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الر�سائل الرئي�سية

•   اأغلب احتياطيات تون�س من النفط والغاز غري قابلة لال�ستغالل جتاريًا يف ظل اأ�سعار النفط 

احلالية، حيث اإن تكلفة الإنتاج اأعلى بكثري من الأ�سعار. وقد اأدى ذلك اإىل تباطوؤ العمليات 

وتعطيل املفاو�سات ب�ساأن ال�سفقات امل�ستقبلية.

•   قد يوؤدي العتماد على ا�ستخراج الفو�سفات اإىل نق�س الإيرادات يف املناطق املنِتجة يف تون�س، 

واإىل تفاقم التوترات حول الآثار الجتماعية والبيئية للتعدين يف تلك املناطق. 

•   ت�ستورد تون�س غالبية احتياجاتها من الطاقة من اخلارج. انتهزت احلكومة فر�سة انخفا�س 

اأ�سعار الوقود حاليًا ل�سحب دعم الوقود يف البالد. ومع ذلك، فمن غري املرجح اأن تنتج تون�س 

موارد كافية لتحقيق ا�ستقاللها يف جمال الطاقة، وذلك رغم اهتمامها بال�سعي ل�ستغالل الغاز 

ال�سخري. وقد تعطلت م�ساريعها للطاقة املتجددة التي كان من املوؤّمل اأن تنتج 30% من 

احتياجاتها من الكهرباء.

•   ل تزال حوكمة القطاع ال�ستخراجي يف تون�س �سليمة، وقد اأبدى الوزير اجلديد للطاقة واملناجم 

والنتقال الطاقي التزاًما بال�سفافية. 

موجز باالآثار االقت�سادية لوباء فريو�س كورونا

يف اأبريل، توقع البنك الدويل اأن ينكم�س القت�ساد التون�سي بن�سبة 4% يف عام 2020. قبل الوباء، كان 

من املتوقع اأن ينمو القت�ساد باأكرث من 2%. ا�ستندت التوقعات بانكما�س اقت�سادي بن�سبة 4% اإىل 

افرتا�سات �سملت فر�س اإجراءات للتباعد الجتماعي وقيوٍد على ال�سفر ملدة �سهرين اإىل ثالثة اأ�سهر، ما 

يوؤدي اإىل انكما�س كبري يف قطاع ال�سياحة. انخف�ست العائدات ال�سهرية لل�سياحة يف تون�س بن�سبة %30 

يف مار�س 2020 مقارنًة مبار�س 2019. اأدى النخفا�س يف ال�سياحة وكذلك اإجراءات الإغالق الوطنية اإىل 

احلد من الن�ساط القت�سادي غري الر�سمي الذي ي�ستوعب اأكرث من 30% من العمالة يف تون�س. 

يف اأبريل، تلقت تون�س 745 مليون دولر اأمريكي من متويل الطوارئ يف اإطار اآلية التمويل ال�رسيع 

التابعة ل�سندوق النقد الدويل مل�ساعدة ال�سلطات على التعامل مع جائحة فريو�س كورونا. لن يكون 

بو�سع احلكومة طلب القرو�س من اأي م�سدر اآخر لأن تون�س لديها بالفعل ن�سبة عالية للّدْين اإىل الناجت 

املحلي الإجمايل )تتجاوز 80%(. توا�سل تون�س �سداد ديونها للحفاظ على م�سداقيتها الدولية و�سمان 

احل�سول على متويل يف امل�ستقبل. تطلب الدولة من املواطنني وال�رسكات التربع لدعم ال�ستجابة الوطنية 

يف قطاع ال�سحة، كما فر�ست "تربعًا" اإلزامًيا من خالل اخل�سم من مرتبات موظفي اخلدمة املدنية. كان 

هذا اأمرًا مثرًيا للجدل للغاية، و�سّكل تهديدًا لال�ستقرار الجتماعي يف تون�س.

لتاأثري  االأّويل  التقييم  تون�س: 

القطاع  على  كورونا  فريو�س  جائحة 

املوارد اإدارة  وق�سايا  اال�ستخراجي 

هاين و�سام 

هذه واحدة من �سل�سلة 

الإحاطات الُقطرية التي 

اأعدها معهد حوكمة املوارد 

الطبيعية )NRGI( لتلخي�س 

الو�سع الراهن ب�ساأن وباء 

كورونا واآثاره القت�سادية. 

يخ�سع التحليل الذي تت�سمنه 

هذه ال�سل�سلة للتغرّيات يف 

الأو�ساع، وقد يجري حتديثه 

يف الوقت املالئم.

https://www.worldbank.org/en/country/tunisia/publication/economic-update-april-2020?cid=mena_fb_mena_en_ext
https://www.worldbank.org/en/country/tunisia/publication/economic-update-april-2020?cid=mena_fb_mena_en_ext
https://theworldnews.net/tn-news/l-onu-prevoit-un-taux-de-croissance-de-2-pour-la-tunisie-en-2020
https://theworldnews.net/tn-news/l-onu-prevoit-un-taux-de-croissance-de-2-pour-la-tunisie-en-2020
https://carnegieendowment.org/sada/81686
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/19/55/Rapid-Financing-Instrument
https://uk.reuters.com/article/uk-tunisia-coronavirus-health/tunisia-asks-citizens-for-donations-to-help-tackle-coronavirus-idUKKBN2120SX
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/collection/country-assessments-coronavirus-pandemic-economic-crisis
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/collection/country-assessments-coronavirus-pandemic-economic-crisis
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تون�س: التقييم االأّويل لتاأثري جائحة فريو�س كورونا على القطاع اال�ضتخراجي وق�ضايا اإدارة املوارد

التاأثري على قطاع النفط والغاز

بح�سب م�سوؤولني يف وزارة الطاقة واملناجم، فاإن 70% من امتيازات النفط والغاز احلالية يف تون�س لي�ست 

جُمدية اقت�سادًيا يف ظل اأ�سعار النفط احلالية. وا�سلت حقول النفط والغاز احلالية الإنتاج، ولكنها خّف�ست 

اإنتاجها ب�سبب النخفا�س العاملي يف اأ�سعار النفط. بالن�سبة للعمليات البحرية للنفط والغاز، تتجاوز تكلفة 

الإنتاج ال�سعر احلايل للربميل بكثري )ترتاوح تكلفة الإنتاج للحقول البحرية بني 80 و 100 دولر اأمريكي 

للربميل(. لن تبداأ حقول النفط والغاز اجلديدة املخطط لها يف الإنتاج لأنها غري جُمدية اقت�سادًيا بالأ�سعار 

احلالية. لقد اأوقف امل�ستثمرون املحتَملون املفاو�سات، ولكنهم قد ي�ستاأنفونها يف امل�ستقبل اإذا زادت الأ�سعار.

ُتعّد �رسكة النفط الوطنية التون�سية )ETAP( لعبًا رئي�سيًا يف قطاع الطاقة يف البالد. ُت�سهم ال�رسكة يف 

اإنتاج 80% من النفط و 70% من الغاز، �سواًء ك�رسيك من خالل م�رسوع م�سرتك )نظام امل�ساركة( اأو 

ك�ساحبة الرخ�سة )نظام مقا�سمة الإنتاج(. تفتقر ال�رسكة اإىل القدرات الفنية واملالية للعمل مبفردها، 

ومن املرجح اأن تعيد الآثار القت�سادية لوباء فريو�س كورونا فتح النقا�س حول دور �رسكة النفط 

الوطنية يف ال�سياق التون�سي. بداأ حقل غاز نوارة، الذي اقرت�ست له �رسكة ETAP 75 مليون دولر 

اأمريكي من بنك التنمية الأفريقي، الإنتاج يف فرباير 2020. ومع ذلك، �ستنخف�س �رسعة الإنتاج ب�سبب 

القيود املفرو�سة على حركة النا�س ب�سبب وباء فريو�س كورونا.

التاأثري على قطاع التعدين

كان قطاع التعدين يواجه حتديات كبرية حتى قبل تف�سي جائحة فريو�س كورونا. كان ا�ستخراج 

الفو�سفات ينخف�س ب�سبب الحتجاجات الجتماعية يف املناطق املنِتجة حول تاأثري التعدين على البيئة 

والطلب على العمالة. بداأت هذه الحتجاجات يف عام 2008 وا�ستدت بعد عام 2011. وفق املعلومات التي 

قدمتها وزارة الطاقة واملناجم، ُتعّد وترية ال�ستخراج اأقل من املتوقع. وفًقا مل�سادر ال�سناعة، مل تكن 

�سادرات الفو�سفات يف الأ�سهر الأربعة الأوىل من عام 2020 منخف�سة ب�سكل ملحوظ عن نف�س الفرتة من 

العام املا�سي ولكن يبدو اأن ال�سادرات كانت من نواجت ا�سُتخِرجت يف ال�سابق.

�ستوؤدي جائحة فريو�س كورونا اإىل تفاقم الق�سايا الجتماعية والبيئية التي تواجه قطاع التعدين، 

وخا�سًة يف حو�س تعدين قف�سة. يعني اعتماد املنطقة على �سناعة الفو�سفات كمجال التوظيف الرئي�سي 

فيها اأن املنطقة معّر�سة للتاأثر ب�سدة باأي انخفا�س كبري يف اإنتاج الفو�سفات. عالوًة على ذلك، قد توؤدي 

الحتجاجات الجتماعية اإىل ا�سطرار �رسكة قف�سة للفو�سفات )CPG( اململوكة للدولة للحفاظ على فر�س 

العمل اأو تو�سيعها بطريقة غري م�ستدامة. يف عام 2019، اأبلغت وكالة رويرتز عن الآلف من "العمال 

الأ�سباح" - وهم اأ�سخا�س على قوائم رواتب �رسكة قف�سة للفو�سفات ولكنهم ل يعملون فيها.

التاأثري على االإيرادات

ل ُتعّد تون�س اقت�ساًدا يعتمد على املوارد الطبيعية. ومع ذلك، �سي�ساعف انخفا�س الإيرادات من القطاع 

ال�ستخراجي التحديات القت�سادية التي ُيحتمل اأن تواجهها البالد ب�سبب تاأثري جائحة فريو�س كورونا 

على ال�سياحة والقطاع غري الر�سمي الذي يعتمد عليه كثري من التون�سيني يف معي�ستهم.

ت�ستورد تون�س 75% من طاقتها من اخلارج، ما يوؤثر �سلبًا على امليزان التجاري للبالد. يف اأبريل، اتخذت 

احلكومة، ُم�ستفيدًة من انخفا�س �سعر النفط الدولية، خطوات من اأجل اإلغاء دعم الوقود يف البالد. باإلغاء 

الدعم عندما يكون ال�سعر منخف�ًسا، ل يلحظ التون�سيون على الفور اأي ارتفاع حاد يف تكلفة الوقود، 

ولكن اإذا انتع�ست اأ�سعار النفط العاملية، ف�سيحدث ذلك. وردًا على الحتجاجات ب�ساأن اإلغاء الدعم، كررت 

احلكومة عزمها على حتقيق الكتفاء الذاتي من الطاقة من خالل مراجعة اأجزاء من قانون النفط والغاز 

ومنح احلوافز لت�سجيع م�ستثمري النفط والغاز على العمل يف تون�س. النظام املايل التون�سي للمحروقات 

غري جذاب للم�ستثمرين؛ حيث يتجاوز ن�سيب احلكومة 75%، بينما ُتعّد الإمكانات اجليولوجية حمدودة 

وتكلفة ال�ستك�ساف والإنتاج مرتفعة.

قالت احلكومة اأي�ًسا اإنها �ستتبنى اإطاًرا قانونًيا جديًدا لقطاع املحروقات غري التقليدي )الغاز ال�سخري 

ب�سكل اأ�سا�سي(. يف حني اأبدى امل�ستثمرون يف ال�سابق بع�س الهتمام بالغاز ال�سخري يف تون�س، فاإن 

ال�سطراب القت�سادي احلايل، وانخفا�س �سعر الغاز، وحقيقة اأن العديد من امل�ستثمرين �سي�سطرون 

اإىل �سد الأحزمة، يعني اأن الإطار القانوين قد ل يكون كافيًا لتحفيز ال�ستثمار يف امل�ستقبل.

https://twitter.com/intent/tweet?text=According%20to%20officials%20within%20the%20Ministry%20of%20Energy%20and%20Mines,%2070%20percent%20of%20Tunisia’s%20existing%20oil%20and%20gas%20concessions%20are%20not%20economically%20viable%20at%20current%20oil%20prices.%20%20via%20@NRGInstitute%20https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/tunisia-assessment-coronavirus-extractive
https://twitter.com/intent/tweet?text=According%20to%20officials%20within%20the%20Ministry%20of%20Energy%20and%20Mines,%2070%20percent%20of%20Tunisia’s%20existing%20oil%20and%20gas%20concessions%20are%20not%20economically%20viable%20at%20current%20oil%20prices.%20%20via%20@NRGInstitute%20https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/tunisia-assessment-coronavirus-extractive
https://twitter.com/intent/tweet?text=According%20to%20officials%20within%20the%20Ministry%20of%20Energy%20and%20Mines,%2070%20percent%20of%20Tunisia’s%20existing%20oil%20and%20gas%20concessions%20are%20not%20economically%20viable%20at%20current%20oil%20prices.%20%20via%20@NRGInstitute%20https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/tunisia-assessment-coronavirus-extractive
https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/04/tunisia_gas_pipeline_project_spot-check_report_eng.pdf
https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/04/tunisia_gas_pipeline_project_spot-check_report_eng.pdf
https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/222325/nawara-starts-in-tunisia/
https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/222325/nawara-starts-in-tunisia/
https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/04/tunisia_gas_pipeline_project_spot-check_report_eng.pdf
https://www.facebook.com/photo?fbid=134523908162246&set=a.125431529071484
https://www.argusmedia.com/en/news/2105235-tunisian-dap-exports-flat-in-april-tsp-up
https://www.facebook.com/photo?fbid=134523908162246&set=a.125431529071484
https://uk.reuters.com/article/us-tunisia-economy-insight/ghost-workers-sap-tunisias-phosphate-wealth-idUKKCN1QO14H
https://www.mees.com/2020/4/17/economics-finance/tunisia-moves-to-eliminate-fuel-subsidies/3c8b2fc0-80c5-11ea-b07f-d390015e18e3
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/tunisia-upstream-petroleum-fiscal-regime-oil-gas
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بالإ�سافة اإىل ذلك، تلتزم تون�س باإنتاج 30% من الكهرباء من م�سادر الطاقة املتجددة بحلول عام 2030. 

ومع ذلك، اأوقفت جائحة فريو�س كورونا م�ساريع الطاقة املتجددة. وقد اأعرب امل�سوؤولون احلكوميون 

عن قلقهم من اأن هدف 30% مل يعد قاباًل للتحقيق يف غ�سون الإطار الزمني املُحدد.

التاأثري على ق�سايا اإدارة املوارد الطبيعية

مل ت�سهد تون�س اأي تراجع عن ال�سفافية خالل جائحة فريو�س كورونا حتى الآن. على العك�س من ذلك، 

ك�سفت وزارة الطاقة واملناجم ب�سكل ا�ستباقي عن املعلومات من خالل �سفحة الوزارة على الفي�سبوك، 

حيث قدم امل�سوؤولون حتديثات ب�ساأن ق�سايا مثل الإنتاج واأ�سعار الوقود، وخا�سًة م�ستوى الدعم. يتمتع 

الوزير اجلديد للطاقة واملناجم والنتقال الطاقي، املُعنيَّ يف فرباير، ب�سجل جيد يف جمال ال�سفافية. اأثناء 

توليه املن�سب الوزاري نف�سه ملدة �سبعة اأ�سهر يف عام 2016، اأ�رسف الوزير على الن�رس الأّويل جلميع 

عقود النفط والتعدين. جزئيًا، ُتعّد اإعادة تعيينه وزيرًا ا�ستجابًة ملطالبات من املجتمع املدين.

مت تعليق م�سار الن�سمام ملبادرة ال�سفافية يف جمال ال�سناعات ال�ستخراجية )EITI( عملًيا لأنه مل يكن 

من املمكن عقد اجتماعات ب�سبب اجراءات احلجر ال�سحي والقيود املفرو�سة على حركة النا�س. مبادرة 

EITI هي منظمة عاملية تن�رس تقارير ال�سفافية ال�سنوية احلكومية وال�سناعية يف قطاع النفط والغاز 
والتعدين وتقدم اقرتاحات حول الكيفية التي ميكن بها للدول وال�رسكات حت�سني حوكمة ا�ستخراجها.

يف خطوة غري م�سبوقة يف جمال ال�سفافية واحلوكمة، اأعلنت احلكومة يف �سهر ماي عن اإجراء تقييم �سامل 

ت�ساركي لقطاع املحروقات. و�ست�سمل هذه املهمة ممثلني عن املجتمع املدين اإىل جانب هيئات الرقابة الر�سمية.

فيما يتعلق بالق�سايا الأخرى حلوكمة املوارد، طلبت ال�رسكات يف القطاع ال�ستخراجي من احلكومة 

متديد مدة تراخي�س ال�ستك�ساف ملراعاة حقيقة اأن ال�رسكات ل ت�ستطيع العمل اأثناء احلجر ال�سحي. 

كما طلبت تخفي�س املبلغ املطلوب ك�سمان م�رسيف. )تطلب احلكومة �سمانات م�رسفية من ال�رسكات 

حلثها على حتقيق اللتزامات.( يف وقت كتابة هذا التقرير، مل يكن من الوا�سح ما اإذا كانت احلكومة 

�ستتخذ اأي اإجراء ب�ساأن هذه الطلبات.

النظرة امل�ستقبلية

�سّلطت جائحة فريو�س كورونا ال�سوء على قطاع الطاقة، حيث اأّثرت على القطاع ال�ستخراجي وعلى 

دعم تون�س للوقود وال�سيا�سات العامة لقطاع الطاقة. من غري املحتمل اأن ت�سهد البالد ال�ستثمار الإ�سايف 

املاأمول يف النفط والغاز ب�سبب انخفا�س الأ�سعار العاملية للنفط والغاز وتداعيات ذلك على قرارات 

امل�ستثمرين والنتيجة النهائية )وهي عوامل ُي�ساعف النظام املايل التون�سي للنفط والغاز من تاأثريها(. 

تبدو ا�سرتاتيجية تون�س لل�سعي ل�ستغالل النفط والغاز ال�سخريني عالية املخاطر، نظرًا لالحتمالية 

املحدودة لتوفر امل�ستثمرين واملخاوف البيئية التي مت التعبري عنها بالفعل يف تون�س ب�ساأن مثل هذه 

التحركات. يف �سوء التحديات التي تواجه اأي جهد ل�ستغالل الغاز ال�سخري، يجب على احلكومة النظر 

يف م�ساعفة جمهوداتها لبلوغ هدفها يف جمال الطاقة املتجددة لعام 2030.

حان الوقت لتون�س ملراجعة ا�سرتاتيجيتها للطاقة ودرا�سة ما اإذا كان اإنتاج الطاقة املحلي ميكن اأن يبتعد 

عن تركيزها على املحروقات . ينبغي اأن ي�سمل ذلك مراجعة وا�سحة لقيمة ودور �رسكة النفط الوطنية 

 .ETAP التون�سية

تتطلب التحديات امل�ستمرة يف منطقة احلو�س املنجمي بقف�سة اتباع نهج �سامل وا�ست�ساري، نهٍج يقلل 

من العتماد غري امل�ستدام على قطاع الفو�سفات لتوفري �سُبل العي�س.

.)NRGI( و�سام هاين هو املدير الُقطري لتون�س مبعهد حوكمة املوارد الطبيعية

The Natural Resource Governance Institute, an independent, non-profit organization, helps people 
to realize the benefits of their countries’ oil, gas and mineral wealth through applied research, and 
innovative approaches to capacity development, technical advice and advocacy.  
Learn more at www.resourcegovernance.org
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