا ما تلعب الدولة دورًا مضخمًا في هذا القطاع، مركزًة النفوذ 
في أيدي المسؤولين الذين يمنحون التراخيص ويحّصلون اإليرادات. 
وال يلعب المواطنون أي دور في توليد هذه العائدات الريعية، فيما 

يحول عدم التوازن في المعلومات دون ممارسة الرقابة العامة 
ومساءلة الحكومة.

 ،(MENA) في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا
تحّصل الدول المنتجة للنفط عائدات كبيرة من القطاع. وقد قفزت 

اإليرادات المالية للحكومات المصدرة للنفط من 141 مليار دوالر 
أميركي في عام 2004 إلى حوالى 840 مليار دوالر أميركي في عام 

2008، وبلغت ما يقارب 626 مليار دوالر أميركي عام 2010. بيد أن 

غياب الشفافية، وعدم مساءلة الحكومة، وسوء إدارة الموارد 
الطبيعية، أّدى الى استشراء الفساد في المنطقة حيث سادت 

المحسوبية بموازاة ضعف في مؤشرات التنمية البشرية. لم  يسمح 
عقد من النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا بلغ 

متوسطه 4.3% بين عامي 2000 و2010 بخلق ما يكفي من فرص 
العمل لألعداد المتزايدة من السكان، فيما تفاقم التفاوت في الدخل 
خالل الفترة نفسها. كما تدهورت المساءلة وتراجع صوت المواطنين 

في معظم الدول العربية.
وشّكل السخط الشعبي في وجه اإلدارة االقتصادية 

السيئة محركًا رئيسيًا للربيع العربي، حيث سيكون اإلندماج االقتصادي 
واالجتماعي أساسيًا لضمان التحول السياسي الناجح. ويشّكل النفط 

والغاز مصدرًا أساسيًا لتمويل التنّوع االقتصادي، وخلق فرص العمل، 
والتنمية في منطقة الشرق األوسط. سيكون إصالح هذا القطاع 

حاسمًا في تدعيم اإلصالحات األوسع نطاقًا التي من شأنها أن تحّرك 
المجتمعات واالقتصادات المفتوحة التي تفضي الى نتائج تنموية 

قوية لشعوبها. وكي ينجح اإلصالح في منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا، ال بّد للمواطنين ووسائل االعالم أن يمارسوا الرقابة 

الشروطالفعالة والواعية، وهو العنصر المفقود حتى اآلن.
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في عام 2014، يقّدم الملتقى أول دورة تدريبية حول حوكمة إدارة الموارد الطبيعية.

 يتوجه هذا التدريب الى 
المجتمع المدني ووسائل 
اإلعالم من العراق ولبنان 

وليبيا وتونس لتعزيز 
فهمهم لقطاعي النفط 
والغاز وتطوير مهاراتهم 
لالنخراط في المناصرة 

الفعالة للسياسات
أو اإلبالغ.

حوالى 30 منحة دراسية 
متوفرة للدورة، منها 15 

للمشاركين من غير 
اللبنانيين. وتغطي المنح 
الدراسية جميع النفقات 

المعقولة الناتجة عن 
المشاركة في الحلقتين 

التدريبيتين بما في ذلك 
تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا 

إلى بيروت للمشاركين غير 
اللبنانيين، واإلقامة 

ووجبات الطعام لجميع 
المشاركين.

 من يشارك
في الدورة؟

تنقسم الدورة التدريبية 
إلى مرحلتين رئيسيتين، 

وسيتم تأمين اإلقامة في  
لبنان. على المشاركين 

الذين تّم اختيارهم االلتزام 
بحضور كل من المرحلتين.

المرحلة التدريبية 

العربية، وبعض 
الجلسات ستكون 

باللغة اإلنجليزية
 حيث الترجمة

 الفورية مؤمنة.

المنح
الدراسية 

 المرحلة
 التدريبية

 األساسية
األولى

 المرحلة 
 التدريبية

الثانية  شروط
 الدورة

التدريبية

لغة
الدورة

التدريبية

هيكلية
الدورة 

التدريبية

األساسية األولى التي 
تمتد على الفترة بين 
األول والسادس من 

حزيران/يونيو عام 2014، 
ستكون دورة محورية تركز 
بشكل كبير على المعرفة 
بأبرز قضايا الحوكمة في 

قطاعي النفط والغاز 
(أنظر البرنامج أدناه).

 أما المرحلة التدريبية 

الثانية الممتدة أيضًا على 
خمسة أيام فستعقد في 
تشرين األول/ أكتوبر 2014 

(سيتم التأكيد على التواريخ 
في وقت الحق) وستركز 

على التعّمق في أبرز 
المواضيع التي استعرضتها 
الحلقة األولى والتي حددها 

المشاركون وفقًا لسّلم 
األولويات، مع إدخال قضايا 

جديدة، ومناقشة دور أصحاب 
المصلحة، وإدخال التطبيقات 

والتمارين لبناء مهارات 
وقدرات المشاركين في 
مجال المناصرة واإلبالغ، 

وتبادل المعرفة ودراسات 
الحالة من داخل المنطقة 

وخارجها.

الشروط
حضور المرحلتين 

التدريبيتين (مع إقامة) 
كل واحدة لخمسة أيام 

من 1 الى 6 حزيران/يونيو 
وتشرين األول/أكتوبر؛ 

استكمال يومين أو ثالثة 
من القراءة التحضيرية 

وخمسة الى ستة أيام من 
المهام والفروض بين 

الحلقتين الرئيسيتين. ولن 
تمنح الشهادات إال 
للمشاركين  الذين 

يستوفون كافة 
شروط الدورة التدريبية.

تستهدف هذه الدورة المستوى
التدريبية المبتدئين 

وهي مفتوحة لمشاركة 
المجتمع المدني 

ووسائل اإلعالم التي 
بدأت باالنخراط في 

هذا القطاع.

مستوى
 الدورة 

التدريبية

1

معلومات عن الدورة التدريبية



البرنامج
هل تعلم؟

 

إرسال
يرجى إرسال 
الطلب على

تحضير
موافقة

خطية من 
المنظمة 
المعنية 

تعبئة
استمارة
الترشح 

واستمارة 
تحديد 

الحاجات

1

3

4

2
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resourcehub@lcps-lebanon.org

المراجعة
سوف يستعرض معهد 
رصد االيرادات والمركز 

اللبناني للدراسات الطلبات 
الواردة مع التركيز على 

نوعية المقاالت؛ ما مدى 
أهمية الدورة للمرشح على 

ضوء المعرفة الحالية، 
واالحتياجات المعلنة، 
والدوافع وراء حضوره 

وقدرته على العمل على 
حوكمة النفط والغاز ضمن 
المنظمة التي يعمل فيها.

تقديم الطلبات
ُيطلب من المهتمين بالمشاركة في الدورة تقديم الوثائق التالية 

قبل 7 أيار/ مايو 2014، إما باللغة اإلنكليزية أو باللغة العربية.

 وينبغي أن تحمل 
الرسالة اسم المنظمة 

المعتمد مع توقيع 
الرئيس المباشر لصاحب 
الطلب، وإذا كان المدير/ 

رئيس المنظمة هو 
الذي يقدم الطلب، 

يحتاج الى توقيع رئيس 
مجلس إدارة المنظمة 

أو لجنتها التوجيهية.

تحضير
السيرة
الذاتية 

مهلة الطلب

أيار/ مايو



االطار القانوني
واألنظمة المالية

مقدمة حول
ادارة اإليرادات 

 

 

 

حزيران/يونيو

الخميس 
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حزيران/يونيو

الجمعة 
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حتى  18:30

19:00−18:00

20:00−19:00

20:00

13:00−09:00

10:30−09:30

14:00−13:00

15:00−14:00

14:00−13:00

09:30−09:00

11:00−10:30

13:00−11:00

10:30−09:30

14:00−13:00

فهم العقود
الجوانب التشغيلية, الجوانب القانونية, الجوانب 

االجتماعية والبيئية, المحتوى المحلي
تمرين

 

09:30−09:00

11:00−10:30

13:00−11:00

11:00−09:30

09:30−09:00

11:30−11:00

14:00−13:00

13:00−11:30

17:00−14:00

10:30−09:30

09:30−09:00

11:00−10:30

14:00−13:00

13:00−11:00

17:00−14:00
Break at 15:30

البرنامج
األحد

حزيران/يونيو

االثنين 

02

حزيران/يونيو
01

حزيران/يونيو

الثالثاء 

03

حزيران/يونيو

األربعاء 

04

الوصول والتعارف

استعراض الحلقة التدريبية
وأبرز المفاهيم 

االطار القانوني
واألنظمة المالية

اآلثار المحلية
ووضع خطط العمل

 ادارة اإليرادات

تابع

تابع

وصول المشاركين يوم األحد كأقصى حّد مع
الحرص على حضور الجلسة المسائية والعشاء 

 التسجيل

عشاء ترحيبي

 الترحيب، والقواعد األساسية والمقدمة اللوجيستية

 التحديات و الفرص
 لعنة الموارد، زيادة االستخراج، تمويل التنمية،

الرابط بين الشفافية والمساءلة  والفعالية

لمحة موجزة عن الدورة
 من خالل سلسلة القرار

غداء

مع استراحة 
عند 11:00

اختبار تلخيصي للنقاش

 استراحة

توزيع الحقوق
األنواع واألدوار والعمليات الخاصة بمنح الحقوق

الممارسات الجيدة  والشفافية

التحديات في مجال االقتصاد الكلي والسياسة 
إلدارة عائدات النفط، المرض الهولندي, التقلبات، 

اإلنصاف بحق األجيال المقبلة, القدرة االستيعابية, 
قضايا المساءلة

اختبار تلخيصي للنقاش

 التسجيل

صناديق الموارد الطبيعية
اإلدارة, قواعد الحكم, الشفافية  والمساءلة،  االستثمارات

تمرين 
 

غداء
تدفقات اإليرادات المشتركة بين الوكاالت

تمرين
تقاسم العائدات بين الحكومات المركزية والمحلية

 

اختبار تلخيصي للنقاش
المحتوى المحلي

توليد العمالة
استغالل السلع والخدمات على الصعيد الوطني

استراحة

القضايا االجتماعية والبيئية
تقييم األثر البيئي واالجتماعي, اإلدارة البيئية

غداء
الخطوات التالية

توزيع المهام بعد الدورة, نقاش حول المجاالت 
الرئيسية التي تحتاج الى تعميق  في الدورة الثانية

األدوار والمسؤوليات في إدارة القطاع
وظائف المؤسسات الحكومية

شركات النفط الوطنية والوزارات والبرلمانات، الخ
مسائل الرقابة
دراسات الحالة

 تمرين تحديد األدوار من خالل مراجعة القوانين
  

 استراحة

اختبار تلخيصي للنقاش

أساسيات النفط  والغاز
الهيكلية  و  الالعبون شركات النفط الوطنية

شركات النفط العالمية 
المنتجات واألسواق

النفط مقابل الغاز
المصطلحات الفنية

،API االحتياطي والموارد، الكثافة وفقًا لمعيار
والحلو والمر، الخفيف والثقيل

االتجاهات
في الخارج، وغير التقليدية، والمنتجون الجدد

  

االطار القانوني  
التسلسل الهرمي للصكوك القانونية

القوانين والعقود، إلخ 
مضمون قانون خاص بالمنبع

النظام المالي
النظم العقود، االمتيازات، األنواع

األدوات المالية
المزالق والثغرات المالية

مع استراحة 
عند 15:30

مع استراحة 
عند 15:30

مع استراحة 
عند 15:30

قواعد إدارة اإليرادات
التوفير مقابل اإلنفاق, االستثمار مقابل

االستهالك
تمرين

إيرادات الحكومات المصدرة للنفط قفزت ستة أضعاف من 141 مليار دوالر في عام 2004 إلى أكثر من840 مليار دوالر في 2008. هل تعلم؟



 

www.revenuewatch.org
www.naturalresourcecharter.org

 

معهد رصد
اإليرادات - ميثاق
الموارد الطبيعية
يقوم معهد رصد 

اإليرادات- ميثاق الموارد 
الطبيعية بالترويج لإلدارة 
الفعالة والشفافة لموارد 

النفط والغاز والمعادن مع 
إخضاعها للمساءلة من 

أجل الصالح العام. فمن 
خالل بناء القدرات، 

والمساعدة التقنية، 
والبحوث والتمويل، 

والمناصرة، نساعد
البلدان على تحقيق 

الفوائد اإلنمائية من 
الثروة المتمثلة

بالموارد الطبيعية.

المركز اللبناني 
للدراسات 

تأسس المركز اللبناني 
للدراسات في عام 1989. 

هو مركز لألبحاث مقره 
في بيروت، إدارته 
مستقلة ومحايدة 

سياسيًا، مهمته إنتاج 
ومناصرة السياسات التي 
تسعى إلى تحسين الحكم 

الرشيد في مجاالت مثل 
النفط والغاز، والتنمية 
االقتصادية، والمالية 

العامة والالمركزية.
www.lcps-lebanon.org


