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مقدمة
تعتبــر إدارات اجلمــارك مــن اإلدارات املهمــة يف الدولــة ،كونهــا تقــوم مبجموعــة مــن الوظائــف االقتصاديــة واجلبائيــة والرقابيــة وتعمــل
علــى مراقبــة عمليــات حركــة مــرور البضائــع مــن اســتيراد وتصديــر وتصفيــة وحتصيــل الرســوم املســتحقة عليهــا ،وتتمتــع بصفــة الضبــط
القضائــي ،حيــث تقــوم بتنفيــذ القوانــن واألنظمــة املتعلقــة مبراقبــة التجــارة اخلارجيــة للخدمــات والســلع يف الســوق احمللــي والتنســيق مــع
األطــراف الرســمية ذات العالقــة.
إن طبيعــة الوظائــف التــي تؤديهــا أجهــزة اجلمــارك جتعلهــا عرضــة للعديــد مــن التحديــات التــي تتطلــب احلــرص علــى حتصــن العاملــن
واملســؤولني فيهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية يف عملهــا ،ومــن خــال وضــوح االجــراءات وآليــات اتخــاذ القــرارات
فيهــا.
تأســس جهــاز الضابطــة اجلمركيــة مبوجــب القــرار الرئاســي رقــم ( )53لســنة  1995وكان حينئــذ تابع ـاً جلهــاز األمــن الوطنــي ومكتــب
الســيد الرئيــس ،وعــرف مبوجــب القــرار بقانــون رقــم ( )2لســنة  2016بأنــه قــوة ضمــن قــوى األمــن الداخلــي الفلســطيني ،ويقــع علــى عاتقــه
العديــد مــن املهــام املتعلقــة مبكافحــة التهــرب اجلمركــي والضريبــي ،وحمايــة الســوق احمللــي مــن البضائــع الفاســدة ومنتجــات املســتوطنات،
ويعمــل اجلهــاز يف ظــل ظــروف معقــدة بســبب خصوصيــة احلالــة الفلســطينية نتيجــة لغيــاب الســيادة الفلســطينية علــى احلــدود وســيطرة
اســرائيل عليهــا ،وبالتالــي صعوبــة ضبــط املنافــذ اخلاصــة باألراضــي الفلســطينية.
يأتــي هــذا التقريــر للتأكيــد علــى أهميــة عمــل الضابطــة اجلمركيــة وضــرورة االرتقــاء بعملهــا مــن خــال رفدهــا بالطواقــم البشــرية
املتمكنــة نوعيــا وكميــا مــن القيــام باملهــام املناطــة بهــا واحملصنــة ضــد أي فــرص ممكنــة للفســاد أثنــاء تأديتهــا لعملهــا.

هدف التقرير:
يهــدف التقريــر الــى فحــص مــدى متتــع العاملــن واملســؤولني يف الضابطــة اجلمركيــة بقيــم النزاهــة املتضمنــة يف مدونــات الســلوك املتعلقــة
بالعاملــن يف الوظيفــة العامــة ،والتأكــد مــن االلتــزام مببــادئ الشــفافية وخاصــة تلــك املتعلقــة بشــفافية إجــراءات فحــص وضبــط حركــة
التجــارة واخلدمــات العابــرة للحــدود ،ومــدى توفــر نظــم الرقابــة واملســاءلة الداخليــة واخلارجيــة لعمــل الضابطــة والعاملــن بهــا.

يتضمن التقرير الموضوعات اآلتية:
مقدمة
أوال :اإلطار التشريعي والبناء املؤسسي الناظم لعمل جهاز الضابطة اجلمركية
1.1االطار القانوني
2.2البناء املؤسسي
ثانيا :قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة يف عمل جهاز الضابطة اجلمركية وحتصني أفراده من الفساد:
1.1االلتزام بقيم النزاهة
سياسة منع تضارب املصالح وتوعية املوظفني بها وبإجراءاتها.مدونة السلوك اخلاصة باجلهاز ومدى االلتزام بها.-اقرارات الذمة املالية للعاملني يف اجلهاز
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نظام او تعليمات تلقي الهدايا ومدى االلتزام بها.اليات االبالغ عن حاالت الفساد وحماية الشهود واملبلغني1.1االلتزام مببادئ الشفافية :سياسة النشر واالفصاح يف اجلهاز
2.2جهات الرقابة ونظم املساءلة
جهات الرقابة والتدقيق الداخلي واخلارجيالتقارير الدوريةنظام الشكاوى3.3شفافية ونزاهة اليات الضبط والتصرف باملضبوطات
ثالثا :االستخالصات واالستنتاجات
رابعا :التوصيات.
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اإلطار التشريعي والمؤسسي الناظم لعمل جهاز الضابطة الجمركية
1.1اإلطار القانوني الناظم لعمل اجلهاز
يخضــع جهــاز الضابطــة اجلمركيــة للعديــد مــن التشــريعات التــي تنظــم عملــه بعضهــا صــادر يف عهــد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
والبعــض األخــر مــوروث مــن فتــرات قانونيــة مختلفــة مــرت علــى فلســطني ومــن أبــرز هــذه التشــريعات:
– –القوانــن املوروثــة وهــي :قانــون اجلمــارك واملكــوس رقــم ( )1لســنة  1962األردنـ�ي ،قانــون الرســوم علــى املنتجــات احملليــة رقــم ()16
لســنة  1913يف قطــاع غــزة ،قانــون العقوبــات رقــم ( )16لســنة  1960األردنــي ،قانــون التبــغ رقــم ( )32لســنة 1950األردنــي ،قانــون
البنــدرول لســنة  1927اخلـ�اص بالتب��غ امله��رب يف قطــاع غــزة ،قانــون رســوم املكــوس علــى املنتجــات النفطيــة رقــم ( )36لســنة 1960
األردنــي.
– –القوانــن التــي أقــرت يف عهــد الســلطة الوطنيــة وهــي :قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم ( )3لســنة  ،2001قانــون الزراعــة رقــم ()2
لســنة  ،2003قانــون الصحــة العامــة رقــم ( )20لســنة  ،2004قانــون املواصفــات واملقاييــس الفلســطينية رقــم ( )6لســنة ،2000
قانــون حمايــة املســتهلك رقــم ( )21لســنة  ،2005قانــون ضريبــة الدخــل رقــم ( )17لســنة  ،2004قــرار بقانــون رقــم ( )4لســنة 2010
بشــأن حظــر ومكافحــة منتجــات املســتوطنات ،قانــون رقــم ( )7لســنة  1999بش��أن البيئــة ،قــرار مجلــس الــوزراء ملنــع اســتيراد االلعــاب
الناريــة أو االجتــار بهــا يف أراضــي الســلطة الفلســطينية رقــم ( ) 26لســنة  ،2006قانــون اخلدمــة يف قــوى االمــن رقــم ( )8لســنة
.2005
ومبوجــب هــذه التشــريعات يعتبــر جهــاز الضابطــة اجلمركيــة مبثابــة الضابطــة القضائيــة للكثيــر مــن الــوزارات والهيئــات الفلســطينية،
بحيــث يعمــل علــى ضبــط املخالفــات خاصــة تلــك املتعلقــة بالتهــرب الضريبــي وعمليــات تهريــب البضائــع والتأكــد مــن مشــروعيتها
وســامتها ومحاربــة الفاســدة ومجهولــة املصــدر منهــا ،للحفــاظ علــى األمــن الغذائــي وســامة وصحــة املجتمــع.
فالتشــريعات الســابقة جتعــل مــن جهــاز الضابطــة اجلمركيــة شــريكاً للعديــد مــن الــوزارات والهيئــات يف تنفيــذ أحــكام القانــون فتعمــل
مــع - :وزارة االقتصــاد يف كل مــا يتعلــق بســامة التجــارة واســتيراد الســلع واخلدمــات ،ويف مكافحــة تهريــب املــواد الفاســدة والتالفــة
ومكافحــة منتجــات املســتوطنات واحلفــاظ علــى العالمــة التجاريــة والبضائــع املــزورة واملقلــدة وضبطهــا.
مــع وزارة املاليــة يف كل مــا يتعلــق بضمــان حتصيــل اجلمــارك واملكــوس والضرائــب .مــع وزارة الزراعــة يف متابعــة املنتجــات احليوانيــة
والزراعيــة ومنــع تهريبهــا او تســويق الفاســد منهــا ،ويف كل مــا يتعلــق بســامة هــذه املنتجــات والتزامهــا بأحــكام القانــون والسياســة
احلكوميــة املعتمــدة ذات العالقــة .مــع وزارة الصحــة يف متابعــة كل مــا يتعلــق بســامة األدويــة واألغذيــة ،ومنــع تهريبهــا وضبــط الفاســد
منهــا .ومــع ســلطة جــودة البيئــة يف كل مــا يتعلــق بضبــط املخالفــات البيئيــة وحمايتهــا ،مثــل حاويــات النفايــات الســامة التــي تدخــل مــن
1
اســرائيل لدفنهــا يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة .ومــع ســلطة امليــاه ملنــع التعديــات علــى خطــوط امليــاه العامــة وســرقة امليــاه.

القوانين التي نظمت عمل الضابطة الجمركية:
قــرار رقــم ( )62لســنة  2008بشــأن الضابطــة اجلمركيــة 2الــذي احلــق جهــاز الضابطــة اجلمركيــة بــاإلدارة العامــة للجمــارك واملكــوس
وضريبــة القيمــة املضافــة يف وزارة املاليــة.
القــرار بقانــون رقــم ( )2لســنة  2016بشــأن الضابطــة اجلمركيــة 3عرفــت املــادة رقــم ( )1مــن القــرار بقانــون جهــاز الضابطــة اجلمركيــة
بأنــه قــوة ضمــن قــوى األمــن الداخلــي الفلســطيني والــذي يشــمل أجهــزة الشــرطة واألمــن الوقائــي والدفــاع املدنــي ،وأخضعــت اجلهــاز
لقوانــن وأنظمــة قــوى األمــن الفلســطيني ،خاصــة قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن رقــم ( )8لســنة  ،2005وحــدد القــرار بقانــون يف املــادة
( )2منــه مرجعيــة الضابطــة اجلمركيــة مــن الناحيــة اإلداريــة بــوزارة الداخليــة ومرجعيتهــا الفنيــة بــاإلدارة العامــة للجمــارك واملكــوس
وضريبــة القيمــة املضافــة يف وزارة املاليــة والتخطيــط ،ومنــح القــرار بقانــون يف املــادة ( )4منــه صفــة الضبــط القضائــي ملنتســبي اجلهــاز
 1مقابلة مع السيد اياد بركات رئيس جهاز الضابطة الجمركية ،تلفزيون فلسطين :برنامج عيون ال تنام بتاريخ .2017\3\25
 2قرار رقم ( )62لسنة  2008بشأن الحاق جهاز الضابطة الجمركية ،الوقائع الفلسطينية ،عدد .75
 3قرار بقانون رقم ( )2لسنة  2016بشأن الضابطة الجمركية ،الوقائع الفلسطينية ،عدد .117
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مــن الضبــاط وضبــاط الصــف فيمــا يختــص بعملهــم ،واخضــع القــرار بقانــون يف املــادة  5منــه منتســبي اجلهــاز مــن العســكريني لقوانــن
وأنظمــة األمــن الفلســطيني بينمــا أتبــع املســتخدمني املدنيــن يف اجلهــاز لقانــون اخلدمــة املدنيــة.
 قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم ( )3لســنة  :20014الــذي حــدد يف املــادة ( )21منــه األشــخاص الذيــن يتمتعــون بصفــة الضابطــة
القضائيــة وهــم علــى النحــو اآلتــي:
·مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة احملافظات واإلدارات العامة.
· ضباط وضباط صف الشرطة ،كل يف دائرة اختصاصه.
· رؤساء املراكب البحرية واجلوية.
·املوظفون الذين خولوا صالحيات الضبط القضائي مبوجب القانون.
وتتمثل مهام موظفي الضابطة القضائية وفقا للمادة ( )22من القانون يف:
·قبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن اجلرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.
·إجــراء الكشــف واملعاينــة واحلصــول علــى اإليضاحــات الالزمــة لتســهيل التحقيــق واالســتعانة باخلبــراء املختصــن والشــهود دون حلــف
ميني .
·اتخاذ جميع الوسائل الالزمة للمحافظة على أدلة اجلرمية.
· إثبات جميع اإلجراءات التي يقومون بها يف محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن املعنيني بها.
·احالة احملاضر واملضبوطات املتعلقة باملخالفات التي يختصون بها إلى احملكمة املختصة ويتابعونها أمامها.
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )12لعــام 2009م بنظــام اســتيراد أجهــزة االتصــاالت اخللويــة والالســلكية 5الــذي منــح الضابطــة اجلمركيــة
ومبســاعدة موظفــي الضبطيــة القضائيــة الصالحيــات األتيــة:
·فحــص وتفقــد األجهــزة اخلاصــة بهــا املخزونــة واملنقولــة واملعروضــة للبيــع يف احملــال التجاريــة واملخــازن واملســتودعات ،ويف أيــة جهــة
كانــت للتأكــد مــن أرقامهــا املتسلســلة وحتديــد مصــدر شــرائها.
·التأكــد مــن التــزام املســتوردين ومراكــز الصيانــة اخلاصــة بهــا بجميــع شــروط التراخيــص املنصــوص عليهــا يف قانــون االتصــاالت
الســلكية والالســلكية.
·ضبــط وحجــز األجهــزة وقطــع الغيــار التــي تخالــف شــروط الترخيــص واملواصفــات ،واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بحــق املخالفــن
وفق ـاً ألحــكام قانــون اجلمــارك واملكــوس.
قــرار بقانــون رقــم ( )4لســنة 2010م بشــأن حظــر ومكافحــة منتجــات املســتوطنات :6تنــص املــادة رقــم ( )1/12مــن القــرار بقانــون علــى
أن علــى مأمــوري الضابطــة القضائيــة ضبــط منتجــات املســتوطنات والتحفــظ عليهــا واتالفهــا بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة كل
ضمــن اختصاصــه وفــق احــكام القوانــن ذات العالقــة ،وتنــص الفقــرة ( )2/12علــى تولــي موظفــي حمايــة املســتهلك يف الــوزارة ضبــط
منتجــات املســتوطنات يف الســوق بالتعــاون مــع موظفــي الضابطــة اجلمركيــة ،كمــا تنــص الفقــرة ( )3/12علــى تولــي موظفــي الضابطــة
اجلمركيــة ضبــط منتجــات املســتوطنات علــى مخــارج املســتوطنات وعلــى نقــاط احلــدود الرئيســية بالتعــاون مــع موظفــي حمايــة
املســتهلك يف الــوزارة.
ونصــت املــادة ( )51مــن القانــون رقــم ( )7لســنة  1999بشــأن البيئــة علــى انــه يكــون ملفتشــي الــوزارة واملفتشــن املعنــن يف الــوزارات
 4قانون االجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة  ،2001الوقائع الفلسطينية ،عدد .38
 5قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لعام 2009م بنظام استيراد أجهزة االتصاالت الخلوية والالسلكيةhttp://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16144 ،
 6قرار بقانون رقم ( )4لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات ،الوقائع الفلسطينية ،عدد .85

8

تقرير حول فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل جهاز الضابطة اجلمركية
واجلهــات االخــرى اللذيــن لهــم صفــة الضبطيــة العدليــة ضبــط املخالفــات واجلرائــم البيئيــة التــي تقــع خالفــا للقانــون.
تعليمــات رقــم ( )2لســنة 2012م بآليــة تســويق الدواجــن ومنتجاتهــا :7وفقــا للمــادة ( )18مــن التعليمــات تختــص الضابطــة القضائيــة
املنصــوص عليهــا يف قانــون الزراعــة واألنظمــة املنبثقــة عنــه ،وبالتعــاون مــع الضابطــة اجلمركيــة مبراقبــة حركــة إدخــال الدواجــن
واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحــق الشــحنات املخالفــة لهــذه التعليمــات.
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )12لســنة 2012م بنظــام منــع تهريــب املنتجــات النباتيــة :8حظــر القــرار إدخــال أو نقــل أيــة منتجــات نباتيــة
إلــى أراضــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إال مبوجــب تصريــح تســويقي صــادر عــن مديريــة الزراعــة ،وانــاط القــرار مبأمــوري
الضبــط القضائــي يف الــوزارة بالتعــاون مــع موظفــي الضابطــة اجلمركيــة الصالحيــات األتيــة:
·الرقابة على تطبيق وتنفيذ جميع الشروط الواردة يف هذا النظام.
· مراقبة األسواق املركزية للخضار والفواكه.
· مراقبة حركة املنتجات النباتية على الطرق واملداخل.
· ضبط املخالفني واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.
· التنسيق مع اجلهات ذات العالقة لضبط التهريب.
قــرار بقانــون رقــم ( )18لســنة 2015م بشــأن مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة :9مــن بــن الفئــات التــي تتمتــع بصفــة الضابطــة
القضائيــة وفقــا للقــرار بقانــون موظفــي دائــرة التفتيــش الضريبــي واجلمركــي يف وزارة املاليــة ،والضابطــة اجلمركيــة ،وقــوات أمــن
املعابــر واحلــدود .ويقــوم مأمــورو الضبــط القضائــي وبالتنســيق الكامــل مــع إدارة مكافحــة املخــدرات باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحــق
أي شــخص بحوزتــه مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة ،أو الدخــول إلــى أي أرض أو مــكان فيــه مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة أو نباتــات
وبذورهــا احملظــور زراعتهــا للتحفــظ عليهــا أو لقطعهــا أو جمعهــا وإيداعهــا لــدى إدارة مكافحــة املخــدرات لالحتفــاظ بهــا علــى ذمــة
القضيــة وفقـاً ألحــكام القانــون.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لعام 2009م بالالئحة التنفيذية لقانون حماية املستهلك ،10وفقا للقرار:
·تعتبــر الضابطــة اجلمركيــة أحــد اعضــاء جلنــة موظفــي الضبــط القضائــي املنــاط بهــا الرقابــة والتفتيــش علــى الســلع واخلدمــات يف
الســوق احمللــي.
·يجــوز ملوظفــي الضبــط القضائــي ،فحــص الســلعة حســياً وضبطهــا حلــن اتخــاذ اإلجــراءات بشــأنها ،وفــق أحــكام القانــون وهــذه
الالئحــة.
·يجــوز ملوظفــي الضبــط القضائــي ،إتــاف الســلعة ميداني ـاً مبوافقــة املــزود ،إذا كانــت الســلعة تســبب ضــرراً أو تشــكل خطــراً علــى
الصحــة العامــة.
·علــى موظفــي الضبــط القضائــي ،اإلتــاف الفــوري لســلع املســتوطنات املقامــة علــى األراضــي احملتلــة عــام  ،1967الــواردة إلــى الســوق
الفلســطيني وفقـاً للقوانــن ذات الصلــة ،وبالتنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة وان يتــم اإلتــاف علــى نفقــة املــزود.
·ملوظفــي الضبــط القضائــي احلــق يف مراقبــة األســواق وأماكــن تــداول الســلع مبــا فيهــا الباعــة املتجولــن ومعاينــة األماكــن التــي قــد
ترتكــب فيهــا املخالفــات املنصــوص عليهــا يف القانــون واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه وأحــكام هــذه الالئحــة ،وال يجــوز لهــم دخــول
املنــازل إال بــإذن مــن النيابــة العامــة.
· حجــز األوراق واملســتندات والوثائــق والســجالت التــي تثبــت حصــول املخالفــة أو تتيــح كشــف كافــة األشــخاص الذيــن اشــتركوا يف
ارتكابهــا.
 7تعليمات رقم ( )2لسنة 2012م بآلية تسويق الدواجن ومنتجاتها ،الوقائع الفلسطينية ،عدد .98
 8قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2012م بنظام منع تهريب المنتجات النباتية ،الوقائع الفلسطينية ،عدد .99
 9قرار بقانون رقم ( )18لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،الوقائع الفلسطينية ،عدد ممتاز رقم .9
 10قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لعام 2009م بالالئحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ،الوقائع الفلسطينية ،عدد .86
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·حجــز الســلع التــي تبــن أنهــا مزيفــة أو ســامة أو غيــر صاحلــة لالســتهالك البشــري أو التــي تعــرض صحــة املســتهلك وســامته
للخطــر ،وغيرهــا مــن الســلع غيــر املطابقــة للتعليمــات الفنيــة اإللزاميــة ،مــع مراعــاة طبيعتهــا ومــدة صالحيتهــا ،علــى أال تتجــاوز
مــدة احلجــز يف كل األحــوال عــن ( )45يوم ـاً.
·إغالق احملل احترازياً حلني صدور قرار من احملكمة املختصة.
قانون اخلدمة يف قوى االمن رقم ( )8لسنة  11 2005كناظم لتعيني وحقوق وواجبات منتسبي جهاز الضابطة اجلمركية
يخضــع أفــراد جهــاز الضابطــة اجلمركيــة ضباطــا وعناصــر لقانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن وذلــك مــن حيــث شــروط وآليــات التعيــن يف
اخلدمــة العســكرية وتعيــن الضبــاط ،والرتــب العســكرية واألقدميــات ونظــام التقاريــر والكفــاءة والترقيــات والنــدب واالحلــاق والنقــل
واالعــارة والبعثــات الدراســية والرواتــب والبــدالت والعــاوات واالســتقطاعات واالجــازات وواجبــات الضبــاط واالعمــال احملظــورة عليهــم
واالنضبــاط والعقوبــات وانهــاء اخلدمــة العســكرية ...الــخ وذلــك كمــا يلــي:
·أن يتعاون مع زمالئه يف أداء الواجبات العاجلة الالزمة لتأمني سير العمل وتنفيذ اخلدمة العامة.
·أن ينفــذ مــا يصــدر إليــه مــن أوامــر بدقــة وأمانــة وذلــك يف حــدود القوانــن واللوائــح والتعليمــات املعمــول بهــا ،ويتحمــل كل ضابــط
مســئولية األوامــر التــي تصــدر منــه ،وهــو املســئول عــن حســن ســير العمــل يف حــدود اختصاصــه.
·أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ،وأن يسلك يف تصرفاته مسلكا يتفق واالحترام الواجب لها.
حتظر املادة رقم ( )90على الضابط وضابط الصف واالفراد أثناء اخلدمة العسكرية:
·إبداء اآلراء السياسية والعمل بالسياسة أو االنتماء إلى األحزاب أو الهيئات أو اجلمعيات أو املنظمات ذات األهداف السياسية.
·اإلفضــاء مبعلومــات أو إيضاحــات عــن املســائل التــي ينبغــي أن تظــل ســرية بطبيعتهــا ،أو مبقتضــى تعليمــات خاصــة ،ويظــل االلتــزام
بالكتمــان قائمــا حتــى بعــد انتهــاء اخلدمــة.
· االحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو األوراق الرسمية أو صورة عنها ،ولو كانت خاصة بعمل كلّف به شخصيا.
·أن يوسط أحدا أو يقبل «الواسطة» يف أي شأن خاص بوظيفته ،أو أن يتوسط لعسكري أو ملوظف آخر يف أي شأن من ذلك.
·االتصال مع أي جهة غير فلسطينية اال وفقا لتعليمات من اجلهات املختصة ذات العالقة.
·اصدار تصريحات لوسائل االعالم اال مبوجب تفويض رسمي من الوزير املختص.
حتظر املادة  93على الضابط وضابط الصف واالفراد بالذات أو باإلنابة ما يلي:
·شــراء العقــارات أو املنقــوالت ممــا تطرحــه اجلهــات اإلداريــة أو القضائيــة للبيــع يف الدائــرة التــي يــؤدي فيهــا أعمــال وظيفتــه إذا كان
ذلــك ممــا يتصــل بهــا.
· مزاولــة األعمــال التجاريــة أو الصناعيــة مــن أي نــوع ،وبوجــه خــاص أن تكــون لــه أيــة مصلحــة يف أعمــال أو مقــاوالت أو مناقصــات
تتصــل بأعمــال وظيفتــه.
·استئجار األراضي أو املباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغاللها يف الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
·االشــتراك يف تأســيس الشــركات أو يف عضويــة مجالــس إداراتهــا ،أو أي منصــب آخــر فيهــا ،مــا لــم يكــن مندوبــا عــن قــوة مــن قــوى
األمــن فيهــا.

 11قانون الخدمة في قوى االمن رقم ( )8لسنة  ،2005الوقائع الفلسطينية ،عدد .56
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تشــير املــادة ( )94مــن القانــون الــى :أن كل ضابــط او ضابــط صــف او فــرد يخالــف الواجبــات املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون أو يف
القــرارات الصــادرة مــن الوزيــر املختــص ،أو يخــرج عــن مقتضيــات الواجــب يف أعمــال وظيفتــه ،أو يســلك ســلوكا ،أو يظهــر مبظهــر مــن
شــأنه اإلخــال بكرامــة الوظيفــة يعاقــب تأديبيــا ،وذلــك مــع عــدم اإلخــال بإقامــة الدعــوى املدنيــة أو اجلنائيــة عنــد االقتضــاء.
ال يعفــى الضابــط او ضابــط الصــف او الفــرد مــن العقوبــة اســتنادا ألمــر قائــده أو مســئوله إال إذا أثبــت أن ارتكابــه املخالفــة كان تنفيــذا
ألمــر صــادر إليــه مــن هــذا القائــد أو املســئول بالرغــم مــن تنبيهــه إلــى املخالفــة ،ويف هــذه احلالــة تكــون املســئولية علــى مصــدر األمــر
وحــده .كمــا ان الضابــط ال يســأل مدنيــا إال عــن خطئــه الشــخصي.
يتضــح ممــا ســبق أنــه ال يوجــد قانــون أو تشــريع ينظــم عمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة فيمــا يتعلــق بآليــات عملــه ،مثــل آليــات الضبــط
والتصــرف باملضبوطــات ،كبيعهــا باملــزاد العلنــي علــى ســبيل املثــال 12،فالقوانــن التــي يعمــل بهــا اجلهــاز وهــي القــرار رقــم  62لســنة 2008
والــذي نــص علــى احلــاق اجلهــاز بــاإلدارة العامــة للجمــارك واملكــوس وضريبــة القيمــة املضافــة يف وزارة املاليــة وكذلــك القــرار بقانــون رقــم
 2لســنة  2016بشــأن الضابطــة اجلمركيــة لــم يتضمــن ايــة احــكام عــن عمــل الضابطــة اجلمركيــة فيمــا يتعلــق باليــات ضبــط البضائــع
13
ومصادرتهــا والتصــرف بهــا وتخزينهــا واتالفهــا.
وعلــى الرغــم مــن كــون الضابطــة تتبــع فني ـاً لــوزارة املاليــة إال انــه وباســتثناء التشــريعات املتعلقــة باجلمــارك واملكــوس وضريبــة القيمــة
املضافــة التــي تســتند لهــا الضابطــة يف عملهــا ال يوجــد إجــراءات مكتوبــة ومعتمــدة تنظــم العالقــة بــن الــوزارة مــن جهــة والضابطــة
اجلمركيــة مــن جهــة أخــرى ،كذلــك لــم يجــد الباحــث علــى حــد اطالعــه وبحثــه اي اجــراءات مكتوبــة تنظــم عالقــة جهــاز الضابطــة
اجلمركيــة باجلهــات واملؤسســات االخــرى التــي يســاندها يف اعمالهــا واداء مهامهــا.
وتــزداد األمــور تعقيــدا بســبب غيــاب النــص الصريــح علــى مهــام وصالحيــات الضابطــة اجلمركيــة وآليــات عملهــا يف التشــريعات ذات
العالقــة ممــا يخلــق فجــوة يجــب معاجلتهــا يف هــذا املجــال خاصــة يف ظــل تعــدد مجــاالت عمــل الضابطــة ،فلــم يعــد عمــل الضابطــة يقتصر
علــى مراقبــة حركــة البضائــع عبــر نشــر دوريــات الضابطــة علــى مداخــل املــدن والقــرى فقــط وامنــا بــات ميتــد الــى كافــة مجــاالت احليــاة
14
االقتصادية،
2.2البناء املؤسسي جلهاز الضابطة اجلمركية:
يرتبــط جهــاز الضابطــة اجلمركيــة مــن الناحيــة االداريــة والتنظيميــة بــوزارة الداخليــة باعتبــاره جهــازا أمنيــا تابعــا لهــا ،حيــث تتولــى
الــوزارة مســؤولية متابعــة شــؤون اجلهــاز يف الشــق االداري ومــا يتعلــق بضباطــه وعناصــره مــن تعيينــات وترقيــات وانضبــاط وتأمــن
االحتياجــات واملــوارد التــي يتطلبهــا عمــل اجلهــاز ،بينمــا اتبــع اجلهــاز مــن الناحيــة الفنيــة بــاإلدارة العامــة للجمــارك واملكــوس وضريبــة
القيمــة املضافــة مبوجــب القــرار بقانــون رقــم ( )62لســنة  15،2008او بعــد فصــل الدائــرة الــى دائرتــن همــا االدارة العامــة للجمــارك
واملكــوس واالدارة العامــة لضريبــة القيمــة املضافــة ،جــاء القــرار بقانــون رقــم ( )2لســنة  2016بشــأن الضابطــة اجلمركيــة بالنــص علــى
اتبــاع الضابطــة مــن الناحيــة الفنيــة لــوزارة املاليــة.
وعليــه فــإن عمــل الضابطــة اجلمركيــة يرتبــط يف املقــام األول بــوزارة املاليــة خاصــة إداراتهــا املتعلقــة مبتابعــة اإليــرادات (اإلدارة العامــة
للجمــارك واملكــوس ،ضريبــة القيمــة املضافــة ،ضريبــة األمــاك ،هيئــة البتــرول وهيئــة التبــغ ،أمــا الهيكليــة التنظيميــة جلهــاز الضابطــة
اجلمركيــة فيتشــكل مــن  11مديريــة موزعــة علــى احملافظــات الشــمالية يف الضفــة الغربيــة واملقــر الرئيســي ،ويضــم اجلهــاز  8دوائــر عامــة
أبرزهــا:
·دائرة العمليات املركزية ومهمتها متابعة العمل بشكل يومي لطواقم اجلهاز يف امليدان.
·دائــرة االســتخبار اجلمركــي وهــي دائــرة مســتحدثة ومهمتهــا البحــث والتحــري عــن احلركــة التجاريــة غيــر القانونيــة وحتليلهــا وإعــادة
توجيههــا إلــى املديريــات يف احملافظــات.
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·دائــرة املكافحــة والتفتيــش ومهمتهــا مكافحــة التهــرب الضريبــي واجلمركــي والبضائــع الفاســدة وبضائــع املســتوطنات وذلــك مــن خــال
دورياتهــا املنتشــرة علــى املعابــر ومداخــل املــدن.
·دائرة العالقات العامة واالعالم ومهمتها ايصال رسالة الضابطة الى اجلمهور والتواصل معهم.
آليات عمل اجلهاز تتمثل باآلتي:
·اقامة 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 املواطنني يف كشف املخالفات.
· التعاون مع املؤسسات احلكومية واالجهزة االمنية والشرطية يف تبادل املعلومات وتنسيق العمليات املشتركة.
املوارد املتاحة جلهاز الضابطة مقارنة باملهام املناطة به
يبلــغ عــدد منتســبي جهــاز الضابطــة اجلمركيــة حتــى نهايــة عــام  2017نحــو  590فــردا ويعتبــر هــذا العــدد قليــل باملقارنــة مــع املهــام التــي
يتوالهــا اجلهــاز والصعوبــات التــي يواجههــا يف القيــام بعملــه نظــراً لتجزئــة وفصــل املناطــق الفلســطينية عــن بعضهــا البعــض ،حيــث يقــدر
القائمــون علــى اجلهــاز حاجتــه الفعليــة بـــ  3500فــرداً إال أن اإلحداثيــات املخصصــة للجهــاز يف املوازنــة العامــة قليلــة ،حيــث يشــكل حجــم
القــوى العاملــة يف الضابطــة اجلمركيــة  1%فقــط مــن مجمــوع األفــراد العاملــن يف قــوى األمــن ،وتواجــه عمليــة التدويــر مــن األجهــزة
األخــرى إلــى جهــاز الضابطــة صعوبــات مختلفــة.
كمــا ويعانــي اجلهــاز مــن نقــص يف املخصصــات املاليــة (املــوارد التــي يعمــل بهــا جهــاز الضابطــة اجلمركيــة) والتــي تشــكل  1%فقــط مــن
موازنــة االمــن ،هــذه املــوارد القليلــة هــي التــي ينبغــي أن يــؤدي بهــا اجلهــاز مهــام تتعلــق بســامة تدفــق املســتحقات املاليــة للســلطة الوطنيــة
مــن اجلانــب اإلســرائيلي ،ومــا يتعلــق أيضــا ببنــد املقاصــة الــذي يشــكل نحــو  73%مــن إيــرادات اخلزينــة عبــر الرســوم اجلمركيــة التــي
جتبيهــا إســرائيل مــن املســتورد الفلســطيني علــى املعابــر التــي تســيطر عليهــا ومــن ضريبــة القيمــة املضافــة علــى املشــتريات الفلســطينية
16
مــن اجلانــب اإلســرائيلي.
يف هــذا املجــال خضــع العديــد مــن منتســبي جهــاز الضابطــة اجلمركيــة لــدورات تدريبيــة يف املعهــد الفلســطيني للماليــة العامــة والضرائــب
حــول املكافحــة والتفتيــش اجلمركــي بهــدف تعريفهــم باإلطــار القانونــي لعمــل الضابطــة ومتكينهــم بآليــات ومهــارات التعامــل الســليمة
مــع املســافرين علــى املعابــر وإجــراءات األمــن والســامة يف تنفيــذ الدوريــات ليتــم تطبيقهــا يف امليــدان ،وأخــرى تتعلــق بنظــام إدارة اإليــرادات
1
حتــى يتــم التمكــن مــن فحــص مــدى التــزام املكلفــن بالنواحــي اخلاصــة بضريبــة الدخــل بهــدف منــع التهــرب الضريبــي.
نتائج عمل اجلهاز الضابطة خالل عام 2017
وفقــا لبيانــات جهــاز الضابطــة فقــد تعامــل اجلهــاز مــع  8621قضيــة خــال عــام  2017موزعــة مــا بــن ضريبيــة وجمركيــة ،منهــا 5652
قضيــة مت حتويلهــا إلــى وزارة املاليــة واإلدارات املختصــة فيهــا لتصويــب أوضــاع املتعلــق بهــم ماليــا وإداريــا ،وحتصيــل  24ألــف فاتــورة
مقاصــة لصالــح اخلزينــة العامــة ،ونحــو  1652قضيــة اقتصاديــة ،ويف مجــال الصحــة والســامة العامــة  570قضيــة ويف مجــال الزراعــة
 661قضيــة مت خاللهــا مصــادرة  5426لتــر مــن املبيــدات الزراعيــة املســرطنة ،ويف قطــاع االتصــاالت  46قضيــة مت خاللهــا مصــادرة نحــو
 8آالف شــريحة وبطاقــة شــحن رصيــد تابعــة لشــركات إســرائيلية ،وقطــاع البتــرول  40قضيــة مت خاللهــا مصــادرة  92ألــف لتــر مهــرب،
كمــا مت إتــاف  277طــن مــن املــواد املنتهيــة الصالحيــة وغيــر صاحلــة لالســتهالك األدمــي .ويف عــام  2018بلــغ عــدد القضايــا اجلمركيــة
17
لغايــة شــهر تشــرين األول  6300قضيــة.
وبالرغــم مــن اجلهــود الســابقة للضابطــة اجلمركيــة إال أن ظاهــرة التهــرب الضريبــي يف تزايــد باســتمرار ،حيــث يقــدر اخلبــراء أن
حجــم التهــرب يصــل مــا بــن  35%-30مــن قيمــة االســتيراد مــن اســرائيل (أي مــا يزيــد علــى مليــار دوالر) ومعظــم الســلع املهربــة هــي

 16بكر ياسين شتية ،الضابطة الجمركية الفلسطينية ومفاتيح االمن االقتصاديhttp://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/814ef9y8474361Y814ef9 ،
 17فلسطين  ،24حصاد الضابطة الجمركيةhttps://www.pal24.net/news/115466.html ،
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احملروقــات والســجائر ومــواد البنــاء والســلع الزراعيــة .وتتفشــى ظاهــرة التهريــب أكثــر يف قطــاع احملروقــات وخاصــة يف املناطــق املصنفــة
«ج» حيــث وصــل عــدد النقــاط العشــوائية الــى أكثــر مــن  90نقطــة ،وتصــل نســبة تهريــب الســوالر بــن  25%-17مــن الكميــة املســتهلكة
وتقــدر اخلســائر ب  120مليــون دوال ســنويا.18
تشــير التقديــرات إلــى أن الســلطة الفلســطينية تخســر مــا ال يقــل عــن مليــار شــيكل مبــا يعادلــه  300مليــون دوالر أمريكــي ســنوياً نتيجــة
التســرب املالــي ،وتذهــب تلــك األمــوال لصالــح احلكومــة اإلســرائيلية بطــرق مختلفــة ،منهــا تالعــب التجــار يف وثائــق االســتيراد لتغييــر
وجهــة البضائــع مــن فلســطني إلــى إســرائيل لتســهيل بعــض اإلجــراءات ،وبالتالــي تدفــع اجلمــارك والضريبــة الشــرائية لــوزارة املاليــة
19
اإلسـ�رائيلية ،وكذلـ�ك امتنـ�اع التجـ�ار عـ�ن تسـ�ليم فواتيـ�ر املقاصـ�ة لدوائـ�ر الضريبيـ�ة الفلسـ�طينية.

وبرغــم اجلهــود املبذولــة مــن قبــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة ،فــإن عــدم تعــاون اجلهــاز يف إعــداد هــذا التقريــر أبقــي البــاب
مفتوحــا أمــام بعــض األســئلة التــي لــم يســتطع هــذا التقريــر اإلجابــة عنهــا حــول مــدى مناعــة إجــراءات الضبــط لــدى اجلهــاز؟
وحــول إن كان بعــض أفــراد اجلهــاز يتعرضــون لضغــوط مــن بعــض املســؤولني الكبــار ،ممــا يحــول دون قيامهــم بعمــل ضبطيــات
يف بعــض املضبوطــات؟ وأيضــا مــدى صحــة مــا يقــال حــول أن هنــاك حــاالت لبيــع املضبوطــات يف الســوق احملليــة مــن قبــل بعــض
أفــراد اجلهــاز؟ وأيضــا حــول أن عناصــر الضابطــة يســتهدفون صغــار التجــار أكثــر مــن كبــار التجــار؟ وهــل هنــاك آليــات واضحــة
ومنشــورة للمواطنــن حــول املــدة التــي يتــم التحــرز عليهــا للمضبــوط واجــراءات اســتعادتها بعــد دفــع جماركهــا وغراماتهــا؟ 2
صعوبات تواجه الضابطة اجلمركية يف عملها:
إضافــة لعــدم كفايــة الكــوادر واملوازنــات ووســائل النقــل والكشــف هنــاك عــدم توفــر دعــم مالــي ولوجســتي وأجهــزة حديثــة لــدى
الضابطــة اجلمركيــة ،وعــدم توفــر مســتودعات وأماكــن لتخــزن املضبوطــات ممــا يتيــح املجــال إلســاءة التصــرف بهــا .باإلضافــة
الــى عــدم كفايــة العناصــر الفنيــة واإلداريــة املاهــرة خاصــة يف مجــال احملاســبة الضريبيــة .والنقــص يف عــدد موظفــي اجلهــاز3.

واقــع االلتــزام بمتطلبــات قيــم النزاهــة لــدى العامليــن فــي جهــاز
الضابطــة الجمركيــة
تشــكل مبــادئ النزاهــة متطلبـاً رئيســياً يف العمــل العــام عمومـاً وهــي مــن الركائــز األساســية يف أي إدارة جمركيــة حديثــة وفعالــة ،فالنهــج
العاملــي ممث ـ ً
ا بإعــان (اورشــا) ·20املعــدل الصــادر عــن منظمــة اجلمــارك العامليــة عــام  2003يشــكل األســاس األكثــر فعاليــة لتطويــر
وتنفيــذ اســتراتيجيات النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،وعليــه تبــرز أهميــة مراجعــة واقــع االلتــزام مبتطلبــات قيــم النزاهــة لــدى العاملــن يف
اإلدارات ذات الصلــة باجلمــارك وعلــى رأســها جهــاز الضابطــة اجلمركيــة وذلــك علــى النحــو التالــي:
· مدى توفر سياسة منع تضارب املصالح
ميثــل تضــارب املصالــح احلالــة التــي يتعــارض فيهــا املصلحــة الشــخصية للمســؤول او املوظــف او اشــخاص اخريــن تربطهــم بــه عالقــة

 18معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني «ماس» مخاطر التهرب الجمركي والتهرب الضريبي وأثرهما على الخزينة العامة والسوق الفلسطيني ،بين صحفي ،تشرين ثاني .2018

 19االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) .تقرير حول الهيئة العامة للبترول بين الواقع والمأمول2017 .
20
اقــر اعــان اروشــا عــام  1993فــي مدينــة اروشــا فــي تنزانيــا وتــم تعديلــه فــي عــام  2003ويعــد اداة مرجعيــة لمكافحــة الفســاد ورفــع مســتوى الشــفافية والنزاهــة فــي مجــال الجمــارك
ويتضمــن االعــان عشــرة معاييــر اساســية وهــي مســؤولية قيــادة ادارات الجمــارك والتزامهــا بمكافحــة الفســاد ،انظمــة واجــراءات جمركيــة منســقة ومبســطة  ،وان تكــون معلنــه
وواضحــة ويمكــن الحصــول عليهــا ،وان تكــون االجــراءات الجمركيــة محوســبة ،وان تكــون خاضعــة للتطويــر واالصــاح المســتمرين ،وجــود اليــات التدقيــق والمراقبــة الداخليــة
والخارجيــة ،وجــود مدونــات الســلوك ومراقبــة تطبيقهــا ،وجــود ادارة مــوارد بشــرية فعالــة تحقــق البــدالت المجزيــة وتراقــب التعيينــات وتتابــع توزيــع وتدويــر الموظفيــن ،ومعنويــات
عاليــة وثقافــة مؤسســية نزيهــة وتحــارب الفســاد ،وعالقــة مفتوحــة وشــفافة مــع القطــاع الخــاص .ولمزيــد مــن االطــاع انظــر االعــان المعــدل
http://www.wcoomd.org/fr/topics/integrity/~/media/7CFB1778F409428AA7036601F8D62C8F.ashx
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شــخصية او اقتصاديــة مباشــرة او غيــر مباشــرة مــع املصلحــة العامــة .ويف هــذا املجــال ورد يف قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن مجموعــة
مــن احملظــورات علــى الضبــاط وضبــاط الصــف واألفــراد يف األجهــزة األمنيــة أثنــاء خدمتهــم العســكرية ،يأتــي بعضهــا يف إطــار سياســات
منــع تضــارب املصالــح مثــل شــراء العقــارات أو املنقــوالت ممــا تطرحــه اجلهــات اإلداريــة والقضائيــة للبيــع يف الدائــرة التــي يــؤدي فيهــا
أعمــال وظيفيــة ،ومزاولــة األعمــال التجاريــة أو الصناعيــة مــن أي نــوع وبوجــه خــاص تتصــل بأعمــال وظيفتــه ،واســتئجار األراضــي أو
املبانــي أو أيــة عقــارات أخــرى بقصــد اســتغاللها يف تأســيس شــركات أو العضويــة يف مجالــس إداراتهــا أو أي منصــب آخــر فيهــا مــا لــم
يكــن مندوبــا عــن قــوة مــن قــوى األمــن فيهــا.
وباســتثناء النصــوص القانونيــة الســابقة التــي تنطبــق علــى جميــع القــوى األمنيــة ،ال يوجــد نظــام خــاص أو تعليمــات صــادرة عــن جهــاز
الضابطــة اجلمركيــة تتعلــق بتحديــد حــاالت تضــارب املصالــح ملنتســبي جهــاز الضابطــة اجلمركيــة حتديــداً.
·مدونات السلوك
بــادرت العديــد مــن األجهــزة األمنيــة الفلســطينية بإصــدار وإقــرار مدونــات ســلوك خاصــة بهــا كمــا هــو احلــال يف جهــاز املخابــرات العامــة
الــذي اقــر مدونــة ســلوك خاصــة بــه منــذ عــام  2010وجهــاز األمــن الوقائــي الــذي اقرهــا يف عــام  2011وكذلــك جهــاز األمــن الوطنــي
الــذي اقــر مدونــة الســلوك اخلاصــة بضبــاط وافــراد وقــوات األمــن الوطنــي يف عــام  ،2013كمــا اقــر جهــاز الشــرطة ايضـاً مدونــة الســلوك
اخلاصــة بأفــراد اجلهــاز ،كمــا اصــدر وزيــر الداخليــة كتيــب املخالفــات االنضباطيــة ملنتســبي قــوى األمــن الفلســطينية يتضمــن املخالفــات
21
املســلكية والواجبــات املســتمدة مــن قواعــد االنضبــاط العســكري والعقوبــات املترتبــة عليهــا.
وفيمــا يتعلــق بجهــاز الضابــط اجلمركيــة فانــه حتــى تاريخــه لــم تقــر بشــكل رســمي مدونــة الســلوك اخلاصــة مبنتســبي اجلهــاز ،علم ـاً
بأنــه ال يوجــد مدونــة ســلوك خاصــة بقطــاع اخلدمــة يف قــوى األمــن تشــمل كل العاملــن يف هــذا القطــاع علــى غــرار مدونــة الســلوك يف
قطــاع اخلدمــة املدنيــة التــي اصدرهــا مجلــس الــوزراء الفلســطيني بتاريــخ  2017/7/23وهــي مدونــة الســلوك اخلاصــة بقواعــد الســلوك
22
الوظيفــي واخالقيــات الوظيفــة العامــة.
ان وجــود مدونــة ســلوك للعاملــن يف إدارات وقطــاع اجلمــارك والضرائــب كجهــاز الضابطــة اجلمركيــة وضمــان تطبيقهــا يعــد متطلبــا
اساســياً وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة كأحــد الضمانــات لتحقيــق النزاهــة والشــفافية يف عمــل هــذا القطــاع.
·وجود إجراءات وتعليمات تضبط عرض الهدايا على أفراد اجلهاز
يشــكل تقــدمي الهدايــا للموظفــن العموميــن مدخ ـ ً
ا لبــروز مظاهــر الفســاد وتــزداد املخاطــر املترتبــة علــى ذلــك يف املناصــب العليــا
ومراكــز اتخــاذ القــرار ويف املؤسســات واالجهــزة التــي تتعامــل مباشــرة مــع اجلمهــور ســواء بتقــدمي اخلدمــات العامــة أو يف إطــار
األجهــزة املختصــة باجلمــارك وإدارات احلــدود وإدارات الضرائــب ،ويقــع أفــراد جهــاز الضابطــة اجلمركيــة يف دائــرة احلظــر املترتبــة
علــى قبــول الهدايــا نظــراً لطبيعــة املهــام التــي يؤديهــا واتصالــه املباشــر بحركــة التجــارة والقطــاع االقتصــادي عموم ـاً.
يفتقــد اجلهــاز لوجــود إجــراءات واضحــة ومعتمــدة تضبــط التعامــل بالهدايــا والضيافــة املعروضــة علــى منتســبيه .وهــو مــا يتطلــب وجــود
إجــراءات واضحــة ومقــرة متنــع قبــول الهدايــا بالنســبة ألفــراد الضابطــة وتضبــط التعامــل بالهدايــا بالنســبة للمناصــب والرتــب العليــا
يف اجلهــاز وحتديــد ســقوفها وتســجيلها ضمــن ســجل خــاص بهــا.
تقدمي إقرارات الذمة املالية
وفق ـاً لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم ( )1لســنة  2005فــان مســؤولي األجهــزة األمنيــة وموظفــي الضرائــب واجلمــارك مطالبــون بتقــدمي
اقــرارات الذمــة املاليــة التــي توثــق ممتلكاتهــم ،وتشــير املعلومــات إلــى التــزام املســؤولني يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة بتقــدمي اقــرارات
الذمــة املاليــة لهيئــة مكافحــة الفســاد وفقـاً للقانــون ان نســبة التــزام مســؤولي األجهــزة األمنيــة ومنتســبيها بتقــدمي اقــرارات الذمــة املاليــة
تبلــغ  96,3%فمــن بــن ( )8929اقــراراً 23،مت توزيعهــا علــى املكلفــن مــن األجهــزة األمنيــة مت تســلم ( )8606اقــراراً وفقـاً الطــاع الباحــث
فــان املكلفــن بتقــدمي اقــرارات الذمــة املاليــة يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة ملتزمــن بتقدميهــا.

 21سعيد زيد ،فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل األجهزة األمنية ،االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة أمان ،3102 ،ص01
 22مقياس النزاهة ،االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة أمان  ،7102ص 7
 23هيئة مكافحة الفساد ،التقرير السنوي للهيئة  ، 7102ص.62
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·اإلبالغ عن حاالت الفساد
ال يوجــد يف األجهــزة األمنيــة آليــات داخليــة مكتوبــة ومعلنــة للعاملــن تضمــن قيامهــم باإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد وان كان هنــاك إمكانيــة
بالقيــام باإلبــاغ لــدى امــن اجلهــاز أو منتســبي اجلهــاز أو مخاطبــة رئيــس اجلهــاز مباشــرة ،وعليــه فــان املتوفــر يف مجــال اإلبــاغ عــن
الفســاد هــو مــا ورد يف هــذا املجــال ضمــن مكافحــة الفســاد 24.مــن الناحيــة القانونيــة وينطبــق هــذا التوصيــف علــى جهــاز الضابطــة
اجلمركيــة باعتبارهــا احــد األجهــزة األمنيــة.
مــن جهــة اخــرى خضــع العديــد مــن منتســبي جهــاز الضابطــة اجلمركيــة خــال العــام  2018لعــدة دورات تدريبيــة حــول آليــات مكافحــة
الفســاد يف عمــل الضابطــة اجلمركيــة نظمتهــا مؤسســات مــن املجتمــع املدنــي مثــل مركــز إعــام حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة «شــمس»
25
واملنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن.

واقــع االلتــزام بمتطلبــات مبــادئ الشــفافية لــدى العامليــن فــي جهــاز
الضابطــة الجمركيــة
·سياسة النشر واالفصاح يف اجلهاز
ال يتوفــر لــدى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية عمومــا دليــل إجــراءات مكتــوب يحــدد أســس تصنيــف املعلومــات والوثائــق وتنظيــم الســجالت
لتحديــد مــا هــو ســري ومــا هــو علنــي منهــا -خاصــة يف ظــل عــدم اقــرار قانــون حــق احلصــول علــى املعلومــات الــذي يشــكل اطــاراً ناظمـاً
يف هــذا املجــال  -ممــا يجعــل مــن الســرية قاعــد اساســية دون اســتثناءات فيمــا يتعلــق باملعلومــات لــدى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية.
علــى خــاف القاعــدة األساســية وهــي إتاحــة املعلومــات واالســتثناء هــو الســرية.
وفيمــا يتعلــق بالضابطــة اجلمركيــة فــان اجلهــاز ال ميلــك صفحــة الكترونيــة رســمية ويوجــد للجهــاز صفحــة علــى الفيــس بــوك تتضمــن
بعــض املعلومــات التعريفيــة باجلهــاز ومهامــه ومعلومــات االتصــال واألخبــار املتعلقــة بعمــل اجلهــاز وأنشــطته وعمليــات الضبــط التــي
يقــوم بهــا اجلهــاز للبضائــع املهربــة والفاســدة وبعــض التصريحــات الصحفيــة ،إال انــه ال يوجــد أيــة اشــارة حــول إجــراءات عمــل اجلهــاز
26
أو التقاريــر الصــادرة عنــه أو موازنتــه أو مــا يتعلــق بالعطــاءات واملشــتريات إلــى غيــر ذلــك مــن املعلومــات.
ومــع ذلــك يبــادر اجلهــاز بالتواصــل مــع اجلمهــور عبــر اكثــر مــن وســيلة لعــرض انشــطته وتقــدمي التوجيهــات وخلــق الوعــي لــدى املواطنــن
بأهميــة عمــل اجلهــاز ومــن هــذه الوســائل تنظيــم احملاضــرات التوعويــة حــول مفهــوم االمــن االقتصــادي والغذائــي والصحــي يف مختلــف
احملافظــات ،حيــث بلــغ عــدد احملاضــرات  1500محاضــرة وورشــة عمــل يف العــام  ،2017وتقــدم دائــرة العالقــات العامــة واالعــام يف
27
جهــاز الضابطــة برنامجــا اســبوعيا حــول اجلهــاز يــذاع عبــر صــوت فلســطني يف كل يــوم اثنــن.
·شفافية ونزاهة االجراءات املتعلقة بعمل اجلهاز
الضابطــة اجلمركيــة متتلــك صالحيــات واســعة يف عمليــات الضبــط واحلجــز واالتــاف للمــواد املصــادرة وهــو مــا يتطلــب ان تكــون
االجــراءات واضحــة وشــفافة ،فعــدم شــفافية االجــراءات يشــكل بيئــة خصبــة لبــروز مظاهــر الفســاد ويف مجــال صالحياتهــا يتــم االســتناد
الــى مبــدأ التنســيق مــع االطــراف الرســمية ذات العالقــة ووفقــا للقانــون االمــر الــذي يتطلــب وضــع لوائــح تفصيليــة ونشــرها عــن كل حالــة
وردت باالســتناد الــى هــذا املبــدأ ونشــرها للعامــة للرقابــة علــى االلتــزام بهــا مــن قبــل الضابطــة اجلمركيــة.
وقــد أشــار تقريــر خــاص لديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة حــول الســلع املصــادرة مــن قبــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة الــى مجموعــة مــن
الفجــوات يف اجــراءات الضبــط واحلجــز واالتــاف وغيرهــا مــن االجــراءات املتعلقــة بعمــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة وذلــك علــى النحــو
28
االتي:
24
25
26
27
28
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عــدم قيــام الضابطــة اجلمركيــة باســتخدام الســجالت والنمــاذج اخلاصــة بإدخــال واخــراج االصنــاف املضبوطــة معتمــدة وفقــاً
للقانــون ،فعــدم وجــود هــذه الســجالت والنمــاذج يــؤدي الــى عــدم الدقــة يف حجــم األرصــدة املتعلقــة باملضبوطــات وقــد يــؤدي الــى
اســتغاللها بطريقــة غيــر صحيحــة.
عــدم توفــر املســتودعات املناســبة حلفــظ املضبوطــات ووســائل احلمايــة الالزمــة للحفــاظ عليهــا ،وتكديســها يف مســتودعات الضابطــة
بطريقــة غيــر منظمــة ممــا يــؤدي الــى صعوبــة حصــر املضبوطــات يف كل قضيــة وصعوبــة الرجــوع اليهــا عنــد الطلــب.
يتــم إتــاف بعــض املضبوطــات دون حتديــد الــوزن والكميــة والعالمــة التجاريــة يف محاضــر اإلتــاف ،حيــث يكتفــى بذكــر أنــواع املــواد
املتلفــة ،ممــا يعنــي عــدم توثيــق البيانــات يف محاضــر اإلتــاف بشــكل تفصيلــي وعــدم وجــود رقابــة فعالــة علــى هــذه اإلجــراءات يحــول
دون التأكــد مــن صحــة ودقــة املــواد التــي مت إتالفهــا.
اســتثناء بعــض املــواد مــن عمليــة اإلتــاف دون حتديــد كمياتهــا لصعوبــة إتالفهــا ،ووجــود بعــض األصنــاف املتلفــة وفــق محضــر اإلتــاف
رغــم عــدم إتالفهــا حيــث مــا زالــت موجــودة يف املســتودعات ،وهــو مــا يعنــي عــدم دقــة البيانــات الــواردة يف محاضــر اإلتــاف واملــس
مبــدى مصداقيتهــا.
وجــود مــواد مضبوطــة يف مســتودعات الضابطــة منــذ عــدة ســنوات دون اتخــاذ أي إجــراء بشــأنها ممــا يعرضهــا للتلــف والســرقة
والضيــاع.
وجــود محاضــر لتســليم التبــغ املصــادر مــن قبــل الضابطــة اجلمركيــة الــى اجلمــارك الفلســطينية دون تفصيــل للكميــات ،ودون حتديــد
للقضايــا املتعلقــة بهــا ،ممــا يــؤدي الــى صعوبــة مطابقــة األصنــاف املضبوطــة مــع محاضــر الضبــط.
وجــود قضايــا مت فــك حجزهــا وغيــر موجــودة بكشــف ضريبــة القيمــة املضافــة ،وذلــك باملقارنــة بــن محاضــر الضبــط التــي مت فــك
احلجــز عليهــا لــدى الضابطــة وكشــف القضايــا التــي مت مــن خاللهــا فــك احلجــز مــن مديريــة ضريبــة القيمــة املضافــة ،أي وجــود بعــض
القضايــا صــادرة مــن الضابطــة اجلمركيــة وغيرهــا وغيــر موجــودة يف كشــف مديريــة ضريبــة القيمــة املضافــة.
بعــض املضبوطــات التــي مت فــك حجزهــا وتســليمها ألصحابهــا ال يوجــد بهــا ســندات اســتالم وايصــال وذلــك يف بعــض مديريــات
الضابطــة اجلمركيــة ،وهــو مــا يــؤدي الــى عــدم التأكــد مــن تســلم املضبوطــات ألصحابهــا.
هنــاك اشــكاليات وثغــرات متعــددة يف قاعــدة البيانــات املتعلقــة باملخالفــات واملضبوطــات تتمثــل يف :ضعــف النظــام يف مواجهــة
االختراقــات ،وامكانيــة الوصــول الــى البيانــات والتالعــب بهــا ،وعــدم تقييــد الوصــول لقاعــدة البيانــات ممــا يســهل الدخــول اليهــا
واجــراء ادخــاالت وتعديــات عليهــا ،وغيــاب مبــدأ الفصــل يف الصالحيــات حيــث تشــرف عليهــا دائــرة العمليــات يف حــن مــن املفتــرض
ان تكــون تابعــة لدائــرة تكنولوجيــا املعلومــات ،وكذلــك عــدم الكشــف عــن احلــركات التــي حتــدث يف قاعــدة البيانــات ومــن يقــوم بهــا.
ومــن غيــر الواضــح إذا مــا قــام جهــاز الضابطــة اجلمركيــة مبعاجلــة هــذه الثغــرات التــي اشــار لهــا تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة
خاصــة ان الديــوان لــم يقــم ايضــا مبراجعــة مــدى االلتــزام مــن قبــل اجلهــاز بالتوصيــات التــي قدمهــا لتجــاوز هــذه الفجــوات حتــى تاريــخ
29
اعــداد هــذا التقريــر.

الرقابة والمساءلة في جهاز الضابطة
·اجلهات الرقابية على عمل جهاز الضابطة اجلمركية
تخضــع الضابطــة اجلمركيــة كأي جهــاز أمنــي ملجموعــة مــن اجلهــات الرقابيــة بعضهــا داخلــي والبعــض اآلخــر خارجــي ،فعلــى املســتوى
الداخلــي تتضمــن هيكليــة اجلهــاز إدارة الرقابــة الداخليــة التــي تتولــى مراجعــة ومراقبــة األداء ،وتتبــع لهــا أيضــاً وحــدة الشــكاوى يف
اجلهــاز .أمــا علــى املســتوى اخلارجــي فتأتــي وزارة الداخليــة يف مقدمــة هــذه اجلهــات حيــث يعتبــر جهــاز الضابطــة أحــد أجهــزة األمــن
الداخلــي التابعــة لــوزارة الداخليــة ،حيــث يشــرف وزيــر الداخليــة علــى املهــام التــي يؤديهــا اجلهــاز اســتناداً إلــى قانــون اخلدمــة املدنيــة يف

 29مقابلة مع السيد سامر ابو قرع مدير عام الرقابة على قطاع الحكم ،والسيد حسام خليل رئيس قسم االدارة العامة للرقابة على الحكم واالمن ،الخميس .8102/9/31
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قــوى األمــن ،وغالبـاً مــا تعقــد اجتماعــات دوريــة أو عنــد الضــرورة لقــادة األجهــزة األمنيــة برئاســة وزيــر الداخليــة «رئيــس الــوزراء» .كذلــك
يخضــع جهــاز الضابطــة اجلمركيــة للقــرارات الصــادرة عــن جلنــة الضبــاط اخلاصــة بقــوى األمــن الفلســطيني واملشـ ّكلة مــن القائــد العــام
وعضويــة األجهــزة األمنيــة والتــي تنظــر يف كافــة األمــور املتعلقــة بشــؤون الضبــاط ويقــوم الرئيــس باملصادقــة علــى قراراتهــا ونشــرها يف
النشــرة العســكرية.30
كمــا تخضــع الضابطــة اجلمركيــة كبقيــة املؤسســات العامــة لرقابــة وتدقيــق ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة ،وقــد قــام ديــوان الرقابــة املاليــة
واإلداريــة بإعــداد تقريــر تفصيلــي صــدر يف عــام  2017حــول الســلع املصــادرة مــن قبــل جهــاز الضابطــة اجلمركيــة وكيفيــة التعامــل معهــا
والفجــوات التــي تبــرز يف إجــراءات عمــل الضابطــة .إال ان الديــوان لــم يراجــع مــدى االلتــزام بالتوصيــات التــي قدمهــا لســد الفجــوات يف
إجــراءات عمــل اجلهــاز والتــي مت اإلشــارة لهــا ســابقاً حتــى تاريخــه .مــن جهــة أخــرى تخضــع الضابطــة اجلمركيــة الختصاصــات هيئــة
مكافحــة الفســاد ،حيــث يفــرض القانــون علــى مســؤولي الضابطــة اجلمركيــة وأفرادهــا تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة بشــكل دوري ،كمــا
ان مــن اختصاصــات الهيئــة التحقــق مــن شــبهات الفســاد التــي تقــع مــن قبــل األشــخاص اخلاضعــن ألحــكام قانــون الفســاد ومــن ضمنهــم
العاملــن يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة ســواء مــن خــال البالغــات والشــكاوى التــي تتلقاهــا أو أن تقــوم مبباشــرة التحريــات والتحقيقــات
مــن تلقــاء نفســها ،إضافــة إلــى مــا ينــص عليــه القانــون مــن ضــرورة قيــام املوظــف العــام باإلبــاغ عــن أي قضايــا فســاد.31
ومــن اجلهــات الرقابيــة علــى الضابطــة اجلمركيــة أيضــا املجلــس التشــريعي ،حيــث تشــكل عمليــة الرقابــة البرملانيــة محــوراً أساس ـ ّياً يف
املنظومــة الرقابيــة علــى الســلطة التنفيذيــة وأدواتهــا وخاصــة األجهــزة األمنيــة ،ويشــكل القانــون األساســي املعــدل والنظــام الداخلــي
للمجلــس التشــريعي أســاس العالقــة بــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة .ولكــن بســبب تعطــل املجلــس التشــريعي فانــه ال يقــوم
بــدوره الرقابــي.

فعالية الرقابة على التعيين والترقيات داخل الضابطة الجمركية
بســبب اســتمرار تعطــل املجلــس التشــريعي منــذ االنقســام  2007فــان املجلــس ال يقــوم بــدوره الرقابــي بشــأن التعيينــات والترقيــات يف
األجهــزة األمنيــة.32
مــن جهــة اخــرى منــح قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة صالحيــة الرقابــة علــى مختلــف املؤسســات احلكوميــة مبــا فيهــا املؤسســة
األمنيــة ،والعمــل علــى ضمــان ســامة العمــل واالســتقرار املالــي واإلداري ،ولتحقيــق ذلــك ،ميكــن القيــام مبراقبــة ومراجعــة القــرارات
اخلاصــة بشــؤون املوظفــن فيمــا يتعلــق بالتعيينــات واملرتبــات واألجــور والترقيــات والعــاوات واإلجــازات .ويف املقابــل ،لــم تصــدر عــن
الديــوان تقاريــر حــول اخلدمــة يف قــوى األمــن ،33بشــكل عــام وحــول الضابطــة اجلمركيــة بشــكل خــاص ،حيــث لــم يقــوم الديــوان بأعمــال
الرقابــة علــى التعيــن داخــل األجهــزة األمنيــة ،ألن تلــك األجهــزة تتعامــل مــع هــذا امللــف بســرية عاليــة ،خاصــة فيمــا يخــص موضــوع
الســامة األمنيــة.34
·رفع التقارير:
نصــت املــادة ( )29مــن قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن علــى واجــب االجهــزة االمنيــة يف إعــداد وتقــدمي تقاريــر الكفــاءة للعاملــن يف قــوى
االمــن ،حيــث تقــوم االجهــزة االمنيــة مبــا فيهــا الضابطــة اجلمركيــة بإعــداد تقاريــر ماليــة واداريــة ومعلوماتيــة ترفــع لقيــادة اجلهــاز
ولــإدارة املاليــة العســكرية ولهيئــة التنظيــم واالدارة ،اضافــة الــى التقاريــر التــي ترفعهــا الــى املســتوى السياســي ممثــا يف وزارة الداخليــة
بالنســبة جلهــاز الضابطــة اجلمركيــة 35،اال انــه مــن غيــر الواضــح كيــف يتعامــل اجلهــاز فيمــا يتعلــق برفــع التقاريــر يف ظــل تشــابك املهــام
واالختصاصــات والتبعيــة للجهــاز مــا بــن وزارة املاليــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا الفنيــة والعمــل اليومــي وبــن وزارة الداخليــة والهيئــات
العســكرية االخــرى يف اجلوانــب املتعلقــة مباليــة اجلهــاز وشــؤونه االداريــة والعســكرية.

 30سعيد زيد ،فعالية ومناعة نظام النزاهة في الخدمة بقوى االمن الفلسطينية ،4102 ،ص .71-61
 31قرار مجلس الوزراء رقم /71/)911/6م.و/ر.ج) لعام  6102بالمصادقة على نظام الشكاوىfdp.cibara/ofni/sp.vog.omp.sc ،
 32سعيد زيد (إشراف عزمي الشعيبي) .فاعلية ومناعة نظام النزاهة في الخدمة بقوى األمن الفلسطينية .االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) .سلسلة تقارير رقم
( .4102 .)68ص .71
 33نفس المصدر.
 34االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان» ،تقرير حول فعالية الرقابة على األجهزة األمنية8102 ،
 35سعيد زيد ،فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل االجهزة االمنية ،ص71

17

تقرير حول فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل جهاز الضابطة اجلمركية

·نظام الشكاوى يف جهاز الضابطة اجلمركية
يضــع نظــام الشــكاوى الــذي صــدر عــن مجلــس الــوزراء آليــات التعامــل مــع الشــكاوى يف القطاعــن املدنــي واألمنــي ،حيــث حتــدد املــواد
( )17،18،19إجــراءات الشــكاوى املتعلقــة باملؤسســة األمنيــة ومنتســبيها ســواء عبــر النظــام املركــزي وهــو مــا ينطبــق علــى الشــكاوى املتعلقــة
بجهــاز الضابطــة اجلمركيــة.36
ومت إنشــاء قســم الشــكاوى يف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة يف عــام  2016ويوجــد القســم يف املقــر الرئيســي للجهــاز يف مدينــة رام اهلل وال
توجــد لــه فروع ـاً يف املديريــات املنتشــرة يف احملافظــات ويتــم اســتقبال الشــكاوى التــي تــرد ملديريــات اجلهــاز يف احملافظــات مــن قبــل
موظــف امــن املديريــات الــذي يتولــى متابعــة هــذه الشــكاوى مــع قســم الشــكاوى يف املقــر الرئيســي للجهــاز ،ويتبــع قســم الشــكاوى ملديــر
عــام الرقابــة الداخليــة واألمــن يف اجلهــاز.
ويعتمــد قســم الشــكاوى يف الضابطــة اجلمركيــة نظــام ودليــل اإلجــراءات اخلــاص بالشــكاوى املقــر مــن قبــل مجلــس الــوزراء مع وجــود مناذج
خــاص باجلهــاز الســتقبال الشــكاوى ومتابعتهــا ،إضافــة إلــى اســتقباله للشــكاوى عبــر صفحــة اجلهــاز علــى موقــع التواصــل االجتماعــي
الفيــس بــوك .وال تطبــق الضابطــة النظــام املركــزي احلكومــي احملوســب للشــكاوى كونــه مــا زال يف مرحلــة التجربــة واالختيــار.37

 36مداخلة د .حمدي خواجة في ورشة عمل الحوكمة في الضابطة الجمركية الوضع الراهن ومتطلبات التطوير ،معهد الحكومة الفلسطيني ،سلسلة قضايا الحوكمة نشرة رقم  ، 7اذار
 ،2013ص .21-01
 37عبد الرحيم طه ،فاعلية نظام الشكاوى في األجهزة األمنية ،االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة أمان.8102 ،
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االستنتاجات
فيما يتعلق باإلطار القانوني والبناء املؤسسي
1.1بالرغــم مــن تعــدد التشــريعات التــي يســتند لهــا اجلهــاز يف عملــه إال أن العديــد مــن اإلشــكاليات يف هــذا اإلطــار تظهــر بســبب
قــدم بعــض التشــريعات املتعلقــة باجلمــارك والضرائــب حيــث يعــود بعضهــا إلــى حقبــة االنتــداب البريطانــي ،كقانــون الرســوم
علــى املنتجــات احملليــة وقانــون البنــدرول ،وأخــرى حلقبــة احلكــم األردنــي مثــل قانــون العقوبــات وقانــون التبــغ وقانــون اجلمــارك
واملكــوس ..الــخ ولــم تعــد هــذه التشــريعات يف كثيــر مــن أحكامهــا تتناســب مــع التطــورات التــي حدثــت يف هــذا املجــال.
2.2عــدم وضــوح اإلطــار القانونــي الــذي يســتند إليــه جهــاز الضابطــة اجلمركية والذي ينظــم عمليات الضبط والتصــرف باملضبوطات
ممــا أوجــد إشــكالية تتعلــق باملــواد املضبوطــة وبقائهــا عالقــة يف مخــازن الضابطــة لســنوات طويلــة وعرضــه للضيــاع وإســاءة
االســتخدام.
3.3بالرغــم مــن صــدور القــرار بقانــون بشــأن الضابطــة اجلمركيــة يف عــام  2016إال ان القــرار بقانــون لــم يتطــرق بشــكل صريــح
وواضــح إلــى مهــام وصالحيــات جهــاز الضابطــة اجلمركيــة واكتفــى بالتركيــز علــى تبعيتــه ومنحــه صفــة الضبطيــة القضائيــة ،ومــن
ثــم فــان العديــد مــن املهــام والصالحيــات اخلاصــة بعمــل جهــاز الضابطــة مبعثــرة يف أكثــر مــن تشــريع أو تســتند إلــى املمارســة
العمليــة.
4.4هنــاك غيــاب ألنظمــة وتعليمــات معتمــدة حتــدد عالقــة جهــاز الضابطــة اجلمركيــة بالــوزارات والهيئــات التــي يعمــل بالشــراكة
معهــا ويف مقدمتهــا وزارة املاليــة التــي يتبــع لهــا اجلهــاز فني ـاً.
5.5ان مــا جــاء يف قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن مــن احملظــورات التــي ال يجــوز ملنتســبيها القيــام بهــا جــاءت عامــة لكافــة العاملــن
يف األجهــزة األمنيــة .وهــي غيــر كافيــة كضوابــط لعمــل منتســبي جهــاز الضابطــة اجلمركيــة خاصــة مــن حيــث متطلبــات النزاهــة
والشــفافية واملســاءلة نظــراً خلصوصيــة عمــل اجلهــاز يف اجلانــب املالــي واالقتصــادي ومــع القطــاع اخلــاص.
6.6التوســع الكبيــر يف مهــام وصالحيــات جهــاز الضابطــة اجلمركيــة فهــي متتــد إلــى كافــة مناحــي احليــاة املدنيــة ،وتتداخــل مــع عمــل
وصالحيــات الكثيــر مــن القــرارات والهيئــات الرســمية ممــا يســتوجب التأكــد مــن مــدى االنســجام والتناغــم يف العمــل بــن اجلهــاز
وهذه املؤسســات.
7.7ضعــف اإلمكانيــات اللوجســتية والبشــرية واملاليــة املتاحــة للجهــاز باملقارنــة مــع املهــام التــي يتوالهــا والصعوبــات التــي يواجههــا يف
القيــام بعملــه وحاجتــه إلــى افــراد متخصصــن وذوي معــارف ومؤهــات محــددة للقيــام مبهامــه.
فيما يتعلق بااللتزام بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة
1.1قيم النزاهة
·باســتثناء مــا ورد يف التقريــر مــن محظــورات علــى أفــراد األجهــزة األمنيــة أثنــاء اخلدمــة والــذي يأتــي بعضهــا يف إطــار سياســات
منــع تضــارب املصالــح ،فــان جهــاز الضابطــة اجلمركيــة يفتقــر إلــى أنظمــة معتمــدة أو تعليمــات تفصيليــة معتمــدة وكونهــا متطلبـاً
اساســياً وفقـاً للمعاييــر الدوليــة كالدوائــر العاملــة يف املجــال اجلمركــي والضرائبــي.
·بالرغــم مــن وجــود مدونــات ســلوك ملعظــم األجهــزة األمنيــة القائمــة إال ان جهــاز الضابطــة اجلمركيــة يفتقــر إلــى مدونــة ســلوك
خاصــة بــه يســتند عليهــا يف ممارســة مهامــه.
·يفتقــر جهــاز الضابطــة اجلمركيــة إلــى تعليمــات خاصــة بالتعامــل مــع الهدايــا وهــو أحــد أبــرز املجــاالت التــي يشــكل بيئــة خصبــة
لبــروز مظاهــر الفســاد نظــراً لطبيعــة املهــام التــي يؤديهــا جهــاز الضابطــة اجلمركيــة.
·هنــاك التــزام مــن قبــل منتســبي الضابطــة اجلمركيــة املكلفــن بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة لهيئــة مكافحــة الفســاد ،وان كان
هنــاك الكثيــر مــن الثغــرات التــي جتعــل هــذه املنظومــة غيــر فاعلــة يف تعزيــز النزاهــة ومكافحــة مظاهــر الفســاد.
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·باســتثناء مــا ورد يف قانــون مكافحــة الفســاد مــن حــث للموظــف العــام علــى اإلبــاغ عــن مظاهــر الفســاد ال يوجــد لــدى جهــاز
الضابطــة اجلمركيــة آليــات أو تعليمــات معتمــدة ملنتســبي اجلهــاز حــول اليــات التبليــغ عــن قضايــا الفســاد.
2.2مبادئ الشفافية
·يعتبــر االحتفــاظ باملعلومــات االجتــاه الســائد يف عمــل األجهــزة األمنيــة وينــص قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن وهنــاك غيــاب
آلليــة معتمــدة لتصنيــف املعلومــات بــن مــا هــو ســري ومــا ميكــن نشــره يف هــذه األجهــزة وهــو مــا ينطبــق علــى جهــاز الضابطــة
اجلمركيــة ايض ـاً.
·يفتقــر جهــاز الضابطــة اجلمركيــة الــى موقــع الكترونــي رســمي ويكتفــي بصفحتــه علــى الفيــس بــوك التــي ينشــر فيهــا نشــاطات
وأخبــار اجلهــاز وال يتوســع يف نشــر االجــراءات التفصيليــة املتعلقــة بصالحيــات املصــادرة واالتــاف واحلجــز واليــات اعــداد
امللــف قبــل احالتــه الــى النيابــة العامــة وال يوجــد لوائــح تفصيليــة يف العديــد مــن االجــراءات ،وال ينشــر اجلهــاز تقاريــره الدوريــة
ويكتفــي بنشــر أخبــار مــا يقــوم بــه مــن نشــاطات يوميــة إلبــراز دوره ،وال ينشــر أيــة معلومــات كالتقاريــر واملوازنــات وغيرهــا مــن
املعلومــات املهمــة.
· شفافية ونزاهة إجراءات العمل يف اجلهاز
يوجــد العديــد مــن الفجــوات اخلاصــة بشــفافية ونزاهــة إجــراءات العمــل يف جهــاز الضابطــة التــي أشــار لهــا تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة
واإلداريــة والتــي تشــكل بيئــة مالئمــة لبــروز مظاهــر الفســاد مثــل:
·عدم استخدام سجالت ومناذج خاصة ومعتمدة إلدخال وإخراج املضبوطات.
·عدم توفر املستودعات املناسبة حلفظ املضبوطات وسبل حمايتها.
·عدم حتديد املعلومات املتعلقة باملضبوطات التي يتم إتالفها يف محاضر اإلتالف.
·عــدم دقــة البيانــات الــواردة يف محاضــر اإلتــاف وعــدم تعطيــل محاضــر املــواد املضبوطــة واملســلمة للجمــارك مــن قبــل
الضابطــة.
·وجــود تضــارب يف الكشــوف بــن جهــاز الضابطــة ومديريــة ضريبــة القيمــة املضافــة فيمــا يتعلــق بقضايــا فــك احلجــز عــن
املضبوطــات.
·عــدم وجــود ســندات اســتالم وإيصــال للمــواد املضبوطــة التــي مت تســليمها ألصحابهــا ومجموعــة مــن الثغــرات املتعلقــة بقاعــدة
البيانــات املتعلقــة باملخالفــات واملضبوطــات يف اجلهــاز ،األمــر الــذي يجعلهــا ســهل االختــراق والتالعــب يف محتوياتهــا.
 3.الرقابة ونظم املساءلة
·يخضــع جهــاز الضابطــة اجلمركيــة لرقابــة داخليــة تتمثــل يف إدارة الرقابــة الداخليــة واألمــن يف اجلهــاز ورقابــة خارجيــة تتمثــل
يف وزارة الداخليــة واملاليــة العســكرية وهيئــة التنظيــم واإلدارة وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وكذلــك تخضــع الختصاصــات
هيئــة مكافحــة الفســاد.
·مــن غيــر الواضــح طبيعــة التقاريــر التــي يعدهــا اجلهــاز واجلهــات التــي ترفــع تقاريــره إليهــا وكيفيــة املســاءلة التــي جتــرى بنــاء ً
علــى هــذه التقاريــر.
·ال يطبــق جهــاز الضابطــة اجلمركيــة النظــام املركــزي احلكومــي احملوســب للشــكاوى واملقــر مــن مجلــس الــوزراء حيــث يتولــى قســم
الشــكاوى التــي تقــدم للجهــاز كمــا يتلقــى اجلهــاز الشــكاوى يف احملافظــات عبــر موظــف امــن اجلهــاز يف املديريــات وعبــر الفيــس
بــوك للجهــاز.
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التوصيات
يف ضوء اإلشكاليات والتحديات التي تواجه عمل جهاز الضابطة اجلمركية وملواجهة هذه التحديات ميكن التوصية مبا يلي:
1.1فيما يتعلق باإلطار القانوني واملؤسسي
·ضــرورة ســن تشــريع خــاص بجهــاز الضابطــة اجلمركيــة يحــدد مهــام وصالحيــات اجلهــاز وإجــراءات عملــه خاصــة املتعلقــة
باملضبوطــات والتصــرف بهــا وذلــك بأحــكام قانونيــة واضحــة.
·ضــرورة حتديــث التشــريعات اخلاصــة باجلمــارك واملكــوس وضريبــة القيمــة املضافــة والتهــرب الضريبــي وتشــديد العقوبــات
اخلاصــة يف هــذا املجــال.
·ضــرورة وضــع أدلــة عمــل واضحــة ومعتمــدة تنظــم العالقــة بــن جهــاز الضابطــة اجلمركيــة والــوزارات والهيئــات الرســمية األخــرى
ذات العالقــة وتوضــح طبيعــة تبعيــة اجلهــاز لــوزارة املاليــة.
·أهمية تزويد جهاز الضابطة اجلمركية باإلمكانيات البشرية املؤهلة واملوارد املادية واللوجستية لتمكينه من أداء مهامه.
 2.فيما يتعلق بتعزيز فاعلية ومناعة نظام النزاهة يف اجلهاز
·إعداد وإصدار مدونة سلوك خاصة ملنتسبي جهاز الضابطة اجلمركية تأخذ باالعتبار املعايير الدولية.
·إعداد وإصدار تعليمات خاصة بسياسات منع تضارب املصالح.
·املعتمدة يف أجهزة اجلمارك والضرائب وتعميمها على أفراد اجلهاز ومراقبة االلتزام بها.
·إعــداد وإصــدار تعليمــات واضحــة تتعلــق بالتعامــل مــع الهدايــا املقدمــة ملســؤولني اجلهــاز ومــا هــو محظــور قبولــه وكيفيــة التعامــل
مــع املقبــول فيهــا؟
·نشر البيانات املالية اخلاصة بكبار املسؤولني يف جهاز الضابطة اجلمركية على املوقع االلكتروني للجهاز.
·إعــداد وإصــدار تعليمــات خاصــة باإلبــاغ عــن مظاهــر وقضايــا الفســاد وتعميمهــا علــى منتســبي اجلهــاز وحثهــم علــى املبــادرة
لإلبــاغ عــن ايــة مظاهــر فســاد للمســؤولني يف اجلهــاز ولهيئــة مكافحــة الفســاد.
·إنشــاء صفحــة الكترونيــة رســمية للجهــاز ينشــر عليهــا كافــة املعلومــات املمكــن نشــرها عــن عمــل اجلهــاز ومهامــه وتقاريــره
وموازناتــه.
·تعزيــز الرقابــة الداخليــة واخلارجيــة علــى عمــل جهــاز الضابطــة خاصــة مــن قبــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة للتأكــد مــن
القيــام مبعاجلــة الثغــرات التــي أشــار لهــا تقريــر الديــوان املشــار لــه ســابقا.
·تفعيل النظام املركزي احملوسب للشكاوى يف جهاز الضابطة اجلمركية ونظام دليل الشكاوى املقر من مجلس الوزراء.
·حتديد نوعية التقارير التي يجب على اجلهاز اعدادها واجلهات التي تقدم لها وكيف يتم املساءلة واحملاسبة على اساسها.
·التدوير الوظيفي ملوظفي اجلهاز كل فترة زمنية تالفيا لنسج عالقات مع افراده مما يشكل بيئة مالءمة ملظاهر الفساد.
·اقرار نظام للحوافز ملوظفي اجلهاز وذلك لتحصينهم جتاه اية اغراءات او رشاوي تعرض عليهم اثناء قيامهم مبهامهم.
 3.فيما يتعلق بإجراء الضبط والتصرف باملضبوطات :فقد أوصى ديوان الرقابة املالية واالدارية مبا يلي:
·ضرورة اعتماد سجالت وسندات إدخال وإخراج للمستودعات حسب األصول.
·توفير مستودعات مالئمة تتوفر فيها وسائل احلماية وترتيب املضبوطات ووسمها حسب كل قضية.
·ضرورة ان يتم تعبئة بيانات محاضر اإلتالف بشكل تفصيلي بحيث يتضمن الكميات واألوزان والعالمة التجارية
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·ضرورة تفصيل املضبوطات يف محاضر االستالم والتسليم.
·ضرورة وجود سند استالم وإيصال املضبوطات وتوثيقه من التاجر عند تسلمه البضاعة احملتجزة.
·أهميــة توفيــر احلمايــة لقواعــد البيانــات اخلاصــة باملضبوطــات واملخالفــات وتشــفيرها وتقييــد الوصــول إليهــا ،ووضعهــا حتــت
إشــراف دائــرة تكنولوجيــات املعلومــات.

المصادر والمراجع:
1.1التشريعات
·قرار بقانون رقم ( )2لسنة  2016بشأن الضابطة اجلمركية ،الوقائع الفلسطينية ،عدد .117
·قرار بقانون رقم ( )18لسنة 2015م بشأن مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية ،الوقائع الفلسطينية ،عدد ممتاز رقم .9
·قرار بقانون رقم ( )4لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات املستوطنات ،الوقائع الفلسطينية ،عدد .85
·قانون اخلدمة يف قوى االمن رقم ( )8لسنة  ،2005الوقائع الفلسطينية ،عدد .56
·قانون االجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة  ،2001الوقائع الفلسطينية ،عدد .38
·قرار رقم ( )62لسنة  2008بشأن احلاق جهاز الضابطة اجلمركية ،الوقائع الفلسطينية ،عدد .75
·قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لعام 2009م بالالئحة التنفيذية لقانون حماية املستهلك ،الوقائع الفلسطينية ،عدد .86
·قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2012م بنظام منع تهريب املنتجات النباتية ،الوقائع الفلسطينية ،عدد .99
·قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )12لعــام 2009م بنظــام اســتيراد أجهــزة االتصــاالت اخللويــة والالســلكيةhttp://muqtafi. ،
birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16144
·قــرار مجلــس الــوزراء رقــم /17/)119/6م.و/ر.ج) لعــام  2016باملصادقــة علــى نظــام الشــكاوىcs.pmo.gov.ps/info/ ،
arabic.pdf
·تعليمات رقم ( )2لسنة 2012م بآلية تسويق الدواجن ومنتجاتها ،الوقائع الفلسطينية ،عدد .98
·ديوان الرقابة املالية واالدارية ،تقرير الديوان السنوي .2017
2.2التقارير
·هيئة مكافحة الفساد ،التقرير السنوي للهيئة .2017
·التقرير السنوي لواقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطني  2017االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة امان ،نقال عن مقابلة
مع املقدم راضي كتانة مدير االمن والرقابة يف جهاز الضابطة اجلمركية.
·عبد الرحيم طه ،فاعلية نظام الشكاوى يف األجهزة األمنية ،االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان2018 ،
·سعيد زيد ،فعالية ومناعة نظام النزاهة يف اخلدمة بقوى االمن الفلسطينية ،االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة امان.2014 ،
·سعيد زيد ،فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل األجهزة األمنية ،االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان.2013 ،
·مقياس النزاهة ،االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان 2017
·محمود عالونة ،بيئة النزاهة يف حتصيل الضرائب والرسوم اجلمركية :التهرب الضريبي حالة دارسيه ،االئتالف من اجل
النزاهة واملساءلة امان.2011 ،
·مداخلة د .حمدي خواجة يف ورشة عمل احلوكمة يف الضابطة اجلمركية الوضع الراهن ومتطلبات التطوير ،معهد احلكومة
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الفلسطيني ،سلسلة قضايا احلوكمة نشرة رقم  ،7اذار .2013
·مداخلة غالب ديوان يف ورشة عمل احلوكمة يف الضابطة اجلمركية :الوضع الراهن ومتطلبات التطوير ،معهد احلوكمة
الفلسطيني ،سلسلة قضايا احلوكمة نشرة رقم  ،7اذار .2013
3.3املقابالت (شخصية واعالمية)
·مقابلة مع السيد سامر ابو قرع مدير عام الرقابة على قطاع احلكم ،والسيد حسام خليل رئيس قسم االدارة العامة
للرقابة على احلكم واالمن ،اخلميس .2018/9/13
·مقابلة مع لؤي بني عودة الناطق اإلعالمي باسم الضابطة اجلمركية ،هيئة اإلذاعة والتلفزيون ،املجلة االقتصادية
2018/2/20
·مقابلة مع السيد اياد بركات رئيس جهاز الضابطة اجلمركيةـ تلفزيون فلسطني :برنامج عيون ال تنام ،بتاريخ
.2017/3/25
4.4املواقع االلكترونية
·بكر ياسني شتيه ،الضابطة اجلمركية الفلسطينية ومفاتيح االمن االقتصاديhttp://www.palestineeconomy. ،
ps/ar/Article/814ef9y8474361Y814ef9
·فلسطني  ،24حصاد الضابطة اجلمركيةhtml.115466/news/net.pal24.www//:https ،
·االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة امان ،خالل يوم عمل نظمه الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة مطالبة احلكومة تشكيل
احلكومة فريق وطني فني لوضع خطة لدرء خطر التهرب الضريبي يف فلسطنيwww.aman-palestine.org/ar/ ،
activities/6171.html
·اعالن اروشا املعدل 7CFB1778F409428AA/media/~/integrity/topics/fr/org.wcoomd.www//:http
ashx.7036601F8D62C8F
·مركز اعالم حقوق االنسان والدميقراطية شمس2395=p?/org.pal-shams.www//:http ،
·الصفحة االلكترونية جلهاز الضابطة اجلمركيةhttps://ar-ar.facebook.com .
·اذاعة صوت فلسطنيhtml.34667-page/ps.vop//:http ،
·املعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب04/12/2017/ar/ps.ppfi.www//:http ،
· املعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب04/12/http://www.ppfi.ps/ar/2017 ،
· كل هذه املالحظات والتساؤالت من معلومات قدمها املواطنني إلتالف أمان عبر وسائل التواصل االجتماعي ،ولم يستطع
ائتالف أمان اإلجابة عليها بسبب عدم تعاون جهاز الضابطة اجلمركية معه.
·االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة امان ،خالل يوم عمل نظمه الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة مطالبة احلكومة تشكيل
احلكومة فريق وطني فني لوضع خطة لدرء خطر التهرب الضريبي يف فلسطنيwww.aman-palestine.org/ar/ ،
activities/6171.html
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان)  -املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية
الدوليــة منــذ العــام  - 2006تأســس يف العــام  2000مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف
ـال
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان ،ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خـ ٍ
مــن الفســاد» .يســعى االئتــاف حاليـاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد،
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي  Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى
املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي ،ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق
بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان)
رام اهلل  :عمارة الرمياوي  -الطابق األول  -شارع اإلرسال
ص.ب  :رام اهلل  339القدس 69647
هاتف 022974949 - 2989506 :
فاكس 022974948 :
غزة :شارع حبوش  -عمارة درمي-الطابق الثالث-شقة رقم 4
تلفاكس082884767 :
تلفاكس082884766 :
بريد الكترونيinfo@aman-palestine.org :
املوقع االلكترونيwww.aman-palestine.org :
برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ

www.aman-palestine.org

