
خمــس خطــوات للكشــف عن عقــود النفــط والغاز 
والتعديــن فــي تونس

المقدمة

تفّصــل عقــود النفــط والغــاز والتعديــن االلتزامــات بــن الحكومــة والــركات التــي تحــدد الفوائــد العموميــة الصافيــة 

الناتجــة عــن اســتخراج املــوارد. وعنــد عــدم االطـّـاع عــى هــذه الوثائــق، فــإن املواطنــن باإلضافــة إىل الجهــات املرفــة 

مــن برملانــات ومنظــات مجتمــع مــدين وإعــام لــن تســتطيع تقييــم املخاطــر والفوائــد الناجمــة عــن االســتخراج بصفــة 

جيــدة عــاوة عــى عــدم قدرتهــم عــى مراقبــة هــذه االتفاقيــات بصفــة ناجحــة.

هنالــك اهتــام كبــر مــن طــرف العديــد مــن الــدول للكشــف عــن عقــود النفــط والغــاز والتعديــن للعمــوم )باإلضافــة 

إىل الرخــص أينــا كان ذلــك ممكنــا(1. ظهــر هــذا االهتــام يف تونــس يف مواقــع املنــارصة ملنظــات املجتمــع املــدين و 

النقاشــات يف الربملــان. ولكــن أيضــا ويف نفــس الوقــت توجــد العديــد مــن التســاؤالت حــول كيفيــة املــي قدًمــا بهــذا 

الكشــف عــى املســتوى العمــي فضــا عــن كيفيــة التعامــل مــع املخاطــر العديــدة املتصــورة. وترمــي هــذه الورقــة إىل 

معالجــة هــذه التســاؤالت باإلضافــة إىل تحديــد الخطــوات امللموســة التــي ميكــن أن تتخذهــا البلــدان مبــا يف ذلــك، يف 

حــال اســتطاعة التطبيــق، األطــراف املتدخلــة يف القطــاع مثــل رشاكــة الحكومــة املفتوحــة )OGP( التــي انضّمــت إليهــا 

تونــس ســنة 2014 أو مبــادرة الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية )EITI( التــي تعتــزم الحكومــة التونســية االنضــام 
إليهــا بهــدف تعزيــز الشــفافية يف مجــال العقــود بطريقــة تضمــن تقــّدم أهــداف الحوكمــة عــى املســتوى الوطنــي.2

ويعتــرب الكشــف عــن عقــود االســتخراج إحــدى أهــم الخطــوات التــي ميكــن أن تتبعهــا البلــدان لتعزيــز نجاعــة وشــفافية 

التــرف يف مواردهــا االســتخراجية، إذ تســاعد عمليــة النــر عــى: 

•  إرساء عاقات بناءة بن املواطنن والركات والحكومات ما يحد من النزاعات ويسّهل استقرار القطاع.

•  تحديــد توقعــات واقعيــة ألحــكام االســتخراج والجــداول الزمنيــة مــا ييــّر الجمــع الدقيــق إليــرادات الحكومــة فضــا 

عــن حســن تقديــر التوقعات.

•  توفــر فــرص ســانحة لألطــراف املتدخلــة التــي تراقــب مــدى احــرام االلتزامــات املضمنــة بالعقــد لاضطــاع مبهامهــا 

الرقابيــة مــا يشــجع كل األطــراف املعنيــة لتتــرف بصفــة مســؤولة عنــد تنفيــذ املــروع.

تتخذ االتفاقيات بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع االستخراج أشكاال وأسماء متعددة. إذ تتحدث هذه الوثيقة باألساس عن "عقود" أي من المفروض أن يفهم 
الجميع أن "الرخص" وأي شكل آخر من االتفاقيات التي تحتوي على األحكام والشروط األساسية لالستخراج. هنالك معلومات إضافية متوفرة بهذا الخصوص في 

الخطوة 2 )التعريف بنطاق اإلفصاح( أسفله.
https://eiti.org/blog/perfect-storm-transparency-and-good-governance-tunisia-extractive-industries
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•  تحفيز الحكومات والركات عى تحسن عملية التفاوض والرفيع من نوعية العقود املربمة.

•  دعــم عمليــات نــر املعطيــات املنجــزة يف ســياقات أخــرى )مثــل الحكومــة التونســية مــن قاعــدة البيانــات املفتوحــة 

التــي أطلقتهــا مؤخــرا الــوزارة املكلفــة بالطاقــة واملناجــم3 يف إطــار التعهــد رقــم 18 لخطــة العمــل الوطنيــة لراكــة 

الحكومــة املفتوحــة( بتوفــر ســياق يســّهل تحليــل وفهــم تدفقــات اإليــرادات واملعلومــات األخــرى.

وتنطلــق هــذه الورقــة بـــمراجعة للمارســات الدوليــة والتــي تــرح كيــف يتــم تبنــي الكشــف عــن العقــود كمعيــار 

دويل للحوكمــة الرشــيدة لقطــاع االســتخراج. ثــم متــّر الورقــة لتنظــر يف الخطــوات العمليــة للكشــف بــدءا بكيــف ميكــن 

ــدان التعامــل مــع التعريــف  ــم كيــف ميكــن للبل ــة النقــاش حــول الكشــف عــن العقــود )الخطــوة 1( ث ــدان بداي للبل

بنطــاق الكشــف )الخطــوة 2(. وبعــد ذلــك ســنتحّدث عــن آليــات جمــع الوثائــق والتثبــت منهــا )الخطــوة 3( مــروًرا إىل 

تســهيل وصــول العمــوم )الخطــوة 4( إىل هــذه املعلومــات. وأخــرا، تحــدد هــذه الورقــة خيــارات البــث األقــى للتعليــم 

والتوعيــة )الخطــوة 5(. وعــى امتــداد هــذه الورقــة، فإننــا نبنــي النقــاش عــى أســاس الــدروس التــي تعلمناهــا مــن 

تجــارب العــدد املتزايــد مــن البلــدان التــي تنــر عقــود الصناعــات االســتخراجية الخاصــة بهــا. 

الكشف عن العقود: معيار دولي للحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية
ــة  ــم عملي ــي تدع ــر الت ــة واملعاي ــات الدولي ــركات والهيئ ــدان وال ــن البل ــدد م ــد ع ــس تزاي ــد نلم ــدد متزاي ــارش ع يب

ــود. ــن العق ــف ع الكش

البلدان:

تبنــت مجموعــة متنوعــة مــن البلــدان الشــفافية يف الكشــف عــن العقــود وذلــك مــن خــال طــرق متعــددة. حيــث 

ــة بكشــف عقودهــا عــرب القنــوات الرســمية. ــا 29 دول قامــت ســنة 2016 تقريب

الحكومات الكاشفة لبعض العقود

أذربيجان
البحرين
بوليفيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية
اإلكوادور

غانا
اليونان

العراق )إقليم كر دستان(
مالي

موريتانيا
منغوليا

الموزمبيق
جمهورية الكونغو

ساو تومي وبرينسيب
سيراليوني

تيمور ليشتي
فنزويال

اليمن

أفغانستان
*كندا )ألبرتا(

كولومبيا
غينيا

ليبيريا
المكسيك
*النرويج

البيرو
الفليبين

*المملكة المتحدة
*الواليات المتحدة األمريكية )خليج المكسيك(

الحكومات الكاشفة لجميع أو تقريًبا لجميع العقود

http://data.industrie.gov.tn/ .3
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قامــت البلــدان بنــر العقــود عــرب آليــات مختلفــة مــن بينهــا التنصيــص رصاحــة عــى النــر ضمــن تريعــات قطــاع 

النفــط/ التعديــن )مثــل الســراليوين وســاو تومــي وبرنســيب وغينيــا( أو تريــع مبــادرة شــفافية الصناعات اإلســتخراجية 

)ليبريــا( أو مبوجــب العمــل بسياســات وقوانــن حــق النفــاذ إىل املعلومــات )مثــل كولومبيــا واملكســيك إىل حــد مــا(. 

ــل  ــص )مث ــود و/ أو الراخي ــن العق ــا ع ــن البحــث فيه ــة ميك ــات إلكروني ــدات بيان ــدان قاع ــن البل ــد م أنشــأت العدي
اململكــة املتحــدة4 والواليــات املتحــدة األمريكيــة(.5

الشركات:

قامت العديد من الركات الدولية الكربى للنفط والتعدين بنر عقودها كنتيجة لـ:

•  النــر بصفــة منتظمــة للعقــود بفعــل تبنــي الدولــة لقوانــن وسياســات نــر العقــود )مثــل إكسكســون موبيــل يف 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة  وليبــرا وريــو تنتــو يف غينيــا(.

•  نــر العقــود بصفــة غــر منتظمــة مــن قبــل الحكومــات / الــركات )مثــل نــر أذربدجــان لعقــود نفطيــة لــركات 
مثــل ب، ســوكار، لوكويــل، ألــف، وســتات أيوســل، عقــد التعديــن ملنغوليــا مــع ريــو تنتــو والعقــود النفطيــة لغانــا مــع 

تولــو وكوســموس(.

•  نــر العقــود كنتيجــة لإلفصــاح عــن قواعــد تــداول األســهم يف بعــض البلــدان والتــي تقتــي نــر العقــود للــركات 
املذكــورة. مثــل طوطــال يف الغابــون )كنتيجــة لقواعــد هيئــة األوراق املاليــة والتــداوالت األمركيــة(6 وليــون بروليــوم يف 

كينيــا )كنتيجــة لطلــب قدمــه مســؤولو األوراق املاليــة الكنديــة(.7  

ــدول  ــم ال ــا “... تدع ــًرا أنه ــو مؤخ ــو تينت ــرت ري ــود. وذك ــن العق ــف ع ــألة الكش ــركات مس ــن ال ــد م ــاندت العدي س

الكاشــفة علًنــا عــن العقــود والراخيــص الســتغال النفــط والغــاز واملعــادن ...”.8 شــهد مســؤول لنيومونــت عــى املــأل 

أنــه “ال ميكــن أن نــرى ســببا واحــًدا وراء تــرك اتفاقــات االســتثار رسيــة”، داعيــا “الــيء مســألة  املعلومــات بالتجاريــة 

ــن  ــة، فنح ــات عام ــذه االتفاقي ــل ه ــف جع ــاذ موق ــم “اتخ ــه إذا ت ــو أن ــرت تول ــة.” وذك ــة تاريخي ــة ... مفارق الحساس

ندعمهــم متامــا يف القيــام بذلــك”. عــى نفــس النحــو، أعلنــت كوســموس ايرنجــي “متــى كان األمــر ممكنــا مــن الناحيــة 

القانونيــة ومقبــوال مــن قبــل الحكومــات املضيفــة لنــا فنحــن نفضــل أيضــا القيــام باألجــل املــادي لاتفاقيــات البروليــة 
وعقــود تقاســم اإلنتــاج املتاحــة للعمــوم.”9

http://tools.decc.gov.uk/en/content/cms/tools/oglicences/oglicences.aspx#
https://www.data.boem.gov/homepg/data_center/other/WebStore/pimaster.asp?appid=11

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1471261000104746909009334//a2195051zex10_5.htm
http://sedar.com/

www.riotinto.com/documents/RT_taxes_paid_in_2014.pdf
http://www.kosmosenergy.com/responsibility/transparency.php
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السياق التونسي: الشركات
ــال تــم نــر  ــة نــر عقودهــا. عــى ســبيل املث متتلــك العديــد مــن الــركات النفطيــة الناشــطة بتونــس بتجرب

ســنة 2005 االتفاقيــة الخاصــة ورخصــة عقــد تقاســم اإلنتــاج صفاقــس البحريــة يف تونــس كنتيجــة لالتزامــات 

التقريريــة إلحــدى األطــراف، اوروغــاز الدوليــة، املســجلة بالقامئــة الوطنيــة الكنديــة لــألوراق املاليــة.10 عــى نفس 

النحــو، تــم نــر االتفاقيــة الخاصــة لرخصــة “شــعال” كنتيجــة لالتزامــات التقريريــة الطاقيــة لكانداكــس كركــة 

مســجلة يف قامئــة األوراق املاليــة لطورنطــو.11 عــى الرغــم مــن إتاحــة هــذه العقــود عــى مواقــع أجنبيــة فإنــه مل 

يتــم إتاحتهــا بعــد عــى املواقــع التونســية مثــل موقــع املؤسســة التونســية لألنشــطة البروليــة أو عــى قاعــدة  

البيانــات املفتوحــة التــي أطلقتهــا الــوزارة املكلفــة بالطاقــة يف إطــار خطــة العمــل الوطنيــة لراكــة الحكومــة 

املفتوحــة. 

تحصلــت باقــي الــركات الناشــطة بتونــس عــى عقودهــا مــن قبــل بلــدان أخــرى منشــورة فيهــا. عــى ســبيل 

ــس قامــت بنــر عقودهــا  ــربة يف تون ــات معت ــا عملي ــا كان لديه ــي لطامل ــي” الت ــة “إين ــة اإليطالي ــال، الرك املث

النفطيــة مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة. قامــت رشكــة “برينكــو” الفرنســية الخاصــة والناشــطة يف تونــس أيضــا 
بنــر عقودهــا لتقاســم اإلنتــاج مــع  حكومــة إقليــم كــر دســتان يف العــراق كنتيجــة لسياســات الحكومــة هنــاك.12

الهيئات الدولية:

يشــجع القســم 3.12 مــن معيــار مبــادرة الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية الــدول التــي تطبــق هــذه املبــادرة عــى 

أن “تفصــح للعمــوم عــن كل العقــود والرخــص التــي تقــدم أحكامــا تتعلــق باســتغال النفــط والغــاز واملعــادن”. وكــا 

ــد ســاندت  ــادرة الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية ق ــة ملب ــدان املطبق ــد مــن البل ــإن العدي ــل أســفله، ف هــو مفّص

ــدويل الخاصــة باملارســات الفضــى للشــفافية  ــة بنــك النقــد ال ــادرة. وتشــر مدون تضمــن الكشــف عــن العقــود باملب

ــة  ــب مؤسس ــوم”. وتطل ــة للعم ــة ومتاح ــون واضح ــب أن تك ــة يج ــوارد الطبيعي ــة للم ــب التعاقدي ــة أن “الراتي املالي

التمويــل الدوليــة )IFC( أن يفصــح كل مــروع نفــط وغــاز وتعديــن مدعــوم مــن طــرف مؤسســة التمويــل الدوليــة 

عــن “العقــد األســايس مــع الحكومــة والــذي يحــدد األحــكام والظــروف الرئيســية التــي يتــم مبقتضاها اســتغال املــوارد”. 

ــو،  ــس النح ــى نف ــدة.13 ع ــاره مارســة جي ــود واعتب ــي بكشــف مســار أمضــاء العق ــك العامل ــوص البن ــه، ي ــن ناحيت م

يقتــي البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار و التنميــة بــأن “مشــاريع اســتخراج املحروقــات التــي مولهــا ســنة 2015 بــأن 

يتــم إتاحــة عقودهــا الجوفيــة وتراخيصهــا للعمــوم”.14 ويؤيــد ميثــاق املــوارد الطبيعيــة الدعــوات املوجهــة للحكومــات 

ــن:  ــة للمحام ــة الدولي ــع للجمعي ــن النموذجــي التاب ــاق التعدي ــول اتف ــا يق ــوم. ك ــود للعم ــن العق قصــد الكشــف ع

ــة  ــك يف مكتــب الدول ــراد العمــوم وذل ــل أف ــة وهــي متاحــة للفحــص مــن قب “إن هــذا االتفــاق... هــو وثيقــة عمومي

املناسب...”)القســم 30.1 )أ((.

كما تمت اإلشارة إليه مسبقا، فإنه تم نشر عقد االشتراك في اإلنتاج لترخيص صفاقس، للعموم نتيجة لمتطلبات تداول األسهم الكندية التي يخضع إليها أحد األطراف، 
،Eurogas International

http://www.resourcecontracts.org/countries/tn و http://repository.openoil.net/wiki/Tunisia
كما تمت اإلشارة إليه مسبقا، فإنه تم نشر عقد االشتراك في اإلنتاج لترخيص صفاقس، للعموم نتيجة لمتطلبات تداول األسهم الكندية التي يخضع إليها أحد األطراف، 

.Eurogas International
http://cabinet.gov.krd/p/p.aspx?l=12&r=296&h=1&s=030000&p=64

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/industries/
oil,+gas+and+mining/transparency/contract+disclosure

http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395236704433&pagename=EBRD%2FContent%2FHublet

.10

.11

.12

.13

.14
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الخطوة األولى: النقاش حول الكشف عن العقود
ــد  ــم شــامل لســياق البل ــدأ بتقيي ــادة يب ــه ع ــد إىل آخــر ولكن ــن بل ــا م ــود مختلًف ــن العق ــون النظــر يف الكشــف ع يك

ــدم  ــك يق ــا كان ذل ــي وإذا م ــم الوطن ــداف الحك ــق أه ــاهمة تحقي ــود املس ــن العق ــف ع ــن للكش ــف ميك ــد كي لتحدي

ــك  ــا يف ذل ــح مب ــاب املصال ــن أصح ــد م ــرف العدي ــن ط ــاما م ــًا ش ــر تقيي ــذا األم ــيتطلب ه ــة. وس ــاهمة حقيقي مس

ــركات. ــدين وال ــع امل ــة واملجتم الحكوم

س: متى ينبغي اعتبار مسألة الكشف عن العقود من طرف المتدخلين في القطاع؟
ميكــن اعتبــار الكشــف عــن العقــود وتبنيهــا يف أي وقــت كان مثــا عــرب تبنــي نــص أو سياســية )مثلــا كان الحــال يف 

أفغانســتان وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة(. ولكــن بعــض العمليــات متثــل فرصــة جيــدة وســانحة العتبــار املســألة. 

فمثــا، ميكــن لبعــض البلــدان أن تســتعمل عمليــة مراجعــة تريــع خــاص بقطــاع مــا مثــل قانــون التعديــن الجديــد 

)مثلــا هــو الحــال يف غينيــا مثــا( أو لتبنــي تريــع الشــفافية )مثلــا هــو الحــال يف ليبريــا(. وميكــن أن تنبــع هــذه 

العمليــة مــن التزامــات مســاندة للشــفافية مضّمنــة يف الوثائــق القانونيــة األساســية مثــل الدســتور.

متثــل بعــض املبــادرات عــى غــرار مبــادرة الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية أو رشاكــة الحكومــة املفتوحــة، فرًصــا 

مثاليــة العتبــار وتنفيــذ مســألة نــر العقــود نظــًرا إىل كونهــا تجمــع بــن مقاربــة متعــددة األطــراف وتوجــه مســاند 

ــة  ــار شــفافية العقــود خــال نقــاش خطــة العمــل الوطني ــة رشاكــة الحكومــة املفتوحــة، ميكــن اعتب للشــفافية. يف حال

ــار املســائل املحــددة يف هــذه  ــا وســيتم اعتب ــود يف الخطــة ذاته ــن العق ــث متــت اإلشــارة إىل الكشــف ع )NAP( حي

الورقــة بتفصيــل أكــرب خــال مرحلــة التنفيــذ.

أمــا يف حالــة مبــادرة الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية، وبالتحديــد يف القســم 3.12 مــن معيــار املبــادرة فإنــه يشــجع 

ــق باســتغال النفــط  ــا تتعل ــي تقــدم أحكام ــر العقــود والرخــص الت ــا عــى ن ــة تحته ــدان املنضوي بصفــة خاصــة البل

والغــاز واملعــادن. وينــص معيــار مبــادرة الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية عــى أنــه يجــب عــى تقاريــر املبــادرة 

توثيــق سياســة الحكومــة الخاصــة بالكشــف عــن العقــود والرخــص التــي تســّر استكشــاف واســتغال النفــط والغــاز 

واملعــادن مبــا يف ذلــك األحــكام القانونيــة املناســبة ومارســات الكشــف عــى أرض الواقــع عــاوة عــى أي إصاحــات 

قادمــة أو قيــد اإلنجــاز. كــا ينــص معيــار مبــادرة الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية أنــه يجــب عــى تقريــر املبــادرة، 

أينــا كان ذلــك ممكنــا، أن يقــدم ملحــة عامــة حــول العقــود والرخــص املتاحــة للعمــوم مــع تضمــن مرجــع أو رابــط 

للموقــع الــذي تــم فيــه نــر هــذه األخــرة.

ــادرة أن يأخــذ بعــن  ــق للمب ــد مطب ــس أصحــاب املصلحــة )MSG( التابعــة لبل وعــى هــذا النحــو، يجــب عــى مجل

ــر مخطــط  ــك تطوي ــا يف ذل ــادرة مب ــن مســتويات املب ــد م ــك خــال العدي ــود وذل ــن العق ــار مســألة الكشــف ع االعتب

عمــل للمبــادرة وإجــراءات جمــع البيانــات واملصالحــة واملطابقــة باإلضافــة إىل إعــداد تقاريــر املبــادرة الســنوية وتقديــم 

توصيــات تخــص إصاحــات سياســية عــى نطــاق أوســع عــى أســاس تحليــل بيانــات املبــادرة.
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س: كيف يمكن للبلدان )أو األطراف المتدخلة في القطاع ( اعتبار فوائد الكشف عن العقود؟

يتعــن عــى األطــراف املتدخلــة يف القطــاع )مبــا يف ذلــك مجموعــة أصحــاب املصلحــة يف بلــد مطبــق ملبــادرة الشــفافية 

يف الصناعــات االســتخراجية( أن يأخــذوا بعــن االعتبــار إيجابيــات وســلبيات الشــفافية كجــزء مــن مراجعتهــم الواســعة 

لحوكمــة املــوارد الطبيعيــة / مســائل الشــفافية ذات األهميــة يف ســياق البلــد. يجــب أوال اعتبــار السياســة واملارســة 

املطبقتــان فيــا يخــص الكشــف عــن العقــود.

ولكــن املواقــف والسياســات املذكــورة أعــاه ال تعنــي دامئــا أن هنالــك كشــف عــن العقــود بصفــة مناســبة عــى أرض 

الواقــع. كذلــك، ال متلــك بعــض البلــدان سياســات تعــزز شــفافية العقــود. إذا مــا كان بلــد مــا ال يفصــح عــن العقــود يف 

الوقــت الحــايل أو أن نطــاق الكشــف غــر مناســب، )أنظــر إىل القســم 2 أســفله للمزيــد مــن املعلومــات حــول النطــاق( 

فــإن الخطــوة األوىل التــي يجــب اتخاذهــا هــي النظــر إىل الفوائــد التــي ميكــن للكشــف عــن العقــود جلبهــا بالنســبة 

إىل جميــع املتدخلــن:

السياق التونسي: السياق المناسب لمناقشة كشف العقود
يعتــرب موضــوع كشــف عقــود املــوارد الطبيعيــة مــن بــن املواضيــع املطروحــة عــى طاولــة النقــاش يف تونــس. 

ــام املجتمــع  ــوين املتواصــل واهت ــد واإلصــاح القان ــل الدســتور الجدي ــة مث ــف التطــورات الحاصل ترجــم مختل

املــدين والربملانيــن واالنضــام إىل املســارات الدوليــة مثــل رشاكــة الحكومــة املفتوحــة ومــن املحتمــل االنضــام إىل 

مبــادرة شــفافية الصناعــات االســتخراجية الوقــت املناســب لتنــاول هــذه املســألة بشــكل أعمــق.

ــل بعــض أعضــاء  ــة خــال مســار مناقشــة الدســتور مــن قب ــم طــرح النقــاش حــول كشــف العقــود يف البداي ت

املجلــس الوطنــي التأســييس. اقــرح بعــض األعضــاء أن يتضمــن بالدســتور أحكاًمــا تهــم إجباريــة نــر االتفاقيــات 

املتعلقــة باملــوارد الطبيعيــة غــر أنــه مل يتــم إدراج هــذا االقــراح يف النســخة النهائيــة. يشــمل الدســتور بالتحديــد 

إشــارة للشــفافية وللنفــاذ إىل املعلومــة وميكــن فهــم الفصــل 13، الــذي يقتــي املوافقــة الربملانيــة لعقــود املــوارد 

الطبيعيــة، جزئيــا عــى أنــه محاولــة لتعزيــز شــفافية هــذه العقــود مــن خــال كشــفها عــى األقــل لنواب الشــعب.  

تــم طــرح مســألة شــفافية العقــود مــرة أخــرى خــال النقاشــات حــول خطــة العمــل الوطنيــة لراكــة الحكومــة 

املفتوحــة مــع بعــض منظــات املجتمــع املــدين للدفــع نحــو تكريــس كشــف العقــود كتعهــد مــن قبــل الحكومــة. 

تــم إدراج تعهــد خــاص بتعزيــز الشــفافية يف قطــاع املــوارد الطبيعيــة يف خطــة العمــل الوطنيــة. يشــمل التعهــد 

رقــم 18 إشــارة إىل تطويــر بوابــة بيانــات مفتوحــة حــول االســتثار يف قطــاع النفــط والتعديــن مــع بيانــات حــول 

“الــركات الناشــطة يف القطــاع وحجــم اســتثاراتها أنشــطتها وعقودها”.عــى رغــم مــن أطــاق وزارة الصناعــة 

لبوابــة بيانــات مفتوحــة جديــرة بالثنــاء تحتــوي عــى معلومــات مهمــة مثــل مســتويات اإلنتــاج فــإن املعلومــة 

الخاصــة الوحيــدة املتعلقــة بالعقــود هــي اإلشــارة إىل الرائــد الرســمي الــذي يضــم أوامــر املصادقــة عــى العقــد 

املعنــي. تحتــوي هــذه األوامــر عــى معلومــات تكميليــة محــدودة جــدا حــول العقــود. حتــى الوقــت الراهــن، ال 

تتضمــن البوابــة العقــود الحاليــة أو املعلومــات األساســية حــول العقــود )مثــل التزامــات العمــل، رشوط التجديــد، 

الــروط الرضيبيــة غــر مبينــة يف قانــون املحروقــات ورشوط تقاســم اإلنتــاج متــى لــزم األمــر(. منــح غمــوض 

وليونــة التعهــد 18 لخطــة العمــل الوطنيــة للحكومــة حريــة التــرف يف البيانــات التــي ســتقوم بنرهــا عــى 

الرغــم مــن إمكانيــة اســتعال قاعــدة البيانــات يف املســتقبل يف كشــف العقــود. 

هنــاك العديــد مــن الفــرص لطــرح املزيــد مــن النقــاش حــول كشــف العقــود يف تونــس. أبرزهــا املراجعــة الحاليــة 

ــا  ــر آنف ــا ذك ــذي مثل ــتور ال ــع الدس ــاءم م ــى تت ــة حت ــوارد الطبيعي ــوين للم ــار القان ــية لإلط ــة التونس للحكوم

يحتــوي عــى مجموعــة مــن األحــكام املتعلقــة مبســألة كشــف العقــود. ميكــن لتونــس أن تســتغل فرصــة املراجعــة 

لتكريــس األحــكام املتعلقــة بكشــف العقــود يف كل مــن قوانــن املحروقــات والتعديــن.

ــذ  ــة وتنفي ــرى ملناقش ــة أخ ــة فرص ــة املفتوح ــة الحكوم ــدة لراك ــة الجدي ــل الوطني ــة العم ــداد لخط ــل اإلع ميث

كشف العقود. إذا مضــــت الحكومــــة التونســــية قدمــــا يف االنضــام إىل مســار مبــــادرة شــفافية الصناعــات 

االســــتخراجية، فــــإنه مــن شــأن تشــكيل مجلــس أصحــاب املصلحــة التونــيس ملبــــادرة شــــفافية الصناعــــات 

االســــتخراجية أن يكــــون فرصــــة مناســبة أخــرى لطــــرح املوضــوع.
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ميكّن الكشف عن العقود الحكومة من:

•  بناء الثقة عى أساس أن الدولة تسعى إىل تحقيق املصلحة العامة مبا يف ذلك املجتمعات املضيفة.

•  تطويــر اتفــاق جاعــي والحــد مــن التوتــرات املتعلقــة بالتزامــات كل مــن الــركات العاملــة والدولــة وبالتــايل تعزيــز 

االســتقرار والحــد مــن املخاطــر بالنســبة إىل املســتثمرين.

•  الرفــع مــن اإليــرادات املســتقبلية وذلــك مــن خــال جعــل أمــر توقيــع صفقــات ذات مزايــا محــدودة عــى املــدى 

الطويــل بالنســبة ملســؤول أو وكالــة واحــدة أمــرا صعبــا.

ميكّن الكشف عن العقود املواطنن من:

•  التعرف عى صايف العائدات التي يتلقاها البلد جراء استغال واستخراج املوارد الطبيعية.

ــات  ــادرة الشــفافية يف الصناع ــن خــال مب ــا م ــم تحريرهــا )مث ــي يت ــرادات الت ــات اإلي ــة بيان ــم مصــدر وطبيع •  فه

االســتخراجية والتزامــات رشاكــة الحكومــة املفتوحــة والتقاريــر الســنوية ...( مبــا يف ذلــك التغــرات يف التزامــات 

ــف(. ــرداد التكالي ــرات اس ــال ف ــة خ ــب املنخفض ــات الرضائ ــا دفوع ــن )مث ــر الزم ــى م ــركات ع ــاهات ال ومس

•  فهــم املحتــوى املحــي القائــم عــاوة عــى االلتزامــات البيئيــة واالجتاعيــة التــي توجــه ســلوك الركــة والحكومــة 

داخــل مجتمعاتهــا.

ميكّن الكشف عن العقود الركات من:

•  إنشــاء عقــود تكــون مســتقرة بشــكل أكــرب مــع إمكانيــة رشاء دعــم عــى نطــاق أوســع بالبــاد فضــا عــن رخصــة عقــد 

اجتاعيــة قويــة للعمــل ولتخفيــض الضغوطــات قصــد إعــادة التفاوض.

•  التقليص من مخاطر الفساد عند التفاوض يف العقود.

•  القــدرة عــى تفســر اإليــرادات التــي قــد ال تصــل إىل توقعــات العمــوم الغــر واقعيــة )مثــا عندمــا يتــم اســرداد 

ــف االستكشــاف(. تكالي

•  الحــد مــن نفــوذ املفاوضــة بالنســبة إىل الــركات غــر املاهــرة أو عدميــة الضمــر والتــي تســعى إىل توقيــع صفقــات 

ال تتــاىش مــع نســق املعايــر الدوليــة.

ــة  ــس، وحاج ــي تون ــاّم ف ــرأي الع ــغل ال ــرول” تش ــو البت ــة “وين ــي: حمل ــياق  التونس الس
ــة ــى الحقيق ــه عل ــعب وإطالع ــع الش ــة م ــور الثق ــييد جس ــى تش ــة إل الحكوم

ال تعــدو أن تشــكل حملــة “وينــو البــرول” إالّ داللــة عــى بعــض املنافــع املســتقبلية لعمليــة إماطــة اللثــام عــن 

االتفاقيــات يف الغــرض واملنفعــة التــي ســتعود عــى تونــس مــن عمليــة اإلفصــاح عــن العقــود. وجديــر بالذكــر أّن 

هــذه الوثيقــة ال نهــدف منهــا أن نتبّنــى هــذه الحملــة وندعمهــا وال أن ننتقَدهــا، وإّنــا ارتأينــا منهــا أن نعــّدد 

القضايــا الرئيســية التــي تثرهــا الحملــُة املذكــورُة، وهــي كاآليت:

•  غياب ثقة املجتمع املدين والشعب يف الحكومة فيا يتعلق بنجاعة تسيرها للقطاع

•  عدم إملام املجتمع املدين وقسم من الشعب بهذا القطاع نظًرا لغياب املعلومة الدقيقة يف الغرض

ــرف يف  ــق بالت ــا يتعل ــة يف القطــاع في ــِف األطــراف املتدخل ــن مختلِ ــاون ب ــل والتع ــاب الحــوار والتفاع •  غي

ــة ــوارد الطبيعي امل

يف هـذا اإلطـار، ويَُعـدُّ الّتكّتـم عـى االتفاقيـات حسـب بعـض الناشـطن يف املجتمـع املـدين  واالمتنـاع عـن نرها 

للعمـوم رضبًـا مـن الفسـاد. يعنـي هـذا أّن إقـدام املسـؤولن عـى نرهـا سـيمّثل عامـاً بالـغ األهّمّيـة من شـأنه 

أن ينـأى باملجتمـع عـن االضطرابـات فيحفـَظ عليـه اسـتقراَره، ويعيـَد منـَح الثقـة املفقـودة، ويتحقق ذلـك إذا ما 

وّفـرت الحكومـة والـركاُت املعنيـُة الحقائـَق واملعطيـاِت لتبـدد اإلشـاعاِت األحـكام املسـبقة. نـْرُ هـذه الوثائق 

سـيمّهد الطريـق أيضـا للمسـتثمرين ويقـّدم صـورة حسـنًة مـن حيـث بنزاهـة الحكومـة التونسـية وجّديِّتها، عى 

أمـل أن يغـّر هـذا األمـُر ِوجهَة املسـتثمرين غر املتحمسـن ويسـتميلَهم ليعروا مجـاَل الطاقـة واملناجم يف تونس 

االهتـاَم، فتجاُهلُهـم لهـذا القطـاع يعـود إىل االلتبـاس الـذي يُحفُّ مبسـتقبلِه.
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س: كيف يمكن تحليل المخاوف المعّبر عنها بصفة شائعة والمتعلقة بالكشف عن العقود؟

الشــاغل #1: هــل تحتــوي العقــود عــى معلومــات تجاريــة حساســة والتــي ميكــن أن تخلــق رضرا تنافســيا بالنســبة إىل 

رشكات النفــط أو التعديــن إذا مــا تــم الكشــف عنهــا؟ 

النقــاش: تقريبــا، ال تــرد أبــدا يف العقــود التــي يتــم الكشــف عنهــا أيــة معلومــات قــد يفــي الكشــف عنهــا إىل رضر 

تنافــيس لركــة مــا مثــل رس املهنــة وتقنيــات اإلنتــاج واملارســات املســجلة. وعــادة مــا تعــرض هــذه العقــود االلتزامــات 

ــة  ــات املالي ــك الدفوع ــا يف ذل ــس( مب ــس بالعك ــا )والعك ــة وإىل مواطنيه ــة املنتج ــة إىل الدول ــا الرك ــدت به ــي تعه الت

املتوقعــة فضــا عــن املســؤوليات واملخططــات البيئيــة واالجتاعيــة لتنميــة املــوارد. فالعقــود ال تقــّدم تفصيــا حــول 

تكنولوجيــا الركــة أو كيفيــة تنفيــذ هــذه األخــرة الســراتيجيتها. وميثــل هــذا األمــر جــزءا مــن الســبب الــذي جعــل 

ــركات  ــن ال ــد م ــر العدي ــه ســبب ن ــاوة عــى كون ــة ع ــود كامل ــن عق ــة ع ــاه تفصــح بأريحي ــورة أع ــدان املذك البل
لعقودهــا الخاضعــة ملتطلبــات البورصــة مــن جانــب واحــد التــي تنــص عــى نــر معلومــات ماديــة ذات صلــة.15

ــي  ــة حساســة ال ينبغ ــات تجاري ــل معلوم ــة نفســها متث ــروط املالي ــة أن ال ــي بعــض األطــراف املتدخل ــن أن تّدع ميك

ــد مــا مــن شــأنه أن يعيــق قــدرة الركــة عــى التفــاوض  الكشــف عنهــا ألن نــر صفقــة وّقعتهــا رشكــة معينــة يف بل

الســتفادة قصــوى يف بلــد آخــر. إذا مــا متــت إثــارة هــذه املســألة، فســيكون هنــاك حاجــة إىل املوازنــة بــن الفوائــد التــي 

تعــود عــى الــركات مــن هــذا االطــاع غــر املتاثــل عــى هــذه املعلومــات عــى مســتوى عاملــي16 ضــد حــق املواطنــن 

يف االطــاع عــى املعلومــات حــول الــروط املاليــة املمنوحــة مــن حكوماتهــم وغرهــا مــن املنافــع الناتجــة عــن الكشــف 

املذكــور أعــاه. ووجــدت البلــدان التــي قــد ســاندت الكشــف عــن العقــود أن الحجــج املعاديــة لجعــل الــروط املاليــة 

غــر كافيــة لتربيــر عــدم الكشــف. وبنفــس الطريقــة التــي ســاندت بهــا البلــدان املؤيــدة لشــفافية العقــود حــق العمــوم 

يف النفــاذ يف إىل املعلومــات املتعلقــة بالعقــود التــي تنبنــي عليهــا دفوعــات هــذه األخــرة، فــإن البلــدان )مبــا يف ذلــك كل 

البلــدان املشــاركة يف املبــادرة( قــد وجــدت أن بيانــات الدفوعــات مــن الرضائــب واملكافــآت والتدفقــات املاليــة األخــرى 

تــأيت يف صالــح العمــوم.

على سبيل المثال نشرت كاماك انيرجي عقد تقاسم اإلنتاج مع حكومة كينيا على موقع الويب الخاص بهيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية 
)http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1402281000143774914004260//cak20131231_10k.htm(

)http://www.tullowoil.com/files/pdf/petroleum_agreement_deepwater_tano.pdf( كما نشرت تولو أويل اتفاقياتها مع حكومة غانا.
الشركات تميل للعمل في بلدان متعددة والحصول على معلومات عن واليات قضائية متعددة، في حين الحكومات عادة ما تكون أكثر محدودية في المعلومات الخاصة 
بهم. تستفيد الشركات أيضا من معلومات المستشارين )المحامين والمستشارين وشركات ذكاء األعمال، الخ( التي توفرت لهم في السوق، بما في ذلك شروط العقد.

http://www.revenuewatch.org/publications/contracts-confidential-ending-secret-deals-extractive-industries
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السياق التونسي: العقود التونسية، وحساسية بعض المعلومات التجارية

فيــا يتعلــق بتونــس، فإنــه مــن املهــم مبــكاٍن أن نعــّرج عــى طبيعــة اإلطــار القانــويّن التــي ال يشــكل حاجــزا أمــام الكشــف عــن فحــوى االتفاقيــات، 

وذلــك مــن خــال تقلــص إمكانيــة تواجــد بعــض املعلومــات التجاريــة الحساســة ضمــن العقــود .

ومتيز  مجلة املحروقات الحالية لسنة 1999 بن  صنفن من العقود، هي كالتايل:

ــَوزارة  املكلفــة بالطاقــة( مــن جهــة والركــة الخاصــة واملؤسســة التونســية لألنشــطة البروليــة مــن  •  االتفاقيــات الخاصــة تــربم بــن الدولــة )أي ال

جهــة أخــرى.

•  عقد مشاركة أو تقاسم إنتاج يربم بن الركة الخاصة واملؤسسة التونسية لألنشطة البرولية.

االتفاقيــة  الخاصــة هــي عبــارة عــن العقــد الرئيــيس الــذي يضبــط رشوط االســتثار، ويرتكــز عــى عقــد نوذجــي متــت املصادقــة عليــه مبوجــب أمــر 

صــادر ســنة 172001. ومبوجــب اعتــاد عقــد نوذجــي، فــإن هنــاك معلومــات معّينــة يتــم مناقشــتها أو ضبطهــا بالعقــد، وهــي:

•  اسم الركة، ومقرها وممثلها القانوين بالبلد

•  نسبة مشاركة الركة الخاصة والركة التونسية لألنشطة البرولية يف حالة املشاركة

•  قيمة املبلغ الذي إن تم تجاوزه، فإن عقود الخدمات والتجهيزات تخضع إىل رقابة الوزارة

•  قيمة املبلغ الذي إذا تم تجاوزه، فإن العمليات الرائية للركة يجب أن تكون تنافسية

•  يقع ضبط املساحة الخاصة بالرخيص

•  برنامج األشغال الدنيا الذي تنجزه الركة، ويضم طبيعة األشغال والتكلفة

•  رشوط التجديد املحتمل )أي الفرات ومخطط العمل/ التكاليف(

وبالنســبة لبقيــة عنــارص العقــد مبــا يف ذلــك الــروط الجبائيــة، فإنهــا تُضبــط بالعقــد النموذجــي طبقــا للمجلــة القانونيــة. وبنــاء عــى ذلــك، فــإن 

ــاج، أو املارســات  ــات اإلنت ــة، أو تقني ــم نرهــا، و هــذه املعلومــات ال تضــم األرسار التجاري ــي يت ــدة” بالعقــد الت ــاك بعــض املعلومــات “الجدي هن

الخاضعــة للملكيــة. وال يعنــي هــذا أن اإلفصــاح عــن مثــل هــذه العقــود ال يحقــق أيــة نتيجــة، وإنــا قــد يســاعد عــى:

أ .  الربهنة عى أن العقود الحالية تتوافق مع النموذج/ املجلة القانونية وهي بالتايل تفند اإلشاعات حول العقود الرية املخالفة للقانون؛

ب .  تقــدم معلومــات حــول العنــارص الرئيســية كمخطــط العمــل ورشوط التجديــد التــي تقــع مناقشــها يف كل عقــد بصفــة خاصــة، والتــي ميكــن أن 

تكشــف معلومــات تتعلــق مبــدى االمتثــال اللتزامــات العقــد.

وكــا هــو األمــر بالنســبة للعقــود األخــرى )أي االشــراك يف اإلنتــاج أو املشــاركة( التــي تــم إبرامهــا مبــارشة مــع املؤسســة التونســية لألنشــطة البروليــة، 

فهــي عبــارة عــن عقــود تنفــذ االتفاقيــة الخاصــة، فمجــددا، ال ينبغــي لهــا تقديــم معلومــات حساســة كــا هــو مبــن أعــاه. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن 

شــفافيتها قــد تكــون مهمــة، عــى خــاف االتفاقيــة الخاصــة الــذي ال توجــد بشــأنه عقــود نوذجيــة متاحــة للعمــوم والــذي ميكــن مناقشــته بشــكل 

أوســع18. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن الــروط التــي يتــم مناقشــتها يف هــذه العقــود كنســب تقاســم اإلنتــاج يف عقــود التقاســم، مــن شــأنها أن تؤثــر 

عــى الوضــع املــايل للمؤسســة التونســية لألنشــطة البروليــة، ومبــا أنهــا رشكــة تابعــة للدولــة فــإن عائداتهــا تؤثــر بشــكل إيجــايب عــى ميزانيــة الدولــة. 

ويف مــا يخــص العقــود املربمــة قبــل املجلــة املحروقــات لســنة 1999، والتــي متثــل أغلبيــة عقــود البــرول بتونــس19، فإنــه مــن الصعــب التأمــل باملحتــوى 

نظــرا النعــدام وجــود نــوذج ميكّــن الســلطة التنفيذيــة مــن اتباعــه يف مناقشــة هــذه العقــود وتنفيذهــا. ويعتــرب كشــف هــذه العقــود أمــرا مهــا نظــرا 

النعــدام وجــود نــوذج والحتــواء هــذه العقــود عــى الــروط الجبائيــة بشــكل موســع.

وكــا هــو مشــار إليــه أعــاه بالقســم العاملــي، فــإن مســألة الحساســية التجاريــة تســتوجب أحيانــا تحقيــق التــوازن بــن املصالــح الخاصــة للــركات 

واملصلحــة العامــة للشــعب التونــيس يف مســألة االطّــاع عــى الــروط التعاقديــة بشــأن املحروقــات واملناجــم عمومــا. ويف هــذا اإلطــار، تجــدر اإلشــارة 

إىل أن الدســتور التونــيس نــص بريــح العبــارة عــى أن املــوارد الطبيعيــة هــي ملــك للشــعب التونــيس )الفصــل 13(، وعــى االلتــزام بالشــفافية، مبــا يف 

ذلــك الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات والنفــاذ إليهــا )الفصــل 32(، وأن اإلدارة ملزمــة باحــرام مبــادئ الشــفافية املســاءلة )الفصــل 15(. ويبــدو أن 

هــذه األحــكام هــي مبثابــة حجــج إضافيــة تدافــع عــى عــن مســألة الكشــف عــن العقــود.

.المرسوم عدد 1842 لسنة 2001 الصادر في غرة أوت 2001
،انظر مؤشر حوكمة الموارد: استبيان تونس في مارس 2014، السؤال 7، ص 7

http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/country_pdfs/RGIquestionnaireHC_Tunisie.pdf
.من جملة 53 إعفاء، تم إسناد 12 إعفاء بمجلة المحروقات لسنة 1999 والباقي )41( خالل األنظمة السابقة

.17

.18

.19



خمس خطوات للكشف عن عقود النفط والغاز والتعدين

10

الشاغل #2: هل متنع بنود الرية عملية الكشف؟

تحتــوي العديــد مــن عقــود النفــط والغــاز والتعديــن عــى بنــود رسيــة وهــي التــي متنــع األطــراف مــن الكشــف عــن 

بعــض أنــواع املعلومــات الحساســة ألطــراف ثالثــة. عندمــا يكــون بلــد مــا )أو بعــض األطــراف املتدخلــة( بصــدد دراســة 

تنفيــذ عقــد الشــفافية، يتــم فحــص جميــع بنــود الريــة الــواردة يف العقــود ويتــم تحديــد إذا مــا كانــت هــذه البنــود 

تحــول بصفــة واضحــة دون نــر العقــد ذاتــه.

عنـد وجـود بنـد رسيـة يحـول دون نـر العقـد، يجـب عـى األطـراف املعنيـة العمل مـع بعضهم البعـض ملعالجـة األمر. 

وتسـمح أغلبيـة بنـود الريـة لألطـراف املعنيـة بالعقـد بتبـادل املعلومـات بالـرايض وذلـك مـن شـأنه أن يضمـن عملية 

موافقـة األطـراف املتعاقـدة ملـن يسـعى للنـر. ولكـن إذا مل يحتـوي العقـد عـى مثـل هـذه البنـود فيمكـن للحكومـات 

والـركات أن تتفـق عـى تعديلـه للسـاح بشـفافية العقـد وذلـك مـن خـال تعديـل البند. وتشـمل بنـود الريـة عامة 

اسـتثناء يتعلـق بعمليـات النـر املطلوبـة بصفـة رسـمية مـا يسـمح للحكومـات باملطالبـة بالشـفافية بالقانون.

الخطوة الثانية: التعريف بنطاق الكشف
إذا مــا تــم اتخــاذ قــرار لتنفيــذ الكشــف عــن العقــود وفــق االعتبــارات التــي تناولناهــا أعــاه، فإنــه يجــب عندئــذ تقريــر 

أيــة عقــود ســيتم الكشــف عنهــا ومتــى ســيتم ذلــك.

س: ماهي أنواع العقود؟

تختلــف املصطلحــات الدقيقــة املســتعملة يف العقــود مــن بلــد إىل آخــر. ولذلــك فــإن القســم 3.12 مــن معيــار مبــادرة 

الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية مثــا، ورد بصفــة واســعة نســبيا، ويتحــدث عــن الكشــف عــن ”أي عقــد أو تنــازل 

أو اتفاقيــة تقاســم اإلنتــاج أو أيــة اتفاقيــة أخــرى قــد تدخلــت فيهــا أو كانــت ممنوحــة مــن طــرف الحكومــة التــي توفــر 

الــروط املتعلقــة باســتغال املــوارد النفطيــة والغازيــة واملعدنيــة” عــاوة عــى ”أي ترخيــص أو تأجــر أو ملكيــة أو 

تريــح متنــح مــن خالــه الحكومــة الحــق للــركات أو لألفــراد يف اســتغال املــوارد النفطيــة والغازيــة و/أو املعدنيــة”.

السياق  التونسي: األحكام المتعلقة بالسرية

ــس،  ــود بتون ــن العق ــرت يف نقاشــات تخــص الكشــف ع ــي أث ــة األحــكام الت ــة بري يف ضــوء املخــاوف املتعلق

ــة  ــوي عــى أي ــات ال تحت ــة املحروق ــة الخاصــة ومجل ــم اإلشــارة إىل أن النمــوذج الحــايل لاتفاقي ــن امله ــه م فإن
أحــكام تتعلــق بالريــة أو بنــود متنــع نــر العقــود. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن عقــد تقاســم اإلنتــاج التونــيس20 

وهــو الوحيــد املتــاح للعمــوم، يشــر إىل بنــد يتعلــق بالريــة )الفصــل 25( ويتمحــور حــول منــع الكشــف عــن 

املعلومــات الفنيــة مــن قبيــل التقاريــر املتعلقــة باملســح الزلــزايل والبيانــات الفنيــة املتعلقــة بالعمليــات التــي 

تحصــل مبوجــب العقــد، ولكنهــا ال تحتــوي عــى بنــد مينــع نــر العقــد بعينــه.

ــاد  ــارة إىل أن الب ــدر اإلش ــه تج ــفافية، فإن ــد الش ــي تؤي ــابقا الت ــا س ــار إليه ــتور املش ــكام الدس ــة إىل أح باإلضاف

ــاذ إىل  ــق بالنف ــد يتعل ــوين جدي ــار قان ــى إط ــا ع ــس نوابه ــق مجل ــن طري ــرا ع ــت مؤخ ــس صادق ــية تون التونس

ــود. ــر العق ــة بن ــب للمطالب ــار املناس ــون اإلط ــأنه أن يك ــن ش ــا م ــات م املعلوم

 كما ذكر سابقا، تم اإلفصاح عن عقد تقاسم اإلنتاج للتصريح البحري صفاقس علنا على أنه نتيجة لمتطلبات البورصة الكندية التي تنطبق على أحد الطرفين،
يوروغاز الدولية، ومتاح

.20
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ومــن بــن البلــدان التــي تشــمل جــزءا كبــرا مــن الــروط األساســية الســتغال النفــط والغــاز واملعــادن ضمــن العقــود، 

فقــد نتــج عــن االلتزامــات الوطنيــة للكشــف نــر وثائــق باســتعال املصطلحــات التاليــة:

 •  اتفاقيات تقاسم اإلنتاج )مثا موريتانيا21، كر دستان العراق22 وأفغانستان23(

•  اتفاقيات التنازل-االمتياز )مثا ليبريا24(

•  اتفاقيات االستثار )مثا منغوليا25(

•  تعزيز االستثار وعقود الضان )مثا البرو26(

•  اتفاقيات التنمية املعدنية )مثا ليبريا(

•  اتفاقيات النفط )مثا غانا27(

بغــض النظــر عــن شــكل العقــد الدقيــق، تحمــل جميــع هــذه األمثلــة ميــزة مركزيــة واحــدة وهــي أن الوثائــق التــي 

ســيتم الكشــف عنهــا هــي ذاتهــا التــي تحــدد الــروط األساســية التــي ينبنــي عليهــا الحــق يف اســتغال املــوارد.

وباإلضافــة إىل النــص األصــي للعقــود، فإنــه مــن املهــم تضمــن بعــض الوثائــق الازمــة والرضوريــة لفهــم رشوط العقــد 

أو لتغيرهــا ويكــون ذلــك جــزءا ال يتجــزأ مــن أي نظــام كشــف عــن العقــود. فمثــا يشــجع معيــار مبــادرة الشــفافية يف 

الصناعــات االســتخراجية أيضــا عــى نــر النــص الكامــل “ألي مرفــق أو ملحــق أو بنــد إضــايف يحــدد تفصيــا ذات صلــة 

باســتغال الحقــوق” عــاوة عــى “أي تغيــر أو تعديــل”.

السياق التونسي: أية عقود تنشر؟

كــا أرشنــا ســابقا، فــإن العقــود املتعلقــة باملــوارد الطبيعيــة بتونــس تتصــل أساســا مبجــال املحروقــات وتخضــع 

ــود  ــاج أو عق ــم اإلنت ــود تقاس ــم عق ــة ث ــة الخاص ــتوين: االتفاقي ــم إىل مس ــة وتنقس ــات الحالي ــة املحروق ملجل

املشــاركة. ســيطلب األمــر الكشــف عــن كلتــا الوثيقتــن ليكــون الكشــف شــاما. ومبــا أن االتفاقيــة الخاصــة هــو 

العقــد األويل واإلطــاري الــذي يضبــط املســتوى القانــوين للعمليــات املتعلقــة باملحروقــات، فــإن منهجيــة ضبــط 

ــرب املســتوى  ــه، يعت ــار هــذا التسلســل الهرمــي. يف اآلن الوقــت ذات ــات يف النــر قــد تأخــذ بعــن االعتب األولوي

الثــاين للعقــود )التــي يتــم إبرامهــا مبــارشة مــع املؤسســة التونســية لألنشــطة البروليــة( مهــا أيضــا بالنســبة 

ــة  ــات املالي ــى التوازن ــا ع ــود وتأثره ــذه العق ــوم  له ــوع للعم ــوذج موض ــدام ن ــل انع ــا يف ظ ــر، خصوص للن

ــة. املؤسســة التونســية لألنشــطة البرولي

http://www.petrole.gov.mr/MinesIndustrie/Documents/Contrats/listedescontrats.htm
http://www.krg.org/p/p.aspx?l=12&p=1

http://mom.gov.af/en/page/1384
http://www.leiti.org.lr/contracts-and-concessions.html

http://www.mmdaproject.org/presentations/MMDA%20Mongolia%20Ivanhoe%20Agrt-1.pdf
http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=188&idMenu=sub154&idCateg=188

http://www.energymin.gov.gh/?page_id=218

.21

.22

.23

.24
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.26
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س: ماهي النصوص التي يتم نشرها؟

ــار  ــن هــذه األخــرة إذ شــجع معي ــل” م ــص الكام ــر “الن ــود أن تن ــر العق ــي إىل ن ــي ترم ــدان الت ــى البل ــي ع ينبغ

ــك هــو أن تضمــن النــص الكامــل مبــا يف  ــك. والســبب مــن ذل ــادرة الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية عــى ذل مب

ذلــك التوقيعــات املعنيــة ميثــل الــدرب األمثــل للبلــدان مــن أجــل تحقيــق فوائــد الكشــف وتزايــد الثقــة بــن املواطنــن 

والــركات والحكومــة باإلضافــة إىل القــدرة عــى مراقبــة تطبيــق القانــون ومــدى احرامــه فضــا عــن تحســن اإليــرادات 

مــع تحفيــز أكــرب لتوقيــع عقــود تحقــق املصلحــة العامــة وذلــك عــى املــدى الطويــل. ويتــاىش هــذا األمــر أيضــا مــع 

املارســات الفضــى املنبثقــة عــى الصعيــد العاملــي. بــدأ أكــر مــن 25 بلــدا بنــر عقــود النفــط والغــاز واملعــادن بأكملها 

باإلضافــة إىل إعــان مجموعــات صناعيــة مســاندتها للكشــف الكامــل عــن النصــوص، ومــن بــن هــذه املجموعــات نجــد 

املجلــس الوطنــي الــدويل للتعديــن واملعــادن.

وقــد عــربت بعــض األطــراف املتدخلــة يف القطــاع، مبــا يف ذلــك يف ســياق مبــادرة الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية، 

ــدان  ــل يف نــر البل ــة اعتربوهــا حــل وســط تتمث ــة وأعطــوا صوتهــم إىل مقارب ــا مــن نــر النصــوص الكامل عــن قلقه

للعقــود مــع حــذف بعــض املعلومــات أو نــر ملخصــات عــن الــروط الرئيســية عــوض نــر النــص بأكملــه. وميكــن 

أن يكــون اللجــوء إىل مثــل هــذه املقاربــة حــا جيــدا بالنســبة إىل البلــدان التــي ال زالــت معارضــة للكشــف الكامــل ألن 

هــذه املقاربــة توفــر شــفافية أكــرب مــا هــو عليــه الحــال مــن تعتيــم شــامل للعقــود.

ــا نــويص بتحليــل  وفيــا يتناقــش أصحــاب املصالــح يف بلــد مــا حــول مثــل مقاربــات الشــفافية املحــدودة هــذه، فإنن

إذا مــا كانــت هنالــك حالــة رشعيــة للــرضر التجــاري الناتــج عــن الكشــف عــن النــص الكامــل. وقــد أثبتــت الدراســات 

العامليــة أن أرسار املهنــة باإلضافــة إىل العمليــات املســجلة ال تــرد أبــدا يف العقــود الخاضعــة للمعيــار28. ولهــذا الســبب 

قــررت العديــد مــن البلــدان نــر العقــود بأكملهــا.

وليـس املقصـود مـا سـبق اإلشـارة إىل أن امللخصـات املبسـطة للـروط الرئيسـية ال ميكن أن تكـون أداة مفيـدة للعموم 

لفهـم العقـود. يف الخطـوة 5 أسـفله، متـت مناقشـة اسـتعال ملخصات النصـوص كتكملـة لوثائق العقـود املفّصلة.

السياق التونسي: نشر النص بأكمله

ــوى العقــود هــو نتيجــة  ــإن محت ــات، ف ــوين التونــيس املنظــم للمحروق ــا ســابقا، مبوجــب اإلطــار القان كــا أرشن

لعقــد نوذجــي وألحــكام مجلــة املحروقــات. يف هــذا اإلطــار، مــن بــن أهــداف الكشــف عــن العقــود، إثبــات 

أن العقــود الحاليــة تتطابــق مــع النمــوذج/ املجلــة لتبــّدد بذلــك اإلشــاعات حــول وجــود تجــاوزات وخروقــات 

للقانــون. وبنــاء عــى ذلــك، فــإن نــر كامــل العقــد الــذي قــد يتضمــن ملخصــا عــن الكلــات املفاتيــح التــي 

ــع األطــراف  ــة إىل جمي ــة يف إرســال رســائل إيجابي ــة األكــر فعالي ــل املقارب ــا بالنمــوذج، قــد ميث ــم تضمينه مل يت

ــة، خصوصــا املجتمــع املــدين. املعني

وقــد تكــون املســألة مختلفــة بالنســبة للعقــود التــي تــم إبرامهــا خــال النظــام القانــوين الســابق، حيــث يبــدو 

أن هنــاك اختافــات أكــرب بــن العقــود. ويف هــذا اإلطــار، رمبــا ترغــب الحكومــة يف الــروع مبلخصــات العنــارص 

الرئيســية للعقــود.

http://www.resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/contracts-confidential-ending-secret-dealsextractive-industries .28
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س: كم هو عدد العقود التي سيتم نشرها؟ وما هي؟

األمثــل هــو أن يتــم نــر كل العقــود كــا ورد يف املقاربــة التشــجيعية تشــجيع مقاربــة ملبــادرة الشــفافية يف الصناعــات 

ــا  ــل ليبري ــدان مث ــي متارســها بل ــذه - والت ــة كه ــق باالســتغال(. ومقارب ــد... يقــدم رشوطــا تتعل االســتخراجية )أي عق

والبــرو والواليــات املتحــدة -  مــن شــأنها أن تعــزز متاســك إدارة الصناعــات االســتخراجية عــاوة عــى تعزيــز املســاواة 

يف املعاملــة والبــث األقــى للمعلومــات لفائــدة العمــوم.

ــا  ــون علين ــد يك ــن وق ــر ممك ــر غ ــة واحــدة أم ــود دفع ــن كل العق ــف ع ــد أن الكش ــن أن نج ــدان، ميك يف بعــض البل

بالــرضورة اعتــاد مقاربــة مرحليــة يف عمليــة الكشــف. ويف هــذه الحالــة، توجــد العديــد مــن املبــادئ التــي يســتطيع 

بلــد مــا االعتــاد عليهــا قصــد تقريــر مــا يجــب الكشــف عنــه يف املرتبــة األوىل:

ــذ التزامــا هامــا  ــز التنفي ــه حي ــذي تدخــل في ــة إىل العقــود “الجديــدة” يف الوقــت ال ــل إعطــاء األولوي •  ميكــن أن ميث

للحكومــة لتكــون مســؤولة أمــام شــعبها فيــا يخــص قرارتهــا التعاقديــة. والــيء الــذي نضحــي بــه عنــد اعتــاد هــذه 

املقاربــة هــو أن هنالــك تقليصــا يف تأثــر الكشــف عــى فهــم العمــوم للعقــود القامئــة حيــث متثــل هــذه األخــرة يف 

العديــد مــن الحــاالت الجــزء األكــرب مــن اإليــرادات وبالتــايل فذلــك لــه تأثــر عــى القطــاع ككل.

ــن إعطــاء األولويــة إىل العقــود القامئــة مــن التــي قــد التصــدي إىل املشــكل املذكــور أعــاه وذلــك عــرب التأكيــد  •  ميكّ

عــى مجموعــة الصفقــات املعروفــة. أمــا الجانــب الســلبي لهــذه املقاربــة فهــو أن هــذه األخــرة ال تســلط الضــوء عــى 

مشــاريع النفــط والتعديــن الجديــدة والتــي تشــكل يف بعــض األحيــان مصــادر مهمــة لقلــق العمــوم.

•  إعطــاء األولويــة للنفــط أو التعديــن اعتــادا عــى كــون أحدهــا أهــم مــن اآلخــر أو باالعتــاد عــى كــون أحدهــا 

يخلــق عوائــق أقــل مــن اآلخــر عنــد الكشــف وقــد يخلــق هــذا األمــر تأثــرات هامــة عــى املحســوبية املحاســبة يف حــن 

أننــا نــي عــى درب الكشــف الكامــل.

السياق التونسي: تحديد األولويات

يعتــرب موضــوع تحديــد األولويــات مســألة جوهريــة قــد تحتــاج إىل املزيــد مــن التحــاور بشــأنها بالنســبة للوضــع 

يف تونــس. وباعتبــار أهميــة هيكلــة العقــود يف قطــاع املحروقــات، فإنــه قــد يكــون مــن األفضــل إعطــاء األوليــة 

لهــذا القطــاع يف الكشــف عــن العقــود. قــد تكــون املقاربــة األســهل بالنســبة للحكومــة، أن تقــوم أوال بااللتــزام 

بنــر العقــود جديــدة املتعلقــة بالنفــط، وبالتــايل متكــن الحكومــة مــن اإلشــارة مســبقا إىل الــركات أنــه ســيتم 

نــر العقــود يف املســتقبل. ميكــن كذلــك نــر العقــود املربمــة مبوجــب مجلــة املحروقــات الحاليــة، يف حــن أنــه 

يتــم نــر العقــود التابعــة للنظــام القانــوين الســابق يف شــكل ملخــص كمرحلــة أوىل، ثــم يقــع نرهــا بأكملهــا يف 

مرحلــة الحقــة. ويف اآلن الوقــت ذاتــه، يجــب أن تكــون الحكومــة عــى وعــي بــأن بعــض املعنيــن بالقطــاع قــد 

يطالبــون بالكشــف أوال عــن العقــود التــي يتــم مبقتضاهــا إنتــاج كميــة أكــرب مــن النفــط. وهنــاك إمكانيــة أخــرى، 

تتمثــل يف نــر العقــود التــي توافــق فيهــا الــركات بعرضهــا عــى العمــوم.

الخيــارات املوجــودة والتــدرج يف نــر العقــود قــد يعطــي للحكومــة شــيئا مــن املرونــة. هنــاك عنــر أســايس ال 

يجــب إغفالــه لتحديــد الخيــار األنســب يتمثــل يف التشــاور مــع مختلــف املتدخلــن حتــى يتــم أخــذ اهتاماتهــم 

بعــن االعتبــار.
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الخطوة الثالثة: جمع الوثائق والتثبت منها
مــن الــرضوري جمــع الوثائــق ذاتهــا وإعدادهــا للكشــف إثــر تقريــر نطــاق الكشــف عــن العقــود. وتختلــف الهيئــة التــي 

ــادرة الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية  ــة ملب ــدان املطبق ــي. يف البل ــد املعن ــة البل ــذا األمــر حســب وضعي تقــوم به

يكــون األمــر رصيحــا ومبــارشا. وميكــن لألمانــة الوطنيــة التنســيق قصــد التثبــت مــن صحــة واكتــال الوثائــق املجّمعــة 

ــص  ــذ ترخي ــد أخ ــك بع ــة( وذل ــدرت الرخص ــي أص ــة الت ــد )أو الجه ــى العق ــت ع ــي وقع ــة الت ــوزارة أو الوكال ــع ال م

ــات  ــادرة الشــفافية يف الصناع ــن ومب ــح املتعددي ــاب املصال ــات أصح ــة ومجموع ــن الحكوم ــة م ــن الســلطات املعني م

االســتخراجية. يف صــورة غيــاب مبــادرة الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية، ميكــن إســناد هــذه املهمــة إىل وزارة أو 

وكالــة القطــاع املعنــي أو ميكــن إســنادها إىل هيئــة حكوميــة أخــرى مثــل تلــك املســؤولة عــن الحوكمــة وعــن مســائل 

االطــاع عــى املعلومــات بصفــة أشــمل.

ــة الكشــف املعلّقــة ليكــون  ــة بالرخصــة أو املوّقعــة عــى العقــد بعملي مــن املهــم التأكــد مــن إعــام الــركات املعني

لديهــا مجــال للتعبــر عــن قلقهــا بشــأن صحــة الوثائــق التــي ســيتم الكشــف عنهــا. وتوفــر عمليــات أصحــاب املصالــح 

ــاب  ــع أصح ــن جمي ــة ب ــل منتظم ــرص تواص ــر ف ــا توف ــة ألنه ــذ العملي ــة لتنفي ــة مثالي ــادرة فرص ــل املب ــن مث املتعددي

املصالــح. وخــال أي حــدث كان، يجــب إعــام الــركات بالقــرارات املتخــذة بخصــوص نطــاق الكشــف. ويجــب عــى 

الهيئــة املعنيــة بجمــع الوثائــق إرســال نســخة عــن أي عقــد ســيتم الكشــف عنــه للركــة املعنيــة مــع تحديــد مــدة 

زمنيــة ميكــن فيهــا للركــة أن تؤكــد أن العقــد املعنــي هــو حقــا النســخة األخــرة والرســمية وذلــك قبــل موعــد النــر.

السياق  التونسي: اعتماد مقاربة التنسيق

ــف هــذه  ميكــن إنشــاء لجنــة حكوميــة تتــوىّل جمــَع الوثائــق وتدقيَقهــا ثــّم إخراجهــا إىل النــور. وميكــن أن تتألّ

اللجنــة مــن ممّثلــَن، مــن بينهــم، الــَوزارة املكلفــة بالطاقــة واملناجــم ومصالــح رئاســة الحكومــة )الــذي يفــرض أن 

متّثــل يف مصالــح مستشــار القانــون والتريــع للحكومــة( واملؤسســة التونســية لألنشــطة البروليــة، وذلــك يكفــُل 

ــا أن  ــاكل املشــارِكة فيه ــة أو إلحــدى الهي ــذه اللجن ــة. وميكــن له ــزة الحكومي ــف األجه ــن مختل ــا ب تنســيقا كافًي

تتــوىل مســؤولية التواصــل مــع الــركات ذاِت الصلــة.

مقاربـٌة أخـرى تُضـاف إىل املقاربـة التنسـيقية ومُيكـن اعتادهـا، تتمثل يف املقاربـة متعّددِة األطراف )التي تشـمل 

الحكومـة والقطـاع الخـاص واملجتمـع املـديّن( كراكـة الحوكمـة املفتوحـة أو مبـادرة الشـفافية يف الصناعـات 

االسـتخراجية. هـذه الجهـات املذكـورة تَُعـّد فضاء مثاليا ألنهـا متنُح لألطراف املتدخلـة فرَص التواصـل و بناء الثقة.

الخطوة 4: تحديد طرق وصول العموم إلى المعلومات
تتمثــل املارســة الفضــى يف أغلبيــة البلــدان يف نــر نســخ مــن العقــود عــى األنرنيــت عــرب موقــع متــاح مجانــا دون 

ــود،  ــر العق ــّهل ن ــة. ويس ــز التكنولوجي ــواع الحواج ــن أن ــوع م ــاع أي ن ــول دون االط ــجيل وال يح ــة إىل التس الحاج

عنــد االســتطاعة، عــرب موقــع الويــب التابــع ملبــادرة الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية أو التابــع لراكــة الحكومــة 

املفتوحــة للبلــد عــى خلــق روابــط متينــة بــن عمليــة الكشــف عــن العقــود وعمليــات الكشــف األخــرى.

يهتــم القســم املــوايل بالنقــاش حــول تعليــم وتوعيــة العمــوم. ومــن املهــّم أن يقــع نــُر صيــغ العقــود ضمــن البيانــات 

املتاحــة للعمــوم بــدل أن يتــّم وضعهــا يف ملّفــاٍت “مقفلــة” عــى شــاكلة ألبــي دي أف، وهــذا لتيســر عمليــة البحــث 

يف مواضيــع العقــود بالنســبة إىل املســتخِدم وتوفــر فــرص إلجــاء بعــض  الغمــوض ومــا ميكــن أن ينُتــج عنــه ســوء فهــم 

لبعــض مــا ورد يف العقــود.

ــات  ــاٍت خاصــة بالعقــود باســتعال قاعــدة بيان ــّي يتضمــن بيان ــع إلكــرويّن عامل Resourcecontracts.org موق
التعاقــد املفتوحــة، وقــد تــّم تطويرهــا مــن ِقَبــل معهــد البنــك الــدويل ومركــز كولومبيــا لاســتثارات املســتدامة و معهــد 

حوكمــة املــوارد الطبيعيــة، و يقــوم هــذا املعهــد، عــام 2016، بإنشــاء نــاذَج لهــذا املوقــع اإللكــروين، فقــد متكّنــا حتــى 

اآلن مــن إنشــاء مواقــَع خاصــة بغينيــا والفلّبــن وجمهوريــة ســراليون.
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يف البلــدان التــي يكــون فيهــا الربــط بشــبكة األنرنيــت محــدودا وأيــن وحيــث يكــون هنــاك طلــب كبــر لاطــاع عــى 

العقــود، ميكــن ألصحــاب املصالــح النظــر يف توفــر عــدد محــدود مــن النســخ املطبوعــة لــدى مكتــب الهيئــة املكلفــة 

بجمــع الوثائــق )مثــل األمانــة الوطنيــة ملبــادرة الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية أو أي مكتــب رســمي آخــر( ويكــون 

ذلــك مــن األفضــل مجانيــا أو مقابــل مثــن رمــزي يغطــي تكاليــف الطباعــة.

الخطوة 5: البث األقصى لتعليم وتوعية العموم
ــارص الشــفافية  ــال بالنســبة إىل كل عن ــو الح ــا ه ــود ك ــن العق ــد الكشــف ع ــد عن ــودات البل ــف مجه يجــب أالّ تتوق

ــد اســتخاص أقــى  ــة إذا أراد البل ــة األهمي ــل ميثــل التواصــل مــع العمــوم أمــرا يف غاي ــة. ب بخصــوص املــوارد الطبيعي

فوائــد الحوكمــة املنجــرة عــن الكشــف. وكثــرا مــا تتعــرض العقــود إىل ســوء فهــم عــى نطــاق واســع ويفتــح الجمــع بــن 

الكشــف عــن الوثائــق وااللتــزام الفّعــال بتعليــم العمــوم املجــال لفــرص هائلــة لبنــاء ثقــة أكــرب وإرشاف أكــر متانــة.

ميكــن إدراج تطويــر اســراتيجيات للتواصــل مــع العمــوم ضمــن مخطــط الكشــف عــن العقــود يف مراحلــه املبكــرة. ومــن 

األدوات التــي ميكــن للبلــدان املطبقــة اعتبارهــا نجــد:

•  تفســرات مبســطة لتســهيل الفهــم عــى نطــاق واســع. تعتــرب عمليــة الكشــف فرصــة ســانحة لتعزيــز فهــم رشوط 

العقــود عــى نطــاق واســع وذلــك مــن خــال ربــط العقــود مبلخصــات الــروط الرئيســية املبســطة وذلــك مــن شــأنه 

تســهيل عمليــة فــرز الــزوار للوثائــق املنشــورة عــى املوقــع للركيــز عــى العقــد املنشــود ولتحليــل مظاهــر هــذا األخــر. 

 www.contratsminiersguinee.org وقــد كانــت الحكومــة الغينيــة رائــدة بخصــوص هــذه املقاربــة عــرب املوقــع

ــي www.resourcecontracts.org. ويكــون  ــل املــروع العامل ــن قب ــا املطــورة م ــي عــى التكنولوجي ــذي يبن ال

معهــد البنــك الــدويل باإلضافــة إىل مركــز فــايل كولومبيــا ومعهــد حوكمــة املــوارد الطبيعيــة)NRGI( موجوديــن للعمــل 

مــع البلــدان املعنيــة للمســاعدة عــى تطويــر مواقــع ماثلــة مصممــة خصيصــا حســب مواصفاتهــا.

•  الروابــط بــن رشوط العقــود وبيانــات التقاريــر األخــرى. وكــا ذكرنــا يف الســابق، يســاهم الكشــف عــن العقــود يف 

تعزيــز فائــدة املعلومــات األخــرى املتعلقــة بالصناعــات االســتخراجية )مثــا معلومــات اإليــرادات التــي تــم الكشــف 

عنهــا عــرب مبــادرة الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية أو عــرب رشاكــة الحكومــة املفتوحــة أو عــرب مصــادر حكوميــة 

أخــرى( وذلــك مــن خــال توفــر ســياق يســّهل التحليــل والفهــم. ينبغــي عــى البلــدان النظــر يف كيفيــة عــرض معلومــات 

العقــود جنبــا إىل جنــب مــع البيانــات األخــرى ذات الصلــة قصــد زيــادة الفائــدة والقــدرة عــى الفهــم. متكّــن التلخيصات 

املبســطة مــن تســهيل مثــل هــذه الروابــط.

•  روابــط ســجل الرخــص. ميكّــن الكشــف عــن النــص الكامــل للرخــص )والعقــود املرتبطــة( مــن تبســيط عمليــة الكشــف 

والــذي يعتــرب كجــزء مــن الســجل أو املســح العقــاري املتــاح للعمــوم والقائــم يف عــدد مــن البلــدان واملســتلزم مــن طــرف 

البلــدان املطبقــة للمبادرة.

ــات  ــدة البيان ــد الرســمي وقاع ــق الرائ ــن طري ــود ع ــوم للعق ــاذ العم ــياق التونســي: نف الس
ــوم ــورة للعم ــود المنش ــع العق ــة و/ أو موق المفتوح

ــي   ــا مجلَت ــع له ــي تخض ــايل الت ــوين الح ــاح القان ــة اإلص ــار عملي ــن االعتب ــذ بع ــع األخ ــا، وم ــا آنف ــا ذكرن ك

ــود، ميكــن ،  ــر العق ــن عــى ن ــت مشــاريع النصــوص املنقحــة للمجلت ــا نّص ــه إذا م ــات واملناجــم، فإن املحروق

بالتــايل، نــر العقــود الجديــدة يف الرائــد الرســمي. وبالنســبة إىل العقــود الحاليــة ، فــإّن الَخيــار الوحيــد ســيتمثل 

يف نــر العقــود وإدراجهــا ضمــن قاعــدة البيانــات املفتوحــة التــي أنشــأتها الحكومــة التونســية كجــزء مــن التــزام  

رشاكــة الحوكمــة املفتوحــة. بالنســبة كذلــك إىل باقــي املعطيــات ذات الصلــة و املضمنــة  بقاعــدة البيانــات ، فإنــه 

ســيكون مــن املفيــد والناجــع أن تُــدَرَج كلُّ العقــود املنشــورة ضمــن املوقــع )أو يتــّم وصلُهــا بــه( ألّن هــذا مــن 

شــأنه أن مينــح القــدرة عــى النفــاذ إىل املعلومــات ذات الصلــة بشــكل ناجــع. كــا ميكــن ملعهــد حوكمــة املــوارد 

الطبيعيــة أن يســاعد أيضــا يف إنشــاء موقــع إلكــروين يهتــم مبســألة كشــف العقــود يف تونــس وذلــك باالعتــاد 

resourcecontracts.org  عــى برنامــج املوقــع الحــايل



التدريب والتوعية:

•  منتديات عمومية للنقاش حول رشوط العقد وتطبيقها.

ــة إىل  ــث ميكــن للمشــاركن الرئيســين باإلضاف ــن حي ــة أي ــاءات عمومي ــم لق ــود فرصــة لتنظي ــل الكشــف عــن العق ميّث

مجموعــات املجتمــع أن يطرحــوا أســئلتهم لفهــم أفضــل لآلثــار املرتبــة عــن لغــة العقــود عــاوة عــى فهــم كيفيــة تقــّدم 

ــق  ــادل الحقائ ــات فرصــة ســانحة للمســؤولن عــن الــركات وعــن الحكومــة لتب ــل هــذه املنتدي ــر مث املشــاريع. وتوف

الرئيســية مــع املواطنــن فضــا عــن بنــاء الثقــة العموميــة.

•  التكوين.

ميكــن للحكومــة و/أو ألصحــاب املصالــح اآلخريــن تنظيــم حلقــات تكويــن ملســاعدة املســؤولن الحكوميــن والصحافيــن 

ــات  ــود الصناع ــيطة لعق ــات البس ــل لاختاف ــم أفض ــى فه ــرى ع ــراف أخ ــة أط ــدين أو أي ــات املجتمــع امل ومجموع

االســتخراجية وتأثرهــا عــى حوكمــة الصناعــات االســتخراجية. وميكــن لهــذه األحــداث تبديــد األســاطر الشــائعة املتعلقة 

بعقــود النفــط واملعــادن باإلضافــة إىل تيســر الحــوار البنــاء بــن العــام- والخــاص البّنــاء. وتتوفــر العديــد مــن الــركات 

واملنظــات الدوليــة ملســاعدة البلــدان املعنيــة عــى تطويــر مثــل هــذه التدريبــات.

السياق التونسي: بناء القدرات في العقود

يـدل مسـتوى انعـدام الثقـة والتفهم بالنسـبة لهـذا املجال يف تونـس، أن الحاجـة ال تقتر فقط عى نـر العقود، 

وإنـا تتعـدى ذلـك لتبلغ ليشـمل مسـألة التواصـل وبناء القدرات ما من شـأنه أن يسـاعد األطـراف املتدخلة من 

نـواب ومجموعـات مـن املجتمـع املـدين وصحفيـن عـى فهـم حسـن اسـتعال املعلومـات املفصـح عنهـا بطريقة 

مسـؤولة. بإمـكان الحكومـة أن تلعـب دورا يف هـذا املسـار مـن خـال توفر املعلومات بطريقة سـهلة االسـتخدام، 

وميكـن االسـتعانة ببعـض الربامـج مثـل OGP أو EITI. وميكـن لبعـض املنظـات أيضـا كمعهـد حوكمـة املـوارد 

الطبيعيـة )NRGI( دعـم البـاد التونسـية تونـس يف بنـاء القـدرات فيا يتعلـق بالعقود.

NRGI للمزيد من المعلومات حول عمل
على كشف العقود في تونس، اتصل ب:

wheni@resourcegovernance.org  وسام هاين مسؤول برنامج تونس
ashafaie@resourcegovernance.org  أمر شافئي املحلل القانوين

 
NRGI للمزيد من المعلومات حول عمل

على كشف العقود دوليا، اتصل ب:
rpitman@resourcegovernance.org روب بيتان مسؤول برنامج الحوكمة

الفعالة والشفافة والخاضعة  الطبيعية، هو معهد ذو سياسة غري ربحية ومنظمة تشجع اإلدارة  املوارد  معهد حوكمة 
للمسائلة فيام يتعلق مبوارد النفط والغاز واملعادن من أجل الصالح العام. يقوم املعهد بذلك من خالل تقديم املشورة 

الفنية، واملدافعة، واألبحاث التطبيقية، وتحليل السياسات، وتنمية القدرات.
www.resourcegovernance.org للمزيد من املعلومات


