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ــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع األمــن واالئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة  يتقــدم المنتــدى المدنــي لتعزي
)أمــان( بالشــكر الجزيــل لألســتاذ مؤيــد عفانــة إلعــداده هــذه الدراســة، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي ولفريــق 

العمــل فــي ائتــاف أمــان إلشــرافهم ومراجعتهــم وتحريرهــم الدراســة. 

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2023. إدارة مخاطــر الفســاد فــي جهــاز الضابطــة الجمركيــة. رام اللــه- فلســطين.

إّن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
ــة مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف  هــذه الدراســة، وال يتحمــل أّي

الدراســة بعــد نشــرها.
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◄ الملخص التنفيذي:

أنــاط املشــّرع الفلســطيني بجهــاز الضابطــة اجلمركيــة تنفيــذ سياســة احلكومــة االقتصاديــة، ومكافحــة منتجــات املســتوطنات، 
والبضائــع الفاســدة واملنتهيــة الصالحيــة واملــزورة واملقلــدة، إضافــة الى مكافحــة التهريب اجلمركي والتهــّرب الضريبي، وغيرها. 
وجهــاز الضابطــة اجلمركيــة قــوة ضمــن قــوى األمــن الداخلــي الفلســطيني، تســري عليــه قوانــن وأنظمــة قوى األمن الفلســطيني، 
تــؤدي وظائفهــا وتباشــر اختصاصاتهــا مبوجــب القوانــن الســارية. لــذا فــإّن اجلهــاز يلعــب دورا هامــا يف التعامــل مــع القضايــا 
ذات العالقــة باملــال واالقتصــاد، ممــا يجعلــه عرضــة خملاطــر الفســاد. لــذا هدفــت الدراســة الــى حتليــل وحتديــد مخاطــر الفســاد 
يف أعمــال الضابطــة اجلمركيــة، ودرجــة احتماالتهــا وتأثيراتهــا اخملتلفــة، مــن خــالل جملــة مؤشــرات علميــة، ووضــع توصيــات 
تســاعد علــى مواجهــة هــذه اخملاطــر، واقتــراح إجــراءات وآليــات لهــا تأثيــر فعــال علــى حمايــة العاملــن مــن التعــرض خملاطــر 
فســاد محتملــة مــن أطــراف خارجيــة، ناجمــة عــن أعمالهــم وانخراطهــم يف تقــدمي اخلدمة املكلف بها جهــاز الضابطة اجلمركية.

وقــد اعتمــدت الدراســة منهجيــة علميــة، تضمنــت مراجعــة مكتبيــة معمقــة لألدبيــات ذات الصلــة مــن تشــريعات، ودراســات 
ســابقة، وغيرهــا. إضافــة الــى تطويــر جملــة مؤشــرات يف محــاور احلوكمــة )اإلطــار التشــريعي واملؤسســي، مبــادئ الشــفافية، 
قيــم النزاهــة، نظــم املســاءلة، درء مخاطــر الفســاد( ومــن ثــم حتديــد محــاور عمــل رئيســة يف مهــام الضابطــة اجلمركيــة وهــي 
)آليــات التعامــل مــع املضبوطــات، وآليــات مكافحــة عمليــات التهريــب(. ومت حتديــد دائــرة العمــل الكاملــة لــكل محــور، وفحــص 
آليــات العمــل وفــرص الفســاد املمكنــة، مــن خــالل مصفوفــة االحتماليــة واألثــر، حيــث مت تنفيــذ مقابــالت مركــزة مــع األطــراف 
ذات الصلــة، ومراجعــة تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، والدراســات الســابقة ذات الصلــة، واعتمــادا علــى ذلــك، مت 
اســتخالص حتديــد فــرص الفســاد املتوقعــة يف كل إجــراءات العمــل ذات الصلــة مبحــاور ممارســة الــدور احملــدد لــكل دائــرة، 

وإعــداد مصفوفــة تقييــم لــدرء مخاطــر الفســاد، بنــاء علــى نتائــج الدراســة.

وقــد خلصــت الدراســة الــى جملــة نتائــج أهمهــا، أن اإلطــار التشــريعي الناظــم لعمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة مقتضــب، 
ــون  ــرار بقان ــة للق ــة مفصل ــة او أنظم ــح تنفيذي ــر لوائ ــددة، وال تتوف ــاز املتع ــف اجله ــام وظائ ــر مفصــل مبــا يتناســب ومه وغي
اخلــاص بتنظيــم عمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، كمــا أن التشــريعات املرتبطــة بعمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة بحاجــة الــى 
حتديــث، وخاصــة القوانــن اخلاصــة باجلمــارك والضرائــب، كــون معظمهــا متقادمــا مــن عشــرات الســنن. كمــا أنــه بالرغــم 
مــن توافــر البنــاء املؤسســي لــدى جهــاز الضابطــة اجلمركيــة مــن خــالل وجــود هيكليــة إداريــة للجهــاز ومهــام محــددة، وارتفــاع 
يف عــدد العاملــن يف اجلهــاز مقارنــة بالســنوات الســابقة، إال أّن نســبة اإلنــاث مــا زالــت متدنيــة حوالــي )8%(، كذلــك فــإن 
إجــراءات العمــل بحاجــة الــى أدلــة ناظمــة مــن أجــل تعزيــز احلوكمــة واملأسســة. كمــا توجــد حتديــات ومعيقــات تؤثــر علــى عمــل 
اجلهــاز، أبرزهــا العمــل يف املناطــق املصنفــة )ج(، والتــي ال تخضــع للســيطرة األمنيــة الفلســطينية، ويتــم اســتغاللها لعمليــات 

التهريــب والتهــّرب اجلمركــي والضريبــي.

أّمــا يف محــور الشــفافية، فــال يتوفــر موقــع الكترونــي للجهــاز، رغــم أهميتــه، ورغــم نشــاط اجلهــاز يف نشــر تقاريــره وأخبــاره، 
ــن  ــا توجــد جلــان مختصــة للتعي ــة. كم ــا اخملتلف ــة، بأنواعه ــاز الضابطــة اجلمركي ــر جه ــه يوجــد نشــر دورّي لتقاري ــا أّن علم
والترقيــات، تعمــل بتكليــف مــن قائــد اجلهــاز، ولكــن ال يتوفــر دليــل إلجــراءات التعيــن والترقيــة، وتتوفــر خطــة اســتراتيجية 
للجهــاز، ولكنهــا غيــر منشــورة، وال يتوفــر دليــل إجــراءات مكتــوب يحــدد أســس تصنيــف املعلومــات والوثائق وتنظيم الســجالت، 

لتحديــد مــا هــو ســرّي ومــا هــو علنــّي منهــا.

أّمــا يف محــور النزاهــة، فيوجــد التــزام مبدونــة الســلوك، لكنهــا بحاجــة الــى اســتكمال، كمــا يوجــد اطــالع والتــزام بنظــام منــع 
تضــارب املصالــح الصــادر عــن مجلــس الــوزراء، وكذلــك بنظــام تلقــي الهدايــا الصــادر عــن مجلــس الــوزراء. كمــا يلتــزم اجلهــاز 
ــذا  ــع املضبوطــات، مــن خــالل تعليمــات به ــات واضحــة للتعامــل م ــه. وتوجــد آلي ــن ب ــة العامل ــة لكاف ــة املالي ــرارات الذم بإق

الشــأن، ولكــن ال يتوّفــر نظــام خــاص بالتعامــل مــع املضبوطــات منبثــق مــن القانــون أو أدلــة ارشــادّية تفصيلّيــة.

أّمــا يف محــور املســاءلة فتتوفــر هيكليــة وظيفيــة يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، ولكــن غيــر منشــورة، وتوجــد رقابــة داخليــة 
علــى الفــرق امليدانيــة، مــن خــالل دائرتــي الرقابــة واألمــن، ويوجــد نظــام شــكاوى مركــزّي ويف املديريــات، ومت اســتحداث الرقــم



5

دراسة حول: إدارة مخاطر الفساد في جهاز الضابطة الجمركية

اجملانــي )132( املتــاح لكافــة املواطنــن للتواصــل مــع اجلهــاز، وتتوفــر يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة نشــرات توعويــة مبفهــوم 
الفســاد وأشــكاله اخملتلفــة، باإلضافــة الــى املشــاركة يف ورش عمــل مــع اجلهــات ذات الصلــة، مثــل هيئــة مكافحــة الفســاد، 
او مــن خــالل التعــاون مــع مؤسســات أهليــة، مثــل ائتــالف أمــان، ولكــن ال يتوفــر دليــل اجرائــي للتعامــل مــع شــبهات الفســاد، 
كذلــك فــإّن قضيــة املضبوطــات والتهريــب مــن القضايــا الهامــة التــي ميكــن أن تتوافــر فيهــا فــرص للفســاد. وتوجــد اجــراءات 
مــن قبــل اجلهــاز لتعزيــز النزاهــة ودرء مخاطــر الفســاد، ولكنهــا بحاجــة الــى تعزيــز أكثــر مــن خــالل األنظمــة الناظمــة، واألدلــة 

االرشــادية.

ــّي خــاص بجهــاز الضابطــة اجلمركيــة، يحــدد مهــام وصالحيــات اجلهــاز  وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة َســن تشــريع تفصيل
وإجــراءات عملــه، وينظــم عالقاتــه مــع الــوزارات والهيئــات ذات الصلــة، وحتديــث التشــريعات ذات الصلــة بعمــل جهــاز 
الضابطــة اجلمركيــة، وضــرورة إقــرار قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، مــن أجــل توفيــر إطــار تشــريعّي لنشــر 
املعلومــات، خاصــة يف األجهــزة األمنيــة. وضــرورة العمــل علــى تشــكيل جلنــة وزاريــة، مــن الــوزارات ذات الصلــة، وجهــاز 
الضابطــة اجلمركيــة، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وممثلــي مؤسســات اجملتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص، للتعامــل مــع 

ــة ناظمــة. ــق احــكام قانوني ــام وف ــح الع ــا للصال ــل له املضبوطــات، واالســتثمار األمث

وضــرورة إطــالق املوقــع االلكترونــي اخلــاص باجلهــاز، والــذي يجــب أن يتضمــن نشــر تقاريــر ووثائــق اجلهــاز، وأهمّيــة 
توفيــر أدلــة ارشــادية لقضايــا هامــة مثــل )إجــراءات التعيــن والترقيــة، إجــراءات نشــر املعلومــات، التعامــل مــع املضبوطــات، 
...( وضــرورة تعزيــز جهــاز الضابطــة اجلمركيــة مــن خــالل تخصيــص موازنــات للجهــاز، ورفــده بالعناصــر املؤهلــة، ودعمــه 
لوجســتيا، وضــرورة تبنــي اجلامعــات الفلســطينية، وخاصــة جامعــة االســتقالل، والتــي ترفــد األجهــزة األمنيــة بالكــوادر، 
مســاقات متخصصــة يف النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد، وأن يتضمــن دبلــوم العلــوم اجلمركيــة املعتمــد يف جامعــة 

ــوم الفســاد، ومخاطــره. ــى مســاقات حــول مفه االســتقالل عل
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◄ مقدمة:

يعتبــر األمــن االقتصــادي ركيــزة أساســية يف الــدول واجملتمعــات اخملتلفــة، وتــزداد أهميتــه يف احلالــة الفلســطينية، كــون 
ــوق  ــة فلســطن، وســلب احلق ــاف مؤسســات دول ــى إضع ــا عل ــل يومي ــذي يعم ــالل، وال ــت حتــت االحت ــا زال ــة م فلســطن دول
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة مــن الشــعب الفلســطيني، وتعتبــر إدارات اجلمــارك والضابطــة اجلمركيــة مــن األجهــزة 
املهمــة يف الدولــة، كــون القانــون أنــاط بهــا املتابعــة امليدانيــة ملــدى إنفــاذ السياســات االقتصاديــة للدولــة، وحمايــة االقتصــاد 
ــع، ومكافحــة  ــات مــرور البضائ ــى عملي ــة عل ــا الرقابي ــى وظيفته ــة ال ــر األمــن االقتصــادي بشــكل عــام، إضاف ــي وتوفي الوطن

التهريــب والتهــرب اجلمركــي والتهريــب والتســرب الضريبــي بشــكل خــاص.

ــي تديرهــا شــركات القطــاع  ــع، والت ــه املســتمر مــع حــركات البضائ ــة، ومتاّس ــاز الضابطــة اجلمركي ــا لطبيعــة عمــل جه وتبع
اخلــاص، وقضايــا التهريــب والتهــرب اجلمركــي والضريبــي، ومــا لهــا مــن أثــر مالــّي كبيــر، فإّنــه يواجــه حتديــات مــن نــوع خــاص 
مقارنــة بباقــي أجهــزة الدولــة، ويجعــل اجلهــاز ومنتســبيه عرضــة خملاطــر الفســاد بأشــكاله اخملتلفــة. ومــن هنــا كانــت أهميــة 
تقييــم مخاطــر الفســاد يف أعمــال جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، واتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة للوقايــة مــن تلــك اخملاطــر، ويف 
مقدمتهــا تعزيــز إجــراءات احلوكمــة بشــكل عــام، وااللتــزام بقيــم النزاهــة مــن قبــل املســؤولن والعاملــن، واحتــرام  ومبــادئ 

الشــفافية يف إجــراءات العمــل، وضمــان فاعليــة نظــم املســاءلة ومكافحــة الفســاد.

العاملــون يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة هــم قــوة ضمــن قــوى األمــن الداخلــي الفلســطيني، تســري عليهــم قوانــن وأنظمــة عمل 
قــوى األمــن الفلســطيني، يــؤدون وظائفهــم ويباشــرون اختصاصاتهــم مبوجــب القوانــن الســارية، يعملــون يف امليــدان لتنفيــذ 
سياســة احلكومــة االقتصاديــة ومكافحــة اغــراق الســوق ببضائــع املســتوطنات والبضائــع الفاســدة، واملنتهيــة الصالحيــة، 
واملــزورة، واملقلــدة، اضافــة الــى مكافحــة التهريــب اجلمركــي، والتهــّرب الضريبــي، وخلــق بيئــة آمنــة للعمــل، وبالتالــي تشــجيع 
االســتثمار والنهــوض باالقتصــاد الوطنــي الفلســطيني.  تأســس اجلهــاز ســنة 1995 مبوجــب مرســوم رئاســي ويخضــع موظفــوه 

لقانــون اخلدمــة يف قــوى االمــن الفلســطيني الصــادر عــام 2005

هــدف الدراســة: حتليــل وحتديــد مخاطــر الفســاد يف أعمــال الضابطــة اجلمركيــة، ودرجــة احتماالتهــا وتأثيراتهــا اخملتلفــة، 
مــن خــالل جملــة مؤشــرات علميــة، ووضــع توصيــات تســاعد علــى مواجهــة هــذه اخملاطــر، واقتــراح إجــراءات وآليــات لهــا تأثيــر 
فعــال علــى حمايــة العاملــن مــن التعــرض خملاطــر فســاد محتملــة مــن أطــراف خارجيــة، ناجمــة عــن أعمالهــم وانخراطهــم يف 

تقــدمي اخلدمــة املكلــف بهــا جهــاز الضابطــة اجلمركيــة.

منهجية اعداد الدراسة،
اعتمدت الدراسة منهجية علمية، قائمة على املنهج العلمي التحليلي، وتضمّنت اإلجراءات التالية: 

أوال: مراجعــة مكتبيــة معمقــة لألدبيــات ذات الصلــة )تشــريعات/ دراســات/ اســتراتيجيات/ وثائــق/ نشــرات(. وخاصــة 
تقاريــر ائتــالف أمــان ذات الصلــة، واملنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن، لتشــخيص الوضــع القائــم وحتليــل 

املعلومــات وتبويبهــا.

ثانيــا: بنــاء علــى مراجعــة الوثائــق واملهــام جلهــاز الضابطــة اجلمركيــة، واألدبيــات ذات الصلــة، مت تطوير جملة مؤشــرات يف محاور:
1. اإلطار التشريعّي واملؤسسّي.

2. مبادئ الشفافية.
3. قيم النزاهة.

4. نظم املساءلة.
5. درء مخاطر الفساد.
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ثالثــا: مت حتديــد محــاور عمــل رئيســة يف مهــام الضابطــة اجلمركيــة وهــي )آليــات التعامــل مــع املضبوطــات، وآليــات مكافحــة 
عمليــات التهريــب(، ومت حتديــد دائــرة العمــل الكاملــة لــكل محــور، وفحــص آليــات العمــل وفــرص الفســاد املمكنــة، مــن خــالل 

مصفوفــة االحتماليــة واألثــر، لــكل مرحلــة مــن مراحــل دورة املضبوطــات والتهريــب.

رابعــا: وبنــاء علــى مــا ســبق، مت تطويــر أســئلة للمقابــالت، وتنفيــذ مقابــالت مركــزة مــع األطــراف ذات الصلــة يف جهــاز 
الضابطــة اجلمركيــة، ومراجعــة تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلدارّيــة، والدراســات الســابقة ذات الصلــة بعمــل جهــاز 

الضابطــة اجلمركيــة.

خامســا: اعتمــادا علــى حتليــل املقابــالت واملراجعــة لإلطــار النظــري واألدبيــات الســابقة، مت اســتخالص حتديــد فــرص 
الفســاد املتوقعــة يف كل إجــراءات العمــل ذات الصلــة مبحــاور ممارســة الــدور احملــدد لــكل دائــرة.

سادسا: إعداد مصفوفة تقييم لدرء مخاطر الفساد، بناء على نتائج الدراسة.

سابعا: عقد ورشة عمل لنقاش مسودة الدراسة مع األطراف ذات الصلة، إلثراء الدراسة.

ثامنا: إعداد النسخة النهائية من الدراسة، مبا يشمل االستنتاجات والتوصيات.
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◄ الفصل األول: اإلطار القانونّي والمؤسساتّي الناظم لعمل جهاز الضابطة الجمركية

أوال: اإلطار القانونّي جلهاز الضابطة اجلمركية

صــدر قــرار بقانــون رقــم )2( لســنة 2016م بشــأن الضابطــة اجلمركيــة، حيــث نّصــت املــادة رقــم )1( علــى إن جهــاز الضابطــة 
ــؤدي  ــوى األمــن الفلســطيني، ت ــة ق ــن وأنظم ــا قوان ــي الفلســطيني، تســري عليه ــوى األمــن الداخل ــوة ضمــن ق ــة: ق اجلمركي
وظائفهــا وتباشــر اختصاصاتهــا مبوجــب القوانــن الســارية، برئاســة املديــر العــام الــذي يصــدر القــرارات إلدارة أعمالهــا، يف 
حــن نّصــت املــادة رقــم )2( »مرجعيــة الضابطــة اجلمركيــة اإلداريــة« علــى أن تكــون مرجعيــة الضابطــة اجلمركيــة اإلدارّيــة 
إلــى وزارة الداخليــة، ومرجعيتهــا الفنيــة والعمليــة إلــى وزارة املاليــة والتخطيــط. امــا املــادة رقــم )4( فقــد نّصــت علــى منــح 

منتســبي الضابطــة اجلمركيــة صفــة الضبــط القضائــي1.
ــط  ــة الضب ــون، صف ــاً للقان ــم وفق ــاط صــف يف ســبيل تســهيل مهمته ــاط وضب ــة مــن ضب يكــون ملنتســبي الضابطــة اجلمركي
القضائــي فيمــا يختــص بعملهــم، ومبوجــب هــذه التشــريعات يعتبــر جهــاز الضابطــة اجلمركيــة مبثابــة الضابطــة القضائيــة 
للكثيــر مــن الــوزارات والهيئــات الفلســطينية، بحيــث يعمــل علــى ضبــط اخملالفــات خاصــة تلــك املتعلقــة بالتهــّرب الضريبــي 
وعمليــات تهريــب البضائــع والتأكــد مــن مشــروعيتها، وســالمتها، ومحاربــة الفاســدة ومجهولــة املصــدر منهــا، للحفــاظ علــى 

األمــن الغذائــي وســالمة وصحــة اجملتمــع2.

ــون بشــأن الضابطــة  ــرار بقان ــة، إّلا أن الق ــاز الضابطــة اجلمركي ــم عمــل جه ــة وجــود تشــريع لتنظي ــى الرغــم مــن أهمي وعل
اجلمركيــة، رقــم )2( لســنة 2016، جــاء مقتضبــا، وتضمــن فقــط )9( مــواد، بــدون الئحــة تنفيذيــة أو أنظمــة، وأبــرز مــا جــاء 

يف القــرار بقانــون:
 - جهــاز الضابطــة اجلمركيــة قــوة ضمــن قــوى األمــن الداخلــي الفلســطيني، تســري عليهــا قوانــن وأنظمــة قــوى األمــن 
   الفلســطيني، تــؤدي وظائفهــا وتباشــر اختصاصاتهــا مبوجــب القوانــن الســارية، برئاســة املديــر العــام الــذي يصــدر القــرارات 

  إلدارة أعمالها.
- تكون مرجعية الضابطة اجلمركية اإلدارية إلى وزارة الداخلية، ومرجعيتها الفنية والعملية إلى وزارة املالية والتخطيط.

- يعّن مدير عام الضابطة اجلمركية بقرار من رئيس دولة فلسطن بناًء على تنسيب من مجلس الوزراء.
 - يكــون ملنتســبي الضابطــة اجلمركيــة مــن ضبــاط وضبــاط صــف يف ســبيل تســهيل مهمتهــم وفقــاً للقانــون، صفــة الضبــط 

  القضائي فيما يختص بعملهم.
 - تســري علــى ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد الضابطــة اجلمركيــة قوانــن وأنظمــة األمــن الفلســطيني، ويســري علــى 

  املستخدمن املدنين العاملن باجلهاز قانون اخلدمة املدنية.
وقــد ســبق هــذا القــرار بقانــون، قــرار رئاســي رقــم )62( لســنة 2008م، والــذي تضمــن إحلــاق جهــاز الضابطــة اجلمركيــة 

ــة القيمــة املضافــة يف وزارة املاليــة3. ــاإلدارة العامــة للجمــارك واملكــوس وضريب ب

كما صدرت عدة تشريعات مرتبطة بعمل جهاز الضابطة اجلمركية، منها:
 - قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2009، اخلــاص بنظــام اســتيراد أجهــزة االتصــاالت اخللويــة والالســلكية، والــذي 
   منــح الضابطــة اجلمركيــة، ومبســاعدة موظفــي الضبطيــة القضائيــة، جملــة صالحيــات يف متابعــة اســتيراد وتــداول أجهــزة 

  االتصاالت اخللوية والالسلكية4.
 - قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )13( لســنة 2009، اخلــاص بالالئحــة التنفيذيــة لقانــون حمايــة املســتهلك، والــذي اعتبــر جهــاز 
   الضابطــة اجلمركيــة أحــد أعضــاء جلنــة موظفــي الضبــط القضائــي املنــاط بهــا التفتيــش والرقابــة علــى الســلع واخلدمــات 

  يف السوق احمللي، ومهام أخرى5.
 - قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )26( لعــام 2010م بنظــام جمعيــات حمايــة املســتهلك، والــذي أنــاط مبأمــوري الضبــط القضائــي 
   يف الــوزارة، بالتعــاون مــع موظفــي الضابطــة اجلمركيــة جملــة صالحيــات مراقبــة ومتابعــة حركــة املنتجــات النباتيــة، ومراقبــة 

  األسواق، وغيرها6.

1 قرار بقانون رقم )2( لسنة 2016م بشأن الضابطة اجلمركية
2 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018، تقرير فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل جهاز الضابطة اجلمركية، رام اهلل – فلسطن.، صفحة )5(.

3 قرار رئاسي رقم )62( لسنة 2008م، بشأن جهاز الضابطة اجلمركية.
4 قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2009م، اخلاص بنظام استيراد أجهزة االتصاالت اخللوية والالسلكية.

5 قرار مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2009، اخلاص بالالئحة التنفيذية لقانون حماية املستهلك.
6 قرار مجلس الوزراء رقم )26( لعام 2010م بنظام جمعيات حماية املستهلك.
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 - قــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2010م، بشــأن حظــر ومكافحــة منتجــات املســتوطنات، والــذي أنــاط بجهــاز الضابطــة 
  اجلمركية مهاّم منها، ضبط منتجات املستوطنات بالتنسيق مع اجلهات ذات الصلة7.

 - قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2012م، بنظــام منــع تهريــب املنتجــات النباتيــة، والــذي أنــاط بجهــاز الضابطــة 
   اجلمركيــة جملــة مهــاّم منهــا الرقابــة علــى تطبيــق شــروط النظــام، ومراقبــة حركــة املنتجــات النباتيــة وضبــط اخملالفــن، 

  والتنسيق مع اجلهات ذات الصلة لضبط عمليات التهريب8.
 - تعليمــات رقــم )2( لســنة 2012م، بآليــة تســويق الدواجــن ومنتجاتهــا، والتــي تضمنــت صالحيات جلهــاز الضابطة اجلمركية، 

  مبراقبة حركة ادخال الدواجن واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق اخملالفن للتعليمات9.
 - قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2015م، بشــأن مكافحــة اخملــدرات واملؤثــرات العقليــة، والــذي أشــار الــى أّن الضابطــة 

  اجلمركية من اجلهات التي متتع بصفة الضابطة القضائية، فيما يتعلق مبكافحة اخملدرات10.
 - قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )15( لســنة 2020م، بتعديــل نظــام األبنيــة والتنظيــم للهيئــات احملليــة رقــم )6( لســنة 2011م، 
   والــذي أنــاط صالحيــات جلهــاز الضابطــة اجلمركيــة يف متابعــة أذونــات الصــب، وإعــادة الباطــون إلــى املصــدر أو مصادرتــه 

  أو إتالفه إذا لم يكن هناك إذن صب11.

كمــا يرتبــط عمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة بعــدة تشــريعات موروثــة، مــا زال معمــوال بهــا، وعلــى رأســها قانــون اجلمــارك 
واملكــوس رقــم )1( لســنة 1962 األردنــي، وتشــريعات فلســطينية أخــرى مثــل: قانــون رقــم )7( لســنة 1999 بخصــوص البيئــة، 
وقانــون املواصفــات واملقاييــس رقــم )5( لســنة 2000، وقانــون الزراعــة رقــم )2( لســنة 2003، وقانــون ضريبــة الدخــل رقــم 
)17( لســنة 2004، وقانــون الصحــة العامــة رقــم )20( لســنة 2004، وقانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن رقــم )8( لســنة 2005، 

وقانــون حمايــة املســتهلك رقــم )21( لســنة 2005.
كمــا أّن مهــاّم جهــاز الضابطــة اجلمركيــة ترتبــط بشــكل وثيــق يف مشــروع قانــون ضريبــة القيمــة املضافــة، والــذي اعتمــد مــن 

قبــل مجلــس الــوزراء، بانتظــار إصــداره كقــرار بقانــون مــن الســيد الرئيــس، ومبشــروع قانــون اجلمــارك قيــد االعــداد.

وتبعــا لقــرار بقانــون رقــم )2( لســنة 2016م، بشــأن الضابطــة اجلمركيــة، ســّيما املــادة رقــم )1( والتــي نّصــت علــى أّن جهــاز 
الضابطــة اجلمركيــة قــوة ضمــن قــوى األمــن الداخلــي الفلســطيني، تســري عليهــا قوانــن وأنظمــة قــوى األمــن الفلســطيني، 
واملــادة رقــم )5( والتــي أشــارت الــى انــه تســري علــى ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد الضابطــة اجلمركيــة قوانــن وأنظمــة 
األمــن الفلســطيني فــإّن قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن الفلســطينية رقــم )8( لســنة 2005، هــو مــن ينّظــم حقــوق وواجبــات 
العاملــن يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، وقضاياهــم اإلداريــة واملاليــة، ومنهــا املــادة رقــم )90( »احملظــورات« والتــي تشــمل:

يحظر على الضابط أثناء اخلدمة العسكرية ما يلي:
 1. إبــداء اآلراء السياســية واالشــتغال بالسياســة أو االنتمــاء إلــى األحــزاب، أو الهيئــات، أو اجلمعيــات، أو املنظمــات ذات 

  األهداف السياسية.
2. االشتراك يف أية مظاهرة أو اضطرابات.

3. االشتراك يف تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
4. عقد اجتماعات النتقاد أعمال السلطة الوطنية.

 5. اإلفضــاء مبعلومــات أو إيضاحــات عــن املســائل التــي ينبغــي أن تظــل ســرية بطبيعتهــا، أو مبقتضــى تعليمــات خاصــة، ويظــل 
   االلتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء اخلدمة.

6. االحتفاظ لنفســه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو األوراق الرســمية أو صورة عنها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شــخصيا.
7. مخالفة إجراءات األمن اخلاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير اخملتص.

 8. أن يوســط أحــدا أو يقبــل »الواســطة« يف أي شــأن خــاص بوظيفتــه، أو أن يتوســط لعســكري أو ملوظــف آخــر يف أي شــأن 
   من ذلك.

9. االتصال مع أي جهة غير فلسطينية إال وفقا لتعليمات من اجلهات اخملتصة ذات العالقة.
10. إصدار تصريحات لوسائل اإلعالم إال مبوجب تفويض رسمي من الوزير اخملتص12.

7 قرار بقانون رقم )4( لسنة 2010م، بشأن حظر ومكافحة منتجات املستوطنات.
8 قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2012م، بنظام منع تهريب املنتجات النباتية.

9 تعليمات رقم )2( لسنة 2012م، بآلية تسويق الدواجن ومنتجاتها.
10 قرار بقانون رقم )18( لسنة 2015م، بشأن مكافحة اخملدرات واملؤثرات العقلية.

11 قرار مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2020م، بتعديل نظام األبنية والتنظيم للهيئات احمللية رقم )6( لسنة 2011م.
12 قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005، املادة رقم )90(
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اخلالصــة: يف ضــوء العــرض الســابق، يالحــظ أن اإلطــار التشــريعّي الناظــم لعمــل الضابطــة اجلمركيــة 
ــه ال  ــا أّن ــا بتشــريعات أخــرى، كم ــددة، وارتباطه ــاز املتع ــام اجله ــر مفصــل مبــا يتناســب ومه مقتضــب، وغي
يتضمــن لوائــح تنفيذيــة او أنظمــة مفصلــة للقــرار بقانــون اخلــاص بتنظيــم عمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، 
خاصــة مــع إعــداد مشــاريع قوانــن فلســطينية، مثــل مشــروع قانــون ضريبــة القيمــة املضافــة، ومشــروع قانــون 
اجلمــارك وغيرهــا، والتــي ترتبــط بشــكل مباشــر يف مهــام وعمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة. كمــا أّن دور 
الضبطيــة القضائيــة للجهــاز يف مجــاالت تتعلــق بــوزارات محتملــة بعضهــا يتعلــق بتصاريــح حركــة، ومعاييــر 

جــودة وســالمة صحيــة، يف األغذيــة واملــواد الزراعيــة وغيرهــا، يتطلــب توّفــر ووضــوح اللوائــح التنفيذيــة.

ثانيا: اإلطار امُلؤسسي الناظم لعمل جهاز الضابطة اجلمركية
تبعــا لقــرار بقانــون رقــم )2( لســنة 2016م بشــأن الضابطــة اجلمركيــة، ســّيما املــادة رقــم )1( فــإّن جهــاز الضابطــة اجلمركيــة 
قــوة ضمــن قــوى األمــن الداخلــي الفلســطيني. يف حــن نّصــت املــادة رقــم )2( علــى أن تكــون مرجعيــة الضابطــة اجلمركيــة 

اإلداريــة إلــى وزارة الداخليــة، ومرجعيتهــا الفنيــة والعمليــة إلــى وزارة املاليــة والتخطيــط13.
 يرتبــط جهــاز الضابطــة اجلمركيــة مــن الناحيــة االداريــة والتنظيميــة بــوزارة الداخليــة باعتبــاره جهــازا أمنيــا تابعــا لهــا، حيــث 
ــات  ــات وترقي ــن تعيين ــق بضباطــه وعناصــره م ــا يتعل ــاز يف الشــق اإلداري، وم ــة شــؤون اجله ــوزارة مســؤولية متابع ــى ال تتول
ــا الهيكليــة التنظيميــة جلهــاز الضابطــة اجلمركيــة  وانضبــاط وتأمــن االحتياجــات واملــوارد التــي يتطلبهــا عمــل اجلهــاز، أّم

فيتشــكل املقــر الرئيــس، و)11( مديريــة ومكتــب موزعــة علــى احملافظــات الشــمالية يف الضفــة الغربيــة14.

وتشمل هيكلية اجلهاز )10( دوائر:

13 قرار بقانون رقم )2( لسنة 2016م بشأن الضابطة اجلمركية، املواد )2+1(
14 محمد أبو عودة، دور جهاز الضابطة اجلمركية يف مكافحة التسرب املالي 2012 - 2017، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2020، ص 16.
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األهداف العامة جلهاز الضابطة اجلمركية 
 - أهــداف اقتصاديــة: تتمثــل يف حمايــة املنتجــات والصناعــات الوطنيــة الفلســطينية، ومحاربــة بضائــع املســتوطنات، وحمايــة 
   التجــارة املشــروعة، وتقــدمي كافــة التســهيالت للتجــار امللتزمــن، وتشــجيع االســتثمار احمللــي، والعمــل علــى النهــوض 

  باالقتصاد الفلسطيني.
 - أهــداف اجتماعيــة: مــن خــالل حمايــة اجملتمــع مــن الســلع الضــارة والفاســدة، ومحاربــة البضائــع منتهيــة الصالحيــة، 
   والبضائــع املمنوعــة مــن التــداول، والعمــل علــى التأكــد مــن مطابقــة البضائــع املســتوردة واملصنعــة محليــا للمواصفــات 

  واملقاييس، بالتعاون مع وزراتي االقتصاد والصحة.
ــة، مــن   - أهــداف ماليــة: مــن خــالل العمــل علــى رفــد اخلزينــة العامــة باألمــوال، عبــر مكافحــة مصــادر التســّرب املالــي كاّف

  تهريب جمركي، وتهّرب ضريبي، وخصوصا التهّرب من تسليم فواتير املقاّصة، وتنفيذ سياسات احلكومة املالية15.

آليات عمل جهاز الضابطة اجلمركية: 
- إقامة احلواجز الثابتة واملتحركة على مداخل املدن الفلسطينية وعلى املعابر وبالقرب منها.

- القيام بجوالت ميدانية على املصانع واملطاعم واملستودعات، ضمن جلنة السالمة العامة يف كل محافظة.
- االعتماد على املعلومات االستخبارية املسبقة، وبالغات املواطنن يف كشف اخملالفات.

- التعاون مع املؤسسات احلكومية واألجهزة األمنية والشرطية يف تبادل املعلومات وتنسيق العمليات املشتركة16.

عدد منتسبي جهاز الضابطة اجلمركية،
- بلغ عدد منتسبي اجلهاز يف العام 2022: )1,100( منتسب ومنتسبة.

- بلغ عدد املنتسبات اإلناث يف اجلهاز )90( انثى17.

الرقابة الداخلية يف عمل جهاز الضابطة اجلمركية
يخضــع جهــاز الضابطــة اجلمركيــة للرقابــة مــن عــدة جهــاد داخليــة وخارجيــة؛ فعلى املســتوى الداخلي تتولــى دائرة األمــن والرقابة 
مراقبــة أداء طواقــم الضابطــة اجلمركيــة، والكشــف عــن األخطــاء، والتأكــد مــن التــزام منتســبي الضابطــة اجلمركيــة باخلطــط 
والسياســات واإلجــراءات اخلاصــة بهــم، ومــدى اتبــاع املوظفــن لألحــكام القانونيــة واألنظمــة والتعليمــات التــي تنّظــم عملهــم.

ولتحقيق أهداف الرقابة الداخلية، يتبع جهاز الضابطة اجلمركية العديد من األساليب مثل:
- التزام املسؤولن برفع التقارير عن األعمال.

- استخدام نظام الشكاوى لقبول طلبات االعتراض والشكاوى، وطلب اإليضاحات أو املعلومات.
- التدوير الوظيفي للضباط وقادة املديريات والدوائر.

- متابعة مدى االلتزام بأحكام مبدونة السلوك.

أما اجلهات الرقابية اخلارجية، فتتمثل بـ:
- وزارة الداخلية.

- ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
- هيئة مكافحة الفساد.

- املساءلة الرقابية اجملتمعية.

أبرز التحديات امليدانية لعمل جهاز الضابطة اجلمركية:
تبعــا للقــاء اعالمــي مــع اللــواء أيــاد بــركات، قائــد جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، فقــد أشــار الــى أّن أبــرز معيقــات عمــل اجلهــاز 

تتمثــل ب:
 - العمــل يف املناطــق املصنفــة »ج«، )غيــر اخلاضعــة للســيطرة األمنيــة الفلســطينية(، واملعيقــات اإلســرائيلية حــال التنســيق، 
ــى آخــر. وقــد مت التعامــل مــع هــذا  ــكايف للتصــرف بالبضاعــة واالنتقــال مــن مــكان إل ــدى املهــرب الوقــت ال    حيــث يكــون ل
  التحــدي مــن خــالل تأســيس »دائــرة االســتخبار اجلمركــي« التــي تعمــل على تلقــي املعلومات واملراقبة، والعمل بشــكل مدني من حيث

15 املصدر السابق، ص 16.
16 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018. تقرير فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل جهاز الضابطة اجلمركية. رام اهلل – فلسطن،2020، ص 12.

17 لقاء مع اللواء اياد بركات قائد جهاز الضابطة اجلمركية، جريدة احلياة اجلديدة 2022/3/31.
http://alhaya.ps/ar/Article/132108.  
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   اللبــاس املدنــي واســتخدام الســيارات املدنيــة، وتعمــل يف مناطــق »ج« بطريقــة متخفيــة، ودون إظهــار مــا يــدل علــى هويــة 
   الضابطــة اجلمركيــة، حيــث يتــم الضبــط يف مناطــق آمنــة يف مناطــق »ج«، إلــى جانــب حتويــل القضايــا بطريقــة آمنــة إلــى 

  مقر الضابطة اجلمركية حسب كل محافظة، ويتم اتخاذ اإلجراءات املطلوبة«.
 - املالحقــة مــن قبــل اجلانــب اإلســرائيلي للعاملــن يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، حيــث مت أكثــر مــن مــرة توقيــف عــدد مــن 
   موظفــي الضابطــة وحجــز دورياتهــا، خاصــة أّن أكثــر عمليــات التهريــب التــي تتــم مــن داخــل إســرائيل تدخــل إلــى مناطــق 

  »ج«، ومن هناك يتم نقلها إلى مناطق »أ« و»ب«، بطريقة اإلرساليات18.

أنشطة واجنازات جهاز الضابطة اجلمركية يف العام 2021، كأمنوذج لعمل اجلهاز:
بلــغ عــدد القضايــا التــي تعامــل معهــا اجلهــاز )5,923( قضيــة، ضبــط خاللهــا قرابــة 388 طن بضائع غير صاحلة لالســتخدام 

اآلدمــي، ومفصلــة علــى النحو اآلتي:

أوال: بالتعاون مع وزارة املالية
 - مــن أجــل حتســن حتصيــل اإليــرادات لرفــد خزينــة الدولــة والســيطرة علــى عمليــات التهــرب الضريبــي والتهريــب اجلمركــي، 

  تعامل اجلهاز مع )3,777( قضية، مفصلة كاآلتي:
- )2,289( قضية يف ملف التهّرب الضريبي والتهريب اجلمركي وحتويل مكلف.

- )1,243( قضية لبضائع قادمة من إسرائيل بدون فاتورة املقاصة.
- )189( 189 قضية يف ملف التبغ املمنوع من التداول إلضراره على االقتصاد الوطني وعلى صحة املواطنن.

 - )56( قضيــة يف ملــف البتــرول املهــرب واملغشــوش مت خاللهــا ضبــط )53,239( ليتــر ســوالر مهــرب؛ والــذي يشــكل خطــرا 
  على مركبات املواطنن ويضر بخزينة الدولة والبيئة. 

ثانيا: بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني
مــن أجــل حمايــة األســواق مــن انتشــار البضائــع الفاســدة واملنتهيــة الصالحيــة واملقلــدة وبضائــع املســتوطنات، تعامــل اجلهــاز 

مــع )1,138( قضيــة، مفصلــة كاآلتــي:
- ضبط )317.2( طن بضائع منتهية الصالحية وغير صاحلة لالستهالك ومقلدة.

- ضبط )217.4( طن بضائع بدون بطاقة بيان باللغة العربية )مواد متوينية، ومواد جتميل(.
 - ضبــط )76.2( طــن بضائــع مســتوطنات )عبــارة عــن بضاعــة مشــكلة وأجهــزة كهربائيــة( ممنوعــة مــن التــداول يف الســوق 

  احمللي.
- ضبط بضاعة ممنوعة من التداول خلطورتها على حياة املواطنن، )1,807 مكعب العاب نارية ممنوعة من التداول(.

ثالثا: بالتعاون مع وزارة الصحة
مــن أجــل حمايــة صحــة املواطنــن مــن البضائــع غيــر الصاحلــة لالســتهالك والفاســدة، تعامــل اجلهــاز مــع 530 قضيــة، أبرزهــا 

كاآلتي:
- )70.5( طن مواد غذائية ومواد جتميل منتهية الصالحية /غير صاحلة لالستخدام، ومت إتالفها حسب األصول.

 - ضبــط قرابــة 3 طــن و)6,667( عبــوة أدويــة ومــواد جتميــل ومكمــالت غذائيــة، ومنشــطات جنســية غيــر مطابقــة للمواصفات 
  واملقاييس وغير حاصلة على التراخيص الالزمة.

رابعا: بالتعاون مع وزارة الزراعة
مــن أجــل دعــم قطــاع الزراعــة ومربــي الثــروة احليوانيــة وتعزيــز صمــود املــزارع علــى أرضــه، تعامــل اجلهــاز مــع 347 قضيــة، 
ال حتمــل التصاريــح الزراعيــة والصحيــة الالزمــة، وأخــرى غيــر صاحلــة لالســتهالك اآلدمــي أو مقيــدة بقــرار مــن الــوزارة، 

مفصلــة كاآلتــي: 
- )101( قضية منتجات حيوانية.
- )246( قضية منتجات زراعية.

18 لقاء مع اللواء اياد بركات قائد جهاز الضابطة اجلمركية، جريدة احلياة اجلديدة 2022/3/31.
http://alhaya.ps/ar/Article/132108.
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خامسا: بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
ــداول،  ــت اإلســرائيلية املمنوعــة مــن الت ــزة االنترن ــة وأجه ــع انتشــار الشــرائح وبطاقــات التعبئ ــة األســواق من مــن أجــل حماي

ــا: ــة ضبــط خالله ــاز مــع 111 قضي ــة الفلســطينية، تعامــل اجله والعمــل داخــل أراضــي الدول
 - )7,341( شــريحة اتصــاالت إســرائيلية، و)4,217( قطعــة الســلكية وأجهــزة توزيــع انترنــت، وأجهــزة اتصال خلوية إســرائيلية، 

  وجميعها مخالفة للقانون، ومت ضبطها وحتويلها لوزارة االتصاالت.
- ضبط )5,504( ضبط 5504 طرد بريدي وأجهزة اتصاالت غير حاصلة على التراخيص الالزمة من وزارة االتصاالت.

سادسا: بالتعاون مع سلطة جودة البيئة
 مــن أجــل حمايــة البيئــة مــن النفايــات اخلطــرة ســواء الصلبــة او الســائلة التــي يتــم تهريبهــا مــن إســرائيل؛ بهــدف طمرهــا او 

إلقائهــا يف أراضــي الدولــة الفلســطينية، تعامــل اجلهــاز مــع 20 قضيــة ضبــط خاللهــا:
- 350 طن مخلفات بناء ونفايات عادية ونفايات صلبة.

- قرابة 32 طن مخلفات بالستيكية وبالستيك مطحون.
- )4,544( ليتر زيت محروقات.
- )640( إطار سيارات مستعملة.

وجميعها بضاعة قادمة من إسرائيل، ممنوعة من التداول يف أراضي الدولة الفلسطينية ومت إرجاعها الى مصدرها19.

19 التقرير السنوي جلهاز الضابطة اجلمركية للعام 2021، منشور على صفحة اجلهاز بتاريخ 2022/3/6.
https://www.facebook.com/customspoliceps. 

ــاء  ــر البن ــك يتواف ــا لذل ــاّم محــددة، وتبع ــة ومه ــاز الضابطــة اجلمركي ــة جله ــة إداري ــر هيكلي اخلالصــة: تتوف
املؤسســي، وحاليــا يتــم العمــل علــى إعــداد وإقــرار هيكليــة جديــدة، تواكــب املســتجدات املتعلقــة بعمــل اجلهــاز، 
وتتــوزع مديريــات اجلهــاز يف احملافظــات الشــمالية، ويوجــد تقــدم وارتفــاع يف عــدد العاملــن يف اجلهــاز 
مقارنــة بالســنوات الســابقة، إال أّن نســبة اإلنــاث مــا زالــت متدنيــة حوالــي )8%(. امــا بالنســبة إلجــراءات 

العمــل فهــي بحاجــة الــى أدلــة ناظمــة، مــن أجــل تعزيــز احلوكمــة واملأسســة.
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◄ الفصــل الثانــي: تقييــم نظــام النزاهــة الداخلــي فــي عمــل جهــاز الضابطــة الجمركيــة

مــن أجــل التقييــم العلمــي املوضوعــي ملــدى فاعليــة نظــام النزاهــة الداخلــي )املناعيــة الوقائيــة مــن الفســاد( يف عمــل جهــاز 
الضابطــة اجلمركيــة، فقــد مّت حتديــد خمســة محــاور للتقييــم وهــي:

- اإلطار التشريعي، والبناء املؤسسي.
- مبادئ الشفافية.

- قيم النزاهة.
- نظم املساءلة.

- درء مخاطر الفساد.

ــة مؤشــرات لــكل محــور، مــن أجــل فحــص وجودهــا لتقييــم فعاليــة ممارســتها، وذلــك مــن خــالل مراجعــة  ومت حتديــد جمل
األدبيــات الســابقة والوثائــق والتشــريعات اخملتلفــة وتقاريــر ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة، وتقارير جهــاز الضابطة اجلمركية 
الســنوية، وتقاريــر االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان«، واملنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن، 

باإلضافــة الــى نقــاش تلــك املؤشــرات مــع جهــاز الضابطــة اجلمركيــة بشــكل مباشــر، ومــع اجلهــات ذات الصلــة.

ــة  ــة واملالي ــب اإلداري ــّي كاٍف، يشــمل اجلوان ــي. )وجــود نظــام قانون ــاء املؤسس ــريعي، والبن ــار التش ــور األول: اإلط احمل
ــة بشــكل واضــح ومكتمــل( ــة واملهني والفني

ومت تقييم احملور من خالل ثالثة مؤشرات:

قانون مخصص لتنظيم عمل جهاز الضابطة اجلمركية:
علــى الرغــم مــن أهميــة عمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، وتشــعب مهاّمــه، إال أّن اإلطــار التشــريعي اخلــاص بــه مــا زال غيــر 
مكتمــل، وهــو يعتمــد بشــكل رئيــس علــى قــرار بقانــون رقــم )2( لعــام 2016، والــذي تضمــن جملــة مــواد وأحــكام لتنظيــم عمــل 
اجلهــاز، ولكّنهــا جــاءت محــدودة ومقتضبــة، وال توجــد تفاصيــل مهــاّم اجلهــاز وعالقتــه مــع املؤسســات األخــرى )وزارة املاليــة، 

وزارة الزراعــة، وزارة االقتصــاد الوطنــي، ...(.
 كمــا ال توجــد الئحــة تنفيذيــة للقــرار بقانــون اخلــاص بتنظيــم عمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، أو أنظمــة منبثقــة منــه، رغــم 
أهميــة دور ومهــاّم جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، وتشــعبها، وضرورتهــا لألمــن االقتصــادي واالجتماعــي. وعليــه، توجــد أهميــة 
إلكمــال اإلطــار التشــريعي مــن خــالل قانــون شــامل، ينظــم عمــل اجلهــاز، خاصــة مــع إعــداد مشــروعي قانــون ضريبــة القيمــة 
املضافــة وقانــون اجلمــارك ألول مــرة يف عهــد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، والــذي يرتبــط عملهمــا مــع مهــام جهــاز الضابطة 
اجلمركيــة، ومــع انضمــام فلســطن التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف العــام 2014، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن مواءمــة 
للتشــريعات الفلســطينية لتكــون معــززة لقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية، ونظــم املســاءلة، وســلوك املســؤولن والعاملــن فيــه 
ومكافحــة للفســاد، األمــر الــذي يتطلــب تضمــن ذلــك يف أحــكام واجــراءات قانــون الضابطــة اجلمركيــة، مــن اجــل درء مخاطــر 

الفســاد، والفــرص املمكنــة نتيجــة عــدم اكتمــال االطــار التشــريعي.

وتبعــا للمقابلــة مــع العقيــد مأمــون العبــد مديــر الدائــرة القانونيــة يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، فقــد أشــار الــى أّنــه توجــد 
ــواد  ــة م ــذي تضمــن جمل ــام 2016، وال ــم )2( لع ــون رق ــرار بقان ــا ق ــة، منه ــم عمــل الضابطــة اجلمركي ــة لتنظي أحــكام قانوني
وأحــكام لتنظيــم عمــل اجلهــاز، وإن كان محــدودا يف مــواده وتفاصيلــه إّلا أّنــه يفــي الغــرض. ومــع ذلــك، فإّنــه توجــد مســودات 
تفصيليــة لقانــون أشــمل، يواكــب املســتجدات التــي تتعلــق بعمــل اجلهــاز، بالتشــاور والتنســيق مــع كل مــن وزارة املاليــة ووزارة 
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الداخلية، كما أّن عمل اجلهاز مرتبط ووارد يف تشريعات أخرى، إن كانت قوانن أو قرارات جمللس الوزراء20.
أّمــا د. عمــر رحــال، مديــر عــام مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة »شــمس«، ورئيــس املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم 
الرشــيد يف قطــاع األمــن، فقــد أكــد علــى أهميــة إقــرار قانــون شــامل ينظــم عمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، موضحــا أن 
ــّي  ــر إطــار تشــريعي قانون ــل توفي ــي يجــب العم ــة الت ــا الضروري ــات والقضاي ــن األولوي ــي ضم ــن االقتصــادي تأت ــة األم قضي
متكامــل لهــا، يحتــوي علــى أحــكام ملزمــة ملســؤولي اجلهــاز والعاملــن فيــه مــن خطــر الوقــوع يف الفســاد، وتنبثــق منــه الئحــة 

تنفيذيــة وأنظمــة لتحصــن العاملــن فيهــا مــن مخاطــر الفســاد21.

األنظمة واللوائح:
لغايــة إعــداد هــذه الدراســة، ال توجــد الئحــة تنفيذيــة للقــرار بقانــون رقــم )2( لعــام 2016، اخلــاص بالضابطــة اجلمركيــة، أو 

أنظمــة منبثقــة منــه، رغــم ضــرورة وأهميــة ذلــك، مثــل عــدم وجــود نظــام للتعامــل مــع املضبوطــات، وغيرهــا.
 علمــا أنــه توجــد أنظمــة وقــرارات جمللــس الــوزراء مرتبطــة بعمــل الضابطــة اجلمركيــة بشــكل مباشــر، مت اســتعراضها يف 

الفصــل األول مــن الدراســة.

البناء املؤسسي:
تشــمل هيكليــة اجلهــاز )10( دوائــر هــي: العمليــات املركزيــة، واالســتخبار اجلمركــي، والشــؤون القانونيــة، والتخطيــط 
والتدريــب، والتفاعــل االجتماعــي، والرقابــة واألمــن، واملكافحــة والتفتيــش، والعالقــات العامــة واالعــالم، والشــؤون اإلداريــة 

واملاليــة، واالتصــال وأنظمــة املعلومــات22. 
وكمــا يبــدو، فــإّن الدوائــر املطلــوب التركيــز عليهــا مــن حيــث حتصــن املســؤولن والعاملــن فيهــا هــي: العمليــات املركزيــة، 

ــة واألمــن. ــي، واملكافحــة والتفتيــش، والرقاب واالســتخبار اجلمرك

احملور الثاني: مبادئ الشفافية
تقــوم مبــادئ الشــفافية علــى التدفــق احلــّر للمعلومــات العامــة، ويف مواقيتهــا وتشــير الــى تقاســم املعلومــات والتصــرف بطريقــة 
مكشــوفة. فهــي تتيــح للجمهــور املعنــي يف شــأن مــا أن يجمــع معلومــات حولــه، فتمّكنــه مــن أن يكــون لــه دور فعــال يف الكشــف 
عــن واقــع وخبايــا اجملــال، ويف حمايــة مصاحلهــم. ومتتلــك األنظمــة واحلكومــات املفتوحــة ذات الشــفافية إجــراءات واضحــة 
لكيفيــة صنــع القــرار علــى الصعيــد العــام، كمــا متتلــك قنــوات اتصــال مفتوحــة بــن أصحــاب املصلحــة واملســؤولن، وتضــع 

سلســلة واســعة مــن املعلومــات العامــة يف متنــاول اجلمهــور23.

ومت تقييم احملور من خالل ستة مؤشرات أساسية:

20 مقابلة مع العقيد مأمون العبد مدير الدائرة القانونية يف جهاز الضابطة اجلمركية بتاريخ 2022/9/15.
21 مقابلة مع د. عمر رحال مدير عام مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية »شمس«، ورئيس املنتدى املدني لتعزيز احلكم الرشيد يف قطاع األمن، بتاريخ 2022/9/25.

22 محمد أبو عودة، دور جهاز الضابطة اجلمركية يف مكافحة التسرب املالي 2012-2017، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2020، ص 16.
23 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«. 2013. الدليل االرشادي ملصطلحات ومفاهيم احلكم الصالح.ص 13.

.



16

دراسة حول: إدارة مخاطر الفساد في جهاز الضابطة الجمركية

- مدى توفر موقع الكتروني للجهاز
يعــّد املوقــع االلكترونــي ومــا يحتويــه، مؤشــرا للشــفافية، ونافــذة ألي مؤسســة للتواصل مــع اجلمهور. ولتوفيــر الوثائق والتقارير 
واخلطــط واألخبــار اخلاصــة بهــا، باإلضافــة لكونهــا نافــذة تفاعليــة مــا بــن املؤسســة واملواطــن، ويف جهــاز الضابطــة اجلمركية 
 ،) https://www.facebook.com/customspoliceps( ــة الفلســطينية تتوفــر صفحــة فيســبوك للجهــاز، الضابطــة اجلمركي
ولهــا أكثــر مــن )142,000( متابــع، وهــي صفحــة تفاعليــة يتــم فيهــا نشــر أخبــار وأنشــطة جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، 
ومنشــورات دعائيــة وتوعويــة جماهيريــة، إضافــة الــى نشــر التقاريــر الدوريــة واملقابــالت مــع قــادة اجلهــاز، باإلضافــة الــى 

نشــر إيجــاز صحفــي وتقريــر اســبوعي صبــاح كل يــوم أحــد عــن إجنــازات وفعاليــات اجلهــاز.
ولكــن ال يوجــد صفحــة الكترونيــة خاصــة باجلهــاز )Web Site(، وتبعــا ملقابلــة مــع العقيــد إبراهيــم عيــاش، مديــر العالقــات 
ــه يتــّم حاليــا تطويــر موقــع الكترونــي شــامل للجهــاز، ســيتضمن أخبــار  العامــة واالعــالم يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، فإّن

وتقاريــر اجلهــاز، وأنشــطته اخملتلفــة، وســيرى النــور قريبــا24.

- مدى نشر التقارير الشهرية والسنوية
ــا  ــر بأنواعه ــاك نشــر دوري للتقاري ــإّن هن ــة، ف ــاز الضابطــة اجلمركي ــة صفحــة الفيســبوك اخلاصــة بجه ــن خــالل مراجع م
ــاء الفلســطينية الرســمية »وفــا«،  ــة األنب ــر وكال ــم النشــر عب اخملتلفــة )الســنوية/ الشــهرية/ األســبوعية/ املوســمية(، كمــا يت
ــر االعــالم الرســمي  ــر العالقــات العامــة عب ــاز ومدي ــد اجله ــة لقائ ووســائل اإلعــالم األخــرى. كمــا توجــد اطــالالت إعالمي
ــق، كمــا يتوفــر إيجــاز اســبوعي  ــة إلجــراءات البحــث والتوثي ــر عملي ــي واخلــاص، ولكــن تبقــى صفحــة الفيســبوك غي واألهل

لوســائل االعــالم.
وباإلضافة إلى ما سبق، فإن التقارير ترسل الى كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير املالية25.

- شفافية إجراءات التعيني والترقية
مــن خــالل االطــالع علــى إجــراءات التعيــن والترقيــة يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، وتبعــا للمقابــالت مــع اجلهــات ذات الصلــة 
يف اجلهــاز، فإّنــه توجــد جلــان مختصــة للتعيــن والترقيــات، تعمــل بتكليــف مــن قائــد اجلهــاز، مبــا يتوافــق مــع اإلطــار القانونــي 
الناظــم للخدمــة يف قــوى األمــن. ويتــم اإلعــالن الداخلــي عــن الوظائــف الشــاغرة، ويتــم التعيــن واالختيــار مــن بــن الضبــاط 

ذوي تقاريــر الكفــاءة اجليــدة والنشــيطن بالعمــل وأصحــاب اخلبــرة، واملهــارات القياديــة، واإلداريــة، والفنيــة26.
كمــا توجــد جلــان مختصــة للتعيــن والترقيــات يف اجلهــاز، تعمــل بتكليــف مــن قائــد اجلهــاز، مبــا يتوافــق مــع اإلطــار القانونــي 

الناظــم للخدمــة يف قــوى االمــن27.
ويف هــذا الســياق، يؤكــد د. عمــر رحــال مديــر عــام مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة »شــمس«، ورئيــس املنتــدى 
املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن، علــى ضــرورة االمتثــال لألحــكام القانونيــة ذات الصلــة يف إجــراءات التعيــن 
والترقيــة، مــن أجــل حتييــد جهــاز الضابطــة اجلمركيــة وســائر األجهــزة األمنيــة مــن شــبهات احملابــاة واحملســوبية، وحتديــث 
التشــريعات الناظمــة للخدمــة يف قــوى األمــن إن تطلــب األمــر28. أمــا مــا يخــص تعيــن رئيــس اجلهــاز، فيصــدر عــن ســيادة 

الرئيــس مباشــرة.

- شفافية إجراءات العمل
توجــد تعليمــات مكتوبــة إلجــراءات العمــل، وتوجــد تعميمــات دوريــة مكتوبــة أيضــا ملســتجدات إجــراءات العمــل. وذلــك حســب 
طبيعــة واختصــاص العمــل املُنفــذ، حيــث أن بعــض هــذه التعليمــات تصــدر عــن الــوزارات واملؤسســات ذات الصلــة بعمــل جهــاز 
الضابطــة اجلمركيــة معهــا كجهــاز تنفيــذي، ويتــم تعميــم تلــك اإلجــراءات ومتابعتهــا مــن خــالل دائرتــي العمليــات املركزيــة 

ودائــرة املكافحــة والتفتيــش29. ولكــن ال يوجــد دليــل إجــراءات معلــن.

- مدى وجود خطة استراتيجية خاصة باجلهاز منشورة للعامة.
توجــد خطــة اســتراتيجية للجهــاز )ملــدة 5 ســنوات (، ومــن أبــرز اهدافهــا زيــادة عــدد الــكادر )القــوة البشــرية(  وتأهيلهــم وتدريبهم،

24 مقابلة مع العقيد إبراهيم عياش مدير دائرة العالقات العامة واالعالم يف جهاز الضابطة اجلمركية بتاريخ 2022/9/15.
25 مقابلة مع العقيد مأمون العبد مدير الدائرة القانونية يف جهاز الضابطة اجلمركية بتاريخ 2022/9/15.

26 املصدر السابق.

27 املصدر السابق.
28 مقابلة مع د. عمر رحال مدير عام مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية »شمس«، ورئيس املنتدى املدني لتعزيز احلكم الرشيد يف قطاع األمن، بتاريخ 2022/9/25.

29 مقابلة مع العقيد مأمون العبد، مصدر سابق.
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 للعمــل بكفــاءة وفاعليــة ضمــن خطــط تدريبيــة متسلســلة ومســتمرة وفــق تخصصــات متعــددة، وكذلــك تطويــر املقــرات يف 
املديريــات لتكــون مناســبة وذات بيئــة مالئمــة للعمــل، مــن حيــث القــدرة علــى حجــز املركبــات اخملالفــة والبضائــع وان تكــون 
ــة  ــاء مديري ــة، وقــد مت اجنــاز بعــض منهــا بتخصيــص أراضــي حكوميــة يف عــدة محافظــات، ومت االنتهــاء مــن بن ــكاً للدول مل
ــاء يف محافظــة اريحــا،  ــر اخــر يف محافظــة ســلفيت، واســتكمال البن ــت حلــم وجــاري العمــل  بتشــطيب مق يف محافظــة بي
ــي  ــن محافظت ــة يف كل م ــاء مســتودعات مركزي ــرم، وبن ــن وطولك ــي جن ــن محافظت ــي يف كل م ــى حكوم ــى مبن واحلصــول عل
أريحــا والظاهريــة، ومــن ضمــن أهــداف اخلطــة فتــح مراكــز فرعيــة للجهــاز يف املناطــق املصنفــة )ب(،  وهنــاك مجموعــة مــن 
ــة إليــه30. علمــا ان  األهــداف واالجــراءات التــي تخــدم العمــل وتســعى الــى تطويــره وزيــادة إنتاجيتــه مــن خــالل املهــام املوكل

اخلطــة متاحــة يف اجلهــاز وللباحثــن، ولكنهــا غيــر منشــورة للعامــة.

- دليل إجراءات نشر املعلومات
بشــكل عــام ال يتوفــر لــدى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية دليــل إجــراءات مكتــوب يحــدد أســس تصنيــف املعلومــات والوثائــق 
العامــة، وتنظيــم الســجالت اإلداريــة لتحديــد مــا هــو ســري ومــا هــو علنــي منهــا، ممــا يجعــل مــن الســرية قاعــدة أساســية 
فيمــا يتعلــق باملعلومــات العامــة لــدى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، علــى خــالف القاعــدة األساســية وهــي إتاحــة املعلومــات 

واالســتثناء هــو الســرية31. 
ويف هــذا الســياق يؤكــد د. عمــر رحــال مديــر عــام مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة »شــمس«، ورئيــس املنتــدى 
املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن، علــى ضــرورة تصنيــف املعلومــات العامــة وأرشــفتها، وإقــرار قانــون احلــق يف 
احلصــول علــى املعلومــات، والــذي مت إعــداد مســودته ونقاشــه مــن ســنوات طويلــة دون اقــرار، والــذي ســيعمل علــى تنظيــم 

نشــر املعلومــات بشــكل شــفاف ومتــاح للمواطنــن32.

احملور الثالث: قيم النزاهة

تعــّرف النزاهــة بأّنهــا مجموعــة القيــم املتعلقــة بالصــدق واألمانــة واإلخــالص يف العمــل، وااللتــزام بالســلوك القــومي مببــدأ 
جتنــب تضــارب املصالــح، وتغليــب املصلحــة العاّمــة يف قراراتهــم، علــى مصاحلهــم اخلاّصــة، كمــا تشــمل، احتــرام وقــت العمــل 

واألمــوال واملمتلــكات العاّمــة، وعــدم اســتخدامها للمنافــع اخلاصــة33.
ومت تقييم احملور من خالل ستة مؤشرات:

30 مقابلة مع العقيد مأمون العبد، مصدر سابق.
31 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018. تقرير فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل جهاز الضابطة اجلمركية. رام اهلل – فلسطن.ص 15.

32 مقابلة مع د. عمر رحال مدير عام مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية »شمس«، ومنسق املنتدى املدني لتعزيز احلكم الرشيد يف قطاع األمن، بتاريخ 2022/9/25.
33 النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، من منشورات االئتالف من اجل النزاهة واملسائلة ) أمان(، 2016، ص 53.
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- مدى االلتزام مبدونة السلوك
ــخ  ــا مــن تاري ــدء العمــل به ــات وقواعــد الســلوك العامــة ملنتســبي قــوى األمــن الفلســطينية34، وب ــة االخالقي مت إصــدار مدون

ــة.  ــم منتســبو الضابطــة اجلمركي ــوى األمــن مبــن فيه ــة منتســبي ق ــى كاف ــا عل 2018/5/1، وتســري أحكامه
وعمليــا فــإّن أكثــر مــن 80% مــن منتســبي جهــاز الضابطــة اجلمركيــة اطلعــوا علــى مدونــة الســلوك اخلاصــة بقــوى األمــن، 
ضمــن عمليــة التدريــب التأسيســي واملســتمر، والعمــل مســتمر الطــالع كل منتســبي اجلهــاز ضمــن التدريبــات وورش العمــل، 

وتوجــد متابعــة داخــل اجلهــاز ملــدى االلتــزام باملدونــة.
وال توجــد مدونــة ســلوك خاصــة بجهــاز الضابطــة اجلمركيــة، ملنــع التكــرار وتوحيــد املفاهيــم واالنســجام التــام مــع قــوى األمــن 
كافــة مــن خــالل مدونــة الســلك العامــة ملنتســبي قــوى األمــن الفلســطينية، وال مشــكلة لــدى جهــاز الضابطــة اجلمركيــة بتطويــر 

مدونــة ســلوك مخصصــة ملنتســبي اجلهــاز باإلضافــة الــى املدونــة العامــة35.

- نظام منع تضارب املصالح
ــح36، ومت شــرحه للمنتســبن مــن  ــوزراء رقــم )1( لســنة )2020( بخصــوص نظــام تضــارب املصال ــس ال ــم قــرار مجل مت تعمي
خــالل املستشــارين القانونيــن. واســتنادا للنظــام املذكــور شــّكلت جلنــة بقــرار مــن قائــد اجلهــاز، ملتابعــة تنفيــذ قــرار مجلــس 

الــوزراء، وتعميمــه علــى كافــة العاملــن يف اجلهــاز.

- مدى توفر إجراءات عمل مكتوبة
ــع  ــة للمســتجدات يف العمــل، وقــد اســتجاب جهــاز الضابطــة اجلمركيــة جلمي ــة، وتعاميــم دوري توجــد إجــراءات عمــل مكتوب

ــة بإجــراءات العمــل37. ــة ذات الصل ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب مالحظــات دي

- مدى توافر نظام تلقي الهدايا 
يشــكل تقــدمي الهدايــا للموظفــن العمومــن مدخــال »ناعمــا« ملظاهــر الفســاد وتــزداد اخملاطــر املترتبــة علــى ذلــك يف املناصــب 
العليــا ومراكــز صنــع القــرار، ويف املؤسســات واألجهــزة التــي تتعامــل مباشــرة مــع اجلمهــور، ســواء بتقــدمي اخلدمــات العامــة، 
وتــزداد حساســية وخطــورة األمــر يف األجهــزة واملؤسســات التــي أنــاط بهــا القانــون متابعــة القضايــا ذات األثــر املالــي مثــل 
اجلمــارك، وإدارات املعابــر واحلــدود، وإدارات الضرائــب بأشــكالها اخملتلفــة، وتبعــا لنطــاق عمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، 
فــإّن منتســبيه يقعــون  ضمــن هــذه الدائــرة احلساســة، خاصــة أّن تقــدمي الهدايــا ميكــن أن يكــون ُمتَقبــال يف الثقافــة اجملتمعيــة 
ــة ومنتســبيه مــن هــذا املدخــل »الناعــم« للفســاد، مــن  ــا كانــت أهميــة حتصــن جهــاز الضابطــة اجلمركي الســائدة. ومــن هن
خــالل التشــدد واملتابعــة يف قبــول الهدايــا، إن كانــت عينيــة أو ماليــة، أو غيــر مباشــرة، مثــل رحلــة ســفر، او اســتضافة بفنــدق، 
وغيرهــا...، نظــراً لطبيعــة املهــام التــي يؤديهــا واتصالــه املباشــر بحركــة التجــارة والقطــاع االقتصــادي عمومــاً، واالحتــكاك 

اليومــي مــع قضايــا ذات أثــر مالــي كبيــر.

ويف هــذا اجملــال، مت تعميــم قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10( لســنة )2019( بخصــوص نظــام تلقــي الهدايــا علــى جميــع العاملــن 
يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، ومت شــرحه للمنتســبن مــن خــالل املستشــارين القانونيــن يف اجلهــاز. واســتناداً للنظــام 
املذكــور، ُشــكلت جلنــة بقــرار مــن قائــد جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، ملتابعــة تنفيــذه والتعميــم علــى كافــة املنتســبن لاللتــزام 

بقــرار مجلــس الــوزراء38.
ويف هــذا الســياق، يؤكــد د. عمــر رحــال مديــر عــام مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة »شــمس«، ورئيــس املنتــدى 
املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن، علــى ضــرورة توعيــة العاملــن يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة بحــاالت ومواقــف 
ميكــن ان يتعرضــوا لهــا، وتكــون مدخــال للفســاد مــن خــالل قبــول الهدايــا املباشــرة أو غيــر املباشــرة، مشــددا علــى ضــرورة 
توفــر تدريبــات متخصصــة يف املرحلــة التأسيســية للعاملــن يف اجلهــاز، ومــواد مكتوبــة توثــق تلــك احلــاالت وتوضحهــا ملنتســبي 

اجلهــاز، وخاصــة اجلــدد منهــم لتحصينهــم مــن مخاطــر الفســاد عبــر مدخــل الهدايــا39.

34 مدونة االخالقيات وقواعد السلوك العامة ملنتسبي قوى األمن الفلسطينية، 2018.
35 مقابلة مع العقيد مأمون العبد، مصدر سابق.

36 قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة )2020( بخصوص نظام تضارب املصالح.
37 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 2020. واقع حالة االستجابة مع تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية. رام اهلل – فلسطن، صفحة )15(.

38 مقابلة مع العقيد مأمون العبد، مصدر سابق.
39 مقابلة مع د. عمر رحال، مصدر سابق.
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- اقرارات الذمة املالية
وفقــاً لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديالتــه40، فــإّن مســؤولي األجهــزة األمنيــة وموظفــي الضرائــب 

واجلمــارك مطالبــون بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة التــي توثــق ممتلكاتهــم.
ومــن خــالل اطــالع الباحــث، فــإّن املعلومــات تشــير إلــى التــزام املســؤولن يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة بتقــدمي اقــرارات الذمــة 
ــة، ومت –  ــاز الضابطــة اجلمركي ــة منتســبي جه ــة لكاف ــة املالي ــرارات الذم ــث مت إعــداد إق ــة مكافحــة الفســاد، حي ــة لهيئ املالي
بشــكل اســتثنائي- مخاطبــة هيئــة مكافحــة الفســاد إلعــداد إقــرارات الذمــة املاليــة لكافــة العاملــن يف اجلهــاز، دون اســتثناء41.

- نزاهة التعامل مع املضبوطات
توجــد مســتودعات مركزيــة يف اريحــا والظاهريــة، تتــم إدارتهــا بشــكل مركــزّي، وبنظــام محوســب، إضافة الى وجــود الكاميرات 
املتصلــة مــع العمليــات والرقابــة، وال يتــم إدخــال او إخــراج أّي شــيء إّلا بإجــراءات مكتوبــة ومدخلــة علــى النظــام احملوســب. 
أّمــا يف املديريــات، فتحــاول الضابطــة اجلمركيــة التخفيــف مــن احلجــز مــا أمكــن، تبعــا لعــدم توافــر مخــازن مهيــأة، ويتــم اآلن 
اتبــاع إجــراءات للتخفيــف مــن احلجــز حلــن اســتكمال اإلجــراءات مثــل: احلجــز عنــد كفيــل، او احلجــز لــدى التاجــر نفســه، 
ويشــرف عليهــا أمنــاء مســتودعات، يتــم تعيينهــم ويقومــون بجــرد املضبوطــات املتحفــظ عليهــا عنــد كل اســتالم وتســليم فيمــا 
بينهــم. وبخصــوص التبــغ الــذي يضبــط يف االســتراحة )معبــر الكرامــة( يســلم بشــكل يومــي الــى اجلمــارك، أمــا يف احملافظــات، 
فهــو يســلم أســبوعيا الــى اجلمــارك أيضــا. هنــاك بعــض املضبوطــات يتــم إتالفهــا بقــرار قضائــي او صــادر عــن الوزيــر اخملتــص، 
ومــن خــالل جلنــة تشــكل عنــد كل عمليــة إتــالف. هنــاك مضبوطــات مثــل بضائع املســتوطنات، واســتناداً للقــرار بقانون رقــم )13( 
لســنة 2017 املعــدل لقانــون حظــر ومكافحــة منتجــات املســتوطنات42، يتــم التبــرع بهــا للصالــح العــام مــن خــالل جلنــة مشــكلة مــن 
قبــل وزيــر االقتصــاد عنــد كل حالــة )إذا كانــت صاحلــة لالســتخدام(، امــا فيمــا يخــص القضايــا اجلمركيــة والضريبيــة، فــال يتــم 
تســليم املضبوطــات فيهــا إال مــن خــالل إدارات وزارة املاليــة اخملتصــة، ومكاتبهــا باحملافظــات بكتــاب فــك حجــز صــادر عنهــا43.
ــا العالقــة املوجــودة يف  ــة للعــام 2020، الــى وجــود عــدد كبيــر مــن القضاي ــة واملالي ــة اإلداري ــوان الرقاب ــر دي وقــد أشــار تقري
مســتودعات الضابطــة اجلمركيــة، دون اتخــاذ قــرار بشــأنها مــن جهــات االختصــاص، أّمــا عــدم تســوية الشــخص اخملالــف مــع 

جهــة االختصــاص، او بســبب عــدم إصــدار حكــم قضائــي فيهــا44.
أمــا د. عمــر رحــال مديــر عــام مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة »شــمس«، ورئيــس املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم 
الرشــيد يف قطــاع األمــن، فقــد أشــار الــى أهميــة معاجلــة قضيــة املضبوطــات، وإدارة هــذا امللــف مبنحــى آخــر، بحيــث يتــم 
االســتفادة منهــا للصالــح العــام، بــدال مــن إتالفهــا بحكــم التخزيــن غيــر املالئــم لبعــض أنــواع الســلع، ممــا يــؤدي الــى إتالفهــا، 
او إتالفهــا بقــرار، خاصــة مــع الكــم الكبيــر للمضبوطــات، والتــي تصــل الــى مئــات االطنــان ســنويا، تبعــا لتقاريــر جهــاز 
الضابطــة اجلمركيــة الســنوية، مقترحــا تشــكيل جلنــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء تضــم الــوزارات ذات الصلــة )املاليــة، والزراعــة، 
ــة،  ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــة، ودي ــاز الضابطــة اجلمركي ــى جه ــة ال ــة( باإلضاف ــة االجتماعي ــي، والتنمي واالقتصــاد الوطن
وممثلــن عــن مؤسســات اجملتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص، وتخويلهــا بنــص قانونــي التصــرف بتلــك املضبوطــات وفــق أحــكام 
القانــون واالســتفادة منهــا للصالــح العــام، مــن خــالل وزارة التنميــة االجتماعيــة او صنــدوق الطالــب احملتــاج وغيرهــا، خاصــة 

يف ظــل األزمــة املاليــة للســلطة الفلســطينية وشــح املــوارد45.

- كيفية التعامل مع عمليات التهريب )اجرائيا(
هنــاك دوريــات ثابتــة )حواجــز( ومتنقلــة، عنــد مداخــل ومخــارج املــدن والبلــدات، يتــّم إيقــاف املركبــات التجاريــة او املشــتبه بهــا او 
تتبعهــا. ويقــوم قائــد الدوريــة بالتحقــق مــن األوراق واملســتندات املتعلقــة بالنشــاط التجــاري والتواصــل مــع جهــة االختصــاص الفنــي، 
مثــال وزارات الزراعــة، والصحــة، واالتصــاالت، واالقتصــاد، وكذلــك االتصــال بغرفــة العمليــات وحتريــر احملاضــر الالزمــة لكل حاله.

- أّمــا فيمــا يخــص العمــل االســتخباري غالبــاً مــا يكــون يف املناطــق املصنفــة )ب( و )ج(، حيــث يتــم جمــع املعلومــات مــن مصــادر 
مختلفــة، والتأكــد منهــا وبــكل الظــروف احمليطــة بتلــك املعلومــات، وقــد تتطلــب العمليــة احلصــول علــى أذونــات قضائيــة كأذن 

تفتيــش صــادر عــن النيابــة العامــة او طلــب املســاعدة مــن قــوى األمــن كالشــرطة واألمــن الوطنــي46.

40 قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديالته، املادة رقم )16(
41 مقابلة مع العقيد مأمون العبد، مصدر سابق.

42 قرار بقانون رقم )13( لسنة 2017م، بتعديل القرار بقانون )4( لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات املستوطنات.
43 مقابلة مع العقيد مأمون العبد، مصدر سابق.

44 ديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2021، التقرير السنوي لديوان الرقابة اإلدارية واملالية 2020، ص 79.
45 مقابلة مع د. عمر رحال مدير، مصدر سابق.
46 مقابلة مع العقيد مأمون العبد، مصدر سابق.
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احملور الرابع: ُنظم املساءلة

ــب مــن املســؤولن تقــدمي التوضيحــات الالزمــة ألصحــاب  ــا الطل ــى أنه ــي املســاءلة عل ــرِّف برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائ يُع
املصلحــة حــول كيفيــة اســتخدام صالحياتهــم وتصريــف واجباتهــم، واألخــذ باالنتقــادات التــي توجــه لهــم وتلبيــة املتطلبــات 
املطلوبــة منهــم وحتمــل املســؤولية عــن أعمالهــم، أو الفشــل وعــدم الكفــاءة أو عــن اخلــداع والغــش. وتتضمــن املســاءلة واجــب 
املســؤولن يف الوظائــف الرســمية( ســواء أكانــوا منتخبــن أم معينــن، وزراء أم موظفــن وغيرهــم )عــن تقــدمي تقاريــر دوريــة 
ــي يوضــح اإليجابيــات والســلبيات، ومــدى النجــاح أو اإلخفــاق يف  ــوزارة وبشــكل تفصيل حــول ســير العمــل يف املؤسســة أو ال

تنفيــذ سياســاتهم يف العمــل، وحتمــل املســؤولية عــن قراراتهــم واإلجابــة عــن أّيــة استفســارات عــن أعمالهــم47.

ومت تقييم احملور من خالل ستة مؤشرات:

- مدى توفر هيكل ووصف وظيفي يف اجلهاز
يتوفــر هيــكل وظيفــي يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، ووصــف وظيفــي لــكل وظيفــة مــع مواصفاتهــا. وهــذه الهيكليــة موجــودة 
ــى لقــوى األمــن الفريــق احلــاج اســماعيل جبــر إلقرارهــا حســب األصــول، وهــي معتمــدة داخــل  لــدى مســاعد القائــد األعل

اجلهــاز ويعمــل بهــا.
وعلى الرغم من ضرورة نشر الهيكلية، اال أّن اجلهاز اعتذر عن تزويد الباحث بها.

- مدى توفر مواصفات وظيفية
تتوافر املواصفات الوظيفية لكل وظيفة. 

أشــار تقريــر ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة للعــام 2020، الــى وجــود تشــابه يف مهــاّم بعــض الدوائــر واألقســام املوجــودة يف 
الهيكليــة، مثــل: قســم العالقــات الدوليــة ودائــرة العالقــات العامــة واالعــالم ودائــرة التفاعــل االجتماعــي. وقــد أشــار التقريــر 

الــى اســتجابة جهــاز الضابطــة اجلمركيــة لتلــك املالحظــات48.

47 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«. 2013. الدليل االرشادي ملصطلحات ومفاهيم احلكم الصالح.  ص 16.
48 ديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2021، التقرير السنوي لديوان الرقابة اإلدارية واملالية 2020، ص 79.
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- مدى توفر رقابة داخلية للفرق امليدانية
توجــد منظومــة متكاملــة للرقابــة الداخليــة واملســاءلة للفــرق امليدانيــة، مــن خــالل دائرتــي الرقابــة واألمــن، وتوجــد إجــراءات 
للتحقــق واملتابعــة. ويتــم ايقــاع عقوبــات انضباطيــة وتأديبيــة عليهــم وإحالتهــم الى االســتخبارات العســكرية والقضاء العســكري 

يف حــال ارتكابهــم مخالفــات للتعليمــات واألنظمــة والقوانــن الناظمــة لعملهــم49. 

- مدى توافر نظام شكاوى فّعال، مركزي ويف املديريات
يلتــزم جهــاز الضابطــة اجلمركيــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )8( لســنة 2016م بنظــام الشــكاوى50، ويطبــق جهــاز الضابطــة 
اجلمركيــة النظــام املركــزي احلكومــي احملوســب للشــكاوى، ودليــل اإلجــراءات اخلــاص بــه، ويوجــد نظــام شــكاوى فّعــال مركزيــا 
ويف املديريــات، ومت اســتحداث الرقــم اجملانــي )132( املتــاح لكافــة املواطنــن للتواصــل مــع اجلهــاز، باإلضافــة الــى إمكانيــة 
تلقــي الشــكاوى شــخصيا مــن خــالل املديريــات، او مركزيــا، أو عبــر الوســائل التقليديــة مثــل التلفــون والفاكــس غيرهــا، 
 Facebook Page باإلضافــة الــى البريــد اإللكترونــي، والطــرق احلديثــة يف التواصــل االجتماعــي مثــل صفحــة الفيســبوك

.WhatsApp اخلــاص بجهــاز الضابطــة، ورقــم تطبيــق الـــ

- اعداد ورفع التقارير
تبعــا لألحــكام القانونيــة الــواردة يف قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن51، تقــوم االجهــزة األمنيــة مبــا فيهــا الضابطــة اجلمركيــة 
بإعــداد تقاريــر ماليــة وإداريــة ومعلوماتيــة ترفــع لقيــادة اجلهــاز ولــإلدارة املاليــة العســكرية ولهيئــة التنظيــم واإلدارة، اضافــة 
الــى التقاريــر التــي ترفعهــا الــى املســتوى السياســي ممثــال بــوزارة الداخليــة. ويعمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة علــى إعــداد 
التقاريــر الدوريــة، ورفعهــا للجهــات ذات الصلــة، إن كان لوزيــر الداخليــة او لهيئــة التنظيــم واإلدارة واملاليــة العســكرية، 
باإلضافــة الــى املراســالت مــع اجلهــات ذات الصلــة مثــل وزارة املاليــة او الزراعــة وغيرهــا، وتقــدم التقاريــر الدوريــة لوزيــر 
ــة العســكرية،  ــم واالدارة واملالي ــى التنظي ــا ترســل ال ــر مــن املراســالت حســب طبيعته ــاك الكثي ــة. وهن ــر املالي ــة ووزي الداخلي

ــوزارات واملؤسســات وال يوجــد فــراغ تنظيمــي او تداخــالت او إشــكاالت يف هــذه القضيــة52. وغيرهــا مــن ال

وقــد أصــدر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف عــام 2019 تقريــرا حــول عمــل الضابطــة اجلمركيــة، كان مــن أهــم التوصيــات 
اجلوهريــة فيــه:

1. ضرورة اعتماد سجالت وسندات إدخال وإخراج للمستودعات حسب األصول.
2. توفير مستودعات مبساحات واسعة تتوفر بها وسائل احلماية وترتيب املضبوطات ووسمها حسب كل قضية.

3. ضرورة تعبئة بيانات محضر اإلتالف بشكل تفصيلي ودقيق، يتضمن الوزن والكمية والعالمة التجارية.
4. تنظيم محاضر اجلرد واإلتالف بشكل مهنّي، مبا يزيد من مصداقيتها.

5. ضرورة قيام الضابطة اجلمركية ببيع املضبوطات يف املزاد العلني ووضع ثمنها يف األمانات.

وقــد عمــل املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن علــى التواصــل مــع قيــادة جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، والــذي 
أفــاد بالتالــي:

49 مقابلة خاصة مع العقيد مأمون العبد، مصدر سابق..
50 قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2016م بنظام الشكاوى.

51 قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005.
52 مقابلة مع العقيد مأمون، مصدر سابق.

- بخصــوص التوصيــة رقــم )1(، توجــد اآلن ســجالت ومحاضــر ومســتندات إدخــال إلــى املســتودعات ومســتندات 
إخــراج حتفــظ ورقيــا وحتفــظ إلكترونيــا، وجتــري مقارنتهــا باملضبوطــات، وحتتــوي الســجالت علــى كافــة 

ــة الضبــط. التفاصيــل املتعلقــة بعملي
- بخصــوص التوصيــة رقــم )2،( مت إنشــاء مســتودعن مركزيــن يف كل مــن أريحــا والظاهريــة، مبســاحة 7 - 8 
دومنــات لــكل مســتودع، ومت إنشــاء مســتودعات علــى مســتوى احملافظــات يف كل مــن بيــت حلــم وجنــن، ويجــري 
حاليــا إنشــاء مســتودع جديــد يف محافظــة ســلفيت، ولــكل منهــا أمــن مســتودع مســؤول عــن مســك وتنظيــم 
ــدار 24  ــى م ــة عل ــرات مراقب ــد املســتودعات بكامي ســندات اإلدخــال واإلخــراج للبضاعــة املضبوطــة، ومت تزوي
ســاعة مرتبطــة بدائــرة العمليــات املركزيــة، كمــا اتخــذت الضابطــة اجلمركيــة تدابيــر عديــدة للتســريع يف حــل 

قضايــا البضاعــة املضبوطــة وعــدم بقــاء البضاعــة لفتــرات طويلــة يف املســتودعات.
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وتبعــا ملنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن، فــان جهــاز الضابطــة اجلمركيــة قــد اســتجاب ملالحظــات ديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة بنســبة %100 53.

احملور اخلامس: درء مخاطر الفساد 

تعــرف منظمــة الشــفافية الدوليــة الفســاد بأنــه: كل عمــل يتضمــن ســوء اســتخدام املنصــب العــام لتحقيــق مصلحــة خاصــة 
ذاتيــة لنفســه أو جلماعتــه54. وهــو التعريــف املعتمــد مــن قبــل االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(.

أمــا االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 2020-2022، فقــد اعتمــدت تعريــف الفســاد 
الــوارد يف قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005، وتعديالتــه، حيــث اعتبــرت كل ممــا يلــي فســادا:

1. الرشوة املنصوص عليها يف قوانن العقوبات السارية.
2. االختالس املنصوص عليه يف قوانن العقوبات السارية.

3. التزوير والتزييف املنصوص عليها يف قوانن العقوبات السارية.

4. استثمار الوظيفة املنصوص عليها يف قوانن العقوبات السارية.
5. إساءة االئتمان املنصوص عليها يف قوانن العقوبات السارية.

6. التهاون يف القيام بواجبات الوظيفة املنصوص عليها يف قوانن العقوبات السارية.
7. غسل األموال الناجتة عن جرائم الفساد املنصوص عليها يف قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الساري.

8. الكسب غير املشروع.
9. املتاجرة بالنفوذ.

10. إساءة استعمال السلطة.
11. قبول الواسطة واحملسوبية واحملاباة التي تلغي حقاً أو حتق باطاًل.

ــكات أو منافــع تــؤدي إلــى تضــارب يف املصالــح إذا كانــت القوانــن   12. عــدم االعــالن أو اإلفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتل
    واألنظمة تستوجب ذلك، ويكون من شأنها حتقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعالنها.

13. إعاقة سير العدالة55. 

53 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2020. واقع حالة االستجابة مع تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية. رام اهلل – فلسطن، ص 15.
54 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2013. الدليل االرشادي ملصطلحات ومفاهيم احلكم الصالح. ص 4.

55 االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، ص 21.

- بخصــوص التوصيتــن رقــم )3( و )4(، توجــد محاضــر جــرد تفصيليــة وســجالت لــدى الضابطــة اجلمركيــة. 
ــة  ــن عــدة نســخ، ومثبت ــون م ــا متسلســال، وتتك ــل رقم ــة وحتم ــل وزارة املالي ــن قب ــم إعــداد هــذه احملاضــر م ويت
بالرقــم علــى ســجالت املديريــات أيضــا حســب املنطقــة التــي ضبطــت فيهــا، وتوجــد ســندات إدخــال وســندات 
ــة لــدى التجــار أنفســهم مبوجــب  ــل املــواد الغذائي إخــراج للبضاعــة، ويتــم حجــز بعــض البضاعــة املضبوطــة مث
كتــاب تعهــد بعــدم التصــرف بهــا حتــت طائلــة املســؤولية القانونيــة، ويتــم وســم كل بضاعــة مضبوطــة ومحجــوزة 
يف املســتودعات بصــورة عــن محضــر الضبــط الــذي يبــن نــوع وكميــة البضاعــة املضبوطــة ومواصفاتهــا وحالتهــا.
ــور  ــة فقــط، وف ــط البضاعــة املهرب ــة هــي ضب ــإن مهمــة الضابطــة اجلمركي ــم )5(، ف ــة رق - بخصــوص التوصي
ضبطهــا، تتــم إحالتهــا إلــى اجلهــات اخملتصــة مثــل وازرة املاليــة ووازرة االقتصــاد، ومهمــة إتــالف البضاعــة 
املضبوطــة ليســت مــن مســؤولية الضابطــة اجلمركيــة، بــل مــن مســؤولية جلــان رســمية تشــكل حســب القانــون 
ــال، حــن تكــون البضاعــة  ــة، فمث ــة األخــرى املعني ــات احلكومي ــدى كل مــن اجله ــالف ل ــة اإلت ــذي ينظــم عملي ال
املضبوطــة املنــوي إتالفهــا أدويــة، تشــكل جلنــة إتــالف وفقــا ملــا هــو متبــع يف وزارة الصحــة، واألمــر ذاتــه ينطبــق 
علــى باقــي اجلهــات، ويكــون يف كل جلــان اإلتــالف عضــو مــن الضابطــة القضائيــة يشــارك يف عمليــة اإلتــالف، 
ومت ذلــك بعــد مقارنــة البضاعــة التــي ســتتلف مبحضــر الضبــط بعــد التأكــد مــن تطابــق املواصفــات حتت إشــراف 
النيابــة العامــة وجهــاز الرقابــة الداخليــة للجهــاز، ويتــم إثبــات ذلــك مبحضــر توقــع عليــه اللجنــة املشــرفة علــى 
عمليــة اإلتــالف. أمــا فيمــا يتعلــق ببيــع البضاعــة املضبوطــة يف مــزاد علنــي، فهــذا األمــر مرتبــط بالقوانــن 
النافــذة التــي متنــح تلــك الصالحيــة لــوزارة املاليــة )اجلمــارك( وليــس للضابطــة اجلمركيــة، فمهمــة الضابطــة 
هــي فقــط ضبــط البضاعــة ومــن ثــم إحالــة األمــر إلــى اجلهــات اخملتصــة مــن الدوائــر احلكوميــة األخــرى ليجــري 

التعامــل معهــا وفــق اإلجــراءات املتبعــة لديهــا.
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أمــا اجمللــس التشــريعي الفلســطيني، فقــد عرفــه يف تقريــره حــول ملــف الفســـــاد يف العــام 1997: بأنــه اخلــروج عــن أحــكام 
القانــون أو األنظمــة الصـــــادرة مبوجبـــــه، أو مخالفـــــة السياســـــات العامـــــة املعتمــدة مـــــن قبــل املوظـــــف العــام بهــدف جنـــــي 

مكاســـــب لـــــه، أو آلخريـــــن ذوي عالقـــــة، أو اســـــتغالل غياب القانـــــون بشـــــكل واع للحصول علـــــى هـــــذه املنافع«56. 

ومت تقييم احملور من خالل أربعة مؤشرات:

- مدى توفر الوعي مبفهوم الفساد وأشكاله )نشرات/ ورش عمل/محاضرات(
تتوفــر يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة نشــرات توعويــة مبفهــوم الفســاد وأشــكاله اخملتلفــة، وتــوزع باســتمرار، باإلضافــة الــى 
تعاميــم تصــدر عــن قائــد اجلهــاز ويتــم االطــالع عليهــا ونقلهــا الــى كافــة املرتبــات مــن خــالل مــدراء املديريــات واإلدارات، 
ــة مكافحــة الفســاد يف  ــى التعــاون املســتمر مــع هيئ ــة، باإلضافــة ال باإلضافــة الــى عقــد ورش عمــل مــع اجلهــات ذات الصل

مجــال رفــع الوعــي بأشــكال الفســاد.
كمــا يتــم العمــل علــى تعزيــز قيــم األمانــة والنزاهــة لــدى العاملــن مــن خــالل نــدوات ولقــاءات مع متخصصــن بالشــريعة والدين، حتى 
يكــون رفضهــم لكافــة اشــكال الفســاد والرشــوة نابعــا مــن وازع دينــي أيضــا، واجلهــاز يرحــب بــأي جهــد اضــايف يف هــذا اجملــال57.
ويؤكــد د. عمــر رحــال مديــر عــام مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة »شــمس«، ورئيــس املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم 
الرشــيد يف قطــاع األمــن، علــى ضــرورة أن يكــون رفــع الوعــي بالفســاد ومظاهــره عمليــة مســتمرة، ومتجــددة، وتواكــب عمــل 
جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، مشــددا علــى ضــرورة إدمــاج تلــك املفاهيــم يف مرحلــة التدريــب التأسيســية ملنتســبي الضابطــة 
ــة يف  ــم اعتمــاد مســاقات خاصــة بالشــفافية والنزاهــة ومكافحــة الفســاد مظاهــره يف البرامــج االكادميي ــة، وأن يت اجلمركي

جامعــة االســتقالل، كونهــا املتخصصــة يف تخريــج الكــوادر األمنيــة58.

- مدى تنفيذ تدريبات يف مجال مكافحة الفساد
خضــع منتســبو جهــاز الضابطــة اجلمركيــة لتدريبــات حــول مفهــوم الفســاد وأشــكاله وآليــات اإلبــالغ عنــه، مــن خــالل اجلهــاز 
نفســه او بالتعــاون مــع هيئــة مكافحــة الفســاد، او مــن خــالل التعــاون مــع مؤسســات أهليــة مثــل مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان 
والدميقراطيــة »شــمس«59، أو املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن60، واجلهــاز يرحــب بأّيــة شــراكات مــع 

مؤسســات رســمية وأهليــة يف هــذا اجملــال61.

56 مكافحة الفساد، حتديات وحلول، من إصدارات هيئة مكافحة الفساد 2020، ص 20.
57 مقابلة مع العقيد مأمون العبد، مصدر سابق.

58 مقابلة مع د. عمر رحال، مصدر سابق.
59 خبر صحفي- مركز شمس يختتم دورة تدريبية حول آليات مكافحة الفساد يف عمل الضابطة اجلمركية.

https://pngoportal.org/post/10424.   
60 خبر صحفي- نظمها املنتدى املدني لتعزيز احلكم الرشيد يف قطاع األمن اختتام دورة تدريبية حول آليات مكافحة الفساد يف عمل الضابطة اجلمركية.

https://www.shams-pal.org/?p=2395 .   
61 مقابلة مع العقيد مأمون العبد، مصدر سابق.
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ــز  ــي لتعزي ــدى املدن ــس املنت ــة »شــمس«، ورئي ــز إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطي ــر عــام مرك ويشــير د. عمــر رحــال مدي
احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن، الــى ضــرورة أن تكــون التدريبــات يف مجــال مكافحــة الفســاد مســتمرة، وان تتضمــن أمثلــة 
حقيقيــة وحــاالت دراســية حــول حــاالت ومداخــل الفســاد التــي ميكــن ان يتعــرض لهــا العاملــون يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، 
وأن تشــمل كافــة مســتويات العاملــن يف اجلهــاز، مؤكــدا جاهزيــة املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن، 
لتوفيــر تدريبــات متخصصــة ملنتســبي جهــاز الضابطــة اجلمركيــة يف مجــال درء مخاطــر الفســاد، وأشــكال الفســاد ومظاهــره، 

واملواقــف التــي ميكــن أن يتعــرض لهــا العاملــون، ووفــق احتياجــات اجلهــاز62.

مصفوفة تقييم نظام النزاهة الداخلي يف جهاز الضابطة اجلمركية

ــة  ــة، فقــد مت إعــداد مصفوف ــاز الضابطــة اجلمركي ــي يف جه ــم نظــام النزاهــة الداخل ــة لتقيي ــة املتبع ــة العلمي ضمــن املنهجي
تقييــم، تتضمــن محــاور التقييــم اخلمســة )اإلطــار التشــريعي والبنــاء املؤسســي، مبــادئ الشــفافية، قيــم النزاهــة، نظــم 

املســاءلة، درء مخاطــر الفســاد(
ومت تقييــم تلــك احملــاور مــن خــالل )25( مؤشــرا، وقــد مت حتديــد مــدى توفرهــا وإنفاذهــا مــن خــالل نظــام الترميــز باأللــوان، 

كمــا مت اقتــراح توصيــة لــكل مؤشــر.

62 مقابلة مع د. عمر رحال، مصدر سابق..

لم يتم التنفيذتنفيذ جزئيمت التنفيذ

احملور األول: اإلطار التشريعي
رقم 
اإلجراء املقترحالتقييماملؤشراملؤشر

بحاجة الى إقرار قانون شامل، يتضمن مهاّم اجلهاز، ويحدد قانون مخصص.1
عالقاته مع اجلهات ذات الصلة.

بحاجة الى الئحة تنفيذية للقرار بقانون، وأنظمة تفصيلية، تبعا أنظمة ولوائح.2
ألهمية وحساسية عمل اجلهاز.

يتوافر البناء املؤسسي من خالل وجود هيكلية إدارية للجهاز ومهام البناء املؤسسي.3
محددة، وتوجد ضرورة لتعزيز الكادر النسوي.

احملور الثاني: الشفافية

بحاجة الى إطالق املوقع اإللكتروني “قيد العمل” وأن تتم تغذيته موقع الكتروني للجهاز.4
بكافة املعلومات املطلوبة.

يوجد نشر جيد للتقارير، ضرورة االستمرار به، وتغذية املوقع نشر التقارير.5
االلكتروني بها حال تشغيله.

توفير دليل إلجراءات التعين والترقية.إجراءات التعين والترقية.6
توجد إجراءات عمل مكتوبةاجراءات العمل.7

تتوافر خطة استراتيجية، بحاجة لنشر على املوقع االلكتروني خطة استراتيجية.8
اجلهاز حال تشغيله.

بحاجة الى إقرار قانون احلق يف احلصول على املعلومات، ودليل دليل إجراءات نشر املعلومات.9
إلجراءات النشر يف حال تأخر إقرار القانون.
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احملور الثالث: النزاهة

استكمال العمل للوصول الى نسبة 100%.االلتزام مبدونة السلوك.10
استمرار العمل لتوعية العاملن مبضمون النظام.منع تضارب املصالح.11
العمل على مأسسة إجراءات العمل.إجراءات عمل مكتوبة12
استمرار العمل لتوعية العاملن مبضمون النظام.نظام تلقي الهدايا13
يوجد التزام جيد.اقرارات الذمة املالية14
توفير دليل إجراءات للتعين والترقيات.التعين والترقيات15

التعامل مع املضبوطات16
ــي للتعامــل مــع  ــرار نظــام تفصيل ــى إق ــدة، ولكــن بحاجــة ال ــات جي توجــد آلي
املضبوطــات، وتوفيــر احلمايــة لقواعــد البيانــات اخلاصــة باملضبوطــات، 
وتشــكيل جلنــة وزاريــة إلدارة ملــف املضبوطــات، من أجل االســتثمار األمثل به.

احملور اخلامس: املساءلة

بحاجة الى إقرار ونشر الهيكلية.هيكل وظيفي.17
يتوفر وصف وظيفي.وصف وظيفي.18
تتوفر مواصفات وظيفية.مواصفات وظيفية.19
اعداد نظام خاص باملساءلة للفرق امليدانية.منظومة مساءلة للفرق امليدانية20
النظام جيد، ومتعدد إمكانيات الوصول له.نظام شكاوى فّعال.21
ال يوجد فراغ يف إعداد ورفع التقارير.إعداد التقارير ورفعها.22

احملور السادس: درء مخاطر الفساد

توجد توعية جيدة، وبحاجة الى عمل مستمر لتعزيز الوعي، وخلق الوعي مبفهوم الفساد وأشكاله.23
التزام ذاتي.

تتوفر تدريبات، وتوجد شراكات مع مؤسسات رسمية وأهلية، تدريبات يف مكافحة الفساد.24
وبحاجة الى االستمرارية.

25
إجراءات لتحصن العاملن من 

مخاطر الفساد.
توجد إجراءات، وبحاجة الى املزيد منها، والتعاون مع اجلهات ذات 

الصلة لتحصن العاملن من مخاطر الفساد.

26
إجراءات مكتوبة للتعامل مع شبهات 

الفساد.
حتديث القانون ليضمن إجراءات مكتوبة للتعامل مع شبهات الفساد، 

وإعداد دليل خاص بالتعامل مع شبهات الفساد.

- مدى توفر إجراءات لتحصني العاملني من مخاطر الفساد
بســبب تشــعب منافــذ الفســاد، فــإّن جهــاز الضابطــة اجلمركيــة يعمــل بشــكل مســتمر علــى حتصــن العاملــن مــن مخاطــر 
الفســاد، وذلــك بجملــة مــن إجــراءات وسياســات، تتضمــن، إضافــة الــى عمليــة التوعيــة والتثقيــف، وتعزيــز احلصانــة الذاتيــة 

لــدى منتســبي اجلهــاز، مجموعــة مــن اإلجــراءات التحصينيــة، ومنهــا: 
1. املتابعة من خالل دائرة الرقابة واألمن للعاملن يف اجلهاز واإلجراءات املعمول بها على حد سواء.

2. التعاون مع جهاز االستخبارات العسكرية للرقابة واملتابعة للمنتسبن للجهاز.
3. عدم قيام أي ضابط باتخاذ قرار مبفرده يف أي عملية، أو تسوية، وامنا بشكل جماعي.

4. وجود كاميرات يف أماكن احتجاز املضبوطات.
5. محاضر ضبط، واستالم دقيقة ومحددة زمانا ومكانا.

6. متابعة حلركة املركبات من قبل دائرة العمليات.
7. تدوير املوظفن وخاصة قادة املديريات بشكل دوري.

8. عدم قبول اي دعم للجهاز من اي جهة من القطاع اخلاص.
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 9. ال يتــم تعيــن ســكان احملافظــة يف منطقــة ســكنهم، إال يف حــاالت ضيقــة جــداً، كاحلــاالت اإلنســانية املتعلقــة بالشــخص 
   نفسه، او الختصاصه يف مهارات حتتاجها ظروف العمل.

 10. حتفيــز العاملــن مــن خــالل صــرف بعــض املســاعدات واملكافــآت، وحتديــداً مــن هــم يف ظــروف ماديــة صعبــة، وكذلــك 
   امللتزمن واملنضبطن والنشيطن من منتسبي اجلهاز، ووفق معايير63.

- مدى توافر إجراءات مكتوبة للتعامل مع شبهات الفساد
توجــد إجــراءات مكتوبــة، وتعاميــم دوريــة تواكــب املســتجدات املتعلقــة بشــبهات الفســاد، واجلهــاز يرحــب بــأّي جهــد إضــايف او 

شــراكات يف هــذا اجملــال64. والتعاميــم متاحــة الطــالع الباحثــن.
مع العلم أنه:

• يوجد نظام حول تلقي الهدايا.
• يوجد نظام خاص بحماية املبلغن.

63 مقابلة مع العقيد مأمون العبد، مصدر سابق.

64 مقابلة مع العقيد مأمون العبد، مصدر سابق.
65 جامعة االستقالل- برنامج دبلوم العلوم اجلمركية.

https://dti.alistiqlal.edu.ps/page-1407-ar.html.   

مت يف جامعــة االســتفالل إطــالق برنامــج الدبلــوم يف العلــوم اجلمركيــة، تبعــا حلاجــة املؤسســة العســكرية 
الفلســطينية لكفــاءات مؤهلــة علميــاً وعمليــاً يف العلــوم العســكرية بشــكل عــام والعلــوم اجلمركيــة بشــكل خــاص، 
ومــن خــالل مراجعــة مســاقات البرنامــج، فانــه توجــد مســاقات تتعلــق بــإدارة اخملاطــر، ولكــن ال يوجــد مســاق 
متخصــص لقضايــا مكافحــة الفســاد، او احلــاالت ذات الصلــة بقضايــا الفســاد التــي ميكــن ان يتعــرض لهــا 

العاملــن يف اجلهــاز65.
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◄ الفصــل الثالــث: تحديــد وتقييــم مخاطــر الفســاد فــي أعمــال جهاز الضابطــة الجمركية

سيتم يف هذا الفصل تتبع خريطة العمل يف مهام رئيسة من أعمال جهاز الضابطة اجلمركية، وهي:
1. دورة املضبوطات.

2. دورة التهريب.

أوال: دورة املضبوطات،

تعتبــر قضيــة املضبوطــات مــن القضايــا احلساســة يف عمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، والتــي ميكــن ان تكــون فيهــا احتماليــة 
لفــرص الفســاد، وهــي تتــم يف ســبع نقــاط عمــل )خريطــة تدفــق العمــل( موضحــة حســب الشــكل املرفــق:

شرح وتقييم كل مرحلة من مراحل دورة املضبوطات

املرحلة األولى: حالة الضبط
- مــن يقــوم بالضبــط: ضبــاط وضبــاط صــف اجلهــاز كل حســب اختصاصــه املكانــي، ســواء مــن خــالل الدوريــات الثابتــة، أو 
املتحركــة والعاملــة يف امليــدان، أو مــن خــالل أذونــات التفتيــش الصــادرة عــن النيابــة العامــة اخملتصــة. هنــاك تعميمــات مكتوبــة 
تصــدر عــن الدوائــر الفنيــة اخملتصــة، مثــل: العمليــات املركزيــة واملكافحــة والتفتيــش والدائــرة القانونيــة. كمــا يخضــع الضبــاط 

وضبــاط الصــف للتدريــب التأسيســي واملتقــدم واملســتمر، حــول آليــات الضبــط القضائــي التــي نــص عليهــا القانــون.
ــه  ــدأ يف املســتوى األول، وميثل ــة الضبــط تب ــة مســتويات، بعــد عملي - املســتويات اإلداريــة املشــرفة علــى عمليــة الضبــط: ثالث
ــات او الضابــط  ــر العملي ــة، قــد يلجــأ مدي ــات يف املديري ــر العملي ــه مدي ــي وميثل ــى املســتوى الثان ــة، وتصــل ال ضابــط الدوري
للتواصــل مــع احــدى الــوزارات التــي تختــص فنيــا باخملالفــة او اجلرميــة املضبوطــة، وتنتهــي يف املســتوى الثالــث وميثلهــا 

ــة. ــات املركزي ــط العملي ضاب

ــة لتحديــد وتقييــم مخاطــر الفســاد يف مهــاّم الضابطــة اجلمركيــة احملــددة، وذلــك مــن  ــة علمي ــاع منهجي مت اتب
خــالل 3 مراحــل وهــي: إجــراءات العمــل اخلاصــة باملضبوطــات وعمليــات التهريــب، وتقييــم مخاطــر الفســاد مــن 

خــالل احتماليــة وقــوع انحرافــات، واخليــارات املتاحــة لتخفيــف مخاطــر الفســاد.
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- املســتويات اإلداريــة األخــرى التــي يتــم االتصــال بهــا: جتــري اتصــاالت بــن املســتويات الثالثــة يف بعــض احلــاالت التــي حتتــاج 
الــى دعــم معلوماتــي.

- الوثائــق املعــززة لعمليــة الضبــط: هنــاك العديــد مــن الوثائــق وتختلــف باختــالف اخملالفــة، ولكــن جميــع اخملالفــات تثبــت 
بوثائــق تشــمل )بيــان ضبــط مهربــات، وايصــال مضبوطــات، وإفــادة اخملالــف، محضــر اجتمــاع جلنــة الســالمة العامــة( 
باإلضافــة الــى بعــض الوثائــق األخــرى والتــي ترتبــط مبخالفــات معينــة، كمثــال كتــاب حتويــل مكلــف لضريبــة الدخــل، أو اذن 
ــة. ــر احلــدث ...، مــن احملاضــر واالوراق حســب كل حال ــر التفتيــش او تقري ــة العامــة، او تقري التفتيــش الصــادر عــن النياب

- توثيــق البضائــع املضبوطــة حاســوبيا حــال ضبطهــا: يتــم حتريــر محضــر إيصــال مضبوطــات يحمــل رقــم متسلســل، ويتــم 
إدخالــه مــع القضيــة علــى برنامــج اإلدخــال احملوســب، باإلضافــة الــى األرشــفة الورقيــة.

- اإلجــراءات املعــززة لعمليــة الضبــط: إجــراءات موحــدة للجميــع يف عمليــات الضبــط، وتكمــن يف اتبــاع االجــراءات املنصــوص 
عليهــا يف قانــون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة والقوانــن ذات االختصــاص، مــن حيــث تنظيــم محاضــر جمــع االســتدالل، 
ومراعــات األمــور الشــكلية واملوضوعيــة، وتنفيــذ املذكــرات القضائيــة الصــادرة مــن النيابــة العامــة والتنســيق معهــا، والرقابــة 
ــع درجاتهــا، وكذلــك  ــة بجمي ــة احملــال اليهــا القضي ــل اجلهــات القضائي ــى هــذه اإلجــراءات، تكــون مــن قب مــن بعــد ذلــك عل
التدويــر والنقــل الــدوري بــن عناصــر الدوريــة، وكذلــك التواصــل املباشــر مــع ضابــط العمليــات يف املديريــة، ووجــود نظــام 

الشــكاوى والرقــم اجملانــي للتبليــغ 132 كل ذلــك يعــزز مبــدا النزاهــة.

املرحلة الثانية: احلجز
- إجــراءات احلجــز: بعــد اتخــاذ قــرار حجــز البضاعــة لوجــود مخالفــة او جرميــة، تنقــل البضاعــة الــى املديريــة، ويف كل مديرية 
ــط،  ــة الضب ــاء عملي ــي حــررت ســابقا أثن ــط يســمى )أمــن مســتودع( يســتلم املضبوطــات مبوجــب احملاضــر الت يوجــد ضاب
ويقــوم بتفحصهــا وعدهــا ومطابقتهــا مــع احملاضــر. ويتــم تدويــن إدخالهــا للمســتودع بالســجالت الورقيــة احملوســبة بكافــة 
ــدى التاجــر ضمــن  ــم حجــز املضبوطــات ل ــا يت ــا، وأحيان ــخ والســاعة واملســتلم وأنواعهــا وأعدادهــا وحالته ــل بالتاري التفاصي
إجــراءات محــددة بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص الفنــي، وذلــك يف حالــة أن املضبوطــات حتتــاج حفظهــا ظــروف ومــكان 
خــاص، واملســتودعات مراقبــة بكاميــرات تغطيهــا بشــكل كامــل، ومتصلــة بالعمليــات املركزيــة ومديــر املديريــة باحملافظــة 
وعمليــات املديريــة وعلــى مــدار )24( ســاعة. وكذلــك توجــد ســجالت للمســتودعات ورقيــة ومحوســبة يتــم تدويــن كل حركــة 
تقــع علــى املضبوطــات، ولــكل مســتودع أمنــاء يقومــون باالســتالم والتســليم عــن كل عمليــة تبديــل شــفت عمــل، وذلــك بتفحــص 

املضبوطــات وعدهــا والســجالت ويــدون ذلــك بالســاعة والتاريــخ.
- فــك احلجــز: يتــم فــك احلجــز مــن خــالل احضــار فــك حجــز مــن اجلهــات اخملتصــة )الدوائــر اخملتصــة يف وزارة املاليــة، 
والنيابــة العامــة والقضــاء، والــوزارات اخملتصــة( ويتــم حتريــر األوراق التــي تفيــد ذلــك، ومتثــل محضــر اســتالم يوقــع مــن قبــل 

املســتلم واملســلم.

املرحلة الثالثة: النقل
- آليــة نقــل البضائــع احملتجــزة: يقــوم بنقــل البضائــع احملتجــزة عناصــر الدوريــة او املديريــة، وال يوجــد عــدد محــدد، ويتــم 
اإلشــراف مــن قبــل الضابــط املنــاوب ومديــر العمليــات وأمــن املســتودع، ويتــم إحصــاء البضائــع أمــام اخملالــف الــذي يضــع 

توقيعــه علــى احملاضــر التــي تبــن حالــة املضبوطــات ونوعهــا وكميتهــا.

فــرص الفســاد يف عمليــة الضبــط: الفــرص ضئيلــة، ألنهــا بحاجــة الــى تآمــر واتفــاق بــن جميــع عناصــر الدوريــة، 
باإلضافــة الــى اخملالــف ويف بعــض االحيــان بوجــود أحــد موظفــي اجلهــات اخملتصــة الفنيــة مــن الــوزارات، وهــذا 
يف امليــدان، امــا إذا انتقلــت عمليــة الضبــط الــى املديريــة، تصبــح أكثــر حتصينــا كــون احملاضــر بأرقــام متسلســلة 
ــة  ــر مــن فــرص الفســاد. ولكــن عملي ــى مجموعــة إجــراءات حتــّد وبشــكل كبي ــة ال ــالث نســخ، باإلضاف ــى ث وعل

الضبــط بحاجــة الــى حتصــن أكبــر مــن خــالل حوســبة اإلجــراءات منــذ بدايــة عمليــة الضبــط.

فــرص الفســاد يف عمليــة احلجــز: فــرص ضعيفــة بســبب إجــراءات التوثيــق واملراقبــة واملتابعــة مــن قبــل جهــات 
متعــددة، إضافــة الــى الرقابــة االلكترونيــة، ولكــن بحاجــة الــى تعزيــز التحصــن مــن خــالل دليــل إرشــادي واضــح.
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- توفــر إجــراءات مكتوبــة لعمليــة نقــل البضائــع احملتجــزة: ال يوجــد اجــراءات مكتوبــة لعمليــة نقــل البضائــع احملتجــزة، ال أّن 
املكلفــن بهــذه املهــام مدربــون علــى آليــات التعامــل مــع املضبوطــات وعــدم تعرضهــا للتلــف، وأن يتــم نقلهــا فــورا بعــد الضبــط 
الــى مــكان احلجــز وبحضــور التاجــر اخملالــف. وال ميكــن نقــل البضائــع احملتجــزة مــن مــكان الــى آخــر اال بتعليمــات مكتوبــة 

مــن جهــة االختصــاص. 

املرحلة الرابعة: استالم املضبوطات يف املستودعات
- اســتالم املضبوطــات يف املســتودعات: أمنــاء املســتودعات يف كل محافظــة )مديريــة( لــكل مســتودع عــدد )2( علــى األقــل، أمــن 
مســتودع يســاعده ضبــاط صــف آخــرون، يختلــف عددهــم مــن محافظــة الــى أخــرى، وبأشــراف مــن العمليــات يف املديريــة 

ومديــر املديريــة والعمليــات املركزيــة. 
- توفــر إجــراءات مكتوبــة لعمليــة االســتالم: تصــدر تعليمــات مكتوبــة عــن العمليــات املركزيــة بخصــوص تنظيــم املســتودعات 
وعمليــات االســتالم والتســليم، تشــمل آليــات التســليم واالســتالم، واحملاضــر املســتخدمة، وآليــات التوثيــق، والتفاصيــل ذات 

الصلــة.
- توثيــق لبيانــات البضائــع املســتلمة، ورقيــا أو حاســوبيا: يتــم توثيــق كل العمليــات التــي جتــري علــى البضائــع احملتجــزة ســواء 

بالســجالت الورقيــة او علــى برامــج احلاســوب اخملصصــة.

املرحلة اخلامسة: اإلتالف
- عمليــة اإلتــالف: يتــم اإلتــالف إّمــا بنــاء علــى قــرار مــن اجلهــات القضائيــة )احملاكــم والنيابــات( او بقــرار مــن وزيــر الزراعــة 

او مــن خــالل جلنــة الســالمة العامــة )اجلهــات اخملتصــة والشــريكة(.
- تنفيــذ عمليــة اإلتــالف: يقــوم باإلتــالف أعضــاء جلنــة اإلتــالف املشــكلة بقــرار مــن النيابــة العامــة او القضــاء، او وزيــر الزراعة، 
ــة اإلتــالف. ــام بعملي ــة املشــكلة فيمــا بينهــا للقي ــم تنســق اللجن ــة الســالمة العامــة، ومــن ث ــر االقتصــاد او جلن ويف حــاالت وزي
- اجلهــات املشــرفة علــى عمليــة األتــالف: تختلــف بحســب املضبوطــات التــي ســيتم اتالفهــا مثــال الشــرائح االســرائيلية يتــم 

ــة بــوزارة االتصــاالت وهكــذا. االتــالف بحضــور الضابطــة اجلمركيــة وجهــة االختصــاص ممثل
- توثيــق عمليــة اإلتــالف: يتــم توثيــق محاضــر االتــالف ورقيــا وحاســوبياً علــى نظــام االدخــال وترفــق مبلــف القضيــة، ويوقــع 

مــن قبــل جميــع أعضــاء اللجنــة.
- املســتويات اإلداريــة املشــاركة يف عمليــة اإلتــالف مــن اجلهــاز: شــخص ميثــل الضابطــة اجلمركيــة يف جلنــة اإلتــالف وعــادة 

يكــون املستشــار القانونــي يف املديريــة.
- إدخــال بيانــات اإلتــالف بشــكل فــوري حــال عمليــة اإلتــالف علــى البرنامــج احملوســب: بعــد اإلتــالف يتــم إدخــال البيانــات 

ــة. ــف القضي بشــكل فــوري، وترفــق يف مل
ــدد  ــد مــن الع ــم التأك ــالف يت ــة إت ــة عملي ــل أّي - مقارنــة بــني البضائــع يف املســتودعات والبضائــع املتلفــة، وتطابــق األرقــام: قب
والنــوع واملطابقــة بــن املضبوطــات قبــل عمليــة اإلتــالف وبــن محضــر االتــالف، ويذكــر ذلــك يف محضــر اإلتــالف وشــرط 

أســاس قبــل عمليــة اإلتــالف، ويتــم ذلــك مــن قبــل اللجنــة املشــكلة بحضــور مديــر العمليــات وامــن املســتودع.
- اإلجــراءات املعــززة لبيئــة النزاهــة يف إجــراءات عمليــة اإلتــالف: يتــم اإلتــالف بحضــور جميــع اعضــاء اللجنــة املشــكلة لهــذه 
الغايــة، ويوقــع محضــر اإلتــالف مــن اجلميــع، بعــد املقارنــة والتأكــد مــن نــوع وكميــة املضبوطــات املتلفــة. ويــدّون كل ذلــك يف 

محضــر اإلتــالف الــذي يرفعــه كل عضــو باللجنــة الــى إدارتــه.

فــرص الفســاد يف عمليــة النقــل: فــرص ضعيفــة بســبب إجــراءات التوثيــق ومشــاركة عــدة أفــراد وضبــاط، ولكــن 
العمليــة بحاجــة الــى حتصــن إضــايف مــن خــالل توفــر دليــل ارشــادي.

فــرص الفســاد يف اســتالم املضبوطــات يف املســتودعات: فــرص ضعيفــة بســبب إجــراءات التوثيــق واملراقبــة واملتابعــة 
مــن قبــل جهــات متعــددة، ووجــود أكثــر مــن ضابــط، إضافــة الــى التوثيــق االلكترونــي مــن خــالل النظــام احملوســب، 

ومــن أجــل حتصــن عمليــة اســتالم املضبوطــات، توجــد ضــرورة لتوفيــر دليــل ارشــادي.
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- مشــاركة مــن جهــات رقابيــة مــن خــارج اجلهــاز يف عمليــة اإلتــالف: ال يوجــد، حيــث أّن اإلتــالف ال يتــم اال بحضــور جميــع 
ــة. ــن بقــرار تشــكيل اللجن ــة اإلتــالف احملددي أعضــاء جلن

املرحلة السادسة: التبرع بالبضائع احملتجزة يف املستودعات
- األســاس القانونــي لعمليــة التبــرع: يتــم التبــرع للصالــح العــام مبوجــب جلنــة مشــكلة مــن وزيــر االقتصــاد مبوجــب املــادة )1( 

مــن قــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2017م بشــأن حظــر ومكافحــة منتجــات املســتوطنات.
- اإلشــراف علــى عمليــة التبــرع: يتــم اإلشــراف مــن خــالل أعضــاء اللجنــة املشــكلة بقــرار مــن وزيــر االقتصــاد لهــذه الغايــة، 
ــة، ويف بعــض  ــة وعضــوا عــن احملافظــة والضابطــة اجلمركي ــة االجتماعي ــال عــن وزارة االقتصــاد والتنمي ــا ممث وتضــم غالب

االحيــان ممثــال عــن النيابــة العامــة او جهــات أخــرى حســب احلالــة.
ــى محضــر  ــة ال ــر االقتصــاد، باإلضاف ــرار وزي ــل بق ــة، تتمث ــر إجــراءات مكتوب - توفــر إجــراءات مكتوبــة لعمليــة التبــرع: تتوف

اجتمــاع يتــم حتريــره مــن قبــل جلنــة التبــرع للصالــح العــام.
- توثيق محاضر التبرع: يتم توثيقها ورقيا وحاسوبياً على برنامج اإلدخال وترفق بأوراق القضية.

- املستويات اإلدارية املشاركة يف عملية التبرع: أعضاء اللجنة والوزارات واإلدارات التابعة لها اعضاء اللجنة.
- مــدى ادخــال املنتجــات املتبــرع بهــا بشــكل فــوري علــى البرنامــج احملوســب: يتــم إدخــال املنتجــات املتبــرع بهــا بشــكل فــوري بعــد 

عمليــة التبــرع.
- مقارنــة بــني البضائــع يف املســتودعات والبضائــع املتبــرع بهــا، للتأكــد مــن تطابــق األرقــام: قبــل أّيــة عمليــة تبــرع يتــم التأكــد مــن 
العــدد والنــوع واملطابقــة بــن البضائــع يف املســتودعات والبضائــع املتبــرع بهــا، ويذكــر ذلــك يف محضــر التبــرع، ويتــم ذلــك مــن 

قبــل اللجنــة املشــكلة بحضــور مديــر العمليــات وأمــن املســتودع وتتــم ورقيــا وحاســوبيا.
- اإلجــراءات املعــززة لبيئــة النزاهــة يف إجــراءات عمليــة التبــرع: عمليــة التبــرع تكــون تشــاركية، وبإشــراف جميــع أعضــاء اللجنة، 

وباألغلــب تتــم ملؤسســات مجتمــع مدنــي او حكوميــة، وحتــدد مــن قبــل الوزيــر اخملتــص.
ــة يقــوم  ــة واالداري ــة املالي ــوان الرقاب - مشــاركة مــن جهــات رقابيــة مــن خــارج اجلهــاز يف عمليــة التبــرع: ال يوجــد، علمــا أّن دي

بزيــارة اجلهــاز أكثــر مــن مــرة، ويتفقــد كافــة اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا.

املرحلة السابعة: بيع البضائع احملتجزة يف املستودعات
ــت  ــة يف حــال كان ــون االجــراءات اجلزائي ــادة )2/72( مــن قان ــص امل ــا لن ــع وفق ــم البي - األســاس القانونــي لعمليــة البيــع: يت
البضائــع قابلــة للتلــف مــع مــرور الزمــن، او مبوجــب قانــون اجلمــارك واملكــوس وقانــون حتصيــل األمــوال االميريــة، والقوانــن 

ذات العالقــة مــن قبــل وزارة املاليــة.
ــة/ او  ــل وزارة املالي ــة العامــة، او مــن قب ــل احملكمــة، او النياب ــة املشــكلة مــن قب - اجلهــات املشــرفة علــى عمليــة البيــع: اللجن

ــوزارات الشــريكة اخملتصــة. ال
- عدد األشخاص املشرفني على عملية البيع: العدد حسب اللجنة املشكلة من قبل اجلهات اخملتصة.

- توثيــق محاضــر البيــع: يتــم توثيقهــا مبوجــب محاضــر رســمية، موقعــة مــن قبــل اللجنــة املشــكلة وتوثقهــا ورقيــا وحاســوبيا 
علــى برنامــج االدخــال وترفــق بــأوراق القضيــة، ويجــري توثيــق إجــراءات البيــع ورقيــا وحاســوبيا.

- املســتويات اإلداريــة املشــاركة يف عمليــة البيــع: كل عضــو يف اللجنــة تشــرف عليــه االدارة التــي يتبــع لــه، وترســل لتلــك اإلدارات 
نســخ مــن محاضــر البيــع، للوقــوف علــى ســير عمليــة البيــع وفــق األصــول.

- ادخــال بيانــات البيــع علــى البرنامــج احملوســب بشــكل فــوري: يتــم ادخــال بيانــات البيــع علــى البرنامــج احملوســب فــور االنتهــاء 
مــن اجــراءات البيــع.

ــددة، ومحاضــر، ولكــن مــن أجــل  ــة بســبب وجــود أطــراف متع فــرص الفســاد يف عمليــة اإلتــالف: فــرص ضعيف
ــل اإلرشــادي. ــر دلي ــة، وتوفي ــة خارجي ــة، توجــد ضــرورة ملشــاركة جهــات رقابي حتصــن العملي

فــرص الفســاد يف عمليــة التبــرع بالبضائــع احملتجــزة يف املســتودعات: فــرص ضعيفــة بســبب وجــود أطــراف 
متعــددة، ومحاضــر، ولكــن ميكــن التســاهل يف اإلجــراءات بحكــم أّن املــواد والبضائــع ســيتم التبــرع بهــا، إضافــة الــى 
أهميــة وجــود معاييــر لعمليــة التبــرع مــن خــالل نظــام معتمــد لتحصــن العمليــة، ووجــود جهــات رقابــة خارجيــة.
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- مقارنــة بــني البضائــع يف املســتودعات والبضائــع التــي مت بيعهــا، للتأكــد مــن تطابــق األرقــام: قبــل اي عمليــة بيــع يتــم التأكــد 
ــق األرقــام، ويذكــر  ــة وتطاب ــوع والكمي ــي املــراد بيعهــا مــن العــدد والن ــع الت واملطابقــة بــن البضائــع يف املســتودعات والبضائ
ذلــك يف محضــر البيــع ويتــم ذلــك مــن قبــل اللجنــة املشــكلة بحضــور مديــر العمليــات وأمــن املســتودع وتتــم ورقيــا وحاســوبيا.
ــة البيــع تراجــع احملاضــر والتأكــد مــن  - اإلجــراءات املعــززة لبيئــة النزاهــة يف إجــراءات عمليــة البيــع: اجلهــات املشــكلة للجن

ســالمتها القانونيــة وكذلــك إشــراف أعضــاء اللجنــة علــى عمليــة البيــع.
- مدى مشاركة جهات رقابية خارجية يف عمليات البيع: ال يوجد66. 

مصفوفة حتديد وتقييم مخاطر الفساد يف دورة املضبوطات يف عمل جهاز الضابطة اجلمركية

66 املعلومات أعاله بخصوص دورة املضبوطات، مت احلصول عليها بشكل رسمي من خالل جهاز الضابطة اجلمركية يف شهر كانون أول 2022.

فــرص الفســاد يف عمليــة بيــع البضائــع احملتجــزة يف املســتودعات: فــرص ضعيفــة بســبب وجــود جلنــة مشــكلة مــن 
احملكمــة، أو مــن عــدة وزارات، ولكــن لتحصــن اإلجــراءات نتوجــد ضــرورة لوجــود جهــات رقابــة خارجيــة، ونظــام 

معتمــد لعمليــات البيــع.
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املقترحات املمكنة لتخفيف مخاطر الفساد يف دورة املضبوطات

ثانيا: دورة التهريب،

تعتبــر قضيــة التهريــب ومكافحتــه مــن ُصلــب عمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، والتــي ميكــن أن تكــون فيهــا احتماليــة لفــرص 
الفســاد، وهــي تتــم يف ثــالث نقــاط عمــل )خريطــة تدفــق العمــل( موضحــة حســب الشــكل املرفــق:

املقترحاألثراالحتماليةاملوضوعاملرحلة

حوسبة اإلجراءات من بداية عملية الضبط، وتخزينها يف النظام قويضعيفحال الضبط1
بشكل فوري، وتوفير نظام رقابة فعال للنظام.

توفر دليل إرشادي.قويضعيف جدااحلجز2

توفر دليل إرشاديقويضعيف جداالنقل3

توفر دليل إرشادي.قويضعيف جدااستالم املضبوطات4

وجود جهات رقابية خارجية/ توفر دليل إرشادي.معتدلضعيفاإلتالف5

وجود جهات رقابية خارجية/ توفر نظام معتمدمعتدلضعيفالتبرع باملضبوطات6

وجود جهات رقابية خارجية/ توفر نظام معتمدضعيفضعيفبيع املضبوطات7
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شرح وتقييم كل مرحلة من مراحل دورة التهريب

املرحلة األولى: حال وصول إخبارية
- كيفيــة وصــول اإلخباريــة عــن حالــة تهريــب: يف حــال التبليــغ عبــر الرقــم اجملانــي 132 يتــم التواصــل مــع املديريــة التــي يتبــع 
لهــا املتصــل مباشــرة، أو مــن خــالل إدارة االســتخبار اجلمركــي، أو مــن خــالل شــكاوى تقــدم ملقــرات املديريــات. أّمــا اخملولــون 
بالتعامــل مــع االخباريــة فهــم متلقــو املعلومــة، وضبــاط الدوريــة التــي خرجــت للتعامــل مــع املعلومــة، وعمليــات اجلهــاز، )هنــاك 

تعليمــات يتلقاهــا عناصــر اجلهــاز مــن خــالل اللقــاءات الدوريــة والتدريــب املســتمر، يف كيفيــة التعامــل مــع االخباريــات(.
- توثيق وتسجيل املكاملات خول اإلخباريات: ال يوجد تسجيل، وامنا توثيق.

- املستويات اإلدارية يف اجلهاز التي تشرف على عملية متابعة اإلخبارية: إدارة االستخبار اجلمركي، مدير املديرية.
- مــن يتــم االتصــال بــه ألخــذ القــرار بخصــوص اإلخباريــة؟ مديــر االســتخبار اجلمركــي و/او مديــر املديريــة، والعمليــات عنــد 

التنفيذ.
- الوثائــق املعــززة لعمليــة متابعــة اإلخباريــة: معلومــات إضافيــة مــن مصــادر أخــرى، وحتريــات حســب كل حــال، وعينــة مــن 
اخملالفــة، وصــورة مــن املوقــع وخاصــة إذا كانــت بضائــع مســتوطنات، والشــكاوى املكتوبــة. وهكــذا ويتــم التعامــل معهــا حاســوبيا 

وارشفته.
- عملية إدخال البيانات على البرنامج احملوسب بشكل فوري: يتم إدخال البيانات على البرنامج بشكل فوري.

- اإلجــراءات املعــززة لبيئــة النزاهــة يف عمليــة معاجلــة وصــول إخباريــة: يجــري متابعتهــا مــن قبــل مديــر املديريــة، او إدارة 
االســتخبار اجلمركيــة، او النيابــة العامــة، حــال صــدور مذكــرة تفتيــش ويتــم إعــداد محضــر تفتيــش لتلــك الغايــة، باإلضافــة 

الــى العمليــات عنــد التنفيــذ.

املرحلة الثانية: التنفيذ ملكافحة عملية التهريب
ــة يوجــد  ــدان، وكل دوري ــة املنتشــرة يف املي ــات االعتيادي ــم مــن خــالل الدوري - تنفيــذ عمليــة التهريــب والتحــرك امليدانــي: يت
فيهــا مــن 4-5 عناصــر تشــمل ضباطــا، وضبــاط صــف، وأفــرادا، باإلضافــة الــى وجــود دوريــات لتنفيــذ مهــام محــددة بنــاًء 

علــى معلومــات اســتخبارية.
- توفــر إجــراءات مكتوبــة لعمليــة التنفيــذ: تتمثــل االجــراءات املكتوبــة بالنصــوص القانونيــة، كاإلجــراءات اجلزائيــة وقانــون 

اجلمــارك وقوانــن الــوزارات الشــريكة.
- املســتويات اإلداريــة املشــرفة علــى عمليــة التنفيــذ، والوثائــق املعــززة لعمليــة التنفيــذ: ضابــط الدوريــة ومديــر العمليــات، 
ووثيقــة أمــر احلركــة واملتضمــن القــوة املشــاركة يف تنفيــذ مكافحــة عمليــة التهريــب، حيــث يجــري التعامــل معهــا ورقيــا 

وحاســوبيا.
- التنســيق مــع جهــات أخــرى لعمليــة التنفيــذ: يف بعــض االحيــان إذا كانــت عمليــات ضبــط كبيــرة او يف مناطــق C، يتــم 

ــة. ــزة االمني ــل بعــض األجه ــن قب ــات املشــتركة واملســاندة م ــع العملي التنســيق م
- اإلجــراءات املعــززة لبيئــة النزاهــة يف عمليــة التنفيــذ ملكافحــة التهريــب: مــن اإلجــراءات املعــززة لبيئــة النزاهــة، وجــود ضابــط 

دوريــة ملتابعــة الدوريــة مــن قبــل مديــر العمليــات يف املديريــة. 

فــرص الفســاد يف حــال وصــول إخباريــة: فــرص ضعيفــة، ولكــن ممكنــة، لــذا توجــد ضــرورة لتوفيــر نظــام لتســجيل 
املكاملــات املبلغــة عــن حــاالت تهريــب، مــن أجــل حــّد فــرص الفســاد، وحتصــن ووقايــة منظومــة العمــل.

فــرص الفســاد يف حــال التنفيــذ ملكافحــة عمليــة التهريــب: فــرص ضعيفــة بســبب وجــود عــدد مــن املشــاركن، مــن 
اجلنــود والضبــاط، ولكــن توجــد ضــرورة لتحصــن العمليــة واإلجــراءات مــن خــالل دليــل إرشــادي.
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املرحلة الثالثة: ضبط عمليات التهريب
- ضبــط عمليــة التهريــب: تتــم مــن خــالل مأمــوري الضبــط القضائــي يف الدوريــات، وهــي ذاتهــا قــوة التنفيــذ وذات العــدد. 

ويتــم التنفيــذ بالتنســيق مديــر العمليــات والضابــط املنــاوب يف املديريــة.
- توفــر إجــراءات مكتوبــة لعمليــة الضبــط: مــن خــالل النصــوص القانونيــة كاإلجــراءات اجلزائيــة، وقانــون اجلمــارك، وقوانــن 

الوزارات الشــريكة.
- إجراءات مكتوبة للتعامل مع املهربني: هي ذاتها املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية والقوانن ذات الصلة.

- توثيق لبيانات البضائع املضبوطة، ورقيا أم حاسوبيا؟ يتم ذلك ورقيا وحاسوبيا.
- تغذية البرنامج احملوسب باملضبوطات حال ضبطها: يتم ذلك من بعد إمتام عملية الضبط.

- آليــات التحقــق ان البضائــع املهربــة احملتجــزة يف اخملــازن او املســتودعات هــي ذاتهــا املضبوطــة: مــن خــالل حتريــر إيصــال 
مضبوطــات بالبضائــع املضبوطــة وتســجيلها يف ســجل القضايــا مــن قبــل أمــن املســتودع ومطابقتهــا مــن احلــن الــى االخــر 

ورفــع تقريــر بذلــك.
- إجــراءات تعزيــز بيئــة النزاهــة يف عمليــات ضبــط املهربــني: سياســة التدويــر والتنقــل بــن الضبــاط ومــدراء املديريــات، ووجــود 

أكثــر مــن إدارة، وكل إدارة لهــا اختصاصاتهــا، باإلضافــة الــى الرقابــة الداخليــة67.

مصفوفة حتديد وتقييم مخاطر الفساد يف دورة التهريب يف عمل جهاز الضابطة اجلمركية

املقترحات املمكنة لتخفيف مخاطر الفساد يف دورة التهريب

67 املعلومات أعاله بخصوص دورة التهريب، مت احلصول عليها بشكل رسمي من خالل جهاز الضابطة اجلمركية يف شهر كانون أول 2022.

فــرص الفســاد يف حــال ضبــط عمليــات التهريــب: فــرص ضعيفــة بســبب وجــود عــدد مــن املشــاركن، مــن 
اجلنــود والضبــاط، وأرشــفة وتوثيــق العمليــات عبــر البرنامــج احملوســب، ولكــن توجــد ضــرورة لتحصــن العمليــة 

ــل إرشــادي. واإلجــراءات مــن خــالل دلي

املقترحاألثراالحتماليةاملوضوعاملرحلة
تسجيل املكاملات املبلغة عن حاالت تهريبمعتدلضعيفحال وصول اإلخبارية عن التهريب1
توفر دليل إرشادي.قويضعيف تنفيذ مكافحة التهريب2
توفر دليل إرشاديقويضعيف ضبط عمليات التهريب3
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◄ االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
أوال: اإلطار التشريعي

- اإلطــار التشــريعي الناظــم لعمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة مقتضــب، وغيــر مفصــل مبــا يتناســب ومهــاّم وظائــف اجلهــاز 
املتعــددة، وارتباطهــا بتشــريعات أخــرى، فعلــى الرغــم مــن صــدور قــرار بقانــون لتنظيــم عمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، اال 
أّنــه غيــر كاٍف، وال يشــمل املهــام احملــددة بشــكل دقيــق، وال يتضمــن إجــراءات عملــه التفصيليــة، خاصــة املتعلقــة باملضبوطــات 

والتصــرف بهــا، وال تنظيــم العالقــة مــع الــوزارات والهيئــات احلكوميــة األخــرى.

-  ال تتوفر لوائح تنفيذية او أنظمة مفصلة للقرار بقانون اخلاص بتنظيم عمل جهاز الضابطة اجلمركية.

 - التشــريعات املرتبطــة بعمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة بحاجــة الــى حتديــث، وخاصــة القوانــن اخلاصــة باجلمــارك 
  والضرائب، كون معظمها متقادما من عشرات السنن.

ثانيا: اإلطار املؤسسي
 - يتوافــر البنــاء املؤسســي لــدى جهــاز الضابطــة اجلمركيــة مــن خــالل وجــود هيكليــة إداريــة للجهــاز ومهــام محــددة، وحاليــا 
   يتــم العمــل علــى اعــداد وإقــرار هيكليــة جديــدة ملواكبــة املســتجدات املتعلقــة بعمــل اجلهــاز، وتتــوزع مديريــات اجلهــاز يف 

  احملافظات الشمالية.

 - يوجــد تقــدم وارتفــاع يف عــدد العاملــن يف اجلهــاز مقارنــة بالســنوات الســابقة، إال أّن نســبة اإلنــاث مــا زالــت متدنيــة حوالــي 
  )8%(. وإجراءات العمل بحاجة الى أدلة ناظمة، من أجل تعزيز احلوكمة واملأسسة.

 - مــا زالــت هنــاك حتديــات ومعيقــات تؤثــر علــى عمــل اجلهــاز، أبرزهــا العمــل يف املناطــق املصنفــة )ج(، والتــي ال تخضــع 
  للسيطرة األمنية الفلسطينية، ويتم استغاللها لعمليات التهريب والتهّرب اجلمركي والضريبي.

ثالثا: الشفافية
ــه  ــاره، وعــدد املتابعــن ل ــره وأخب ــه، ورغــم نشــاط اجلهــاز يف نشــر تقاري ــاز، رغــم أهميت ــي للجه  - ال يتوفــر موقــع االلكترون
   يف صفحــة الفيســبوك اخلاصــة بــه، والتــي ولهــا أكثــر مــن )142,000( متابــع، علمــا أن اجلهــاز يعمــل علــى إطــالق موقعــه 

  االلكتروني.

 - يوجــد نشــر دوري لتقاريــر جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، بأنواعهــا اخملتلفــة )الســنوية/ الشــهرية/ األســبوعية/ املوســمية(، 
   كمــا يتــم النشــر عبــر وكالــة االنبــاء الفلســطينية الرســمية »وفــا«، ووســائل االعــالم األخــرى، كمــا توجــد اطــالالت إعالميــة 
ــي واخلــاص، كمــا يتوفــر إيجــاز اســبوعي لوســائل  ــر االعــالم الرســمي واألهل ــر العالقــات العامــة عب ــد اجلهــاز ومدي    لقائ

  االعالم. ويتم ارسال التقارير الى كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير املالية.

ــي الناظــم  ــع اإلطــار القانون ــق م ــاز، مبــا يتواف ــد اجله ــن قائ ــف م ــل بتكلي ــات، تعم ــن والترقي  - توجــد جلــان مختصــة للتعي
  للخدمة يف قوى األمن، ولكن ال يتوفر دليل إلجراءات التعين والترقية.

 - توجــد تعليمــات مكتوبــة إلجــراءات العمــل، وتوجــد تعميمــات دوريــة مكتوبــة أيضــا ملســتجدات إجــراءات العمــل. وذلــك حســب 
  طبيعة واختصاص العمل املُنفذ، وتتوفر خطة استراتيجية للجهاز، ولكّنها غير منشورة.

 - ال يتوفــر دليــل إجــراءات مكتــوب يحــدد أســس تصنيــف املعلومــات والوثائــق وتنظيــم الســجالت لتحديــد مــا هــو ســرّي ومــا 
  هو علني منها.
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رابعا: النزاهة
 - يوجــد التــزام مبدونــة الســلوك »مدونــة االخالقيــات وقواعــد الســلوك العامــة ملنتســبي قــوى األمــن الفلســطينية«، وأكثــر مــن 
   80% مــن منتســبي جهــاز الضابطــة اجلمركيــة اطلعــوا علــى مدونــة الســلوك اخلاصــة بقــوى األمــن، ضمــن عمليــة التدريــب 

  التأسيسي واملستمر، ويوجد استكمال لبقية املنتسبن، وال توجد مدونة سلوك خاصة بجهاز الضابطة اجلمركية.

 - يوجــد اطــالع والتــزام بنظــام منــع تضــارب املصالــح الصــادر عــن مجلــس الــوزراء، وكذلــك بنظــام تلقــي الهدايــا الصــادر عــن 
  مجلس الوزراء، كما يلتزم اجلهاز بإقرارات الذمة املالية لكافة العاملن به.

 - توجــد إجــراءات عمــل مكتوبــة، وتعاميــم دوريــة للمســتجدات يف العمــل، وقــد اســتجاب جهــاز الضابطــة اجلمركيــة جلميــع 
  مالحظات ديوان الرقابة املالية واإلدارية ذات الصلة بإجراءات العمل.

 - توجــد جلــان مختصــة للتعيــن والترقيــات يف اجلهــاز، تعمــل بتكليــف مــن قائــد اجلهــاز، ومبــا يتوافــق مــع اإلطــار القانونــي 
  الناظم للخدمة يف قوى األمن، وال يتوفر دليل إجراءات للتعين والترقيات.

 - توجــد آليــات واضحــة للتعامــل مــع املضبوطــات، وتعليمــات بهــذا الشــأن، ولكــن ال يتوفــر نظــام خــاص بالتعامــل مــع 
  املضبوطات منبثق من القانون أو أدلة إرشادية تفصيلية.

- ال تتم االستفادة املثلى من املضبوطات، تبعا لنقص التشريعات ذات الصلة.

خامسا: املساءلة
 - تتوفــر هيكليــة وظيفيــة يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، ولكــن غيــر منشــورة، كمــا مت إعــداد هيكليــة جديــدة قيــد االعتمــاد 

  ملواكبة مستجدات عمل اجلهاز، كما يتوفر وصف وظيفي لكل وظيفة، واملواصفات الوظيفية.

 - توجــد رقابــة داخليــة علــى الفــرق امليدانيــة، مــن خــالل دائرتــي الرقابــة واألمــن، وتوجــد إجــراءات للتحقــق واملتابعــة. ويتــم 
  إيقاع عقوبات انضباطية وتأديبية عليهم.

 - يوجــد نظــام شــكاوى مركزيــا ويف املديريــات، ومت اســتحداث الرقــم اجملانــي )132( املتــاح لكافــة املواطنــن للتواصــل مــع 
   اجلهــاز، باإلضافــة الــى إمكانيــة تلقــي الشــكاوى شــخصيا مــن خــالل املديريــات، او مركزيــا، أو عبــر الوســائل التقليديــة مثــل 

  التلفون والفاكس غيرها، باإلضافة الى البريد اإللكتروني، والطرق احلديثة يف التواصل االجتماعي.

 - يتــم إعــداد تقاريــر ماليــة واداريــة ومعلوماتيــة ترفــع لقيــادة اجلهــاز ولــإلدارة املاليــة العســكرية ولهيئــة التنظيــم واالدارة، 
  إضافة الى التقارير التي ترفعها الى املستوى السياسي ممثال يف وزارة الداخلية، واجلهات ذات الصلة.

سادسا: درء مخاطر الفساد 
 - تتوفــر يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة نشــرات توعويــة مبفهــوم الفســاد وأشــكاله اخملتلفــة، باإلضافــة الــى تعاميــم تصــدر 
ــات واإلدارات، باإلضافــة  ــى كافــة املســتويات مــن خــالل مــدراء املديري ــم االطــالع عليهــا ونقلهــا ال ــد اجلهــاز، ويت    عــن قائ
   الــى املشــاركة يف ورش عمــل مــع اجلهــات ذات الصلــة، مثــل هيئــة مكافحــة الفســاد يف مجــال رفــع الوعــي بأشــكال الفســاد، 
   وتدريبــات حــول مفهــوم الفســاد وأشــكاله وآليــات اإلبــالغ عنــه، بالتعــاون مــع هيئــة مكافحــة الفســاد، او مــن خــالل التعــاون 

  مع مؤسسات أهلية، مثل ائتالف أمان.

ــة تواكــب املســتجدات املتعلقــة بشــبهات  ــم دوري ــة، وتعامي ــة مــن خــالل بعــض االجــراءات املكتوب  - توجــد إجــراءات حتصيني
  الفساد، ولكن ال يتوفر دليل إجرائي للتعامل مع شبهات الفساد.

حتديد وتقييم مخاطر الفساد يف العمليات املتعلقة باملضبوطات والتهريب
 - تعتبــر قضيــة املضبوطــات والتهريــب مــن القضايــا الهامــة التــي ميكــن ان تتوافــر فيهــا فــرص للفســاد، وتوجد اجــراءات من قبل 
   اجلهــاز لتعزيــز النزاهــة ودرء مخاطــر الفســاد، ولكنهــا بحاجــة الــى تعزيــز أكثر مــن خالل األنظمة الناظمة، واألدلة االرشــادية.
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التوصيات:

أوال: التوصيات املوجهة للحكومة
ــه،  ــاز وإجــراءات عمل ــات اجله ــام وصالحي ــة، يحــدد مه ــاز الضابطــة اجلمركي ــي خــاص بجه ــن تشــريع تفصيل  - ضــرورة َس
   وينظــم عالقاتــه مــع الــوزارات والهيئــات ذات الصلــة، وينظــم القضايــا املتعلقــة باملضبوطــات والتصــرف بهــا، وذلــك بأحــكام 
   قانونيــة واضحــة. وإصــدار لوائــح تنفيذيــة وأنظمــة خللــق تكامــل تشــريعي لعمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة، وأن يتــّم ســن 

  التشريع بالشراكة مع مؤسسات اجملتمع املدني، والقطاع اخلاص، واألكادميين، والباحثن.

 - حتديــث التشــريعات ذات الصلــة بعمــل جهــاز ضابطــة اجلمركيــة، مثــل القوانــن الضريبيــة، وقانــون اجلمــارك، خاصــة أنهــا 
  قوانن متقادمة وال تواكب املستجدات.

ــر إطــار تشــريعي لنشــر املعلومــات، خاصــة يف  ــى املعلومــات، مــن أجــل توفي ــون احلــق يف احلصــول عل  - ضــرورة إقــرار قان
  األجهزة األمنية.

 - ضــرورة العمــل علــى تشــكيل جلنــة وزاريــة مــن الــوزارات ذات الصلــة، وجهــاز الضابطــة اجلمركيــة، وديــوان الرقابــة املاليــة 
   واإلداريــة، وممثلــي مؤسســات اجملتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص، للتعامــل مــع املضبوطــات، واالســتثمار األمثــل لهــا للصالــح 

  العام وفق احكام قانونية ناظمة.

ثانيا: التوصيات املوجهة لقيادة جهاز الضابطة اجلمركية

 - إطــالق املوقــع االلكترونــي اخلــاص باجلهــاز، والــذي يجــب ان يتضمــن نشــر تقاريــر اجلهــاز الدوريــة، وانشــطته اخملتلفــة، 
  ووثائقه، وخطته االستراتيجية، وبيانات االتصال والتواصل مع املواطنن، وغيرها.

- ضرورة العمل على توفير دليل إلجراءات التعين والترقية يف اجلهاز.

ثالثا: توصيات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف عمل جهاز الضابطة اجلمركية

- إعداد دليل إجراءات نشر املعلومات، وحتديد أّيهما للنشر للجمهور وأيهما سّري، تبعا لألحكام القانونية الناظمة.

 - العمــل املســتمر علــى حتصــن العاملــن مــن مخاطــر الفســاد، خاصــة مــع تعــدد أشــكاله وصــوره ومنافــذه، والتعــاون مــع 
  اجلهات ذات الصلة يف درء مخاطر الفساد.

- العمل على إلزام كافة منسبي اجلهاز مبدونة السلوك اخلاصة مبنتسبي األجهزة األمنية.

- ضرورة إعداد نظام تفصيلي شامل للتعامل مع املضبوطات، وتوفير احلماية لقواعد البيانات اخلاصة باملضبوطات.

- اعداد دليل للتعامل مع شبهات الفساد، وتعميمه على العاملن يف اجلهاز.

 - ضــرورة حتصــن العاملــن يف اجلهــاز مــن مخاطــر الفســاد، وتخصيــص عــالوات خاصــة لهــم لتعزيــز حصانتهــم مــن منافــذ 
  الفساد.

 - إعــداد أدلــة إرشــادية لتعزيــز منظومــة النزاهــة ودرء مخاطــر الفســاد خاصــة يف مجــاالت )التعامــل مــع املضبوطــات، 
  ومكافحة حاالت التهريب(.
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رابعا: التوصيات املوجهة لوزارة الداخلية

- ضرورة العمل على إقرار ونشر الهيكلية اجلديدة للجهاز.

ــة، ودعمــه لوجســتيا  ــاز، ورفــده بالعناصــر املؤهل ــات للجه ــة مــن خــالل تخصيــص موازن ــاز الضابطــة اجلمركي ــز جه  - تعزي
  )مبان، مستودعات، مركبات، أنظمة اتصال، ...( مبا يضمن إنفاذ مهامه.

خامسا: التوصيات املوجهة للجامعات الفلسطينية،

 - ضــرورة تبنــي اجلامعــات الفلســطينية، وخاصــة جامعــة االســتقالل، والتــي ترفــد األجهــزة األمنيــة بالكــوادر، مســاقات 
   متخصصــة يف النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد، وأشــكال الفســاد ومظاهــره اخملتلفــة، وتخصيــص جــزء مــن أنشــطة 

  البحث العلمي يف تلك اجلامعات حول موضوع مخاطر الفساد يف اخلدمات واالجراءات احلكومية العامة.

 - ضــرورة أن يتضمــن دبلــوم العلــوم اجلمركيــة املعتمــد يف جامعــة االســتقالل علــى مســاقات حــول مفهــوم الفســاد، ومخاطــره، 
   وآليــات التعامــل مــع شــبهات الفســاد، لتحصــن خريجــي البرنامــج، واملرشــحن للعمــل يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة مــن 

  مخاطر الفساد.
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◄ المراجع والمصادر:
»مرتبة حسب ورودها يف الدراسة«

- قرار بقانون رقم )2( لسنة 2016م بشأن الضابطة اجلمركية.
- االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2018، تقريــر فعاليــة ومناعــة نظــام النزاهة يف عمل جهاز الضابطة اجلمركية، رام اهلل – فلســطن.

- قرار رئاسي رقم )62( لسنة 2008م، بشأن جهاز الضابطة اجلمركية.
- قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2009م، اخلاص بنظام استيراد أجهزة االتصاالت اخللوية والالسلكية.

- قرار مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2009، اخلاص بالالئحة التنفيذية لقانون حماية املستهلك.
- قرار مجلس الوزراء رقم )26( لعام 2010م بنظام جمعيات حماية املستهلك.

- قرار بقانون رقم )4( لسنة 2010م، بشأن حظر ومكافحة منتجات املستوطنات.
- قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2012م، بنظام منع تهريب املنتجات النباتية.

- تعليمات رقم )2( لسنة 2012م، بآلية تسويق الدواجن ومنتجاتها.
- قرار بقانون رقم )18( لسنة 2015م، بشأن مكافحة اخملدرات واملؤثرات العقلية.

- قرار مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2020م، بتعديل نظام األبنية والتنظيم للهيئات احمللية رقم )6( لسنة 2011م.
- قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005.

- أبــو عــودة، محمــد )202( دور جهــاز الضابطــة اجلمركيــة يف مكافحــة التســرب املالــي 2012-2017، رســالة ماجســتير، جامعــة النجــاح الوطنيــة.

- االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2018، تقريــر فعاليــة ومناعــة نظــام النزاهة يف عمل جهاز الضابطة اجلمركية، رام اهلل – فلســطن.
- لقاء مع اللواء اياد بركات قائد جهاز الضابطة اجلمركية، جريدة احلياة اجلديدة 2022/3/31.

http://alhaya.ps/ar/Article/132108  
- التقرير السنوي جلهاز الضابطة اجلمركية للعام 2021، منشور على صفحة اجلهاز، بتاريخ 2022/3/6.

https://www.facebook.com/customspoliceps  
- االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، الدليل اإلرشادي ملصطلحات ومفاهيم احلكم الصالح، 2013.

- النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، من منشورات االئتالف من اجل النزاهة واملسائلة – أمان، 2016.
- مدونة األخالقيات وقواعد السلوك العامة ملنتسبي قوى األمن الفلسطينية، 2018.

- قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة )2020( بخصوص نظام تضارب املصالح.
- االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( 2020. واقــع حالــة االســتجابة مــع تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة. رام اهلل – فلســطن.

- قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديالته.
- قرار بقانون رقم )13( لسنة 2017م، بتعديل القرار بقانون )4( لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات املستوطنات.

- التقرير السنوي لديوان الرقابة اإلدارية واملالية 2020.
- قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2016م بنظام الشكاوى.

- االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2022-2020.
- مكافحة الفساد، حتديات وحلول، من إصدارات هيئة مكافحة الفساد 2020.

- خبر صحفي- مركز شمس يختتم دورة تدريبية حول آليات مكافحة الفساد يف عمل الضابطة اجلمركية.
https://pngoportal.org/post/10424  

 - خبــر صحفــي- نظمهــا املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن اختتــام دورة تدريبيــة حــول آليــات مكافحــة الفســاد يف عمــل 
  الضابطة اجلمركية.

https://www.shams-pal.org/?p=2395  
- جامعة االستقالل- برنامج دبلوم العلوم اجلمركية.

https://dti.alistiqlal.edu.ps/page-1407-ar.html  

املقابالت اخلاصة بالدراسة:
- مقابلة مع العقيد مأمون العبد مدير الدائرة القانونية يف جهاز الضابطة اجلمركية بتاريخ 2022/9/15.

- مقابلة مع العقيد إبراهيم عياش مدير دائرة العالقات العامة واالعالم يف جهاز الضابطة اجلمركية بتاريخ 2022/9/15.
 - مقابلــة مــع د. عمــر رحــال مديــر عــام مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة »شــمس«، ورئيــس املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف 

  قطاع األمن، بتاريخ 2022/9/25.



المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع األمن

المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع االمــن، ائتــاف عــدد مــن المنظمــات األهلية التي 
عملــت علــى تنســيق جهودهــا فــي مجــال تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة فــي قطــاع األمــن الفلســطيني، 
وتعزيــز ثقافــة المســاءلة المجتمعيــة علــى عملــه بمــا يســهم فــي تحصيــن مؤسســات األمــن مــن 
جميــع اشــكال الفســاد ويعــزز مــن كفــاءة وفاعليــة األجهــزة األمنيــة علــى أســاس مــن الشــراكة والعمل 
التوافقــي بيــن الجميــع، وذلــك بهــدف الوصــول الــى قطــاع أمــن فلســطيني ملتــزم بســيادة القانــون 
واحتــرام الحقــوق والحريــات العامــة، يلتــزم المســؤولين والعامليــن فيــه بمنظومــة النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد ومبــادئ الديموقراطيــة وتقبــل المســاءلة المجتمعيــة ويعملــوا وفــق اســتراتيجية وعقيــدة 

امنيــة وطنيــة متوافــق عليهــا بيــن جميــع األطــراف. 

بــدأت فكــرة تأســيس المنتــدى مــن قبــل مجموعــة مــن الناشــطين فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي 
2013 واســتند قــرار تأســيس  العــام  ذات العاقــة فــي حوكمــة قطــاع األمــن الفلســطيني فــي 
ــورة السياســات  ــدأ ضــرورة تضافــر جهــود جميــع األطــراف الرســمية والشــعبية لبل المنتــدى علــى مب
العامــة والمبــادئ ذات العاقــة بمتطلبــات اســتقرار النظــام العــام وبنــاء وحوكمــة قطــاع األمــن فــي 
فلســطين، وقــد ســاهم فــي تأســيس المنتــدى عــددًا مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي 
مجــال تعزيــز ســيادة القانــون وأحتــرام حقــوق االنســان وأشــاعة الديمقراطيــة وتعزيز النزاهــة ومكافحة 

الفســاد وترســيخ سياســة المســاءلة المجتمعيــة فــي جميــع مجــاالت عمــل الدولــة الفلســطينية.

يضــم المنتــدى المؤسســات التاليــة: المبادرة الفلســطينية  لتعميــق الحــوار العالمــي والديمقراطيــة 
التعذيــب، المركــز الفلســطيني للبحــوث  الحــق،  مركــز عــاج وتأهيــل ضحايــا  »مفتاح«، مؤسســة 
والدراســات االســتراتيجية، معهــد الحقــوق فــي جامعــة بيرزيــت، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة 
وحقــوق اإلنســان، مركــز الدفــاع الحريــات والحقــوق المدنيــة »حريــات«، مركــز المــرأة لإلرشــاد القانوني 
واالجتماعي، المركز الفلســطيني لقضايا الســام والديمقراطية، مؤسســة قادر للتنمية المجتمعية، 
القضــاء  األهليــة الســتقال  الهيئــة  »مــدى«،  اإلعاميــة  والحريــات  للتنميــة  الفلســطيني  المركــز 
 وســيادة القانــون »اســتقال«، مؤسســة فلســطينيات، مركــز إعــام حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة
» شــمس« )منســق المنتدى(،  واالئتاف من أجل النزاهة والمســاءلة »أمان« )الســكرتاريا التنفيذية 

للمنتدى(، الهيئة الفلســطينية المســتقلة لحقوق اإلنســان )عضو مراقب(.


