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الدولية(، و«املبادرة  الشفافية  اللبناين ملنظمة  )الفرع  - ال فساد«  الشفافية  لتعزيز  اللبنانية  »الجمعية  ُكّل من  ُتحيي  بيروت، 
اللبنانية للنفط والغاز«، جمعية »كلنا إرادة«، ومنظمة »استدام البرتول والطاقة«، جهود وزير الطاقة واملياه ندى البستاين، 
من خالل إطالق العملية االنتخابية لـ »مجموعة أصحاب املصلحة« املتعددين، وهي خطوة رضورية نحو انضامم لبنان إىل 

.EITI -نادي البلدان التي تطبق معيار الشفافية العاملي، وباألخص مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية

وبينام نعرتف بأهمية اتخاذ هذه الخطوة نحو تعزيز الشفافية واملسائلة، فإننا نؤكد عىل أهمية تطبيق املواد القانونية املذكورة 
يف الترشيعات الوطنية. يف الواقع، يحتوي القانون 2018/84 »تعزيز الشفافية يف قطاع النفط والغاز« والقانون 2017/28 »الحق 
يف الوصول إىل املعلومات« عىل مواد قانونية كان ينبغي أن تنفذها بالفعل املؤسسات الحكومية اللبنانية. لهذا الغرض، فإننا 

نحث مجلس الوزراء، وزارة الطاقة واملياه، ووزارة املالية عىل اتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق األحكام القانونية أدناه.

على مجلس الوزراء:

- إصدار مرسوم »السجل البرتويل« عىل وجه الرسعة نظرًا لكونه أداة عملية ملكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية يف 
قطاع البرتول. لذلك، فإن وزارة الطاقة واملياه، من خالل »هيئة إدارة قطاع البرتول«، مدعوة إىل التشاور مع املجتمع 
املدين حول أحكام مرسوم »السجل البرتويل« قبل تحويله إىل مجلس الوزراء للمصادقة عليه. سيكّون السجل البرتويل 
إطار قانوين أسايس لتعزيز مبادئ اإلفصاح عن ملكية االنتفاع وفًقا لقانون »تعزيز الشفافية يف قطاع البرتول« رقم 2018/84، 

.EITI وكرشط أسايس أيضًا للتطبيق والرّتشح إىل

على وزارة الطاقة والمياه: 

- نرش كشوفات الحساب الذي تحتفظ به مديرية املنشآت النفطية يف املرصف املركزي اللبناين، والذي يتم فيه االحتفاظ 
رقم  القانون  من   3 املادة  تشري  الواقع،  األبعاد. ويف  وثالثية  ثناية  الزلزالية  املسوحات  مبيعات  عن  الناتجة  باإليرادات 
2010/132 »قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية« إىل أن جميع اإليرادات الناتجة عن األنشطة البرتولية يجب أن تكون 
محفوظة يف »الصندوق السيادي« )Sovereign Wealth Fund( الذي سينشأ مبوجب القانون. ولتحقيق هذه الغاية، اختار 
وزراء الطاقة واملياه السابقون وضع العائدات الناتجة عن مبيعات بيانات املسوحات الزلزالية ثنائية وثالثية األبعاد يف 
حساب منفصل تحتفظ به مديرية املنشآت النفطية. ومبا أن املادة 12 من قانون »تعزيز الشفافية يف قطاع البرتول« ُتلزم 
مجلس الوزراء والوزارات ذات الصلة بنرش اإليرادات الناتجة عن األنشطة البرتولية، ُيطلب من وزارة الطاقة واملياه نرش 

كشوفات الحساب املذكور أعاله.

التشغيلية  اإلدارة  أجل  السابق سيزار أيب خليل ورشكة »روزنفت« من  الطاقة واملياه  ما بني وزير  العقد املوقع  - نرش 
ملنشآت طرابلس النفطية يف لبنان، وفًقا لقانون »الحق يف الوصول إىل املعلومات« رقم 28/2017.

- الكشف من خالل »هيئة إدارة قطاع البرتول« عن جميع البيانات والدراسات املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة فيام يتعلق 
بجميع األنشطة البرتولية مبوجب قانون »تعزيز الشفافية يف قطاع البرتول« رقم 2018/84، املادة 11.2.

جمعية »ال فساد«، »المبادرة اللبنانية للنفط والغاز«، جمعية »كلنا إرادة«، و«منظمة استدام 
البترول والطاقة« تطالب مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية تطبيق قانون 

»تعزيز الشفافية في قطاع الغاز والنفط« وقانون »الحق في الوصول إلى المعلومات« 
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- الكشف عن األسامء واملنتفعني املستفيدين من جميع الرشكات التي حصلت عىل عقود من الباطن)subcontract( من قبل 
الكونسورتيوم الحايل الفائز بالرتاخيص البرتولية عىل البلوكات 4 و9، مبوجب قانون »تعزيز الشفافية يف قطاع البرتول« 

رقم 2018/84، املادة 10.7.

على وزارة المالية: 

- نرش بيانات املدفوعات املتعلقة برسوم الطلبات التي تتقدم بها الرشكات امُلشاركة يف جولة الرتاخيص األوىل، مبوجب 
قانون »تعزیز الشفافیة يف قطاع النفط« رقم 2018/84، المادة 9.3.

إىل  الوصول  يف  »الحق  وقانون  والغاز«  النفط  قطاع  يف  الشفافية  »تعزيز  قانون  تنفيذ  أن  عىل  التأكيد  نود  الختام،  يف 
املعلومات« من قبل مجلس الوزراء اللبناين ووزارة الطاقة واملياه ووزارة املالية يرسل إشارة واضحة حول التزام املؤسسات 

.EITI العاّمة اللبنانية بتعزيز الشفافية، قبل االنضامم إىل مبادرة

###

للمزيد من املعلومات يرجى التواصل مع:

األستاذ جوليان كورسون- املدير التنفيذي لجمعية »ال فساد« عرب الهاتف 76553336
األستاذة ديانا قييس- املديرة التنفيذية يف املبادرة اللبنانية للنفط والغاز عرب الهاتف 03981571


