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مرفأ بريوت :اإلصالح الرضوري لنظام الحوكمة
كجزء من مرشوع إعادة إعامر مرفأ بريوت (مرفأ بريوت) ،تعتزم الحكومة اللبنانية النظر يف إعادة
هيكلة نظام حوكمة املرفأ واالرتقاء به إىل مستوى املعايري الدولية .يف الوقت الحايل ،يخضع املرفأ
إلدارة اللجنة املؤقتة «إدارة وتشغيل مرفأ بريوت ( ،»)GEPBإمنا مل يتم تحديد وضعها بشكل
واضح.
يف الوقت الحايل ،تدير رشكة  GEPBالعمليّات يف مرفأ بريوت .وكونها صاحبة امتياز يف املرفأ،
تتمتع باستقاللية نسبية تجاه السلطات اللبنانية ،وتعترب مسؤولة بشكل خاص عن االستثامرات
املرفئية الضخمة ،بحيث توكل إدارة عمليات التشغيل ،ال سيام تلك املتعلّقة مبحطة الحاويات،
إىل مشغلني خاصني.
إزاء هذا الوضع ،وبالنظر إىل التحديات املرتبطة باألحداث األخرية ،يجري حال ًيا النظر يف إصالح
شامل لهيكل إدارة مرفأ بريوت ،بحيث تصبح إدارته متامشية مع املعايري الدولية ،عىل غرار املوانئ
الرئيسية األخرى حول العامل.

السياق
كجزء من املساعدة الفرنسية استجابة النفجار  ٤آب  ٢٠٢٠يف مرفأ بريوت يف لبنان ،حشدت فرنسا
جهودها برسعة كبرية وجمعت فريقًا من الخرباء يعملون عىل تحديد احتياجات إعادة اعامر
املرفأ واقرتاح حلول لتحسني تشغيله :من حوكمة وجامرك ورقمنة وأمن وتنمية وما إىل ذلك.
وتتوىل الوكالة الفرنسية للخربة الفنية الدولية Expertise Franceالتنسيق الفعال لهذه املهمة.

لهذا السبب ،وكجزء من دعمها للحكومة اللبنانية يف تفكريها بشأن أساليب تطور نظام حوكمة
املرفأ ،تعتزم املساعدة التقنية الفرنسية توفري عنارص تقدّم عرضً ا ايضاحيًا حول موانئ دولية رئيسية.
وعىل هذا األساس ،تم اختيار املوانئ التي شملتها الدراسة استنادًا إىل معايري مختلفة (راجع املربع
يف الصفحة الخلفية).

وتجدر اإلشارة إىل أن جميع هذه املوانئ تتوافق بشكل أو بآخر مع منوذج املرفأ املالك أو Landlord
 Portالذي ييل وصفه بشكل أكرث تحديدًا ،وهو النموذج السائد حاليًا يف املوانئ الدولية الرئيسية.

(صورة)
وضعت وكالة  Expertise Franceنه ًجا تصاعديًا يف أقرب مكان ممكن من امليدان للمساعدة يف إصالح نظام حوكمة املرفأ.
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نظام حوكمة املرفأ.
سيسمح دعم فرنسا بإدخال إصالح جذري لهيكل حوكمة مرفأ بريوت
من أجل االرتقاء به إىل مستوى املعايري الدولية يف مجال الحوكمة.
يهدف هذا النهج إىل جعل الدعم الذي تقدمه وكالة Expertise
 Franceجز ًءا من الواقع املحيل .مل نسعى إىل تكرار النامذج
املوجودة ،بل انطلقنا من الحاجة إىل وضع حل مع السلطات املحلية.
وبالتايل ،اقرتحت  Expertise Franceإنشاء معيار مرجعي للنظر
إىل املوانئ الواقعة حول البحر األبيض املتوسط والتي ميكن أن ترثي
النقاش وتعطي الحجج لصانعي القرار.

يعمل نيكو فريتونجني لصالح وكالة  Expertise Franceعىل مرشوع
 WECAPSاملتعلق بحوكمة وأمن املوانئ يف غرب ووسط إفريقيا.
أما بيار سلطان ،محامي عضو يف نقابة املحامني يف باريس ،فهو خبري
يف الرشاكات بني القطاعني العام والخاص واإلصالح املؤسيس .وقد تم
حشدهام من قبل  Expertise Franceلدعم مرفأ بريوت يف التزامه
بإصالح هيكل حوكمته بشكل جذري ،بحيث يتامىش مع املعايري
الدولية يف هذا املجال .لذلك ،فقد اعتمدا عىل نه ٍج تصاعدي يشمل
املرفأ بأكمله.

ما هي املساعدة التي ق ّدمتها فرنسا يف مجال حوكمة
مرفأ بريوت؟

إن مرفأ بريوت هو الرثوة الرئيسية للبالد ،وبالتايل فإن مثل هذا وضعت وكالة  Expertise Franceنه ًجا تصاعديًا يف أقرب مكان ممكن
اإلصالح رضوري بالنظر إىل البيئة شديدة التنافسية يف املنطقة من امليدان .لقد قمنا بزيادة عدد االجتامعات من أجل تطوير حوار مع
الهيئات اإلدارية لرشكة  GePBوعىل نطاقٍ أوسع ،مع جميع الجهات
الفرعية.
الفاعلة العامة والخاصة ،من أجل فهم الوضع وتوقعات تلك الجهات
يف مجال الحوكمة.
ستتيح هذه االجتامعات مع عنارص املرفأ بأكمله إمكانية اقرتاح عنارص
مادية وملموسة من أجل املساعدة يف صنع القرار الختيار شكل جديد
لنظام حوكمة املرفأ.

مباذا سيسمح هذا اإلصالح لنظام الحوكمة؟
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مقارنة بني  ٥موانئ رئيسية عىل أساس  ٤معايري
 ٥موانئ خضعت للدراسة
► ميناء مرسيليا البحري الكبري (فرنسا)
► ميناء طنجة املتوسط (املغرب)
► فريبورت مالطا
► ميناء مرسني الدويل (تركيا)
► ميناء بريايوس (اليونان)

 ٤معايري مقارنة

► معايري مناذج الحوكمة لضامن عدم تجانس النامذج :مرفأ عام/مرفأ خاص؛ مرفأ مالك/مرفأ خدمات
► املعيار الوظيفي :نشاط رئييس ميكن مقارنته مع نشاط مرفأ بريوت
► املعيار الجغرايف :املرافئ الواقعة بشكل رئييس يف حوض البحر األبيض املتوسط
► معيار املنافسة :املرافئ التي تتنافس مبارشة مع مرفأ بريوت
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