
 
 

 في 1200 في المملكة المتحدة؛ 1000( بتوقيت غرينتش 0900، 2009سبتمبر / أيلول7اإلثنين : محظور
)السودان/آينيا  

 
غلوبال ويتنس تحذر  ال تنسجم، إتفاقية السودان للسالمتي تقوم عليها أرقام إنتاج النفط ال  

 
ت واحدة من أطول الحروب اإلفريقية وأآثرها  للسالم بين شمال السودان وجنوبه، والتي أنه2005إن إتفاقية عام 

ولكن بينة جديدة آشفتها غلوبال ويتنس تطرح أسئلة جدية حول . دموية، إستندت على إتفاقية تقاسم العائدات النفطية
إذا آانت أرقام النفط التي نشرتها حكومة الخرطوم غير صحيحة، . "فيما إذا آانت العائدات يجري قسمتها بشكل عادل

القائمة بالحملة من  قالت  "شمال وجنوب السودان لن تكون صحيحة،قسمة النقود المتأتية من ذلك النفط بين فإن 
.>1< روزي شاربغلوبال ويتنس   

 
، هو التحليل العلني >الحاجة للشفافية في صناعة النفط السودانية:  تغذية عدم الثقة<،إن تقرير غلوبال ويتنس

فهذا التقرير يسجل آيف أن أرقام النفط المنشورة من قبل حكومة الوحدة الوطنية في . ةاألول ألرقام السودان النفطي
 الوحدات  الوطنية الصينية، ُمشغل بتروليومشرآة الخرطوم هي أصغر من األرقام المكافئة لها المنشورة من قبل 

قع بالكامل في الشمال، تي ت والاتوحدمن بين هذه البوحدة األرقام المتعلقة ففي الوقت الذي نرى فيه أن . النفطية
 الخاضعة لتقاسم العائدات وحدات األرقام المتعلقة بالفإن خضع لتقاسم العائدات، تتطابق بشكل تقريبي، توبالتالي ال
: >2< فروقات الآانت حيث . التتطابق  

2007 في غريتر نايلنفط    شرآة تشغيلوحدةمن أجل % 9+   
2007بيترودار في  شرآة تشغيل وحدةمن أجل % 14+   
2005 في  إنرجي و بتروغريتر نايل  شرآة تشغيل نفط وحدةمن أجل % 26+   

 
ولم تكن مقارنة أرقام الحكومة وتلك . إلنتاج النفط في السودانوحدات  من بين سبعة وحدات تغطي هذه األرقام ستة 

. توافر أرقام الشرآةوذلك لعدموايت نايل شرآة تشغيل نفط وحدة العائدة للشرآة ممكنة من أجل   
 

فلو وجد أن أرقام النفط المنشورة من . إن عدم التطابقات بهذه المقادير الكبيرة على األرجح تمثل مبالغ نقدية ضخمة
 600حكومة الجنوب أآثر من الستحقت على سبيل المثال، % 10قبل حكومة الوحدة الوطنية آانت أقل من المنقولة بـ

 دوالر من عائدات ات مليار6على أساس أن حكومة جنوب السودان قد تلقت أآثر من ادا إستن(مليون دوالر أمريكي 
.ميزانيات الجنوب السنوية المخصصة للصحة وللتعليموهذا أآثر من ثالثة أضعاف ). النفط منذ توقيع إتفاقية السالم  

 
فمالم . برز الحاجة للشفافية، ولكنها ُتنتائج التي حصلنا عليها بالضرورة ان الخرطوم قد غشت ماليا الجنوبالتعني ال"

تستطيع حكومة جنوب السودان والمواطنون السودانيون التأآد من أن إقتسام العائدات عادل، فإن عدم الثقة ستزداد 
.قالت شارب" ، بإتفاقية السالم الخطرحيقيويمكن أن   

 
لك حكومة جنوب السودان والالمجتمع إن حكومة الخرطوم تنشر أرقاما عن مرابحها من صناعة النفط ولكن التم

: الخرطوم مسؤولة بالكامل عن تسويق وتصدير نفط الجنوبف. المدني السوداني أية طريقة للتأآد من صحة األرقام
حكومة جنوب السودان التتدخل، على . هي من يقوم بجمع األرقام حول آم من النفط يتم إنتاجه والسعر الذي ُيباع به

.من دخلها% 98 عائدات النفط تشكل الرغم من واقعة أن  
 

 حسابات ثالث  مراجعإن أرقام إنتاج النفط وبيعه والتي يعتمد عليها تقاسم العائد يجب أن تفحص صحتها من قبل"
. قالت شارب" مدفوعاتها،تشريع يقره مشرعون سودانيون يطلب من شرآات النفط الكشف عن بواسطة مستقل و

من بينهم المملكة المتحدة والواليات المتحدة والنرويج، بحاجة للعمل أآثر واقية السالم، وإن الضامنين الدوليين إلتف"



، الزبونين الرئيسين للنفط السوداني، الدفع أيضا لشفافية >4< واليابان >3<على الصين ينبغي و. لتعزيز الشفافية
   ."  أآبر، التي سوف تساعد على ضمان اإلستقرار وإمداد موثوق

/انتهى  
 
:للحصول على معلومات أآثر يرجى اإلتصال بـ   
 

  أو 00447872600860، 00442075616396: مايك دافيس على الرقم: المملكة المتحدة+
                                           mdavis@globalwitness.org

 
 ؛ أمي باري على الرقم 00254736374524: روزي شارب على الرقم): سبتمبر/ أيلول8 -2(آينيا + 

00447980664397 
 

 أو غافين هيمان على 00256477249496: روزي شارب على الرقم): سبتمبر/ أيلول8بعد (جنوب السودان + 
00256477249495: الرقم  

 
:  متاحة من موقع غلوبال ويتنس اإللكتروني، من ضمنها المقر الرئيسي لشرآة تشغيل لقطات وصور عالية الوضوح

خارطة حقول النفط  والمقر الرئيسي لشرآة تشغيل بيترودار في الخرطوم وغريتر نايل بتروليوم في الخرطوم
رسم تخطيطي يبين الفروقات بين أرقام إنتاج النفط الحكومية وتلك التي نشرتها الشرآة والمذآورة في هذه  والسودانية

.فيةالنشرة الصح  
 

مالحظات: 
 

سبتمبر في الساعة العاشرة صباحا /  أيلول7 في مؤتمر صحفي في نيروبي في  ألول مرةسوف ُيذاع هذا التقرير
لترتيب حضور المؤتمر أو للحصول على نسخة من التقرير، الرجاء اإلتصال بأمي باري على . بالتوقيت المحلي

00447980664397الرقم   
 

ظمة غير حكومية مرآزها في المملكة المتحدة تتقصى دور الموارد الطبيعية في تمويل غلوبال ويتنس هي من >1<
.الصراع والفساد حول العالم  

آتبت غلوبال ويتنس الى وزراء المالية والطاقة والتعدين في الخرطوم وشرآة بتروليوم الوطنية الصينية في >2<
.لكن وبعد مرور شهرين لم تتلَق أية ردودبكين لتسأل عن آيفية تجميع وفحص أرقام إنتاج النفط، و  

وتعتبر شرآة بتروليوم الوطنية الصينية، وهي .  تحصل الصين على خمسة بالمائة من نفطها الخام من السودان>3<
 وقد ضخت ،الشريك المساهم األآبر في جميع حقول اإلنتاج الحالية عدا حقال واحدا في السودانحكومية، شرآة 

يهدد صراع متجدد في جنوب . إستثمارات آبيرة في شرآات  إستكشاف النفط وحفر أباره ومد أنابيبه وتصديره
فإنه من مصلحة الصين إستخدام نفوذها في السودان للمساعدة في تقليل . السودان آمن الطاقة الصيني وإستثماراتها

لى الشفافية في قطاع النفط السوداني وعبر الطلب من مخاطر الصراع وذلك طريق وسائل من بينها التشجيع ع
.التي تدفعها لحكومة الخرطومدفوعات المالية شرآاتها المملوآة حكوميا نشر ال  

هي أحد الُمشترين الرئيسيين للنفط السوداني، والذي تستخدمه في مصافيها وآوقود لتشغيل محطات و اليابان >4<
يع التعامل مع نفط السودان التي تستطوالعالمية النفط صفية تعدد آبير من محطات ان يوجد في الياب. توليد الطاقة لديها

ينبغي على اليابان إستخدام وسيلة الضغط المتأتية من شبه إحتكارها . مزيج دار عالي الحموضةآثر وفرة وهو األ
. لعملية تصفية مزيج دار لحث السودان على تبني التوصيات الواردة في هذا التقرير  

 
 :مالحظات على أرقام إنتاج النفط

 
الوحدات  (2007بين أرقام الحكومة لإلنتاج وأرقام الشرآة من أجل وحدات غريتر نايل بتروليوم في % 9فرق + 
)4 و2و1  

mailto:mdavis@globalwitness.org


إن شرآة بتروليوم الوطنية الصينية هي الُمشغل لهذه .  مرخصة لشرآة تشغيل غريتر نايل بتروليوم4 و2و1الوحدات 
إنتاج النفط اليومي بقي عند " أن 2007آر تقرير شرآة بتروليوم الوطنية الصينية السنوي لعام ويذ. الوحدات

وعند . تذآر وزارة المالية في الخرطوم أرقام إنتاج النفط بالبراميل شهريا.  من أجل هذه الوحدات"  برميل 270,000
في شهر ( برميال 230,130 آان 2007ي في عام ماتنتجه يوميا، فإن اإلنتاج األصغري اليومتحويل هذه األرقام الى 

بكلمات آخرى فإنه حتى ). مارس/في أذار( برميال 256,273واإلنتاج األقصى اليومي آان ) نوفمبر/ثانيتشرين ال
. الشهر األآثر إنتاجية حسب الحكومة آان أقل إنتاجية من الرقم المنشور من قبل شرآة بتروليوم الوطنية الصينية

.  برميال يوميا245,614 تذآر وزارة المالية في الخرطوم أن اإلنتاجية آانت 2007الل آامل عام وبالمتوسط خ  
. أصغر من الرقم المقدم من قبل ُمشغل واحدات النفط% 9وإن هذا الـ  

 
)7 و3الوحدتان   (2007بين أرقام الحكومة لإلنتاج وأرقام الشرآة من أجل وحدة بيترودار في % 14الفرق +   

وشرآة بتروليوم الوطنية الصينية هي الُمشغل . وحدتين الثالثة والسابعة مرخصتان لشرآة التشغيل بيترودارإن ال
 10وصل الى " أن إنتاج النفط 2007ويذآر تقرير شرآة بيتروليوم الوطنية الصينية السنوي لعام . لهاتين الوحدتين

 الخام السوداني الموجودة على موقع إدارة الحكومة وبإستخدام آثافة النفط. لهاتين الوحدتين" ماليين طن متري
تذآر وزارة .  برميل يوميا مليون74.5األمريكية لمعلومات الطاقة على شبكة اإلنترنيت، فإن ذلك اإلنتاج يعادل 

.  مليون برميل يوميا64.0 آان 7 و3 من الوحدتين 2007أن اإلنتاج لعام المالية في الخرطوم   
. من تلك المذآورة من قبل شرآة النفطأقل% 14هذا الـوإن    
 

بين أرقام الحكومة لإلنتاج وأرقام الشرآة من أجل وحدات غريتر نايل بتروليوم وبترو إنرجى في % 26الفرق + 
)6و4و2و1الوحدات  (2005عام   

 6م  سوية والمرخصة لشرآة تشغيل غريتر نايل بتروليوم والوحدة رق4و2و1هذه األرقام هي إلنتاج الوحدات 
ويذآر تقرير شرآة بتروليوم . شرآة بتروليوم الوطنية الصينية هي الُمشغل لهذه الوحدات. المرخصة لبترو إنرجي

 مليون طن 16.38وصل إنتاج الخام [...] مشاريعنا في الشودان ] في"[ أنه 2005الوطنية الصينية السنوي لعام
ة على موقع إدارة الحكومة األمريكية لمعلومات الطاقة على وبإستخدام آثافة النفط الخام السوداني الموجود". متري

لقد نشرت حكومة الخرطوم أرقاما عن حجم النفط الُمنتج . مليون برميل122شبكة اإلنترنيت، فإن ذلك اإلنتاج يعادل 
ودة على وتذآر االرقام الموج. ، ولكنها لم تنشر األرقام المتعلقة بالوحدة السادسة2005 لعام 4و2و1في الوحدات 

لقد تم .  مليون برميل75.8 آانت 2005 في عام 4 و2و1الموقع اإللكتروني لوزارة المالية أن اإلنتاج في الوحدات 
ومن أجل التحفظ، أعتمد التقدير األآبر، المأخوذ الحصول على ثالثة تقديرات لحجم النفط الُمنتج في الوحدة السادسة، 

 6 و4و2و1هذا يضع اإلنتاج اإلجمالي األعظمي في الوحدات . ية اإللكترونيمن موقع شرآة بتروليوم الوطنية الصين
. مليون برميل90.7حسب حكومة الخرطوم وشرآة بتروليوم الوطنية الصينية عند   

.الرقم المذآور في تقرير شرآة بتروليوم الوطنية الصينية السنويأقل من % 26وإن هذا   
 

الوحدة السادسة  . 2007إلنتاج وأرقام الشرآة من أجل الوحدة السادسة لعاماليوجد فرق هام بين أرقام الحكومة ل+ 
ويذآر تقرير شرآة بتروليوم . شرآة بتروليوم الوطنية الصينية هي الُمشغل لهذه الوحدة.  إنرجيبترولُمرخصة 

تذآر .  السادسة برميل يوميا في الوحدة40,000" أآثر من" أن إنتاج النفط بقي عند 2007الوطنية الصينية لعام 
في آانون ( برميل يوميا 36,027 تراوح بين 2007وزارة المالية في الخرطوم أن اإلنتاج اليومي خالل عام 

 برميل 39,280 آان 2007بالمتوسط خالل آامل عام ). أغسطس/في آب( برميل يوميا 42,454و ) يناير/الثاني
 برميل يوميا المذآور من قبل شرآة النفط، على الرغم من 40,000واليوجد فرق آبير بين هذا الرقم والرقم يوميا، 

. شرآة بتروليوم الوطنية الصينيةتآما ذآر,  برميل يوميا40,000" أآثر من"أنه فعليا ليس   
______________________________________________________________ 

 
 
 


