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مرفأ بريوت :الجامرك ،مفتاح االنتعاش االقتصادي

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.

تلعب الجامرك دو ًرا اسرتاتيج ًيا يف النشاط االقتصادي ملرفأ بريوت ،وهو نقطة الدخول الرئيسية
للسلع إىل لبنان .من أجل تعزيز االنتعاش ،تلتزم فرنسا بتقديم املساعدة الطارئة عىل مستويني:
استعادة الجامرك لقدرتها عىل العمل بالتوازي مع دعم تنفيذ اإلصالحات الهيكلية.
منذ صيف  ،٢٠١٩يعاين لبنان من أزمة اقتصادية واجتامعية وسياسية هائلة ،ازدادت سو ًءا مع
وقوع انفجار  ٤آب  ٢٠٢٠يف مرفأ بريوت ،القلب االقتصادي للبالد .كونه نقطة الدخول الرئيسية
للسلع ،ترتكز يف املرفأ  ٪٨٢من واردات وصادرات لبنان ،بينام يتم استرياد معظم املواد الغذائية
املستهلكة يف البالد .وتتض ّمن األنشطة الهامة للمرفأ أيضً ا نقل البضائع والتجارة اإلقليمية.
ويف هذا السياق ،تحشد فرنسا جهودها يف سبيل استعادة الجامرك لقدرتها عىل القيام مبهامها
األساسية.

كانت احدى األولويات االستجابة لالحتياجات املادية العاجلة بحيث ميكن للجامرك استئناف مهام
مراقبة املرفأ وعمليات التخليص الجمريك.

غري أنه يلزم مضاعفة هذا الدعم قصري األجل ،بالتزامن مع تنفيذ إجراءات لصالح اإلصالح الهيكيل
للجامرك .وتشكّل هذه التدابري رشطًا مسبقًا ال غنى عنه للسيولة يف تشغيل جامرك حديثة ورقمية
يف منظومة مرفأ يستويف املعايري الدولية.

(صورة)
تسبب االنفجار بدمار معظم البنية التحتية للجامرك ومعداتها املوجودة يف منطقة املرفأ.

Thierry Ivars

كيف تتم مواجهة التحديات؟
من الرضوري تأمني البيانات الجمركية من خالل اقتناء مركز جديد
للبيانات ،إذ تسبب االنفجار بدمار املركز السابق .فيام يتعلق
بالتخليص الجمريك ،نويص بتحديث نظام NAJM/ASYCUDA
 ،Worldاملستخدم يف التصاريح الجمركية واملحاسبة ...وبشكل عام،
يجب أن تشكّل هذه اإلجراءات جز ًءا من ديناميكية اإلصالح الهيكيل
للجامرك.

ما هو الطريق الذي ميتد أمام هذا اإلصالح؟

م

يتول
نذ ترشين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٢٠تم حشد تيريي إيفارس وهو ّ
مسؤولية عنرص الجامرك يف مهمة الخربة التي يتم تنفيذها يف إطار
الدعم ملرفأ بريوت .يقدّم أيضً ا الدعم عىل مستوى تنفيذ إجراءات
قصرية األجل ،ال سيام نرش ماسح ضويئ محمول منقول من املديرية
العامة الفرنسية للجامرك والحقوق غري املبارشة والذي يتم تطويره
بتمويل من املديرية العامة للخزانة.

كيف تأثرت الجامرك اللبنانية باالنفجار وما هي
املساعدة التي قدمتها فرنسا؟

سيسمح إصالح تنظيم الجامرك باتخاذ قرارات أكرث سالسة وبتحديث تسبب االنفجار بدمار معظم البنية التحتية للجامرك ومعداتها
أدواتها وعملياتها ،وفقًا للمعايري الدولية .وبالتايل ،ستكون العمليات املوجودة يف منطقة املرفأ ،وبالتايل فقدان األدوات التقنية الرضورية
للقيام مبهامها .سمحت املساعدة الطارئة األولية ملسؤويل الجامرك
الجمركية أكرث كفاءة وستوفر حامية أكرب للمنطقة الجمركية.
استئناف مهام املراقبة .فهذه املساعدة كانت رضورية لتجنب
االختناق االقتصادي واستئناف عمليات التخليص الجمريك .سيسمح
املاسح الضويئ املحمول التي قدّمته الدولة الفرنسية واملتوقع تسليمه
يف صيف  ،٢٠٢١بالكشف عن البضائع الخطرة ومحاربة االحتيال
بشكل أفضل.
ومع ذلك ،ال تزال هناك احتياجات وال يزال الوضع هشً ا ،ال سيام فيام
يتعلق بتكنولوجيا املعلومات الجمركية ونظام التخليص الجمريك.
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االستمرار يف اإلصالح الهيكيل

استعادة الجامرك لقدرتها عىل العمل

► دعم تنفيذ اإلصالح الجمريك :إصالح الهيكل التنظيمي ،قانون جامرك جديد ،تنفيذ الخطة
االسرتاتيجية  ،٢٠٢٣-٢٠١٩خطة إلدارة املخاطر

► مشورة :ايفاد خبري يف مجال الجامرك لضامن استمرارية الدعم (ترشين الثاين/نوفمرب
 – ٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب )٢٠٢١

►االستجابة للمخاطر التي تتعرض لها تكنولوجيا املعلومات الجمركية ونظام التخليص
الجمريك

► معدات الستئناف عمليات الرقابة :من املتوقع تسليم ماسح ضويئ محمول من قبل رشكة
 Smiths Detectionالفرنسية

►تعزيز قدرات الجامرك للوفاء باملعايري الدولية (األخالقيات ،اتفاق بشأن تيسري التجارة،
الخ) بدعم من منظمة الجامرك العاملية ورشكاء آخرين

نبذة عن EXPERTISE FRANCE
 Expertise Franceهي وكالة عامة وجهة فاعلة مشرتكة بني الوزارات يف مجال التعاون الفني الدويل ،وستنضم قريبًا إىل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (مجموعة  AFD). Expertise Franceهي ثاين أكرب
وكالة يف أوروبا تتوىل تصميم وتنفيذ املشاريع التي تعزز السياسات العامة بشكل مستدام يف البلدان النامية والناشئة .من حوكمة وأمن وبيئة وصحة وتعليم ...تعمل الوكالة يف املجاالت الرئيسية للتنمية وتساهم
إىل جانب رشكائها يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة .لتحقيق عامل مشرتك.
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