
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 )المعدل ( ب�ان أروشا 

حول ب�ان مجلس التعاون الجمر�ي   
ي الجمارك 

اهة �ف ف  اإلدارة الرش�دة وال�ف

 

 ،*مجلس التعاون الجمر�ي إن 

ي    إذ �لحظ
ن�ابة الحي��ة  ذات األهم�ة  المهام  أنحاء العالم تؤدي عددا� من  مختلف  أن إدارات الجمارك �ف

ي  
تحقيق األهداف الوطن�ة، مثل تحص�ل اإليرادات وحما�ة المجتمع و�سه�ل  عن حكوماتها و�سهم �ف

؛ ي  التجارة وحما�ة األمن الوطيف

اهة قض�ة    �ذ �قّر و  ف أن  �مكن  الفسـاد    وجود إدارات الجمـارك، وأن  لجميع  الـدول و �افة  لحاسمة  بأن ال�ف
 : ما ��ي مثً� السلب�ة الفساد آثار �شمل . و من قدرة الجمارك ع� إنجاز مهمتها بفعال�ةحّد �شدة �

ي و إضعاف  •  حما�ة المجتمع؛ تداب�ي األمن الوطيف

 ؛ ��ب اإليرادات واالحت�ال •

 تقلص االستثمارات األجنب�ة؛ •

ي يتحمل المجتمع   • ي النها�ة؛كلفتها ز�ادة النفقات، واليت
 �ف

 االقتصادي؛ لتجارة الدول�ة والنمو  الحفاظ ع� الحواجز المع�قة ل •

ي  •
 ؛وتقلص مصداقيتها عندهم مؤسسات الدولةثقة الجمهور تجاە تديف

ف إدارات الجمارك و  •  الحكوم�ة األخرى؛الهيئات انخفاض مست��ات الثقة والتعاون بني

ام الطو�ي بأنظمة ولوائح الجمارك؛  • ف  انخفاض مستوى االل�ت

ف و  • ؛ضعف تدهور معن��ات الموظفني  روح العمل الجما�ي
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ي إطار يرى و�ذ 
ي جهد  أن مكافحة الفساد الفعالة ال تتحقق إال �ف  شامل؛ وطيف

ورة أن تدرج الحكومات ضمان  ع�    و�ذ يؤكد هو ما يتطلب ، و ضمن أول��اتها   خلو الجمارك من الفساد �ف
ام  ف  إرادة س�اس�ة ق��ة وال�ت
�
 الفساد؛ متواصً� بمتابعة المعركة ضد  ا

ي أي  أن    �علن
ي  امج  نبر تحقيق الفعال�ة �ف ي الجمارك  وطيف

اهة �ف ف  العوامل الرئ�سة التال�ة: �ستد�ي معالجة  لل�ف

امالق�ادة واال -١ ف  ل�ت

ي المقام األول ع� عاتق رئـ�س الجمـارك و 
ي التنف�ذ�ةاإلدارة  ف��ق  تقع المسـؤول�ة عن منـع الفسـاد �ف

. و�نب�ف
ورة  ع�  تأ��د  ال عال �ف نزاهة  المعركة ضد  و �ة،  تحقيق مست��ات  الط��ل  الفسـاد مواصلة  األجل  ي 

.  �ف
ف تبنــي دور  ف الجمركيني  ق�ــاد�  ا� و�جب علــى المــدراء والمشــرفني

�
   ا

�
مالئم من مســتوى  أن �قبلوا تحمل  و   ق��ا

جب  عال�ـة فـي جم�ـع جوانـب العمـل الجمركـي. و�نزاهة  مسـت��ات  والمساءلة عن الحفاظ ع�  مسؤول�ة  ال
اهة  ال لبس ف�هإثبات أنهم يركزون بوض�ح  الجمـارك    ء مدرا ع�   ف ي  ،  ع� ال�ف

وأنهم �مثلوا قدوة للجميع �ف
 نـص مدونة قواعد السلوكالتمسك ب

�
 وروح  ا

�
 . ا

 اإلطار التنظ��ي  -٢

ف واللوائح واإلرشادات اإلدار�ـة واإلجـراءات  �جب   إلـي أقصـى الخاصة بالجمارك  تنسيق وتبس�ط القوانني
أعباء مفرطة. وتنطـوي هـذە العمل�ـة تحمل  دون  الرسم�ة  الجمرك�ـة  المعامالت  إنجاز  بما يتيح  حـد ممكـن  

 من  علـى اعتماد  
�
. والمعاي�ي المقبولةالصكوك  من    غ�ي ذلكو ومعاهدات  اتفاق�ـات  ما تم االتفاق عل�ه دول�ا

الجمرك�ـة و�عادة ص�اغتها   للممارسـات  المراجعة  إجراء    �ة الـروتين المعوقات  القضاء علـى    بغ�ةو�نبغـي 
الضـرور�ةتقل�ص  و  غ�ـر  تخف�ف  االزدواج�ـة  �جب  تقل�ل الجمرك�ة كلما  الرسـوم  . كذلك  مع  أمكـن، 

ي ان تكون األنظمة واإلجـراءات متوافقة مع االتفاق�ـة و   إ� أق� حد.   الموحدةمن القواعد  اإلعفاءات  
�نب�ف

 ). لتبسـ�ط وتنسـيق اإلجراءات الجمرك�ة (اتفاق�ة كيوتو المعدلةالمعدلة الدول�ـة 

 الشفاف�ة  -٣

الجمارك   ف  التعود ع�  �حق لعمالء  ال�قني التنبؤ درجة عال�ة من  الجمـارك،    و�مكان�ة  فـي تعامالتهـم مـع 
ف واللوائح واإلجراءات واإلرشادات اإلدار�ة  ولهذا ينبغـي   ومتاحة  علن�ة  الجمارك  المعن�ة بأن تكون القوانني

 ات سس ممارسة الصالح�وضع تع��ف واضح أل موحـد ومتسـق، كما ينبغـي  بأسلوب  مطبقة  و �سهولة  
مع   اآل التقدي��ـة،  يتيح  و القرارات  ستئناف  ال ل�ات  توف�ي  بما   

�
إدار�ا من  للعممراجعتها  تمكنه  آل�ة  �ل 

اض ع�   العمالء    اتأداء لخدم معاي�ي  وضع مواثيق أو  �جب  . و الس�ي لتعد�لها و الجمرك�ة  القـرارات  االع�ت
ي �مكن ال �اتمست� تنص ع�   توقعها من الجمارك. للعمالء خدمة اليت



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الحوسبة  -٤

ي  
فرص مـن  ال�ث�ي  و���ل  تها  وفعال�ـ تها  كفـاء �ات  يرفع مست� الجمـارك أن  أعمال  من شأن إدخال الحوسـبة �ف

ي وتوف�ي خيوط للتدقيق  �ات المساءلة  مست� تع��ز  الفسـاد. كمـا �مكن للحوسبة  
 �ف

�
�مكن استخدامها الحقا

التقدي��ـة.  رصد   الصالح�ات  وممارسة  اإلدار�ة  القرارات  أمكن  ومراجعة  ف كلما  نظم  و�تعني تصم�م 
ي  الحاسوب  

�ف التعدي  فرص  تقل�ص  يرا�ي  الممارسبما  وال   صالح�اتة  ف تعامل  التقدي��ة،  ي    بني
موظ�ف

 لوجه العمالء و الجمارك 
�
 . وتح��لها بالطرق الماد�ةاألموال ومناولة  ، وجها

 ث اإلصالح والتحد� -٥

 ينشأ الفسـاد عـادة فـي ظل استخدام الممارسـات المتقادمة وغ�ـر ال�فؤة، وعندما يواجه العمـالء أوضاع
�
  ا

اإل  تفادي  و ال جراءات  تدفعهم إ� محاولة  الرشالبطيئة  لت�س�ي  و   ىو ا ثق�لة من خالل عرض  اإل�رام�ات 
لقضاء ع�  بغ�ة ا ع� إدارات الجمارك إصالح وتحد�ث أنظمتها و�جراءاتها  توجب  يلك  لذ   . معامالتهم
مزا�ا   المتطلبات  أي  ع�  بالتحا�ل  س�حققها  أنه  المتعامل  ح�ث  الرسم�ةيتصور  تتصف  ،  أن  �جب 
ف  اإلصالح والتحد�ث بالشمول و مبادرات   ك�ي ي هذا الصدد، الجمارك. ووأداء  أوجه عمل�ات  جميع  ع�  ال�ت

�ف
 مف�دا� ل  اتفاق�ةتوفر 

�
 . لمبادرات من هذا الن�عكيوتو المعدلة إطارا� مرجع�ا

 ات والتحق�ق التدقيق  -٦

ي الجمارك من خالل تومكافحة  �مكن �سه�ل جهود منع  
من اآلل�ات متنوعة  مجموعة  طبيق  الفساد �ف

وال للرصد  والتدقيق  رقابةالمناسبة   ، الداخ�ي التحقق  برامج  مثل  جهات  ،  بواسطة  ي   ةداخل�المحاسيب
ورة أن تحقق  القضائ�ة  اتوالمالحق  اتلتحق�ق أنظمة ل، و ةوخارج�   هذە األنظمة توازن ، مع �ف

�
 معقو�ً   ا

إ�   الرام�ة  اإل�جاب�ة  ات�ج�ات  االس�ت ف  بل�غ  تشجيع  البني ات�ج�ات نزاهة  مست��ات  ع�  واالس�ت عال�ة، 
بغرض  القمع�ة   و المعّدة  الفساد  حاالت  عن  فيها تأد�ب  ال�شف  ف  المتورطني ف  مالحقتهم   الموظفني أو 

 
�
ي الجمارك والعمالء وعامة الجمهور ع� اإلبالغ عن األ�شطة الفاسدةقضائ�ا

  و أ   ،. و�جب �شجيع موظ�ف
ة    ورود معلوماتعند  القانون، كما �جب    و أالمخالفة لألخالق�ات   بالتحقيق فيها من هذا القب�ل المبا�ش

 إمكان�ة االلتجاء  �ي توفكذلك  �جب  و .  لمصادر المعلوماتكامل ودقيق، مع توف�ي الحما�ة  فوري و �شكل  
إجراء تحق�قات موسعة ومعقدة، أو إذا كان إذا اقتضت الظروف  إ� جهات مستقلة لمكافحة الفساد  

ي اإلدارة المعن�ة. 
 �ف

�
�ا  الفساد مست�ش

 دونة قواعد السلوك م -٧

اهة الفعالة ع� إعداد و��ش   ف امج ال�ف لقواعد السلوك شاملة  مدونة  وقبول  �شتمل العنا� األساس�ة ل�ب
عم�ي   �شكل  السلوك  وواضح  تحدد  ي المتوقع  للغا�ة 

أن تنص  من جميع موظ�ف ورة  مع �ف  الجمارك، 
الجزاءات    ةالمدون تط��ــــع  ع�  مراعاة  مع  مخالفتها،  حالة  ي 

�ف للتناسب  السار�ة  مع خطورة الجزاءات 
�ع�ة الالزمة. االنتها�ات وتدع�مها   باألحكام اإلدار�ة والت�ش



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

�ة -٨  إدارة الموارد الب�ش

ي الجمارك. 
ي مكافحة الفساد �ف

 �ف
�
�ة دورا� رئ�س�ا  يؤدي تطبيق مبادئ وممارسات سل�مة إلدارة الموارد الب�ش

ي أثبتت جدواها فـي   �ة اليت جتثاثه  الفسـاد فـي الجمـارك وامكافحة  وتتضمن ممارسات إدارة الموارد الب�ش
 :  ما ��ي

العمل • وط  المكافآت و�ش من  ها  األجور وغ�ي الجمارك  ي 
تكفل    منح موظ�ف ي  �ات لهم مست� اليت

 . ةالئقمع�شة 

ف الذين يتحلوا بمعاي�ي  • ف واستبقاء الموظفني  مستقبً�. تمسكوا بها أن يو�رجح عال�ة نزاهة  تعيني

ف والمحسـ���ة وتقوم علـى   • ف وترقيتهم تخلو من التح�ي التأ�ـد مـن أن إجراءات اخت�ـار الموظفني
 أسـاس الجدارة. 

ف وتناو�ــهم   • الموظفني توز�ــــع  أن قرارات  المناصب  التأ�د من  ف  ورة تقل�ص  ونقلهم بني ترا�ي �ف
ي الجمر�ي موظف البقاء فرص 

ات مطولة �ف   مناصب حساسة. لف�ت

تهم  • مس�ي وطـوال  تعي�ـنهم  عنـد  الجمـارك  ي 
لمـوظ�ف ف  ال�افيني المهنـي  والتطـ��ر  التـدر�ب  تـوف�ي 

أجل   من  �شجيع  المهن�ـة  ع�  متواصل  �شكل  العال�ة العمل  والمهن�ة  األخالق�ة   المعاي�ي 
 . وتع��زها 

األداء    مناسبةتطبيق نظم   • ي تدع�م اإلدارة وتق�ــ�م 
الســل�مة و�شجع ع� لمم �سهم �ف ارســات 
اهــة الشخص�ة والمهن�ة.  ف  بل�غ أع� مســت��ات ال�ف

 والثقافة المؤسس�ةمعن��ات ال -٩

ي  
ي من تديف

ي تعايف اليت المؤسسات  ي 
الفساد �ف الجمـا�ي وضعف  المعن��ـات  ترتفع احتماالت  العمـل  ، روح 

از تجاە    مـوظفح�ث ال �شعر ال ف ته الجمرك�ة، ذلك بينما تزداد احتماالت تمسك سمعة إدار بالفخر واالع�ت
ي 

اهـة  ال الجمـارك ب  مـوظ�ف ف ي عملهم عندما �حاطون ب�ف
إدارة المـوارد البشـ��ة  العال�ة، وتعاملهم  المعن��ـات  �ف

ي وافـرص بالعدالة واإلنصاف، وتتوفر لهم ال
�ت . لتطـ��ر المناسبة لل�ت ي ف ع� و�نبغـي  المهيف اك الموظفني إ�ش

ي برنامج مكافحة الفساد جميع  
عن  المسؤول�ة  تحمل مستوى مناسب من  �شج�عهم ع�  و   المست��ات �ف

 نزاهة إدارتهم. 

 مع القطاع الخاص  اتالعالق  -١٠

تكون مثمرة وتقوم ع� المصارحة  مـع القطـاع الخـاص  ات  عالقـأن تن�ي  يتوجـب علـى اإلدارات الجمرك�ـة  
العمالء  ما  والشفاف�ة، ك  المسؤول�ة  ع� قبول مستوى  المختلفة  ينبغـي �شـجيع مجموعات  مالئم من 

ف الجمـارك  لها. و�مكن ل  وتحد�د وتنف�ذ حلـول عمل�ـةاءلة عن مشكلة الفساد،  المسو  مـذكرات التفـاهم بـني



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

أن تكون   الممثلة لقطاعات االقتصاد  الصـدد ة  مف�ـدوالجهات  ي هـذا 
، كما �مكن االستفادة من إعداد  �ف

ي اسلوك  القواعد  لمـدونات  
المطل��ة. كذلك   معـاي�ي السـلوك المهنـيع�  بوضـ�ح  تنص    لقطاع الخاص�ف

ال تكون  أن  اعق��ـات  �جب  الفاسـد  ع�  بلسـلوك  العمـالء  كف�لة  مجموعـات  الـن  عردع    رشـاوى دفع 
ي 

 لتل�ت
�
 فض�ل�ة. معاملة تو�كرام�ات �سه�ل المعامالت سع�ا

الجمر�ي ،  نحن  فإننا التعاون  مجلس  الجمارك  ندعو    ،أعضاء  تنف�ذ  إدارات  شـاملة عمل  خطط  إ� 
وقائمة  و  الممستدامة  الرئ�س�ة  األسس  اهة  أعالە  بينةع�  ف ال�ف تحقيق  أجل  الحكومات ندعو  ، كما  من 

ي إ� مساندة والقطـاع الخـاص وأعضـاء المجتمـع الـدو�ي 
 مكافحة الفساد. �ة إ� جهودها الرامالجمارك �ف

 

ف  ي أروشا بت�ف
وتـم تعد�لـه    ،)٨٢و   ٨١م (خـالل دورتـي المجلـس  ١٩٩٣  تموز / يوليو   ٧ان�ا بتار�ــــخ   صدر �ف

ي المجلس  2003 ح��ران/ فـي يون�ـو 
 )١٠٢و  ١٠١م (خالل دوريت


