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تمهيد
التنافسية االقتصادية وحماية المجتمع من الكفاءات  إن تحصيل اإليرادات وتسهيل التجارة والقدرة 
الجمركية األساسية التي تتطلب إطاًرا إدارًيا يتسم بالعدالة والشفافية باإلضافة إلى مستوى عاٍل من 

النزاهة. 

الواسعة، يجب عليها  الفساد وتنفيذ صالحياتها  تامة في منع  الجمارك فعالية  إدارات  وحتى تحقق 
وضع  ذلك  في  بما  األخالقية،  غير  السلوكيات  عن  للكشف  المناسبة  الرقابة  آليات  وتنفيذ  تصميم 
أحكام إلجراء تحقيقات متعمقة في أي انتهاكات محتملة للسياسات الداخلية مع تطبيق العقوبات 

المناسبة، عند اللزوم.

يسرد بيان أروشا المعدل حول اإلدارة الرشيدة والنزاهة في الجمارك عشرة مبادئ يجب أن يتضمنها أي 
برنامج وطني لنزاهة الجمارك حتى يكون برنامًجا فعااًل. وينص المبدأ السادس؛ “التدقيق والتحقيق”، 
على أن منع ومكافحة الفساد في الجمارك يمكن أن يتم عن طريق تنفيذ مجموعة من آليات الرصد 
والرقابة المناسـبة، مثل برامج الفحص الداخلي وبرامج التدقيق الداخلي والخارجي وأنظمة التحقيق 
والمالحقة القضائية. ويجب الموازنة بين هذه اآلليات ووضع تدابير لتشجيع تحقيق مستويات عالية 
من النزاهة في مكان العمل، على أن يصاحب ذلك وضع استراتيجيات الكتشاف وقائع الفساد وتحديد 

اإلجراءات التأديبية التي ُتطبق على كل منها. 

ينبغي أن يستند النهج المتبع في الرقابة الداخلية والخارجية إلى مبادئ اإلدارة السليمة التي تتسم 
بالعدالة والشفافية مع تطبيق إطار عمل قانوني وأحكام تشغيلية مناسبة وتوفير الموارد البشرية. 
الرقابة بالكفاءة والبعد عن  وتضمن األحكام القانونية والتشغيلية ذات الصلة أن تتسم نتائج أعمال 
مبادئ  على  البشرية  الموارد  سياسات  في  النص  عن  أيًضا  غنى  وال  التقديرية.  الصالحيات  اعتبارات 
العدالة والشفافية للتأسيس لثقافة مؤسسية تقوم على التميز واألخالقيات المؤسسية القوية التي 

تهدف إلى تطبيق استراتيجية نزاهة شاملة في الجمارك. 

من  هذه  الخارجية”  بالرقابة  وعالقتها  الداخلية  الرقابة  بخصوص  النزاهة  ممارسات  “باقة  أعدت 
مساهمات األعضاء والخبرات الحديثة في هذا المجال المهم. وأرجو أن تجدوا هذا المستند الجديد 

مثيرة لالهتمام ومفيدة في وضع استراتيجيات أفضل لتعزيز النزاهة في الجمارك.

كونيو ميكوريا
األمين العام

منظمة الجمارك العالمية 





7

 .I 
مقدمة 

أطلقت أمانة منظمة الجمارك العالمية مبادرة جديدة تتضمن تجميع ممارسات الرقابة الداخلية السليمة التي 
تتبعها إدارات الجمارك وعالقتها بالرقابة الخارجية. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المبادرة تتوافق مع المبدأ 6 
الجمارك يساعد على تحقيقه  الفساد ومكافحته في  المعّدل. فمنع  أروشا  بيان  )“التدقيق والتحقيق”( من 
تنفيذ مجموعة من آليات الرصد والمراقبة المناسبة، مثل برامج الفحص الداخلي والتدقيق الداخلي والخارجي 
بين االستراتيجيات  توازًنا معقواًل  األنظمة  أن تحقق مثل هذه  القضائية. يجب  التحقيق والمالحقة  وأنظمة 
وقائع  الكتشاف  الموضوعة  الردع  واستراتيجيات  النزاهة،  من  عاٍل  مستوى  إلى  الوصول  لتشجيع  اإليجابية 

الفساد واتخاذ اإلجراءات التأديبية أو القضائية ضد العاملين المتورطين فيها. 

وفي ضوء ذلك، أجرت أمانة منظمة الجمارك العالمية دراسة استقصائية على الدول األعضاء لمعرفة األساليب 
التي تتبعها لتنفيذ المبدأ 6 من بيان أروشا المعّدل. وقد أشارت اإلجابات إلى إمكانية هيكلة وظائف الرقابة 

الداخلية بطرق مختلف وأنها ال تعمل بطريقة واحدة. 

بمخالفة  تتعلق  شكوك  وأي  الوقائع  في  التحقيق  إلى  الوثيقة  هذه  في  الداخلية  الرقابة  مصطلح  يشير 
تحمل  قد  هذه  الداخلية  الرقابة  ووظيفة  المسؤولين.  بفساد  المتعلق  المهني  السلوك  وسوء  القوانين 
أو  الداخلية”  التحقيقات  “قطاع  أو  الداخلي”  “األمن  أو  الداخلية”  “الشؤون  ذلك  في  بما  مختلفة،  أسماء 
غالًبا  فإنهم  الداخلية،  الرقابة  العاملين في  المسؤولين  لدور  الحساسة  للطبيعة  ونظًرا  )العام(”.  “التفتيش 
الحكومية  الهيئات  فإن  وبالمثل،  المسؤول.  الوزير  أو  إدارة  مجلس  أو  المنظمة  رئيس  مباشرة  يتبعون  ما 
تتخذ  الخارجية(  )الرقابة  قضائًيا  الفاسدين  مالحقة  و/أو  الفساد  مكافحة  عن  المسؤولة  األخرى  والمحلية 
اللجان/ عادة  األشكال  هذه  تتضمن  ذلك،  ومع  القانوني.  والنظام  الدولة  لنظام  وفًقا  مختلفة،  أشكااًل 

الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتبع البرلمان أو مكاتب رئاسية مسؤولة عن وضع ومتابعة تنفيذ 
البرامج/الخطط الوطنية لمكافحة الفساد؛ وجهات الشرطة؛ وأمن الدولة وغيرها من هيئات إنفاذ القانون 
النائب  ومكاتب  االدعاء؛  ومكاتب  الحكوميين؛  المسؤولين  فساد  في  التحقيق  عن  المسؤولة  الحكومية 

العام؛ والمؤسسات المكلفة بمباشرة الدعاوى الجنائية. 

 جمعت الدراسة االستقصائية مواد عن تجارب األعضاء وممارسات النزاهة التي يتبعونها بهدف إصدار دليل 
ذلك،  )بما في  يتبعونها  التي  النزاهة  استراتيجيات  لتعزيز  به  االستعانة  لألعضاء  يمكن  السليمة  للممارسات 
الرقابة الخارجية(. ضمت الدراسة استبياًنا من 18 سؤااًل، مقسمة على أربعة أقسام: )1( إدارة الرقابة الداخلية؛ 
)2( الجوانب التشغيلية؛ )3( العالقة بالرقابة الخارجية؛ )4( تبادل الممارسات الجيدة مع األعضاء اآلخرين. وقد 

تلقى فريق الدراسة إجابات من 58 إدارة من إدارات الجمارك في الدول األعضاء. 

وفيما يلي األسئلة التي ضمها االستبيان:
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I. إدارة الرقابة الداخلية:   
خدمة  أو  داخلية  رقابة  وحدة  إدارتكم  لدى  هل   .1
نعم،  اإلجابة  كانت  إذا  مماثلة؟  وظائف  تؤدي 

الرجاء ذكر اسم هذه اإلدارة.

مسؤوليات  يحدد  الذي  القانوني  العمل  إطار  ما   .2
وصالحيات الجمارك فيما يتعلق بالرقابة الداخلية؟ 

الداخلية  الرقابة  لوظيفة  التنظيمي  الهيكل  ما   .3
فيما يتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد في إدارتكم 
الداخلي(؟ ما  الهيكل  الوحدة من  )ما موقع هذه 

الجهة التي تتبعها تلك الوظيفة؟ 

ما المسؤوليات األساسية لوحدة الرقابة الداخلية   .4
في إدارتكم؟ 

هل لهذه الوحدة سلطة التحقيق أو االعتقال؟   .5

وظيفة  في  العاملين  الموظفين  تعيين  يتم  هل   .6
لديكم  هل  إدارتكم؟  داخل  من  الداخلية  الرقابة 
توصيف وظيفي يوضح الكفاءات المطلوبة؟ ُيرجى 

مشاركته معنا إن أمكن. 

II. الجوانب التشغيلية:   
الرقابة  التي تقدمها وحدة  ما طبيعة المعلومات   .7
الداخلية إلى رئيس إدارتكم؟ ما القناة المستخدمة 
من  نموذج  مشاركة  يمكن  هل  التقارير؟  لرفع 

التقارير اإلدارية المقدمة من الوحدة؟ 

الرقابة  وحدة  معها  تتعامل  التي  القضايا  نوع  ما   .8
الداخلية: القضايا اإلدارية أو الجنائية أو كالهما؟ 

الداخلية  الرقابة  أسلوب  الوحدة  تطبق  هل   .9
اتخاذ  تركز في األساسي على  أنها  أم  االستباقية 

إجراءات بشأن الوقائع التي تحدث فعاًل؟ 

إدارتكم  تطبقها  التي  التأديبية  اإلجراءات  نوع  ما   .10

تخل  التي  الموظفين  بمخالفات  يتعلق  فيما 
بالنزاهة؟ 

ألكثر  لالتجاهات  تحلياًل  إدارتكم  تجري  هل   )i(  .11

 التحديات شيوًعا مما يتعلق بجدول أعمال النزاهة؟
)ii( ما التحديات، إن وجدت، التي تواجهها إدارتكم 

 فيما يتعلق بوظيفة الرقابة الداخلية داخل إدارتكم؟
من  للحد  إدارتكم  تتبعها  التي  التدابير  ما   )iii(

التحديات التي ُتكتشف؟

III. العالقة بالرقابة الخارجية:  
هل هناك إشراف خارجي على وحدة الرقابة الداخلية   .12

كان  إذا  والتوازنات”؟  “الضوابط  يدعم مفهوم  بما 
األمر كذلك، فما الجهة الحكومية التي تتولى هذا؟ 

وحدة  عالقة  يحدد  الذي  القانوني  اإلطار  ما   .13

الرقابة الداخلية في إدارتكم بأجهزة الدول األخرى 
مالحقة  و/أو  الفساد  مكافحة  عن  المسؤولة 
والشرطة  الفساد  مكافحة  هيئة  مثل  الفاسدين، 

ومكتب التحقيقات واالدعاء، وما إلى ذلك؟ 

هل لدى إدارتكم ترتيبات رسمية مع هيئات الدولة   .14

و/أو  الفساد  مكافحة  عن  المسؤولة  األخرى 
مالحقة الفاسدين قضائًيا؟ ما نوع هذه الترتيبات 
وما عالقتها بالجمارك )المراقبة، تقديم المشورة، 

غير ذلك(؟ 

إدارتكم  تتبادلها  التي  المعلومات  طبيعة  ما   .15

مكافحة  عن  المسؤولة  األخرى  الدولة  وأجهزة 
 الفساد و/أو مالحقة الفاسدين قضائًيا؟  

ما القنوات المستخدمة لهذا الغرض؟ 

هل هناك حد معين إذا تجاوزته قضية، تم اإلبالغ   .16

عنها أو جار التحقيق فيها، يتعين على وحدة الرقابة 
خارجية  جهات  إلى  إحالتها  إدارتكم  في  الداخلية 
مكافحة  عن  المسؤولة  األخرى  الدولة  )أجهزة 

الفساد و/أو مالحقة الفاسدين قضائًيا(؟

)1( هل هناك أي تحديات واجهتكم في عالقتكم   .17

مكافحة  عن  المسؤولة  األخرى  الدولة  بأجهزة 
الفساد و/أو مالحقة الفاسدين قضائًيا؟ إذا كانت 

 اإلجابة نعم، فما تلك التحديات؟  
من  للحد  إدارتكم  تتبعها  التي  التدابير  ما   )2(

التحديات التي ُتكتشف؟

IV. تبادل الممارسات السليمة    
مع األعضاء اآلخرين: 

تدبير  أو  أمر  بأي  تتعلق  مالحظات  أي  هناك  هل   .18

آخر ترونه مهًما وترغبون في مشاركته مع الدول 
العالمية  الجمارك  منظمة  في  األعضاء  األخرى 
ألنه من أفضل الممارسات، أو الممارسات الناجحة، 
الخاصة بالرقابة الداخلية على النزاهة في الجمارك 
عن  المسؤولة  األخرى  الدولة  بأجهزة  والعالقة 

مكافحة الفساد و/أو مالحقة الفاسدين قضائًيا. 
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 إدارة الرقابة
الداخلية

II.
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يتولى وظيفة الرقابة الداخلية قسم النزاهة والمعايير المهنية والذي يتبع قطاع النزاهة واألمن والضمان.   
وعندما ننظر لهذا القطاع نجد أنه يتبع المجموعة المؤسسية المسؤولة أمام وزير الهجرة وحماية الحدود. 

ويضم اإلطار القانوني الذي يحدد مسؤوليات الجمارك فيما يتعلق بالرقابة الداخلية قانون الخدمة العامة   
عام  الصادرة   )Public Service( العامة  الخدمة  والئحة   ،1999 عام  الصادر  للكومونولث   )Public Service Act(

 Law Enforcement Integrity Commissioner( القوانين  إنفاذ  في  للنزاهة  العامة  المفوضية  وقانون   ،1999

 Law Enforcement Integrity( القوانين  إنفاذ  في  للنزاهة  العامة  المفوضية  والئحة   ،2006 عام  الصادر   )Act

 Australian Border( الصادرة عام 2017، وقانون قوة حماية الحدود األسترالية )Commissioner Regulations

Force Act( الصادر عام 2015. ويضع قانون الخدمة العامة للكومونولث الصادر عام 1999 األسس لمدونة قواعد 

السلوك األخالقي، والتي تنص على معايير السلوك والتصرف التي ُتشترط في جميع الموظفين الذين يعملون في 
الجهاز اإلداري للدولة بأستراليا. 

االسترالية  المفوضية  إلى  إحالتها  والفساد فتجوز  الخطيرة  السلوك  إساءة  الجنائية وحاالت  المسائل  أما   
للنزاهة في إنفاذ القوانين وفًقا ألحكام قانون المفوضية العامة للنزاهة في إنفاذ القوانين الصادر عام 2006، أو 

وفًقا لتقدير الموظف المسؤول عن التواصل مع المفوضية.

ويعطي قانون قوة حماية الحدود األسترالية الصادر عام 2015 وزير الهجرة وحماية الحدود سلطة إصدار   
توجيهات ملزمة قانوًنا للموظفين.

ويتولى قسم النزاهة ومعايير السلوك المهني مسؤولية: 

الجهاز  في  للعاملين  األخالقي  السلوك  قواعد  لمدونة  مخالفتها  في  ُيشتبه  التي  األمور  في  التحقيق   •
اإلداري للدولة بأستراليا، وتعمد إساءة استغالل أنظمة المعلومات أو الموارد، والفساد، والجرائم

إجراء تقييمات األهلية للتوظيف  •
تقييم المعلومات المتعلقة بالنزاهة  •

إدارة العالقة مع المفوضية االسترالية للنزاهة في إنفاذ القوانين والشرطة االتحادية االسترالية   •
وضع إطار عمل النزاهة لوزارة الهجرة وحماية الحدود وتعهده  •

تنفيذ برنامج للتغلب على تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية  •
إدارة برنامج فعال للكشف عن مخاطر اإلخالل بالنزاهة  •

 Australian Commonwealth Fraud تدبير االلتزام بسياسة مكافحة االحتيال في الكومونولث األسترالي  •
Control( Policy( الصادرة عام 2017.

وقسم النزاهة والمعايير المهنية ليس له سلطة إلقاء القبض على أحد، ولكنه يتمتع بسلطة التحقيق في   
الجهاز اإلداري للدولة بأستراليا. كما يتولى  للعاملين في  االشتباه في مخالفة مدونة قواعد السلوك األخالقي 
أيًضا التحقيقات الداخلية المعقدة أو الجنائية نيابة عن وزارة الهجرة وحماية الحدود و/أو باالشتراك مع السلطات 
األخرى المسؤولة عن إنفاذ القانون. وتتضمن النبذة العامة عن القسم والتوصيف الوظيفي )انظر الملحق رقم 1( 

االختصاصات ذات الصلة. 

أستراليا 
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مهام الرقابة الداخلية تتوالها إدارة التدقيق الداخلي، والتي تتبع المدير العام مباشرة.   
التأسيسي  القانون  بموجب  للجمارك  الوطني  للمدير  المخولة  للصالحيات  وفًقا  الداخلي  التدقيق  إدارة  تأسست 

للهيئة الوطنية للجمارك الصادر بالمرسوم رقم 329 لعام 1979.

 وبموجب هذه الصالحيات، أصدر المدير العام القرارات التالية:

إدارة التدقيق الداخلي، والتي تأسست في 1997/8/27 بموجب القرار المعفى من الرقابة رقم 5260  •
ميثاق التدقيق الداخلي المعتمد بالقرار المعفى من الرقابة رقم 7495 الصادر بتاريخ 2007/12/26 عن   •

الهيئة الوطنية للجمارك
 ،2017/1/13 بتاريخ   225 رقم  الرقابة  من  المعفى  بالقانون  والمعدلة  الداخلي،  التدقيق  إدارة  مهام   •

وتأسيس وحدة أبحاث االلتزام.

ووفًقا للهيكل الداخلي فإن إدارة التدقيق الداخلي تؤدي وظيفة مساندة، وهي تتبع المدير العام للجمارك 
مباشرة. وُترتب مهام الرقابة الداخلية على النحو التالي:

عن طريق خطة التدقيق الداخلي السنوية، والتي تشمل مراجعة اإلجراءات، مثل تحقيقات االمتثال المتعلقة  أ. 
بموظفي الجمارك على المستوى الوطني، استناًدا إلى تحديد المخاطر في مصفوفة مؤسسية.

عن طريق تتبع عالمات اإلنذار بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ومخالفات الموظفين والذي تتواله لجنة  ب. 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومخالفات الموظفين، وهي لجنة تعمل على مستوى الهيئة. 

عن طريق اإلجراءات التي تحددها لجنة األخالقيات ولجنة النزاهة، وهما لجنتان تأسستا بناء على تعليمات  ت. 
التالية:  اإلدارات  من  ممثلين  اللجنتان  وتضم  بالنزاهة.  تخل  التي  الموظفين  عن سلوكيات  للكشف  وزارة 

الموارد البشرية، والشؤون القانونية، والتدقيق الداخلي )والتي تتولى الرئاسة(.

أما المسؤوليات األساسية إلدارة التدقيق الداخلي فهي كالتالي: 

أ.  تعزيز االتساق بين سياسات وأنشطة وحدة التدقيق الداخلي بهيئة الجمارك: وسياسات وأنشطة الهيئة 
الرئاسية، وتوجيهات لجنة التدقيق )CAIGG(، وأعمال الهيئات الحكومية األخرى. 

ب.  تنفيذ التعليمات المحددة التي تصدرها صاحبة السعادة رئيسة الجمهورية إلى هيئة الجمارك بشأن هذا، وتنفيذ 
المواصفات والتوجيهات الفنية الصادرة عن لجنة CAIGG والتي تهدف إلى تعزيز هياكل التدقيق الداخلي.

التي تهدف إلى  العام للجمهورية، فيما يتعلق باإلجراءات  بالتنسيق مع المراقب  العام،  ت.  مساندة المدير 
ضمان االلتزام التام للمعايير القانونية والتنظيمية التي تخضع لها الهيئة، ومساعدته فيما يتعلق بتنفيذ 

اشتراطات هيئة الرقابة.
ث.  التشجيع على اعتماد آليات الرقابة الذاتية في الوحدات التشغيلية بالهيئة.

ج.  التقييم المستمر لنظام الرقابة الداخلية المؤسسي عن طريق التدقيق وتقديم التوصيات بشأن التحسين 
إلى المدير العام.

وضع الخطة االستراتيجية إلدارة التدقيق الداخلي وترتيب تنفيذها بالشكل المناسب.  ح. 
خ.  أي مهام أخرى ُتسند إليها بموجب القوانين أو اللوائح أو يسندها إليها المدير العام للجمارك.

 

تشيلي
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فنلندا

ال تضم الجمارك الفنلندية وحدة رقابة داخلية بالمعنى المحدد في أسئلة الدراسة االستقصائية، وأقرب   
إدارة لدور مثل تلك الوحدة هي “التدقيق الداخلي.” وبالرغم من ذلك، فإن الجمارك الفنلندية لديها إجراءات/ آليات 

راسخة للتعامل مع نوعية المسائل التي تؤديها عادة وحدات الرقابة الداخلية.

وهناك العديد من القوانين والمراسيم التي تحكم أداء الجمارك الفنلندية والرقابة الداخلية بها1، كما يوجد   
بها أيًضا إطار تنظيمي لمكافحة الفساد2. وتدخل حقوق والتزامات العاملين بالجهاز اإلداري للدولة بموجب القوانين 

الفنلندية ضمن التوجيه األولي والتدريب األساسي الذي ُيعطى لجميع العاملين.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الهيئة

الحلول  أيًضا  بالوكالة، وتضم  التوجيه والتشغيل  التي تمثل جزًءا من عمليات  إلى اإلجراءات  الداخلية  الرقابة  تشير 
التنظيمية والطرق التي تساعد على ضمان ما يلي على نحو مقبول:

قانونية األنشطة  •
تأمين األموال  •

النتائج التي تتحقق عن طريق األنشطة  •
إعداد بيانات صحيحة وكافية عن الشؤون المالية وتحقيق النتائج.  •

التي  العوامل  لتحديد  الداخلية، فُتستخدم  الرقابة  أهداف  أهدافها مع  تتطابق  والتي  المخاطر،  إدارة  أما   
تهدد تحقيق األهداف في الفئات األربعة المذكورة سابًقا وتقييم تلك العوامل والسيطرة عليها. وتتولى إدارة كل 

هيئة ومؤسسة تنفيذ ترتيبات الرقابة الداخلية، وتتحمل أيًضا مسؤولية التحقق من مالءمتها وكفايتها.

تقييم الرقابة الداخلية

تنص المادة 65 من قانون موازنة الدولة )1992/1243( على أن تقرير أنشطة العمليات، والذي يمثل جزًءا من   
الحسابات الختامية التي يعدها جهاز المحاسبة، ال بد أن يتضمن تقييًما لمدى مالءمة وكفاية الرقابة الداخلية وإدارة 

المخاطر، مع بيان عن حالة الرقابة الداخلية واحتياجاتها األساسية )تقييم الرقابة الداخلية وبيان الطمأنة إلى كفايتها(.

 Financial Regulation of Finnish Customs)) الفنلندية  الجمارك  إلدارة  الفنلندية  الالئحة   ،)70 المادة   ،1992/State Budget Decree) )1243( الدولة  موازنة  مرسوم   ،)1988/State Budget Act) )423( الدولة  موازنة  قانون   .1
20(/2014/10(، قانون تنظيم الجمارك (Act on Customs Organization) )940/2012(، مرسوم تنظيم الجمارك (Decree of the Customs Organization) )1061/2002(، قواعد إجراءات الجمارك الفنلندية

 (Rules of Procedure of Finnish Customs) )1 يناير 2012(. 
 2. دستور فنلندا (1999/731(، قانون العاملين بالجهاز اإلداري في الدولة (Law on Civil Servants) )750/1994(، الئحة المسؤولين الحكوميين Government Official Regulation) (971)/1994(، قانون اتفاقيات المفاوضة الجماعية مع الدولة 
)Collective Bargaining Agreement Law) )664/1970(، القانون اإلداري (Administrative Law) )434/2003(، قانون الشفافية في األنشطة الحكومية (Act on Openness of Government Activities) )621/1999(، قانون العقوبات 

)Penal Code) )626/1996، الفصل رقم 40(، قانون خدمات األمن الخاصة (Law on Private Security Services) )1085/2015(، دليل األخالقيات للعاملين بالجهاز اإلداري للدولة 
(Civil Servants’ Ethics - Manual for Civil Service) )2005،(، ودليل العاملين بالجهاز اإلداري للدولة للتعامل مع الضيافة والمزايا والهدايا Guide on Hospitality, Benefits and Gifts for Civil Servants) (2010)(، دليل العاملين بالجهاز 

.)Guide on Secondary Occupations for Civil Servants) )2010 ،2017) اإلداري للدولة للوظائف الثانوية

وصالحيات إدارة التدقيق الداخلي صالحيات إدارية فقط. وفي حالة ارتكاب أحد الموظفين لمخالفة، فإن   
الموظف الذي يباشر التحقيق في المخالفة ُيشترط عليها اإلبالغ عن الوقائع إلى الوزارة العامة، بغض النظر عن 

اإلجراء اإلداري الذي تتعلق المخالفة به. وتصل العقوبات إلى فصل المخالف.
لجميع  القانون  عليه  ينص  ما  باستثناء  أحد،  على  القبض  إلقاء  صالحية  للجمارك  الوطنية  للهيئة  وليس   

المواطنين في حاالت التلبس.

ويجري حالًيا النظر في التوصيف الوظيفي لمنصب مدير إدارة التدقيق الداخلي ورؤساء وحدات اإلدارة.   
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اللوائح العامة بشأن الرقابة الداخلية في الجمارك

قواعد  صيغت  وقد  للمخاطر.  الداخلية  واإلدارة  الداخلية  الرقابة  تنظيم  مسؤولية  الجمارك  إدارة  تتحمل   
 ،)2012/Act on Customs Administration( )960( إجراءات الجمارك الفنلندية استناًدا إلى قانون إدارة الجمارك
 .)2012/Government Decree on Customs Administration( )1061( والمرسوم الحكومي بشأن إدارة الجمارك
كما أن الوحدات التي تحقق أرباًحا لها قواعد لإلجراءات خاصة بها أو غيرها من التعليمات بشأن توزيع المسؤوليات.

وحدات الربح مسؤولة عن أنشطتها وعن الرقابة الكافية على األنشطة في مجاالتها المحددة من العمليات   
والمسؤوليات.

وكل موظف مسؤول عن جودة ونتائج عمله وفًقا لألهداف الموضوعة لوصف عمله والمهام المنوطة به.   
وتتولى إدارة اإلنفاذ في الجمارك الفنلندية مهمة التحقق سنوًيا ودورًيا من التزام العاملين بالجهاز اإلداري بالقانون 
في أداء مهام وإجراءات اإلنفاذ. من خالل التقييم والتحقق واالستشارات، يدعم التدقيق الداخلي تطوير العمليات 
ويعزز األنشطة المتوافقة مع أهداف الرقابة الداخلية في الجمارك. ينتج عن التدقيق الداخلي معلومات مدققة عن 

إدارة الجمارك ونظام اإلدارة، استناًدا إلى ميثاق التدقيق الداخلي للجمارك الفنلندية )انظر الملحق رقم 2(. 

الشكل )1( الهيكل التنظيمي لوظيفة الرقابة الداخلية في الجمارك الفنلندية
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جويانا 

التدقيق  وقطاع  الخاصة،  التحقيقات  إدارة  وهما  الداخلية،  الرقابة  أعمال  عن  مسؤولتان  جهتان  هناك   
الداخلي. 

قبل 26 أكتوبر 2017، كانت إدارة التحقيقات الخاصة معروفة باسم “قطاع الشؤون الداخلية”. واعتباًرا من   
27 أكتوبر 2017، ُأنشئت إدارة جديدة هي “إدارة التحقيقات الخاصة”. وقد تأسس قطاع التدقيق الداخلي في يونيو 

.2000

الهيئة بموجبه وينص على وظائفها،  1996، والذي تأسست  13 لعام  ويمنح قانون هيئة اإليرادات رقم   
سلطات للمفوض العام. 

مجلس  وظيفًيا  يتبع  بينما  العام،  المفوض  نائب  طريق  عن  العام  المفوض  إدارًيا،  الوحدة،  مدير  ويتبع 
المحافظين. وتتمثل المسؤوليات فيما يلي:

يتعلق  فيما  اإلدارة  االستغالل وسوء  وإساءة  واإلهدار،  واالحتيال،  السلوك،  إساءة  حاالت  التحقيق في   •
.)GRA( بأعمال هيئة إيرادات جويانا

حماية هيئة GRA ضد محاولة إفساد موظفيها أو تهديدهم.  •
وقد تسفر التحقيقات التي تتوالها إدارة التحقيقات الخاصة عن محاكمات جنائية أو توقيع عقوبات إدارية   •

أو غرامات مدنية على المخالفين. 
وتمثل أعمال التحقيق رادًعا لمن يفكرون في ارتكاب أعمال غير مشروعة تخل بنزاهة إدارة الضرائب.  •

مراجعة اإلجراءات الداخلية للتحقق من التزامها بالقوانين والسياسات وإجراءات العمل القياسية وللحد من   •
المخاطر.

بأن  العمل عليها بما يسمح  للتحقيق، وهناك مبادرات يجري  الخاصة بصالحيات  التحقيقات  إدارة  وتتمتع   
يتمتع  الجمارك،  قانون  من   82:01 رقم  الفصل  من  الرابعة  المادة  وبموجب  القوانين.  إنفاذ  صالحيات  لها  يكون 
داخل  الداخلية من  الرقابة  العاملون في وظيفة  وُيعين  الشرطة.  بها  تتمتع  التي  نفسها  بالصالحيات  الموظفون 

الهيئة ومن خارجها على حد سواء.
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إيطاليا

المكتب المسؤول عن الرقابة الداخلية هو مكتب Ufficio Centrale Audit Interno” (UCAI)” أو المكتب 
المركزي للتدقيق الداخلي(. ويتشكل إطار العمل القانوني من أحكام التشريعات التالية:

القانون رقم 1999/286، والذي يحكم نظام الرقابة الداخلية في المصالح العام وينص على أن تضع هذه   •
المصالح األدوات الالزمة لضمان من متابعة اإلجراءات اإلدارية والمحاسبية

القانون رقم 2012/190 وتعديالته )قانون مكافحة الفساد )Anti-Corruption Law( والذي ينظم منع   •
وقمع الفساد والسلوكيات غير المشروعة في المصالح العامة

المرسوم اإلداري رقم 2013/33 )وتعديالته(، والذي ينظم متطلبات النشر والشفافية في المصالح العامة  •
القانون رقم 1996/662 والذي ينص على القيام بالتدقيق للتحقق من اتباع مبادئ استقاللية موظفي   •

المصالح العامة
 Administration Regulation of the Customs and( الالئحة اإلدارية لهيئة الجمارك ومكافحة االحتكار  •

)Monopolies Agency

قرار المدير رقم 23720 الصادر في 7 أغسطس 2009 )وتعديالته( والذي يحدد الهيكل التنظيمي للهيئة،   •
UCAI واألعمال التي تدخل في نطاق اختصاص

قرار المدير رقم 2013/2425، والذي يسند المسؤولية عن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في أعمال   •
الجهاز إلى رئيس مكتب UCAI، ويسند إليه المسؤولية عن المهام المذكورة في تشريعات مكافحة الفساد 

فيما يتعلق بموظفي المكتب وموارده.

مباشرة.  للهيئة  العام  المدير  يتبع  أول،  مدير  ويرأسه  لإلدارة  المركزي  المكتب   UCAI مكتب  يمثل   
RI/2425 والصادر في  المدير رقم  )القانون رقم 2012/190( وقرار  وبموجب قانون مكافحة الفساد الوطني 
UCAI هو المسؤول عن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية )RPCT( في هيئة  2013/1/31، فإن رئيس مكتب 

والواجبات  الوظائف  ألداء  وموارده  المكتب  بموظفي  المكتب  رئيس  ويستعين  االحتكار.  ومكافحة  الجمارك 
ذات الصلة.

 Autorità« فإنه يرفع تقارير منتظمة إلى هيئة ،RPCT بصفته المسؤول عن أعمال ،UCAI ورئيس مكتب  
Nazionale Anticorruzione« )الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )ANAC((، وإلى المدير العام للهيئة وإلى مكتب 

إلى   UCAI OIV(. وفي حال توصل مكتب  أو  الداخلي  التقييم  »Organismo Interno di Valutazione« )مكتب 

أي دليل على سلوك غير مشروع أثناء أدائه أعمال التدقيق الداخلي، فإنه يخطر السلطات المختصة فوًرا )مكتب 
األخالقيات أو القضاء الجنائي أو المدني(.

في  عليها  المنصوص  األعمال   ،RPCT أعمال  دعم  عن  المسؤول  المكتب  بصفته   ،UCAI مكتب  وينفذ   
التشريع الوطني بشأن الشفافية ومكافحة الفساد. ويشترك المكتب، خاصة، في صياغة الخطة الثالثية لمكافحة 
الفساد )PTPC(، وهو مسؤول أيًضا عن تحديث الخطة دورًيا ومتابعة تطبيق اإلجراءات الواردة فيها وتنفيذ أعمال 
التفتيش والتحقيق للتحقق من أن اإلجراءات ُتطبق على النحو السليم. ويتولى المكتب إدارة صندوق بريد الهيئة 
أداء  حال  للمصالح في  تعارض  والتحقق من عدم وجود  المخالفات،  اإلبالغ عن  تقارير  لتلقي  ُأعد خصيًصا  والذي 

الموظفين ألي أعمال خالف األعمال المسندة إليهم من مؤسساتهم.
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والمحلية  المركزية  الهيئة  مكاتب  أعمال  لمراقبة  العمليات  تدقيق  منهجيات   UCAI مكتب  يطبق  كما   
فرص  توضيح  مع  والتوجيهات،  والتعميمات  التشريعات  مع  ومتسق  كاٍف  وتنظيمها  عملياتها  أن  من  والتحقق 

تحسين فعالية العمليات وكفاءتها.

وينفذ مكتب UCAI ضوابط غير معتادة نيابة عن مدير الهيئة، ويباشر التحقيقات اإلدارية. وفي حالة ظهور   
دليل على مخالفة جنائية في أثناء التحقيق، يبلغ المكتب السلطات القضائية )حيث ال يتمتع المكتب بسلطة إلقاء 
حالًيا  ويضم   ،RPCT أعمال  أيًضا مسؤولية  يتحمل  أواًل،  مديًرا   UCAI مكتب  ويرأس  بهم(.  المشتبه  على  القبض 
ال  ولكن  الهيئة،  داخل  من   UCAI موظفو  وُيعين  الجمارك.  مكاتب  مع  يتعاملون  مسؤواًل  و22  وحدات  رئيسي 
يوجد توصيف وظيفي محدد. وبموجب التشريع الوطني لمكافحة الفساد في المصالح العامة ومن أجل اكتساب 
المهارات الالزمة، يتلقى موظفو UCAI تدريًبا خاًصا على األخالقيات والقانون، ويشاركون أيًضا في مبادرات تدريب 

تتناول المجاالت التي تزيد بها مخاطر الفساد.
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التفيا

تضم هيئة إيرادات الدولة )SRS( وحدتين للرقابة الداخلية: قسم الرقابة الداخلية بإدارة الشرطة المالية   
بالهيئة، وقسم التفتيش بمجلس الجمارك التابع للهيئة.

ووظيفة قسم التفتيش وظيفة دعم للتحقق من أداء مهام مجلس الجمارك الوطني على نحو مناسب   
وفعال.

ويتلقى مدير SRS العام لشؤون الجمارك، وهو مدير مجلس الجمارك الوطني، تقارير دورية عن التطورات   
ويكون  الداخلية.  والرقابة  الفساد  مكافحة  مجال  في  التفتيش  قسم  أعمال  وتنفيذ  بتخطيط  المتعلقة  والنتائج 
تنسيق األنشطة المخطط لها مع مدير SRS العام لشؤون الجمارك مدير مجلس الجمارك الوطني. وُتعد تقارير عن 
أعمال التحقق/الكشف المنفذة، والمخالفات الجنائية أو المخاطر المحتملة وادعاءات السلوكيات غير المشروعة 
الجمارك مدير  العام لشؤون   SRS إلى مدير  وُترفع  الوطني  الجمارك  المدنيين في مجلس  الموظفين  جانبي  من 
مجلس الجمارك الوطني لتقرير ما سُيتخذ بشأنها. وُتطبق تدابير الحد من المخاطر فوًرا للتعامل مع المخاطر الداخلية 

ومخاطر الفساد التي ُتكتشف.

ويتولى قسم التفتيش بمجلس الجمارك في هيئة SRS مسؤولية جمع المعلومات عن المخاطر وتعميمها،   
وتحديد المخاطر الداخلية في المجلس، ووضع تدابير الحد من المخاطر بما يسمح للمجلس بتطوير أدائه لمهامه. 
ويتحقق القسم من االلتزام بالمعايير المحددة )معايير تقديم الخدمة لعمالء الجمارك(. وهذه التدابير قد ُوضعت 

وفًقا لمبادئ بيان أروشا المعّدل. 

وتضم المسؤوليات األساسية لقسم التفتيش: إصدار التوصيات، وتقديم االستشارات للعمالء وتوفير   
المعلومات ذات الصلة للمجتمع، وتنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر على المستويين التكتيكي والتشغيلي، واكتشاف 
أي مخالفات أو خرق لقواعد الجمارك المنظمة لحركة البضائع من االتحاد األوروبي وإليه، وإعداد وتنفيذ وثائق 
التخطيط للتطوير وتقارير التشريعات وتقارير المعلومات، وتنسيق تنفيذ نظام إدارة المخاطر، والتحقق من االلتزام 
بقواعد السرية، وحماية األسرار الرسمية ومعلومات الناتو واالتحاد األوروبي السرية، والتحقق من اإلدارة التشغيلية 

واإلشراف على تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات واألنشطة ذات الصلة.

أما قسم الرقابة الداخلية بالشرطة المالية لهيئة SRS فإنه يتمتع بحقوق تشغيلية إلجراء التحقيقات التي   
قسم  عمل  اقتصار  مقابل  في  وذلك  الهيئة،  مسؤولي  عمل  في  ومنعها  الجنائية  المخالفات  الكتشاف  تهدف 

التفتيش بمجلس الجمارك الوطني على اإلجراءات اإلدارية. 

وُيعين موظفو قسم التفتيش بمجلس الجمارك الوطني التابع لهيئة SRS من خارج اإلدارة وداخلها على حد   
السواء.
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ماالوي

تحتوي سلطة إيرادات ماالوي على وحدة مراقبة داخلية، ُتعرف باسم إدارة الشؤون الداخلية.  

تنص المادة 4 )2( )د( من قانون هيئة إيرادات ماالوي لعام 1998 على أن وظائف السلطة تشمل تنفيذ   
التدابير إنشاء إدارة الشؤون  التهرب المالي األخرى. أحد هذه  التدابير الالزمة لمكافحة االحتيال الضريبي وأشكال 
الداخلية للنظر في قضايا الرقابة الداخلية. تندرج إدارة الشؤون الداخلية لسلطة اإليرادات في ماالوي تحت إشراف 
مكتب المفوض العام. ومع ذلك، من حيث عملها، يتم االعتراف بها كقسم مستقل )تماًما مثل أي قسم / إدارة 

أخرى في اإلدارة(. يقدم رئيس إدارة الشؤون الداخلية تقاريره مباشرة إلى المفوض العام.

يوجد في قسم الشؤون الداخلية بهيئة اإليرادات في ماالوي قسمان: األخالقيات والتوعية والتحقيقات 
في حاالت االحتيال. ويضطلعان بالمسؤوليات التالية:

تتحمل األخالقيات والتوعية المسؤولية األساسية عن زيادة الوعي األخالقي للموظفين وأصحاب المصلحة  أ. 
)مثل المستوردين ووكالء التخليص(.

األخالقيات والتوعية مسؤولة أيًضا عن تطوير ومراجعة السياسات المتعلقة باألخالقيات. ب. 
المهنية  الخاطئة  االحتيال والفساد والممارسات  التحقيق في  المسؤولة عن  التحقيقات هي  االحتياالت  ت. 

األخرى التي تنطوي على الموظفين أو إشراك أفراد آخرين وتضر بسلطة اإليرادات في ماالوي.
يقدم القسم المشورة إلدارة مصلحة ماالوي حول آليات االحتيال والفساد. ث. 

التحقيقات في االحتيال مسؤولة أيًضا عن تقديم األدلة في جلسات االستماع التأديبية التي يشارك فيها  ج. 
أعضاء من فريق العمل، وكذلك عن الشهادة في المحاكم.

من  المخاطر  أساس  على  التحقق  إجراء  عن  المسؤولة  هي  ذلك،  على  عالوة  االحتيال،  في  التحقيقات  ح. 
األصول والخصوم والمصالح التجارية التي يعلنها الموظفون وفًقا للتشريعات ولوائح موظفي هيئة إيرادات 

ماالوي.

اإلجراءات  وقانون  ماالوي  في  اإليرادات  سلطة  قانون  من  المستمدة  التحقيق  بسلطات  اإلدارة  تتمتع   
الجنائية وقواعد اإلثبات، ولكن ليس لديها سلطة االعتقال. عندما يتم إلقاء القبض، تتم إحالة األمر إلى الشرطة أو 

تتصرف اإلدارة بالتعاون مع الشرطة.

الشرطة.  أو  الفساد  خلفية مكافحة  الخارج، ومعظمهم من  من  تعيين %80  تم  الحاليين،  الموظفين  من   
يمكن العثور على الوظيفة المقابلة في الملحق 3.
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موريشيوس 

قطاع  فإن   ،)2004 عام  الصادر   )Mauritius Revenue Act( )MRA( موريشيوس  إيرادات  )قانون  للقانون  وفًقا 
الشؤون الداخلية مسؤول عن:

التعامل مع ادعاءات سوء الممارسة أو غيرها من الشكاوى المقدمة ضد أي من المسؤولين أو الموظفين  .I
معالجة والتحقق من إقرارات األصول المقدمة من المسؤولين والموظفين أو المسؤولين والموظفين   .II

لمحتملين ا
أي واجبات أخرى مشابهة كما يقررها المجلس.  .III

إليه وكل ثالث سنوات بعد تعيينه،  التوظيف  أيًضا على أن كل شخص، عند تقديم عرض  التشريع  وينص   
تقديم إقرار، في صورة إقرار مشفوع بقسم، باألصول التي يمتلكها هو أو زوجه أو أطفاله القصر أو أحفاده وأبنائه 
البالغين سر الرشد. )وال بد للموظف أيًضا من تحديد أي ممتلكات ُتباع أو ُيتنازل عنها أو ُيتبرع بها ألي حفيد أو ابن 
بالغ لسن الرشد على أي نحو أو بأي طريقة، ويشمل ذلك أي دخل أو منافع متحققة من أي حساب أو شراكة أو 

صندوق ائتمان.(

ويجوز لقطاع الشؤون الداخلية التحقق مما ورد بإقرار األصول هذا للكشف عن حاالت اإلثراء غير المشروع.  

كما إن أي شخص يطلب منه قطاع الشؤون الداخلية أي معلومات ويرفض تقديم المعلومات شفاهة أو   
كتابة أو يقدم أي معلومات خاطئة أو مضللة أو يقدم إقراًرا كاذًبا لألصول، قد يتعرض للمالحقة القضائية.

إدارتي  عن  مسؤولة  موريشيوس  إيرادات  هيئة 
الضرائب والجمارك، ولهذا فإن إطار العمل القانوني 

المطبق يتناول اإلدارتين. 

الداخلية  الشؤون  قطاع  رئيس  ويتمتع   
بصالحية القيام بما يلي:

التحقيق، حسبما  أو  الحقائق  أعمال تقصي  أ. 
يقتضي الحال

طلب أي سجالت أو وثائق أو معلومات ب. 
الوثائق  أو  السجالت  تلك  بمثل  االحتفاظ  ج. 

ألي فترة يراها معقولة لفحصها
أو  السجالت  تلك  من  أي  من  نسخ  إعداد  د. 

المستدات
مطالبة أي شخص بتقديم المعلومات على  هـ. 

النحو الالزم.

 الشكل )2(
 الهيكل التنظيمي لقطاع الشؤون الداخلية

 الموظفون
الفنيون

 الموظفون
الفنيون

 قائد
الفريق

 قائد
الفريق

 الموظفون
الفنيون

السكرتير

 موظفو
الدعم

المدير
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ويدير قطاع الشؤون الداخلية النزاهة بين العاملين عن طريق أسلوب يقوم على ثالثة محاور:  

المكافحة  •
التوعية والتدريب  •

اإلنفاذ  •

الشكل رقم )3( التسلسل الوظيفي في قطاع الشؤون الداخلية

ويتحمل رئيس قطاع الشؤون الداخلية المسؤولية أمام مجلس إدارة MRA عن أداء الواجبات المسندة إليه   
مباشرة.

والمسؤوليات األساسية هي:
MRA التعامل مع حاالت سوء السلوك المهني المبلغ عنها ضد موظفي  .1

معالجة إقرارات األصول المقدمة من الموظفين والتحقق منها  .2
إجراء أعمال التحقق من النزاهة قبل تعيين الموظفين  .3

تقديم التدريب على مسائل األخالقيات والنزاهة  .4
قيادة مشروعات النزاهة األخرى مثل استبيان تصورات النزاهة وإدارة مخاطر الفساد.  .5

تقتصر صالحيات الهيئة على التحقيق فقط.
وُيعين موظفو قطاع الشؤون الداخلية من داخل المؤسسة وخارجها )مثل ضباط الشرطة السابقين، وموظفي   

هيئة مكافحة الفساد وغسل األموال )ICAC(، وموظفي الجمارك السابقين، وموظفي الجمارك السابقين(.

ويمكن االطالع في الملحق رقم 5 على التوصيف الوظيفي لمنصب مدير قطاع الشؤون الداخلية.   

وزارة المالية والتنمية 
االقتصادية

مجلس إدارة 
هيئة إيرادات 

موريشيوس

المدير العام

فريق اإلدارة

 التدقيق
الداخلي

الموارد البشرية 
والتدريب

 توعية الممولين
والتواصل معهم

 الشؤون المالية
واإلدارية

 الخدمات
القانونية

 نظم
المعلومات

البحوث 
والسياسات 
والتخطيط

المعارضات 
والتظلمات 

وتسوية النزاعات

متوسطو الممولين 
وصغارهم

 التحقيقات
المالية

 الخدمات
التشغيلية

 كبار
 الشؤونالجماركالممولين

الداخلية
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مونتينيجرو 

 Rulebook on the Internal Organization( وفًقا لقواعد التنظيم الداخلي لوزارة المالية ومصلحة الجمارك  
 Law on the Customs( وقانون مصلحة الجمارك )of the Ministry of Finance and Customs Administration

الرقابة  وحدة  منفصلة هي  تنظيمية  وحدة  تتوالها  الجمارك  الداخلية في مصلحة  الرقابة  مهام  فإن   ،)Service
الداخلية, وإطار العمل القانوني الذي يحدد تكليفات الجمارك واختصاصاتها فيما يتعلق بالرقابة الداخلية يتضمن 

قانون مصلحة الجمارك وقواعد إجراءات وحدة الرقابة الداخلية.

ووحدة الرقابة الداخلية وحدة مستقلة في مصلحة الجمارك وتتصرف باسم مدير المصلحة ونيابة عنه.  

المعلومات وتنظيمها  الداخلية مسؤولة عن: جمع  الرقابة  الجمارك، فإن وحدة  وبموجب قانون مصلحة   
وتحليلها من أجل مكافحة واكتشاف حاالت المعاملة غير القانونية والفساد في مصلحة الجمارك، واقتراح تدابير 
النزاهة في المصلحة ومتابعة تنفيذها، والتخطيط لتدابير مكافحة واكتشاف الممارسات غير القانونية في  تعزيز 
عمل موظفي الجمارك ومكافحة واكتشاف الفساد وتطبيق هذه التدابير واإلشراف على تنفيذها، وتطبيق ضوابط 

التحقق من التزام موظفي الجمارك بالقانون في أدائهم لواجباتهم.

تطبق  الداخلية  الرقابة  وحدة  فإن  الجمارك،  مصلحة  قانون  في  عليها  المنصوص  للصالحيات  ووفًقا   
المعلومات  وتجمع  الجمارك  موظفي  أعمال  قانونية  على  الرقابة  يحقق  بما  التحقيقات  إجراء  في  اختصاصاتها 

والمستندات والمراسالت والبيانات وغيرها من المعلومات الالزمة لتطبيق التدابير وإجراءات الرقابة الداخلية. 

وليس لموظفي الوحدة سلطة تجريد أي شخص من حريته ولكن لهم سلطة تقييد حرية حركته مؤقًتا وفًقا   
للقانون. وينص قانون مصلحة الجمارك تحديًدا على أن موظفي الجمارك المصرح لهم يجوز لهم تقييد الدخول أو 
الحركة في المكان الذي يشرفون عليه أو التحفظ على األشخاص لتنفيذ اإلشراف الجمركي. وال يجوز التحفظ على 
الشخص في المكان الذي يشرف عليه الموظف لمدة تزيد عن المطلوب لتحقيق الغرض الذي مارس سلطته من 
أجله، وذلك بما ال يتجاوز ست ساعات. وفي حالة وجود أسباب للتحفظ مؤقًتا على الشخص لمدة تزيد عن ست 

ساعات، فال بد من إبالغ النائب العام بدون تأخير.

وعند وجود وظائف شاغرة في وحدة الرقابة الداخلية، فإنها تعلن عنها في هيئة أو أكثر من هيئات الدولة،   
أو تعلن عنها للجمهور، وفًقا للقانون الذي ينظم حقوق العاملين بالجهاز اإلداري للدولة والتزاماتهم. ووفًقا لقواعد 
التنظيم الداخلي لوزارة المالية ومصلحة الجمارك، فإن وحدة الرقابة الداخلية تضم خمسة مناصب هي رئيس الوحدة 
وأربعة مفتشي جمارك أوائل ألعمال الرقابة الداخلية. وتنص القواعد المذكورة على شروط شغل هذه المناصب 

)انظر الملحق رقم 5(. 
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جنوب أفريقيا 

ُتعد الجمارك جزًءا من هيئة إيرادات جنوب أفريقيا. واالسم الرسمي للوحدة المختصة “وحدة تعزيز النزاهة”   
 )SARS( وهي تتولى تنفيذ إطار عمل تعزيز النزاهة. وتحقق “وحدة تحقيقات االحتيال” في هيئة اإليرادات )IPU(

في وقائع االحتيال والفساد وإساءة السلوك المهني التي يتورط فيها الموظفون )بمن فيهم مسؤولو الجمارك(. 

ويضم إطار العمل القانوني قانون الجمارك والرسوم )Customs and Excise Act( )المطبق حالًيا( وقانون   
التي  الجديدة  القانونية  والمسؤوليات  بعد(،  به  العمل  يبدأ  )لم   )Customs Control Act( الجمارك  على  الرقابة 

أعلنتها الحكومة في الجريدة الرسمية والمادة رقم 195 من دستور جمهورية جنوب أفريقية الصادر عام 1996. 

ووحدة IPU جزء من قسم الحوكمة وإدارة المخاطر والجودة )GRC(. وتتبع IPU في النهاية، عن طريق كبير   
مسؤولي الحوكمة والعالقات الدولية واالستراتيجيات واالتصال )GISC(، المفوض العام لهيئة اإليرادات.

 
وتتولى وحدة IPU تطبيق اثنين من 16 مبدأ من مبادئ الحوكمة التي تقترحها مدونة كنج الرابعة لممارسات 

اإلدارة السليمة )King IV Code of Good Governance Practice(، وهما: 

يجب على هيئة اإلدارة أن تتسم في قيادتها باألخالقيات والفعالية   .1

يجب على هيئة اإلدارة أن تنظم مسائل األخالقيات في المؤسسة على نحو يساعد على ترسيخ ثقافة   .2

أخالقية. 

والمبدئان يتفقان مع دليل تنمية النزاهة المنقح )2012( الذي أعدته منظمة الجمارك العالمية، وكذلك   
IPU يعكس تشديد  برنامج  التحديد، فإن  )2007(. وعلى وجه  النزاهة  العالمية لممارسات  دليل منظمة الجمارك 
العالمية، من حيث أفضل الممارسات، على اإلدارة وااللتزام، والشفافية ووضع مدونة لقواعد  منظمة الجمارك 

السلوك، وإدارة الموارد البشرية، والثقافة األخالقية والتنظيمية.

المستهدف  الجمهور  بين  اعتمدت وتم نشرها  السلوك قد  لقواعد  أفريقيا  إيرادات جنوب  ومدونة هيئة   
في الهيئة. وتوضح المدونة السلوكيات المنتظر من جميع موظفي الهيئة التحلي بها، بما في ذلك الزي المناسب 
وااللتزام بمتطلبات الضرائب والجمارك )وذلك بسداد الضرائب في موعدها مثاًل بصفتهم موظفين في الهيئة(. 
كما تقدم، عامة، إرشادات وتوجيهات للفوز بثقة الجمهور والمصداقية لديه، وهو ما يمثل النتيجة الخامسة التي 

تسعى الهيئة لتحقيقها في خالل السنوات الخمسة التالية. 

تتبع وحدة تحقيقات االحتيال مديًرا يتبع بدوره مفوض هيئة اإليرادات.   

والمسؤوليات األساسية لوحدة تعزيز النزاهة هي: 

تمكين السلوك الذي يرسخ االلتزام بالقيم األساسية وضمان وصول هيئة اإليرادات إلى قدرات التنظيم   ◊
الذاتي، ومن ثم:

تعزيز ثقة الجمهور بها   •
تعزيز مستوى الثقة في داخل المؤسسة   •

ترسيخ بيئة تشجع على السلوك األخالقي وتدعمه.   •



23

مكافحة السلوكيات غير األخالقية، سواء داخلًيا في المؤسسة أو في التعامالت مع الممولين والتجار.  ◊

الوصول بالمؤسسة إلى مستوى متقدم يتجاوز االلتزام الذي يهدف لتجنب العقوبات القانونية للوصول   ◊
إلى حالة ُينظر فيها إلى االلتزام بالقواعد نظرة إيجابية وليس قيًدا خارجًيا. 

وتتمثل محاور نشر النزاهة األساسية في: النشر والمنع والمكافحة.   
تحقق “وحدة تحقيقات االحتيال” في هيئة اإليرادات )SARS( في وقائع االحتيال والفساد وإساءة السلوك المهني 
التي يتورط فيها الموظفون وتحلل تلك الوقائع )بمن فيهم موظفو الجمارك(. كما تعمل الوحدة على الحد من 

المخاطر بمنع اإلفراج إلى التجار عن المبالغ المشتبه في أنها مدفوعات احتيالية.

وسلطات وحدة تحقيقات االحتيال سلطات تحقيق، وليس إلقاء القبض, أما إلقاء القبض فتنفذه شرطة   
جنوب أفريقيا. 

الداخليين عند الحاجة  وتدعو هيئة اإليرادات، من خالل سياساتها للتوظيف، إلعطاء األولوية للموظفين   
لشغل وظائف خالية. ولكن في حالة عدم توفر مرشحين مناسبين في داخل مصلحة الجمارك، ُيبحث عن مرشحين 

من جنوب أفريقيا عامة، مع التشديد على توفر المهارات الالزمة للوظيفة فيهم.
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 الجوانب
التنفيذية 

III.
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استراليا

يتم تنفيذ وظيفة الرقابة الداخلية من قبل وحدة النزاهة والمعايير المهنية، والتي تقدم تقاريرها إلى قسم   
النزاهة واألمن والضمان. هذا األخير هو جزء من مجموعة االدارية المسؤولة أمام أمين إدارة الهجرة وحماية الحدود.

لإلحالة  أو  القانون،  إنفاذ  لنزاهة  األسترالية  اللجنة  إلى  لإلحالة  بتقارير  الوكالة(  )رئيس  األمين  تزويد  يتم   
إلى وكاالت خارجية أخرى ستنظر في التحقيق. يتعامل فرع النزاهة والمعايير المهنية مع كل من القضايا اإلدارية 

والجنائية.

الضوابط  وتشمل  لعملها.  وتفاعلية  استباقية  جوانب  على  المهنية  والمعايير  النزاهة  وحدة  تحتوي   
وتقييم  بالنزاهة،  المتعلقة  االتصاالت  وأنشطة  والتدريب،  والتعليم  التوظيف،  مالءمة  مدى  فحص  االستباقية 
تقييم  يشمل  التفاعلي  النشاط  االستخباراتي.  والنشاط  واإلجراءات  السياسات  ووضع  والفساد،  االحتيال  مخاطر 

االدعاءات والتحقيقات.

إلى  السلوك  قواعد  انتهاكات  تؤدي  أن  يمكن  )الكومنولث(،   1999 لعام  العامة  الخدمة  قانون  بموجب 
مجموعة من العقوبات تشمل:

الفصل من العمل،  •
التخفيض في الرتبة،  •

إعادة توزيع الواجبات،  •
تخفيض الراتب،  •

الخصومات من الراتب، عن طريق الغرامة،  •
توبيخ.  •

عندما يكون السلوك المزعوم إجرامًيا أو سوء سلوك جسيم أو احتيال أو فساد، يمكن إحالته إلى منظمات 
أخرى، بما في ذلك:

اللجنة األسترالية لنزاهة إنفاذ القانون،  •
الشرطة الفيدرالية األسترالية،  •

هيئات إنفاذ القانون في الواليات واألقاليم.  •
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كندا

باإلدارة في هيئة  (SPSD( هو نفسه مسؤول األمن  المهنية  العام لمديرية األمن والمعايير  المدير  ُيعد 
الحدود الكندية )CBSA( ويتولى مسؤولية:

التحقيق في بالغات عدم االلتزامات بسياسات وتوجيهات ومعايير حكومة كندا وهيئة CBSA والرد عليها   •

األمني  التصريح  فحص  عنها  يكشف  التي  األوضاع  لتصحيح  التأديبية  غير  اإلجراءات  اتخاذ  من  التحقق   •

للموظفين وذلك في الحاالت التي تتطلب ذلك وعلى النحو المطلوب. 

وتحمل الوحدة المسؤولة عن الرقابة الداخلية في مديرية SPSD قطاع أمن األفراد والمعايير المهنية.  

وُيحاط رئيس هيئة CBSA علًما أواًل بأول بوضع التحقيقات الجارية ويتلقى آخر التطورات بشأن مدى كفاءة   
الرئيس عن طريق مسؤول األمن باإلدارة عن طريق  برنامج األمن في أداء وظائفه، وُترفع هذه المعلومات إلى 

العديد من اللجان.

ويتعامل قطاع أمن الموظفين والمعايير المهنية القضايا ذات الطابع اإلداري، وتشمل اختصاصات القطاع   
 CBSA التحقيق في االدعاءات الخطيرة بشأن سوء السلوك المهني من جانب الموظفين والذي يخل بمدونة هيئة
لقواعد السلوك ومدونة أمانة هيئة الخزانة )TBS( للقيم واألخالقيات في القطاع العام، كما تشمل أيًضا المخالفات 

لسياسات الحكومة وهيئة CBSA، والوقائع ذات الطابع األمني.

المتابعة االستباقية والكشف  لتحقيق  حالًيا  تتبعها  التي  المنهجيات  SPSD على مراجعة  وتعمل مديرية   
عن المخالفات، كما ترصد األساليب الممكن اتباعها للحد من مخاطر االحتيال وذلك عن طريق اعتماد ضوابط لمنع 
تطبيق  البشرية مسؤولية  الموارد  بفرع  العاملين  لمديرية شؤون  التابع  العاملين  ويتولى قطاع شؤون  االحتيال. 

سياسة هيئة CBSA للتأديب.

وينبغي أال يكون الهدف من توقيع اإلجراءات التأديبية العقاب، بل اإلصالح. وفي حالة رصد مخالفة، ُينظر 
في تطبيق اإلجراءات التأديبية التالية: 

اإلنذار الشفهي  •

اإلنذار المكتوب  •

اإليقاف عن العمل  •

الغرامة المالية  •

النقل لدرجة أقل  •

الفصل من العمل.  •

وقد تم رصد التحديات التالية التي تواجه أداء القطاع للوظائف المسندة إليه على الوجه األفضل:

عدم وجود صالحية قانونية للحصول على المعلومات من الشرطة في الحاالت التي ُيجرى فيها تحقيق   •

جنائي بالتزامن مع التحقيق اإلداري.
ضمان االلتزام باإلبالغ عن سوء السلوك المهني في الوقت المناسب.  •

ومن أجل ضمان االلتزام باإلبالغ عن سوء السلوك المهني في الوقت المناسب، تستعين المديرية بمجموعة   
متنوعة من مواد التدريب اإللزامية المتعلقة باألمن. وُيلزم كل من الموظفين المعينين حديًثا والموظفين الحاليين 
بإتمام دورات تدريبية معينة تؤكد على أنهم ُيشترط عليهم اإلبالغ عن أي ادعاءات أو شكوك أو معلومات تتعلق 

بسوء السلوك المهني من جانب الموظفين.
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جمهورية التشيك 

والمنهجية  التفتيش  وحدة  وحدتين:  إلى  تنقسم  والتي  الداخلية  األنشطة  إدارة  هي  المختصة  اإلدارة 
الداخلية.  الرقابة  والمكافحة، ووحدة 

ومسؤوليات اإلدارة كالتالي: 

التحقيق في حاالت االشتباه في ارتكاب موظفي الجمارك وغيرهم من الموظفين سلوكيات غير مشروعة   •

بما في ذلك مخالفة التزامهم بموجب عالقة الخدمة أو التوظيف
التعاون مع سلطات إنفاذ القانون  •

تقييم برنامج إدارة الجمارك التشيكية لمكافحة الفساد وتحديثه  •

تسجيل الشكاوى والعرائض وغيرها مما يوضح أوجه القصور في عمل الجمارك التشيكية أو موظفيها  •

التحقق من تشغيل الخط الساخن لمكافحة الفساد  •

التوعية بشأن جهود مكافحة الفساد.  •

وُتقدم جميع نتائج أعمال اإلدارة إلكترونًيا، وُيحاط المدير العام بالوسائل اإللكترونية بأي مسائل مهمة. كما   
يتلقى المدير العام جميع التقييمات نصف السنوية والسنوية ألعمال الرقابة والتفتيش والتقارير الخاصة بالتعامل 
مع الشكاوى، باإلضافة إلى االدعاءات التي تتعلق بأي أوجه قصور في عمل إدارة الجمارك التشيكية أو موظفيها. 

وتتوفر هذه التقارير/التقييمات على الشبكة الداخلية للجمارك التشيكية. 

وتتعامل اإلدارة مع القضايا اإلدارية. أما في حالة االشتباه في أي مخالفات جنائية، فإن القضية ُتحال إلى   
التفتيش العام لقوات األمن.

أو غيرهم من  أفراد قوات األمن  التي خالف فيها  الحاالت  الداخلية واكتشاف  الرقابة  وتركز اإلدارة على   
موظفي إدارة الجمارك التشيكية أحكام القانون أو لوائح اإلدارة الداخلية. وتولي اإلدارة اهتماًما خاًصا للتحقيقات 
التي بدأت بناء على معلومات مقدمة من الجمهور، والذين يمكنهم تقديم المعلومات من خالل نماذج الحكومة 
اإللكترونية المتاحة على صفحات إدارة الجمارك على اإلنترنت. كما تقدم اإلدارة أيًضا التوعية بشأن جهود مكافحة 

الفساد، وهي من أعضاء فريق عامل يتولى مهمة تقييم أعمال التحقق من النزاهة.

 / موظف  ويتخذ  هذه.  النزاهة  من  التحقق  أعمال  تنفيذ  سلطة  لديه  األمن  لقوات  العام  والتفتيش   
من  أي  بمخالفة  يتعلق  فيما  المناسبة  اإلجراءات  والتأديب  بالعاملين  يتعلق  فيما  صالحيات  له  إداري  مسؤول 
قانون  2003/361 وهو  رقم  القانون  يحددها  التأديبية  اإلجراءات  الداخلية. وهذه  اللوائح  أو  للقانون  المرؤوسين 
الخدمة في قوات األمن )Law on the Service of Security Forces( وتعديالته، والقانون رقم 2006/262 وهو 

قانون العمل )Labour Code( وتعديالته.

والعرائض  الشكاوى  وعن  والتفتيش،  الرقابة  أعمال  تقييم  عن  تقارير  في  شيوًعا  التحديات  أكثر  وُتسجل   
ووثائق التحريض التي تشير إلى أوجه قصور في عمل إدارة الجمارك التشيكية أو موظفيها. وُتقدم هذه التقارير إلى 
المدير العام. وُتستخدم النماذج الرقمية في خالل أعمال الرقابة الداخلية مما يجعل العملية بأكملها أكثر كفاءة 

واقتصادية وشفافية.
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فرنسا 

يقابل مفهوم الرقابة الداخلية المحدد في االستبيان مفهوم التفتيش في النظام الفرنسي، والذي يشمل   
تدابير ُتتخذ في حالة االشتباه في مخالفات ارتكبها أفراد أو جهات. وفي القضايا الحساسة، وبعد إجراء التحقيق 

اإلداري، قد تتخذ إدارة الموارد البشرية قرارات تؤثر على األفراد مباشرة قبل اتخاذ اإلجراءات التأديبية.

وهناك تدقيق أيًضا يجريه فريق متخصص من إدارة التفتيش )IS(، والذي يطبق استراتيجية إيجابية، بفحص   
الدولية  للمعايير  وفًقا  وذلك  يتولونها،  الذين  األشخاص  على  أحكام  أي  إصدار  دون  الداخلية  الرقابة  آلية  فعالية 

المدرجة في مرسوم التدقيق الداخلي على مستوى اإلدارة الفرنسية والصادر في 28 يونيو 2011.

الخطورة  عوامل  تقييماته  في  يتضمن  الداخلية  بالرقابة  المرتبط  المخاطر  توصيف  نهج  فإن  ذلك،  ومع   
األخالقية. ويتابع الموظفين على اختالف مستوياتهم أداء الخدمة، ناهيك عن االلتزام باألخالقيات المهنية.

وفيما يتعلق بالتفتيش، فإن التفويض في إجرائه ال يصدر إال عن المدير العام، سواء بمبادرة منه أو بناء على   
طلب تفتيش الخدمة أو مديرية الموارد البشرية الفرعية أو أي جهة مناظرة. وتقوم الوظيفة على االلتزام بتوفير 
الموارد وليس على النتيجة المطلوب تحقيقها فيما يتعلق باستخدام الموارد اإلدارية وصالحيات إجراء التحقيقات. 
ارتكابه سلوك مخل  المشتبه في  الموظف  يرأس  الذين  الموظف  يجريها  التحقيقات  فإن  الحاالت،  وفي معظم 
بنطاق  محدودة  أنها  حيث  من  القضائية  الدعوى  إقامة  سلطة  من  أكثر  محدودة  التحقيق  وصالحية  بالشرف. 

صالحيات موظفي الجمارك.

من  جميعها  األدلة  إلى  بالرجوع  وذلك  السلوك  إساءة  حاالت  تحديد  اإلداري  التحقيق  يسهل  أن  ويجب   
استجواب للموظف المعني وأٍي من زمالئه الذين قد يستطيعون توضيح المسألة، وشهادات الشهود، والمستندات 
المختلفة، وتقارير السلطات العليا، وعند اللزوم، المستندات الناتجة عن اإلجراءات القضائية )مثل األحكام القضائية 

والجلسات وما إلى ذلك(.

ولكن صالحيات التحقيق ليست موسعة مثل الصالحيات الممنوحة للشرطة وال تضم إجراءات تهدف إلجبار   
الموظفين. فال يجوز مثاًل إجبار الموظف على تقديم أي أدلة. وإن كان رفضه تقديم الدليل سُيحسب عليه نظًرا ألن 

عليه واجب الوالء لإلدارة والمحاسبة.

فإن  فيها،  التحقيق  بنفسها  التفتيش  إدارة  تولي  أو  للقضايا  المعنية  اإلدارات  تولى  عن  النظر  وبغض   
التحقيقات اإلدارية ُيستعان بها في إعداد تقرير مختصر. ثم ُتحال القضية برمتها بعد االنتهاء من التحقيق فيها إلى 
قسم اإلجراءات التأديبية/األخالقيات في المديرية العامة لبحثها. ويعود القرار ببدء إجراءات تأديبية من عدمه إلى 

المدير العام.

ولكن إدارة التفتيش تتبع المدير العام مباشرة، ولذلك فإن التواصل بشأن القضايا التي تتوالها يكون تواصاًل   
مباشًرا ويمكن أن يتخذ طابًعا رسمًيا أو غير رسمي، ويتم في اجتماعات دورية أو اجتماعات ثنائية ُتعقد بناء على 
طلب أي من الطرفين. وتمثل المناقشات الثنائية فرصة أثناء العام لمراجعة القضايا المختلفة والموضوعات التي 
العام،  المدير  إلى  التفتيش  تقريًرا مكتوًبا عن  المناقشات، فإن اإلدارة ترسل  إلى هذه  تتوالها اإلدارة. وباإلضافة 
أو  التقارير  اللزوم. ومثل هذه  عند  ُتقدم  للتفتيش  الراهن  الوضع  على  أو مذكرات  ختامًيا  تقريًرا  يكون  قد  والذي 

المذكرات ال يجوز الكشف عنها وقد ُتصنف ضمن المعلومات السرية، وذلك استناًدا إلى طبيعة القضايا.
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وُتجرى التحقيقات في القضايا اإلدارية فقط. ولكن تلك التحقيقات اإلدارية عندما ُتجرى بسبب إجراءات   
جنائية انتهت باإلدانة فإنها تستند إلى الحكم الصادر للتحقق من دقة الوقائع. وينص تعميم صادر عن وزارة العدل 

في 11 مارس 2015 على اإلبالغ بأي معلومات أو مستندات تتعلق بإجراءات جنائية ضد الموظفين الحكوميين.

االشتباه في  حالة  تتحرك في  التي  وحدها هي  التفتيش  وحدة  فإن  عامًة،  اإلدارة  بنشاط  يتعلق  وفيما   
أي مخالفة، ولكن اتخاذ إجراءات بشأن المخالفة يتجاوز صالحياتها. فالوحدة تحقق في األمر وإذا توصل التحقيق 
المسؤولة عن اإلجراءات  إلى اإلدارة  ُتحال  النتائج  المخالفات، فإن  إجراءات بشأن  اتخاذ  يترتب عليها  نتائج قد  إلى 
التأديبية. وتعود صالحية فرض إجراءات تأديبية إلى الجهة التي اتخذت قرار تعيين الموظف، وهذه الصالحية ال ترتبط 

باألشخاص المسؤولين عن إجراء التحقيق، مما يضمن الموضوعية في تقييم القضية.

أما الجانب االستباقي لعمل الوزارة فيرتبط بنهج التدقيق الداخلي المتبع لتحليل العمليات، بما في ذلك   
تحليلها من وجهة نظر احتماالت حدوث احتيال أو االلتزام بالنزاهة. وُتطبق إجراءات استباقية تتمثل في مبادرات 
للتدريب على النزاهة المهنية منذ بداية عام 2017. وكان الجدول الموضوع يهدف إللزام جميع موظفي الجمارك 
التأديبية  اإلجراءات  عن  تقرير سنوي  ُيعد  العاملين،  ولتوعية   .2018 عام  بنهاية  التدريبي  البرنامج  هذا  باستكمال 
يضم جميع العقوبات التي ُفرضت على المخالفين مع ملخص لوقائع كل حالة. ويضم التقرير أيًضا معلومات عن 
موضوعات معينة )مثل اإلدمان واستخدام شبكات التواصل االجتماعي والعنف المنزلي( بهدف إرساء إطار مشترك 

للتصرف. ولتحقيق هذا الهدف، ُيعد أيًضا تقرير سنوي عن الشكاوى.

وفيما يلي بيان لتدرج العقوبات في الحكومة الفرنسية:

عقوبات المستوى األول )ُتفرض دون اإلحالة لمجلس تأديبي(: اإلنذار والتوبيخ  •

عقوبات المستوى الثاني )ال يجوز توقيع عقوبات المستوى الثاني والعقوبات األشد منها إال بعد اإلحالة   •

إلى مجلس تأديبي(: حجب الترقية، النقل لوظيفة أقل، االستبعاد مؤقًتا من الخدمة لمدة أقصاها 15 يوًما، 
النقل

أشهر  ثالثة  بين  تتراوح  لمدة  العمل مؤقًتا  اإلبعاد عن  األدنى،  للدرجة  التنزيل  الثالث:  المستوى  عقوبات   •

وعامين،
عقوبات المستوى الرابع )التي يترتب عليها إنهاء التوظيف(: التقاعد اإلجباري أو الفصل من العمل.  •

وأكثر العقوبات التي ُتفرض شيوًعا هي اإلبعاد عن العمل مؤقًتا )من عقوبات المستوى الثاني والثالث(   
ويأتي بعد ذلك، النقل.

وبعض القضايا التي يرى التفتيش إنها ثانوية قد تنتهي بمالحظات مكتوبة ُترسل إلى الموظف المعني،   
وهو ما ال ُيمثل إجراء تأديبًيا.

وفي كل عام، يركز التقرير السنوي لإلجراءات التأديبية على أحد الموضوعات التي ثبت ضرورة االنتباه إليه.   
ويستند اختيار الموضوع إلى تحليل القضايا التي تم تناولها على مدار العام، وقد يرتبط بزيادة عدد المخالفات أو 

بظهور شكل جديد من أشكال المخالفة.

وقد ُوضعت خطة لألخالقيات في عام 2013، وذلك بعد الكشف عن قضيتين مهمتين تتعلق إحداهما   
والتأديب.  لألخالقيات  الجمارك  سياسة  إصدار  إعادة  إلى  الخطة  وتهدف  بالفساد.  والثانية  األخالقية  بالمعايير 
عن  ثانوًيا  تقريًرا  التفتيش  إدارة  تنشر  البشرية،  الموارد  مديرية  تعده  الذي  التأديبية  اإلجراءات  تقرير  مع  وبالتوازي 

الشكاوى التي نظرت فيها وجمعتها.
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تحلي  عدم  األكبر هو  فالتحدي  المعنية،  اإلدارات  تجريها  التي  األولية  اإلدارية  بالتحقيقات  يتعلق  وفيما   
الموظف المسؤول عن مباشرة التحقيق بالموضوعية، وذلك لمعرفته، بصفته المهنية، بالموظف الخاضع للتحقيق 

ألن ذلك الموظف من مرؤوسيه.

أما فيما يتعلق بالتفتيش الذي يتعلق باإلجراءات التأديبية والنزاهة، فإن التحدي الرئيس هو اتباع أسلوب   
وبالتعاون مع  إلى وقت إلنجازه،  ذلك  ويحتاج  بها.  المعترف  المهنية  إلى معايير  يستند  اجتماعًيا،  قوي ومقبول 

األشخاص الذين ُيختارون لهذا الغرض ويتلقون تدريًبا كافًيا.

ونظًرا لما سبق، ُيقرر في بعض الحاالت إسناد التحقيقات إلى إدارة التفتيش التابعة للمدير العام مباشرة   
ألن نظرتها إلى المسألة نظرة طرف خارجي. والتحقيقات التي ُتسند إلدارة التفتيش هي في األساس التحقيقات 
المخالفة أو بسبب  التحقيق معه أو بسبب عظم  التي ال يسهل إجراؤها محلًيا بسبب درجة الموظف المطلوب 

صعوبة الظروف المحلية.

الداخلي  التدقيق  وظيفتي  بين  الواضح  الفصل  هي  األساسية  نجاحها  عوامل  فإن  التفتيش،  إدارة  أما   
والتفتيش، والتدقيق في االختيار، ووضع السمات المناسبة وقطاع التدريب المناسب للعمل، والرغبة في تحقيق 

الشفافية في النهج المهني والظهور الذي يتميز به الموظفون في هذا القطاع.
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إندونيسيا

مديرية االلتزام الداخلي هي المسؤولة عن مكافحة الفساد و مالحقته قضائًيا. وتختص مديرية المكافحة   
وتضم  الفرعية.  الداخلية  التحقيقات  بها مديرية  تختص  القضائية  المالحقة  بينما مهام  المكافحة،  بمهام  الفرعية 

مديرية االلتزام الداخلي وحدة تحقيقات لها سلطات محدودة وليس لها صالحية إلقاء القبض على المخالفين. 

وفيما يتعلق بوحدة الرقابة الداخلية، فإن بعض التقارير التي ُترفع إلى رئيس اإلدارة سرية للغاية، وغالًبا ما   
تخص التحقيقات الداخلية. وتضم األساليب المستخدمة “مذكرة سرية من مدير االلتزام الداخلي إلى المدير العام 

)مدير اإلدارة(”. أما في حالة التقارير التي ال تتناول تحقيقات داخلية، فإنها قد ترفع في مذكرة عادية.

وتتولى مديرية االلتزام الداخلي القضايا اإلدارية والجنائية على حد السواء، وتقوم بمسؤولياتها في هذا   
أربعة مديريات فرعية. فهناك مديريتا المكافحة والتحقيقات الداخلية الفرعيتان واللتان تتوليان  الصدد عن طريق 
عادة المهام المتعلقة بمنع الفساد ومالحقته قضائًيا. أما المديريتان الفرعيتان األخريان فتتحمالن مسؤولية ضمان 

جودة تقارير التدقيق وإدارة األداء، وتتعامل هاتان المديريتان في الغالب مع مهام إدارية.

مديرية  فإن  قضائًيا،  ومالحقته  الفساد  مكافحة  عن  المسؤولتان  الفرعيتان  المديريتان  إلى  عدنا  وإذا   
المكافحة الفرعية تبذل جهوًدا استباقية لمنع الرشوة واالنحرافات والفساد في المديرية العامة للجمارك والرسوم 

)DGCE(، بينما مديرية التحقيقات الداخلية الفرعية تتولى مسؤولية مالحقة الفساد قضائًيا.

ومعظم اإلجراءات التي تتخذها مديرية DGCE فيما يتعلق بمخالفات النزاهة التي يرتكبها العاملون إجراءات   
إدارية. وفي حالة مخالفات النزاهة التي تتعلق بالفساد، فإن مثل هذه اإلجراءات عادة ما ُتصنف على إنها إجراءات 

تأديبية مشددة تصل إلى فصل الموظف المخالف.

في  بما  الموظفين،  أداء  ويحلل  الفرعية  المكافحة  مديرية  من  جزء  والمعلومات  البيانات  تحليل  وقسم   
ذلك تحليل اتجاهات االلتزام بإجراءات التشغيل القياسية وقرارات البضائع المستورد )التحقق من التعرفة وتقييم 

الفواتير(.

النزاهة.  المحتملة العتبارات  المخالفات  باكتشاف  تتعلق  الداخلية  الرقابة  تواجه تطبيق  التي  والصعوبات   
وتعمل مديرية االلتزام الداخلي على وضع خريطة للنزاهة تهدف للحد من مخاطر مخالفات النزاهة وذلك بقياس 

نزاهة العاملين بموجب معايير معينة.
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إيطاليا 

المكتب المسؤول عن الرقابة الداخلية هو مكتب Ufficio Centrale Audit Interno” (UCAI)” أو المكتب   
المركزي للتدقيق الداخلي.

ويرفع مدير UCAI، بصفته الشخص المسؤول عن مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية )RPCT(، إلى مدير   
الهيئة سنوًيا تقريًرا عن أعمال مكافحة الفساد، وتقييم فعالية أدوات منع الفساد، مع اقتراح إجراءات تنظيمية للحد 
من أي مخاطر مكتشفة في عمليات معينة. وخالل العام، ينبه المدير فوًرا على أي معلومات حساسة أو مهمة 

.)PTPC( ويبلغ عن أي مخالفات للتدابير الواردة في الخطة الثالثية لمكافحة الفساد

أثناء  UCAI التحقيقات اإلدارية، وفي حالة ظهور دليل على مخالفة جنائية أو ضريبية في  ويباشر مكتب   
التحقيق، فإنه يبلغ السلطة القضائية المختصة )الجنائية أو المدنية(.

ويباشر المكتب كاًل من أعمال التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية. وتهدف أعمال التدقيق الداخلي لتحسين   
اإلجراءات المتعلقة بأداء األعمال المؤسسية من حيث تحقيقها األهداف الموضوعة من أجلها ومن حيث كفاءتها. 
أما أنشطة الرقابة فتتبع طريقة التحقيق التقليدية والتي تركز على التدقيق الالحق في المكاتب من أجل تقييم دقة 

اإلجراءات اإلدارية والمحاسبية والتطبيق السليم لألحكام المنظمة لعمل المكاتب.

)المواد  نزاهة موظفي اإلدارات الحكومية مأخوذة من: الدستور  وااللتزامات والواجبات األساسية بشأن   
أرقام 28 و97 و98(، والتشريعات )وخاصة المرسوم التشريعي رقم 2001/165(، واالتفاقية الجماعية المرجعية، 
ومدونة قواعد السلوك للموظفين الحكوميين )الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 2013/62(. وقد يمثل عدم الوفاء 
باإلجراءات  االلتزام  منهم  مطلوب  الهيئة  موظفي  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  تأديبية.  مخالفة  االلتزامات  بهذه 
 PTPC ومدونة قواعد السلوك للعاملين بالهيئة )الملحق رقم 2 بخطة PTPC الوقائية المنصوص عليها في خطة
للهيئة للسنوات 2014-2016(. وأي مخالفة للواجبات المنصوص عليها في الخطة والمدونة تترتب عليها إجراءات 

تأديبية.

واإلخالل بأي من االلتزامات السابقة، على حسب جسامته، يترتب عليه األنواع التالية من الجزاءات التأديبية، 
مع مراعاة اتباع اإلجراءات التأديبية:

التوبيخ )شفاهة أو كتابة(  •

غرامة مالية )تتفاوت في قيمتها(  •

اإليقاف عن العمل مع إيقاف الراتب )لمدة تصل إلى 6 أشهر(  •

الفصل )الفوري أو بعد توجيه إخطار بأن الفصل سيتم خالل مدة معينة(.    •

ويرصد مكتب UCAI مستوى تعرض مكاتب الهيئة لمخاطر الفساد وذلك بجمع المعلومات المطلوبة من   
كل مكتب ومعالجتها، مع تحديث ذلك سنوًيا. والمعلومات المطلوبة تتعلق بالظروف الخارجية والداخلية، وتتناول 
أيًضا مخاطر الفساد )من حيث أثره ومدى احتمال حدوثه( بناء على تقييم مدير كل وحدة تنظيمية وعلى أساس 

مؤشرات معينة موضوعة من قبل تدل على مدى تطبيق إجراءات الوقاية من مخاطر الفساد.
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المكاتب في اعتماد اإلجراءات  يتابع مدى فعالية   UCAI الموظفين، فإن مكتب  أما عن سياسات تدوير   
المحددة في خطة PTCP والتي تهدف لضمان تدوير الموظفين. وعلى وجه الخصوص، فإنه في المناصب اإلدارية 
بدأ  إلى ست سنوات. كما  بعد قضائه مدة ثالث  الموظف  تدوير  ُينتظر  فإنه  الفساد،  لمخاطر  ُتعد معرضة  التي 
تطبيق آليات تدوير مشابهة، ولو بعد مرور ست سنوات، للمسؤولين الذين يتولون تطبيق الضوابط أو المسندة 

إليهم خدمات حساسة.

أما فيما يتعلق بتدقيق نزاهة العاملين، فإن مكتب UCAI يجري أعمال تدقيق دورية )كل عام( للتحقق   
من عدم وجود أي تضارب في المصالح نتيجة أي عمل خارج المؤسسة يتواله الموظف ولم ُيفصح عنه. وُيحدد 
الموظفون الذين سيخضعون للرقابة باستخدام الكمبيوتر عن طريق برنامج يضع في الحسبان معايير معينة تزيد 

المخاطرة )العمل بنظام النوبات، والمنصب، والمستوى التعليمي، والمؤهالت المهنية(.

وقد كانت هناك صعوبات تتعلق بالخفض العام في عدد موظفي اإلدارات العامة. وعلى وجه الخصوص،   
تخطيط  ضمان  بهدف  داخلية  تنظيم  إعادة  إلى  أدى  قد  العالية  المهارات  ذوي  العاملين  عدد  من  التقليل  فإن 
العمل في الوقت المناسب. وقد سمحت المتابعة المستمرة لألنشطة لتوضيح األولويات وسمحت للمسؤولين 

بالمساهمة في حدود مهاراتهم الخاصة.
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المالية  الشرطة  بإدارة  الداخلية  الرقابة  الداخلية: قسم  للرقابة  )SRS( وحدتين  الدولة  إيرادات  تضم هيئة   
بالهيئة، وقسم التفتيش بمجلس الجمارك التابع للهيئة.

ووظيفة قسم التفتيش وظيفة دعم للتحقق من أداء مهام مجلس الجمارك الوطني على نحو مناسب   
وفعال. أما قسم الرقابة الداخلية بالشرطة المالية لهيئة SRS فإنه يتمتع بحقوق تشغيلية إلجراء التحقيقات التي 
الجمارك  بمجلس  التفتيش  قسم  أما  الهيئة.  مسؤولي  عمل  في  ومنعها  الجنائية  المخالفات  الكتشاف  تهدف 

الوطني فيقتصر عمله على اإلجراءات اإلدارية. 

ويتلقى مدير SRS العام لشؤون الجمارك، وهو مدير مجلس الجمارك الوطني، تقارير عن التطورات والنتائج   
تنسيق  ويكون  الداخلية.  والرقابة  الفساد  مكافحة  مجال  في  التفتيش  قسم  أعمال  وتنفيذ  بتخطيط  المتعلقة 
األنشطة المخطط لها مع مدير SRS العام لشؤون الجمارك مدير مجلس الجمارك الوطني. وُتعد تقارير عن أعمال 
من  المشروعة  غير  السلوكيات  وادعاءات  المحتملة  المخاطر  أو  الجنائية  والمخالفات  المنفذة،  التحقق/الكشف 
جانبي الموظفين المدنيين في مجلس الجمارك الوطني وُترفع إلى مدير SRS العام لشؤون الجمارك مدير مجلس 

الجمارك الوطني لتقرير ما سُيتخذ بشأنها.

ويطبق قسم التفتيش التابع لمجلس الجمارك الوطنية بهيئة SRS تدابير الحد من المخاطر في حالة وجود   
مؤشرات على ارتكاب مخالفة، أو في حالة تلقي معلومات عن المخاطر بشأن مخالفة محتملة. كما يطبق القسم 

أيًضا إجراءات وقائية.

وقد يترتب على المخالفات اإلجراءات التأديبية التالية: 1. التوبيخ، 2. خفض الراتب الشهري )بنسبة ال تتجاوز   
20%( لمدة تتراوح ما بين ثالثة أشهر إلى عام كامل، 3. تخفيض الدرجة الوظيفية لمدة ال تتجاوز ثالثة سنوات، 4. 

الفصل، 5. الفصل مع عدم الحق في العمل بأي إدارة حكومية بعد ذلك لمدة عام.

وهناك سجل مخاطر الفساد والذي يتضمن الحاالت التي يمكن أن تتحقق فيها المخاطر مع توضيح إجراءات   
الحد من تلك المخاطر.

معظم موظفي مجلس الجمارك الوطني التابع لهيئة SRS يؤدون أعمالهم على الحدود الخارجية لالتحاد   
األوروبي. ولذلك فال بد من التحقق من المهام المسندة لقسم التفتيش بمجالس الجمارك التابع للهيئة تتم على 
مدار 24 ساعة وفي جميع أيام األسبوع في جميع أنحاء التفيا. كما أنه كثيًرا ما نظهر مواقف غير قياسية تتطلب 

دراية كبيرة بتشريعات الضرائب والجمارك المعمول بها.

التفيا
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وكذلك  الفساد،  منع  مسؤولية  الليتوانية  المالية  لوزارة  والتابعة  الجمارك  بإدارة  الحماية  إدارة  تتولى   
الكشف عن الجرائم المرتبطة بالفساد والتحقيق فيها.

وتتولى إدارة الحماية المهام التالية:

مساعدة المدير العام إلدارة الجمارك في التحقق من أن موظفي الجمارك يمكن االعتماد عليهم  •

كشف أسباب ومالبسات الفساد في الجمارك والقضاء عليها بوضع وتطبيق التدابير المناسبة لمكافحة   •

الفساد في النظام، مما يردع موظفي الجمارك وغيرهم عن ارتكاب المخالفات المتعلقة بالفساد
منع ارتكاب مخالفات على يد موظفي الجمارك أو غيرهم وأي مخالفات تتعلق بمسائل الجمارك، والتحقيق   •

في كل ما يقع من ذلك.

ويجري محققو إدارة الحماية تحريات جنائية وسلسلة من اإلجراءات السابقة على المحاكمة، بما في ذلك   
التدابير اإلجرائية واالحتجاز.

ُتِعدُّ اإلدارة تقريًرا مكتوًبا عن التحليل الذي ُأجري، والمعلومات المهمة التي ُجمعت ثم ُيرفع التقرير للمدير   
العام مباشرة. ويتمتع موظفو إدارة الحماية بإدارة الجمارك بصالحية صياغة مذكرات مخالفات القانون اإلداري، كما 
يقومون أيًضا بإجراءات تحقيق منفصلة تسبق المحاكمة، ضمن تحقيقهم في األفعال اإلجرامية المتعلقة بالفساد.

ويمكن تقسيم سياسة مكافحة الفساد في جمهورية ليتوانيا إلى قسمين أساسيين هما: مكافحة الفساد   
)الحد من الظروف التي تهيئ الفرصة للفساد بهدف القضاء عليها تماًما في النهاية( و إنفاذ العقوبات التي تترتب 

على المخالفات القانونية التي تنطوي على فساد.

وتدابير مكافحة الفساد التي تطبقها الجمارك هي:

تحليل وتقييم مجاالت العمل التي تتسم بارتفاع احتماالت وقوع الفساد فيها  •

فحص المتقدمين للعمل في الجمارك  •

تقييم السمات الشخصية للمتقدمين للعمل في الجمارك  •

توعية الجمهور وتوفير المعلومات له، مع اإلعالن عن قضايا الفساد التي ُتكتشف  •

تقديم تدريب مكافحة الفساد لموظفي الجمارك  •

توعية كل موظف جمارك عند التحاقه بالعمل بمسائل مكافحة الفساد، وتهديدات األمن القومي، والوالء   •

للدولة وللجمارك
برامج مكافحة الفساد والخطط المناظرة لها التي تتضمن تدابير لتنفيذها  •

الرقابة على المشتريات الحكومية لمنع وقوع الفساد  •

منع حاالت تضارب المصالح.  •

وللتحقق مما إذا كان الموظف مذنًبا بارتكاب سوء سلوك مهني، وفًقا للتعريف الرسمي، ُيجرى تحقيق   
للتعريف  وفًقا  سلوك،  سوء  ارتكابه  ثبت  إذا  الموظف  ضد  القانونية  اإلجراءات  وُتتخذ  داخلي(.  )تحقيق  رسمي 
الرسمي، وقد ُتوقع عليه العقوبات التأديبية التالية: اإلنذار، أو التوبيخ، أو التوبيخ شديد اللهجة، أو النقل لوظيفة 

أقل، أو الفصل. وفي حال اكتشاف نشاط إجرامي، تتخذ اإلجراءات القانونية ضد موظف الجمارك المتورط.

ليتوانيا 
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تضم هيئة اإليرادات بماالوي )MRA( وحدة رقابة داخلية ُتعرف باسم إدارة الشؤون الداخلية.وتتبع إدارة   
الشؤون الداخلية مكتب المفوض العام.ولكن فيما يتعلق بأداء اإلدارة ألعمالها، فإنها ُتعد إدارة مستقلة )مثلها 
مثل أي قسم أو إدارة أخرى في مصلحة الجمارك(. ويتبع مدير إدارة الشؤون الداخلية المفوض العام مباشرة. وتضم 
إدارة الشؤون الداخلية بهيئة إيرادات ماالوي قسمين: األخالقيات والتوعية والتحقيقات المتعلقة باالحتيال و تقوم 

ياالتي: 

 Malawi Revenue Authority( وتتمتع اإلدارة بصالحية إجراء التحقيقات وفقا  لقانون هيئة إيرادات ماالوي  
Act( وقانون اإلجراءات الجنائية واإلثبات )Criminal Procedure and Evidence Code( ولكنها ال تتمتع بسلطة 

إلقاء القبض على المتورطين بنفسها.

وفي حالة الحاجة إللقاء القبض على أحد المتورطين، فإن المسألة إما ُتحال إلى الشرطة أو تباشرها اإلدارة   
بالتعاون مع الشرطة. وبعد تحقيق اإلدارة في مزاعم سوء السلوك المهني، فإنها تعد تقرير تحقيق للعرض على 
المفوض العام. ويضم التقرير معلومات مفصلة، تشمل خلفية األحداث التي أدت التخاذ القرار بالتحقيق، وهدف 
التحقيق، ومنهجية التحقيق ونتائجه، والتوصيات التي صدرت. وتتعلق تلك التوصيات باإلجراء الواجب اتخاذه مع 
الموظف الخاضع للتحقيق وكذلك باألساليب التي ينبغي لإلدارة اتباعها للتغلب على جوانب الضعف في العمليات 
اإلدارية  المسائل  من  كاًل  الداخلية  الشؤون  إدارة  وتتولى  التحقيق.  عنها  التي كشف  المخاطر  من  الحد  أجل  من 
والجنائية المتعلقة بمخالفة قوانين الضرائب، ألن اإلدارة القانونية في هيئة إيرادات ماالوي لها صالحية المالحقة 
القضائية فيما يتعلق بالقضايا الجنائية والمدنية على حد سواء. ُتحال القضايا المتعلقة بالفساد إلى مكتب مكافحة 
آثار  من  الحد  إلى  تهدف  التي  السياسات  من  العديد  وتطبق  والحقة  استباقية  ضوابط  اإلدارة  وتطبق  الفساد. 

االحتيال والفساد.

 ،)Gift Policy( وسياسة الهدايا ،)Anti-Corruption Policy( ومن هذه السياسات سياسة مكافحة الفساد  
)Procurement Policy(، وسياسة اإلبالغ عن  المشتريات  )Recruitment Policy(، وسياسة  التوظيف  وسياسة 
 )Ethics and Code of Conduct( ومدونة األخالقيات وقواعد السلوك ،)Whistle-Blowing Policy( المخالفات

)وتتضمن المدونة توجيهات بشأن تضارب المصالح(.

ولضمان االتساق على مستوى النظام، فقد ُوضعت عدة مستويات وفئات لإلجراءات التأديبية والعقوبات:
اإلنذار الشفهي وذلك للحاالت البسيطة من مخالفة النظام أو سوء السلوك المهني.  •

اإلنذار المكتوب وذلك إذا كان سلوك الموظف أكثر خطورة أو ينطوي على مخالفة تلقى الموظُف إنذاًرا   •

ا بخصوصها في األشهر الثالثة السابقة. شفهيًّ

ومن التحديات التي لم يمكن التغلب عليها حتى اآلن اختيار أفضل المرشحين للعمل. ومن التحديات التي   
تواجه تنفيذ وظائف إدارة الحماية جمع األدلة في أثناء التحقيق في األعمال اإلجرامية المرتبطة بالفساد، باإلضافة 
إلى الموقف السلبي لموظفي الجمارك الخاضعين للتفتيش وعدم استعدادهم للتعاون, كما يفتقد مديرو مكاتب 
الجمارك اإلقليمية للمبادرة فيما يتعلق بتهيئة بيئة تكافح الفساد في منافذ الجمارك؛ فمعظمهم يرى أن منع 

الفساد من اختصاص إدارة الحماية فقط.

ماالوي
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مونتينيجرو

إنذار مكتوب نهائي في الحاالت التي يرتكب فيها الموظف مخالفة ال يمكن االقتصار فيها على إنذار مكتوب   •

عادي، ولكنها ال تبرر أيًضا إيقافه عن العمل أو فصله.وقد ُيوجه مثل هذا اإلنذار أيًضا في حالة ارتكاب مخالفة 
ثانية قبل انتهاء فترة المالحظة. وفي حالة توجيه إنذار مكتوب نهائي، فإن مشرف الموظف المعني أو مديره 
المباشر ومدير عالقات العاملين قد يجتمعون بالموظف لمناقشة مدى احتياجه ألي توجيهات أو مساعدة 
من هيئة إيرادات ماالوي ويظل اإلنذار المكتوب النهائي سارًيا لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره وفي حالة 

ارتكاب الموظف ألي مخالفة أخرى في خالل مدة الستة أشهر، فإن الخطوة التالية هي الفصل.
الفصل وُتطبق هذه العقوبة في حالة عدم تحقق أي تحسن في سلوك الموظف بعد حصوله على إنذار   •

مكتوب أو أكثر، أو بعد ارتكابه مخالفة أو إساءة سلوك مهنية ُتعد من الخطورة بمكان لتبرر الفصل. والفصل 
هو أخطر إجراء تأديبي يمكن اتخاذه، حيث يتم تسريح الموظف بعد إخطاره وانتهاء مدة اإلخطار أو بدون 

إخطار مع دفع راتب مدة اإلخطار إليه.
الفصل المستعجل وُيلجأ إليه إذا ُأدين الموظف بارتكاب مخالفة خطيرة، أو إذا كان قد ُوجه إليه إنذار مكتوب   •

تكون  أن  ُيشترط  الخطيرة. وال  المخالفات  تندرج ضمن  أخرى  بمخالفة  ُأدين  إذا  أو  تنته مدته،  ولم  نهائي 
المخالفة األخيرة مرتبطة بالمخالفة التي أدت لتوجيه اإلنذار المكتوب النهائي إليه.

ومن التحديات التي تواجهها اإلدارة عدم كفاية عدد العاملين بالنظر إلى مقدار العمل المسند إليها. والتحّدي اآلخر 
هو الموقف العدائي من بعض الموظفين،وإن كان هذا الموقف قد تراجع بمرور الوقت.

ويعود التراجع في الموقف العدائي في األساس إلى األسباب التالية:

التزام فريق اإلدارة بالنزاهة مما جعل معظم العاملين يدركون أنه ال خيار أمامهم سوى االلتزام بالمعايير   •

المطلوبة من السلوك األخالقي.
برامج التوعية المستمرة بشأن المفاسد التي تترتب على االحتيال والفساد، والحاجة للتحلي بالوطنية.  •

وتؤدي هذه البرامج إلى ترسيخ ثقافة أخالقية شيًئا فشيًئا.  •

النهج الموضوعي الحيادي الذي تلتزم به إدارة الشؤون الداخلية في حربها ضد االحتيال والفساد، والذي   •

ال يسمح باإلضرار بأي موظف بسبب ادعاءات ليس لها أساس سليم. وال ُيستدعى أي موظف للرد على 
اتهامات إال في حالة وجود دليل على مخالفته لمدونة األخالقيات.

تتولى مهام الرقابة الداخلية في مصلحة الجمارك وحدة تنظيمية مستقلة هي وحدة الرقابة الداخلية.  
وُتِعدُّ وحدة الرقابة الداخلية تقارير على جميع صور الرقابة التي تنفذها.

وعلى حسب نتيجة أعمال الرقابة، يضم التقرير: اقتراحات، وتوصيات وتغييرات مقترحة في تنظيم العمل،   
وإجراءات لتطبيق القوانين أو القرارات الداخلية القائمة أو تعديلها، وتوصيات أخرى تهدف لالرتقاء بالعمل من حيث 
أو  الجمارك  تجاه موظفي  الجنائية  أو  التأديبية  القانونية  اإلجراءات  التخاذ  ومقترحات  والنزاهة،  والجودة  الكفاءة 
بإنهاء عملية الرقابة الداخلية بسبب عدم وجود أي مخالفات، وما إلى ذلك. وُترفع تقارير أعمال الرقابة التي تتم إلى 

مدير مصلحة الجمارك.

القانونية  للوائح  وفًقا  يتم  المصلحة  عمل  أن  من  للتحقق  وإجراءات  تدابير  الداخلية  الرقابة  وحدة  وتنفذ   
ا ومنعه، وتطبق في هذا الصدد إجراءات تأديبية  الوضعية. كما تتخذ أيًضا تدابير للكشف عن االحتيال والفساد داخليًّ
وغير ذلك. وإذا كشفت إجراءات الرقابة عن أن تصرفات أحد موظفي الجمارك تتوفر بها أركان إحدى المخالفات التي 
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تستوجب التأديب، تصدر األوامر لمديره المباشر لبدء اإلجراء التأديبي. وإذا ظهرت معلومات عن وجود عناصر لمخالفة 
جنائية في تصرفات أحد موظفي الجمارك، فإن المدير يرفع تقريًرا بذلك إلى قطاع اإلنفاذ والرقابة بالجمارك، لتتولى 
بدورها تحويله إلى السلطات المختصة وفًقا للوائح القانون الوضعي. وتجمع إجراءات وحدة الرقابة الداخلية بين 

اإلجراءات االستباقية واإلجراءات الالحقة.

العاملين  أو  الجمارك  موظف  فإن   ،)Law on the Customs Service( الجمارك  مصلحة  قانون  بموجب   
ا عن كل ما يخالف واجبات وظائفهم سواء مخالفة بسيطة أو خطيرة. بالجهاز اإلداري ُيساءلون تأديبيًّ

والتزامات  حقوق  ينظم  الذي  القانون  في  عليها  المنصوص  الوظيفة  واجبات  مخالفات  إلى  وباإلضافة   •
موظفي الجهاز اإلداري والعاملين بالدولة، فإن المخالفات البسيطة ُتعد أيًضا مخالفة للمعايير األخالقية 

ومدونة الجمارك لقواعد السلوك.
القانون  في  عليها  المنصوص  المخالفات  إلى  باإلضافة  تتضمن،  الوظيفة  لواجبات  الخطيرة  والمخالفات   •
المنظم لحقوق والتزامات موظفي الجهاز اإلداري وموظفي الدولة: أداء واجبات ال تتماشى مع واجبات 
وظيفته،  بواجبات  القيام  عن  تعطيله  أو  لهم  المصرح  الجمارك  موظفي  أحد  منع  الجمارك،  موظف 
وإساءة استغالل الزي أو الشارات أو األسلحة الرسمية في أثناء أداء واجبات الوظيفة أو فيما يتعلق بأداء 
االلتزام  رفض  أو  الكحول  عن  الكشف  لتحليل  بالخضوع  مكتوب  ألمر  االمتثال  ورفض  الوظيفة،  واجبات 
بأمر مكتوب للخضوع لفحص على يد متخصص للكشف عن أي آثار للكحول أو المخدرات، ورفض االمتثال 
لألوامر وتعليمات العمل الصادرة عن مصلحة الجمارك بخصوص تطبيق اللوائح فيما يتعلق بنطاق عمل 
المصلحة، استخدام المعلومات ألغراض غير رسمية بدون تصريح، ويشمل ذلك المعلومات التي تجمعها 
مصلحة الجمارك لغرض إنفاذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المهام المسندة إليها، وعدم االلتزام 
باإلجراءات الرسمية اإللزامية المتعلقة بإجراءات تحديد المسؤولية القانونية لموظف الجمارك )أي إخفاء 
مخالفات واجبات الوظيفة(، السلوكيات غير الالئقة في داخل مقار الجمارك أو خارجها بما يمس سمعة 
المصلحة، نشر معلومات كاذبة عن الجمارك للجمهور بما يمس سمعة المصلحة، وإعطاء بيانات غير دقيقة 

عن الحالة المالية ألحد موظفي الجمارك.
وتتبع مصلحة الجمارك بمونتينيجرو مجموعة اإلجراءات التي تهدف لتطبيق آلياتها لمكافحة الفساد التي   •

تجمع بين الدقة والتخطيط السليم والكفاءة.

الجمارك  مصلحة  تتخذ   ،)Law on Prevention of Corruption( الفساد  مكافحة  قانون  وبموجب   
النزاهة  برنامج يهدف لتشجيع  لتطبيق  النزاهة،  المحدد في خطة  النحو  تدابير قانونية وعملية، على  بمونتينيجرو 

وااللتزام باألخالقيات.

ويتولى تطبيق البرنامج األفراد والوحدات التنظيمية المسؤولة.  •
التي قد تكون  الوظائف  المعرضة للمخاطر، وتحدد  العمل  النزاهة منظمة بحيث توضح مجاالت  •  وخطة 
بمجاالت  عالقتها  بيان  مع  المخاطر  أنواع  وتحدد  العمل،  مجاالت  من  مجال  كل  في  للمخاطر  معرضة 
ووظائف معينة، وتنص على إجراءات الرقابة المعمول بها، مع تحديد أي مخاطر ال تغطيها تلك اإلجراءات، 
وتقدر خطورة تلك المخاطر التي ال تغطيها اإلجراءات، وتنص على اإلجراءات، سواء المقترحة أو المطبقة، 

للحد من المخاطر أو القضاء عليها، وبيان مدى التقدم المحرز في تطبيق اإلجراءات وحالة المخاطر.

وُتستخدم خطة النزاهة إلجراء تحليل منهجي للمؤسسة عن طريق تقييم لمخاطر الفساد في أماكن العمل   
والوحدات التنظيمية مع وضع خريطة للمخاطر بناء على ذلك.

ا عن تطبيق خطة  وبموجب قانون مكافحة الفساد، فإن مصلحة الجمارك في مونتينيجرو ترفع تقريًرا سنويًّ  •
النزاهة إلى هيئة مكافحة الفساد.
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وعند تحليل تطبيق خطة النزاهة في السنوات األربع السابقة يتضح أن تطبيق بعض اإلجراءات المحددة   
أسهم في خفض مخاطر الفساد وتقليل مخاطر المخالفات األخرى. وقد انخفضت احتماالت الفساد بنسبة %20 
في  الجمارك  مصلحة  فيه  بدأت  الذي  العام  وهو   2014 بعام  مقارنتها  عند   %33 وبنسبة   2016 بعام  مقارنًة 
مونتينيجرو في تطبيق خطة النزاهة. وعلى وجه التحديد، فإن عدد مأموريات العمل التي ُتَعدُّ مخاطر الفساد فيها 
ترتفع فيها  التي  العمل  وانخفض عدد مأموريات   ،2014 بعام  31% مقارنة  بمقدار  زاد  أو متوسطة قد  بسيطة 

مخاطر الفساد بنسبة 33% مقارنة بالفترة السابقة.

القانونية  السلوكيات غير  أنواع  المؤسسة من جميع  النزاهة وحماية  المتواصلة لتشجيع  وضمن جهودها   
وغير المقبولة، فإن مصلحة الجمارك في مونتينيجرو اعتمدت خطة النزاهة لعام 2018-2019. واستناًدا إلى تحليل 
لتطبيق إجراءات الجمارك الحالية، تم تحديد مجاالت المخاطر للخطة الجديدة والتي تشمل العامين التاليين. وبعد 
تقييم المخاطر وترتيبها، تم التوصل إلى 150 إجراء محدًدا للحد من مخاطر السلوكيات غير المقبولة )احتمال حدوث 

الفساد وغيره من أنواع الممارسات غير القانونية وغير األخالقية وأثر حدوث ذلك وتبعاته(.

تتولى هيئة التدقيق الداخلي )SAI( تقييم خدمات الضرائب والجمارك، وتباشر التحقيقات الداخلية المتعلقة   
التي  الخدمات  في  المسؤولين  إلى  مباشرة  التقارير  وُترسل  الخدمات.  تلك  على  القائمين  الموظفين  بسلوكيات 
خضعت للتقييم وإلى المديرين المسؤولين عنها. كما قد ُترسل النتائج أيًضا إلى مكتب النيابة العامة أو قد يترتب 

عليها رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة.

ووفًقا ألحكام المادة رقم )17( من المرسوم الملكي رقم 1998/1733، فإن تقارير تفتيش هيئة SAI على   
أعمال وزارة المالية والخدمة المدنية هي لالستخدام الداخلي فقط، ما لم تنص القواعد القانونية على خالف ذلك 

أو تطلب السلطات المختصة خالف ذلك1. 

وأعمال الرقابة الداخلية التي تباشرها الهيئة تهدف في األساس إلى منع السلوكيات المخالفة واكتشافها،   
وإن كان ذلك ال يلغي الحاجة إلى التصرف بعد حدوث الواقعة في حاالت معينة.

فإن   ،)Criminal Code( الجنائية  العقوبات  قانون  بموجب  جنائية  مخالفات  المسألة  تتضمن  لم  وما   
األساسي  النظام  بشأن  أبريل   12 في  الصادر   2007/7 رقم  القانون  من  السابع  الباب  عليها  ُيطبق  المخالفات 

.)Basic Statute of Public Employees( للموظفين العموميين

وينظم الباب السابع نظام التأديب المطبق على الموظفين العموميين وينص على اإلجراءات التأديبية التالية:

ا عزل الموظف، وذلك في حالة المخالفات الخطيرة جدًّ  •

ا، ويترتب على مثل هذا الفصل  الفصل التأديبي للموظفين غير المثبتين في حالة المخالفات الخطيرة جدًّ  •

عدم األهلية لعقد عمل جديد ألداء واجبات شبيهة بالتي كان يؤديها الموظف في عمله الذي ُفصل منه 
ا فصاًل تأديبيًّ

لمدة ال  المثبتين، وذلك  غير  الموظفين  حالة  الراتب في  وإيقاف  التوظيف  تعليق  أو  العمل  الوقف عن   •

1. وتباشر هيئة SAI القضايا اإلدارية، وال تشارك في القضايا التي ُتعرض على المحاكم إال بناء على طلب من السلطة القضائية.

إسبانيا
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تتجاوز ستة أعوام
النقل الجبري مع تغيير اإلقامة أو بدون تغييرها وذلك للمدة المحددة لكل حالة  •

إضافة نقاط سلبية لملف الموظف ويترتب على ذلك تراجع فرص الموظف المتعلقة بالمسار المهني أو   •

الترقيات أو الموافقة على طلبات النقل
اإلنذار  •

أي إجراءات أخرى منصوص عليها في القانون.  •

لتقييم  تقييم  بطاقات  وُتعد  أعوام،  ثالثة  كل  الوظيفية  المحاالت  من  مجال  لكل  المخاطر  خرائط  وُتعد   
اإلجراءات المعتمدة للحد من المخاطر.

خرائط  فإن  اإلجراءات،  في  التغيرات  أو  الجديدة  التشريعات  ضوء  في  الوقت  بمرور  تتغير  المخاطر  وألن   
اإلجراءات  انخفاض حدتها بسبب  أو  المخاطر  تفاقم  ولبيان  الموقف  التغير في  لتبين هذا  ُتعدل  الثالثية  المخاطر 
المعتمدة. وبالتالي، فإن التحديات تتغير، وبمرور الوقت، فإن التهديدات السائدة الوحيدة هي التهديدات العامة 
المتعلقة باألنشطة غير القانونية المحتملة من جانب أولئك الذين يقومون بالعمليات الجمركية )التخليص الجمركي 
للسلع والفحوصات المادية والعبور والتصدير الوهمي للسلع والممنوعات ...إلخ(. وفي الكثير من الحاالت فإن هذه 
األعمال ال يمكن أن تتم دون تواطؤ من موظفي الجمارك. وقد كشف تطبيق الرقابة الداخلية والتدقيق عن أنواع 
مختلفة من االحتيال، أبرزها ما يتعلق برد الضرائب على نحو غير مشروع بناء على التزوير والتالعب، واالطالع غير 

المسموح به على معلومات الضرائب أو الجمارك.

د مهامٌّ معينة تهدف للقضاء عليها أو الحد منها قدر اإلمكان. وفي  ولكل مخاطرة في خريطة المخاطر ُتَحدَّ  
االتجاه ذاته، فإن أعمال الجهات التابعة للجمارك بالتعاون مع الرقابة الداخلية تهدف للتحقق من التزام المشغلين 
ا في الحاالت التي تظهر فيها عالمات على  والموظفين العموميين باللوائح الجمركية. وُتعد التقارير وُتوزع داخليًّ
وجود احتيال مع وجود بعض المعلومات التي يمكن أن تمثل أدلة على ذلك. وتضم التقارير اقتراحات وتوصيات ُتوزع 
على الجهات التي قد تتأثر بمثل هذا االحتيال حتى تتخذ تدابير منعه. وبعد ذلك تتم متابعة االلتزام باالقتراحات 

والتوصيات.
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العالقة بالرقابة الخارجية

IV.
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يتولى وظيفة الرقابة الداخلية المكتب الفرعي للنزاهة والمعايير المهنية والذي يتبع قطاع النزاهة واألمن   
والضمان. وعندما ننظر لهذا القطاع نجد أنه يتبع المجموعة المؤسسية المسؤولة أمام وزير الهجرة وحماية الحدود. 
ا على مختلف جهات الحكومة األسترالية ويجوز له التحقيق  ويمارس مكتب أمين مظالم الكومونولث إشراًفا خارجيًّ
في الشكاوى المتعاقبة بإدارة الهجرة وحماية الحدود.يمكن ألمين المظالم في الكومنولث اكتشاف المشكالت 

المنهجية التي تنشأ عن الشكاوى.

المكتب الوطني األسترالي لمراجعة الحسابات هي وكالة تابعة للقطاع الحكومي وتخضع إلشراف خارجي.   
الخاصة  التدقيق  عمليات  وتنفيذ  األسترالية  الحكومية  بالوكاالت  الخاصة  المالية  الكشوف  تدقيق  مهامها  ومن 

باألداء التي ُعرضت على البرلمان.

فيما يلي استعراض إلطار العمل القانوني الذي يحدد العالقة بين المكتب الفرعي للنزاهة والمعايير المهنية   
والهيئات الحكومية األخرى.

المفوضية األسترالية للنزاهة في إنفاذ القانون

القانون الخاص بمفوض النزاهة في إنفاذ القانون لسنة 2006  •

اللوائح الخاصة بمفوض النزاهة في إنفاذ القانون لسنة 2017  •

القانون الخاص بقوة حماية الحدود األسرالية لسنة 2015  •

الشرطة الفيدرالية األسترالية، شرطة الوالية واإلدارات الشرطية لكل إقليم

ا( مذكرات التفاهم )تشكيل المبادئ التوجيهية لعالقات العمل الجماعية رسميًّ  •

بنود متنوعة من التشريعات الفيدرالية والخاصة بالواليات واألقاليم  •

رئيس النيابات العامة التابع للكومنولث

ا( مذكرات التفاهم )تشكيل المبادئ التوجيهية لعالقات العمل الجماعية رسميًّ  •

ُينص على الترتيبات الرسمية مع الهيئات الحكومية األخرى المسؤولة عن منع و/أو مقاضاة أعمال الفساد في:  

القانون الخاص بمفوض النزاهة في إنفاذ القانون لسنة 2006  •

اللوائح الخاصة بمفوض النزاهة في إنفاذ القانون لسنة 2017  •

القانون الخاص بقوة حماية الحدود األسترالية لعام 2015  •

اختصاص مفوض  دائرة  2015، توسعت  لعام  األسترالية  الحدود  بقوة حماية  الخاص  القانون  منذ تشريع   
النزاهة  الخاص بمفوض  القانون  الفقرات 19-23 من  الحدود. وخصوًصا في  الهجرة وحماية  وزارة  لتشمل  النزاهة 
في إنفاذ القانون لسنة 2006 التي تنص على أنه يجب على وزير الهجرة وحماية الحدود إخطار مفوض النزاهة بكل 
االدعاءات المرتبطة بفساد الموظفين. يتمتع مفوض النزاهة بالصالحية التي تمكنه من التحقيق في االدعاءات، 
سواء بمفرده أو بالتعاون مع وزارة الهجرة وحماية الحدود أو أي وكالة أخرى إلنفاذ القانون. لقد أسفرت الترتيبات 
التي أجريت مع رئيس النيابات العامة التابع للكومنولث والشرطة الفيدرالية األسترالية وشرطة الوالية واإلدارات 

الشرطية لكل إقليم عن صياغة مذكرة تفاهم )المبادئ التوجيهية الرسمية لعالقات العمل الجماعية(. 

أستراليا
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كندا

إن وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) ال تخضع لإلشراف البرلماني؛ لكنها تخضع للمساءلة من جانب   
الوزير. تخضع جميع وظائف الوكالة لمختلف آليات اللجوء القانوني، مثل المحاكم والهيئات القضائية.

اإلدارات،  داخل  بكفاءة  األمنية  األنشطة  الرؤساء  نواب  يدير  أن   )PGS( الحكومي  األمن  سياسة  تضمن   
ويساهمون في اإلدارة األمنية الفعالة على مستوى الحكومة، بما في ذلك األنشطة المرتبطة بالمعايير المهنية.

وفيما يتعلق بالعالقة مع الهيئات األخرى التي تتحمل مسؤولية منع و/أو اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد   
الوكاالت  مسؤوليات   – ب  الملحق  ضمن  الحكومي،  األمن  سياسة  في  بها  الخاصة  األحكام  على  ُينص  الفساد، 

األمنية الرئيسية1.  

ُتطبق وكالة خدمات الحدود الكندية ترتيبات مع غيرها من الهيئات من أجل مشاركة المعلومات وأنشطة   
إنفاذ القانون عند تنفيذ التكليف األساسي بحماية الحدود؛ لكنها ال تطبق مثل هذه الترتيبات للمسائل الداخلية 
المتعلقة بالفساد. عند تحديد قضايا الفساد الداخلية، تحضر شرطة الوالية القضائية وتتخذ قراًرا بشأن ما إذا كانت 

ستواصل التحقيق أم ال.

عندما يحيل قسم الموظفين الخاص بالمعايير األمنية والمهنية مسألة إلى شرطة الوالية القضائية، يقدم   
مع ذلك ملخص للحالة رفيع المستوى. ُتعقد مناقشات أولية على مستوى كبار الموظفين، يليها مناقشة تفصيلية 

للحالة ُتجرى على مستوى مسؤول التحقيق.

إذا تبين أن الموظف قد تورط في سلوك جنائي أو غير قانوني، ُيحال األمر إلى اإلدارة الشرطية المناسبة   
)بلدية أو إقليمية أو فيدرالية( لتحديد ما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق جنائي رسمي مبرر أم ال.

الوالية  شرطة  على  ا  نسبيًّ واالعتماد  الجنائي،  التحقيق  سلطة  غياب  هو  الشأن  هذا  في  التحديات  أحد   
القضائية التخاذ القرار فيما إذا كان ستواصل التحقيق أم ال. باإلضافة إلى ذلك، ال توجد سلطة قانونية تجبر الشركاء 

على تقديم أدلة إثبات.

تعتمد مديرية المعايير األمنية والمهنية )SPSD( على إقامة عالقة جيدة مع الشركاء بهدف تعزيز مشاركة   
المعلومات.

 https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=16578  .1
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جمهورية الكونغو الديمقراطية

تشتمل المديرية العامة للجمارك والضرائب  على مديرية للتدقيق الداخلي. ينفذ بعًضا من وظائف هذه   
المديرية أيًضا مديرية التحقيق ومكافحة االحتيال، وكذلك من جانب المديريات اإلقليمية.

تجري مديرية التدقيق الداخلي تحقيقات في كل حوادث سوء اإلدارة، مع التركيز على:

المحاسبة وتدقيق الحسابات المالية؛  •

تدقيق الحسابات الوظيفية؛  •

التحقق من صحة عمليات التخليص الجمركي.  •

ووفًقا لألحكام القانونية، يشمل اختصاصاتها ما يلي:

وضع خطة التدقيق السنوية المعتمدة وتطبيقها؛  •

والمذكرات  اإلدارية  والمنشورات  والتوجيهات  واللوائح  القوانين  تطبيق  وسرعة  توافق  مدى  مراقبة   •

والجداول الزمنية وسجالت اإلجراءات المختلفة المحددة لتمكين قطاع الجمارك من تلبية األهداف التي 
تحددها لها الحكومة؛

تقييم اإلجراءات واألساليب المستخدمة في إدارة و تشغيل الخدمات؛  •

حماية جميع األصول الجمركية؛  •

استخدام مخططات اإلدارة الشهرية من مختلف األقسام الجمركية؛  •

استخدام مختلف التقارير الخاصة بالمهام الُمنفذة سواء داخل الدولة أو خارجها؛  •

بالخبرات  االستعانة  إمكانية  )مع  الجمارك  قطاع  في  المستخدمة  المعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  مراقبة   •

الخارجية(.

ُتجرى عمليات اإلشراف على سلطة التحقيق الخاصة بالمديرية العامة للجمارك ومديرية التدقيق الداخلي 
التابعة لها من ِقبل المفتشية العامة للمالية وبعض المحاكم والهيئات القضائية واألقسام ذات الصلة.

ُيصاغ إطار العمل القانوني الذي يحدد العالقة مع الهيئات الحكومية األخرى بموجب ما يلي:

مرسوم القانون رقم 002/010 بتاريخ 20 أغسطس 2010 بشأن إنشاء قانون الجمارك؛  •

المرسوم الرئاسي رقم 2002/036 بتاريخ 28 مارس 2002 بشأن تحديد خدمات الجمارك؛  •

القوانين والمراسيم واألوامر الوزارية األخرى ذات الصلة.  •

أعمال  و/أو مقاضاة  منع  عن  المسؤولة  األخرى  الحكومية  الهيئات  مع  التالية  الرسمية  الترتيبات  ُتطبق 
الفساد، وخصوًصا مذكرة التفاهم التي تم إنجازها مع:

المركز الكونغولي لرصد األخالقيات المهنية )OSCEP(؛  •

الشرطة الوطنية؛  •

السلطات المرخص لها العمل على الحدود؛  •

السلطات األخرى المشاركة لقطاع الجمارك؛  •

االتفاقيات اإلدارية للتعاون المتبادل مع اإلدارات الجمركية في الدول المجاورة على وجه الخصوص.  •

يتم تبادل المعلومات المتعلقة باالحتيال والمضايقات والفساد في قطاع الجمارك مع الهيئات الحكومية   
األخرى، باستخدام وسائل االتصال المختلفة، بما في ذلك البريد اإللكتروني والبريد العادي.

من التحديات المحددة بالتعاون مع الهيئات الحكومية األخرى ذات الصلة هو عدم التفاهم وكذلك نقص   
المعلومات من هيئات الدولة األخرى. ُتتخذ بعض اإلجراءات ذات الصلة للتخفيف من هذه التحديات، ومنها: حوسبة 
 ASYCUDA نظام المعلومات في األقسام الحكومية األخرى، وإنشاء البرامج خاصة لمراقبة برامج التشغيل، مثل نظام

لقياس األداء )ASYPM( الذي يعد نظاًما مركزًيا لتقييم البضائع المستوردة )القناة البرتقالية(، وغير ذلك.
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هايتي

الداخلية  للرقابة  وحدة  للجمارك(  العامة  )اإلدارة   ”Administration Générale des Douanes” تمتلك   
الحفاظ على توحيد  الوحدة المسؤولة عن  التفتيش(، وهي  ُتعرف باسم “Direction de l’Inspection” )مديرية 

إجراءات التخليص الجمركي وإجراء أعمال التفتيش على شحنات البضائع والموظفين وبيئة العمل والمعدات.

تشتمل وزارة االقتصاد والمالية على كيانين يشرفان على مراقبة العمليات التي تقوم بها الجمارك هما:   
 Direction de l’Inspection Fiscaleو )IGF – المفتشية العامة للمالية( Inspection Générale des Finances

.)DIF – مفتشية الضرائب(

ال توجد عالقة مباشرة بين مديرية التفتيش والهيئات الحكومية األخرى المسؤولة عن مكافحة الفساد.   
بوجه عام، تجري مديرية التفتيش عمليات تحقيق وتدقيق، لكن المديرية العامة نفسها مسؤولة عن تدابير المتابعة 

المتخذة في ضوء التوصيات الواردة في التقارير.

بالهيئات  وعالقتها  بالنزاهة  يتعلق  فيما  الجمارك  اختصاص  يحدد  الذي  القانوني  العمل  إطار  يشتمل   
الحكومية األخرى على القوانين واألحكام القانونية ذات الصلة1.

تضع اإلدارة العامة للجمارك ترتيبات رسمية مع الهيئات الحكومية األخرى لمنع الفساد وقمعه.  
صيغت هذه الترتيبات في شكل قانون، وتتحدد عالقتها بالجمارك في شكل اتفاقية شراكة يحددها هذا القانون.

يتم تبادل المعلومات المتعلقة بالتهريب واالحتيال التجاري والفساد مع الهيئات الحكومية المعنية. في   
حاالت الفساد، قد تتدخل السلطات القضائية بشكل مباشر، بموافقة من المدير العام.وفي جميع الحاالت األخرى، 
ا.  يجب إجراء تحقيق إداري.وعند الحاجة، يمكن إحالة القضايا إلى خدمة النيابة العامة التخاذ أي إجراء آخر يعتبر ضروريًّ

الهيئات  مع  العالقة  في  التحديات  أحد  يمثل  القضائية  السلطات  داخل  الجمركية  المعرفة  نقص  كان   
الحكومية األخرى.

1. قانون الجمارك لعام 1987، المادة 237 وما بعدها؛ القانون الصادر في 27 أغسطس 1996 الذي ينص على اللوائح الخاصة بموظفي الجمارك؛ األمر الصادر في 11 أبريل 2013 الذي ينص على قواعد السلوك المهني المطبق على الموظفين 
العموميين؛ القانون الصادر في 12 فبراير 2008 بشأن إعالن أصول بعض فئات الشخصيات السياسية والموظفين العموميين وغيرهم من المسؤولين العموميين؛ المرسوم الصادر في 3 ديسمبر 2004 الذي ينص على القواعد التي تحكم عقود 
الخدمات العامة والتوريدات واألشغال؛ المرسوم الصادر في 17 مايو 2005 بشأن تنقيح الالئحة العامة للخدمة العامة؛ القانون الصادر في 13 نوفمبر 2013 بشأن فرض عقوبات على غسيل األموال وتمويل اإلرهاب؛ القانون الصادر في 7 مايو 

2014 بشأن منع وقمع الفساد في هايتي؛ قواعد السلوك المهني في اإلدارة العامة للجمارك
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تحتوي سلطة إيرادات ماالوي على وحدة الرقابة الداخلية، والتي تعرف باسم إدارة الشؤون الداخلية.  

في إطار الرقابة الخارجية، أنشئ مكتب ماالوي لمكافحة الفساد بموجب المادة 4 من قانون الممارسات   
الفاسدة لعام 1995 )الفصل 7:04 من قوانين ماالوي( وهو مخول باتخاذ التدابير الالزمة لمنع الممارسات الفاسدة 
والتحقيق فيها، سواء في الهيئات العامة والخاصة. ال يوجد إطار قانوني مباشر يحدد العالقة بين إدارة الشؤون 
في  اإليرادات  هيئة  كون  عن  النظر  بصرف  الفساد،  مكافحة  مكتب  مثل  األخرى،  الحكومية  والوكاالت  الداخلية 

ماالوي، كهيئة عامة، تقع ضمن اختصاصها.

تستخدم إدارة الشؤون الداخلية مذكرات التفاهم الحالية أو، في بعض الحاالت، تدخل في مذكرات جديدة   
مع الهيئات ذات الصلة، لتبادل المعلومات وإحالة القضايا التي ال تدخل في نطاق واليتها.

تتبادل إدارة الشؤون الداخلية المعلومات مع الوكاالت الحكومية األخرى، بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر:

مكتب مكافحة الفساد، بشأن جميع المسائل المتعلقة بالممارسات الفاسدة؛  •

هيئة االستخبارات المالية، بشأن غسل األموال واستخبارات تمويل اإلرهاب؛  •

مجلس إدارة اإلعالنات الرسمية لمديري الشؤون العامة بشأن االستحواذ المشبوه للممتلكات / الثروة   •

الذي ال يتناسب مع مصادر الدخل المعروفة للموظفين العموميين )بمن فيهم موظفو مصلحة اإليرادات 
في ماالوي(؛ و

الشرطة، بشأن المعلومات المتعلقة باألمور التي تندرج تحت قانون العقوبات )الفصل: 7:01 من قوانين   •

ماالوي(.

يعتمد قرار إحالة القضايا إلى النظراء الخارجيين إلى حد كبير على طبيعة القضية المعنية. على سبيل المثال،   
يتم إحالة جميع الحاالت التي تشير إلى ممارسة فاسدة إلى مكتب مكافحة الفساد، في حين يتم إبالغ الشرطة 
المالية بجميع الحاالت التي تشير إلى االحتيال. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن إحالة القضايا إلى هذه الوكاالت ال 
يمنع السلطة من المضي في اإلجراءات التأديبية الداخلية ضد الموظف المعني، وعلى أساس نفس الوقائع. وتجدر 
اإلشارة كذلك إلى أن البراءة من جريمة جنائية ال تبطل نتائج الجلسة التأديبية الداخلية، حيث أن هذه األخيرة تتطلب 

معايير إثبات مختلفة لمعايير المحاكمة الجنائية.

إدارة  بين  العالقة  يحكم  مباشر  قانوني  إطار  فيها  يوجد  التي ال  الحاالت  بعض  للتحديات، هناك  بالنسبة   
الشؤون الداخلية والوكاالت الحكومية األخرى. تستخدم إدارة الشؤون الداخلية مذكرات التفاهم الحالية أو، في 
بعض الحاالت، تدخل في مذكرات جديدة مع الهيئات ذات الصلة، لتبادل المعلومات وإحالة القضايا التي ال تدخل 

في نطاق واليتها.

ماالوي
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بيرو

للرقابة  التنظيمي  الهيكل  من  جزًءا   (OFELCCOR) الفساد  ومكافحة  األخالقيات  تعزيز  مكتب  يعد   
اإلجراءات  وتطوير  تعزيز  عن  المسؤول  هو   OFELCCOR مكتب   .)SUNAT( والضرائب  الجمارك  إلدارة  الوطنية 
 ،)OCI( النزاهة والسلوك األخالقي لموظفي اإلدارة. توجد أيًضا وحدة الرقابة المؤسسية  المصممة لتعزيز مبدأ 

التي تتحمل مسؤولية حماية إدارة الموارد المؤسسية على النحو الصحيح.

التقارير  إدارتها وطني، وتقدم  لذلك فإن نطاق  الوطنية.  للرقابة  تابعة  يمثل وحدة   OFELCCOR مكتب  
الخاصة بنتائجها - عند الحاجة - إلى المراقب الوطني، ونائب المراقب الوطني للرقابة على الجمارك، ونائب المراقب 
الوطني للرقابة على الضرائب الداخلية، والرقابة الوطنية على اإلدارة والمالية. وحدة الرقابة المؤسسية هي هيئة 
تابعة للرقابة الوطنية، وُتعد التقارير الخاصة بنتائج ضوابطها لتقدمها إلى المراقب المالي العام للجمهورية، وإلى 
رئيس الكيان والقطاع، عند الحاجة لذلك. تجري كل من وحدة الرقابة المؤسسية ومكتب OFELCCOR تحقيقات 
بسلطات  تنظيمية  وحدة  أي  تتمتع  ال  اإلدارة.  ووظائف  بتنظيم  الخاصة  اللوائح  تحددها  التي  مهامهما  لمتابعة 

االعتقال.

منظومة  من  جزًءا  تمثل  لإلدارة  التابعة  المؤسسية  الرقابة  وحدة  فإن  الخارجي،  باإلشراف  يتعلق  وفيما   
2015-CG/-007 رقم  التوجيه  من   7.1.7 القسم  في  الواردة  األحكام  مع  يتوافق  بما  ولكن  الوطنية.  الرقابة 
رقم العام  المالي  المراقب  مكتب  من  بقرار  المعتمد  المؤسسية”(،  الرقابة  وحدات  بشأن  )“توجيه   PROCAL 

 CG-2015--335. وبناًء على ذلك، تقدم تقاريرها على مستوى الوظائف إلى المراقب المالي العام للجمهورية، 
هذا فضال عن أنها مطالبة بالوفاء بواجباتها وفًقا للقواعد واألحكام التي يحددها المراقب المالي العام. لقد ُوضع 

إطار عمل قانوني ذي صلة تحقيًقا لهذه الغاية 1.

يطلب مكتب OFELCCOR المعلومات الداعمة من الكيانات األخرى عبر البريد اإللكتروني أو المستندات   
المادية. وتكون مثل هذه المعلومات ضرورية إذا لزم تقديمها كدليل في التحقيقات )على سبيل المثال، طلبات 
أيًضا مع  تبادل المعلومات  المالية(. يتم  الوطنية للهجرة/وحدة االستخبارات  الرقابة  للحصول على معلومات من 
في  التحقيق  في  هذا  المعلومات  تبادل  يسهم  المعلقة؛  القضائية  باإلجراءات  يتعلق  فيما  العام  النائب  مكتب 
القضية، أو يلبي طلب الحصول على المعلومات. الهدف الوحيد من تبادل المعلومات هو تقديم الدعم بين وحدات 
الرقابة المؤسسية في مختلف الهيئات العامة التي تشكل منظومة الرقابة الوطنية. إذ قد تحتاج هذه الهيئات إلى 

معلومات جمركية أو معلومات عن الضرائب الداخلية ال تخضع للحماية بموجب مبدأ االحتراز.

“سجل  باستخدام  وذلك  الوزراء،  مجلس  رئاسة  إلى  مؤسسية  معلومات   OFELCCOR مكتب  يقدم   
اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بالفساد” )REPRAC(. هذا السجل هو أداة لجمع المعلومات، يحكمها القرار الوزاري 
PCM/SGP-002-2012، والذي يطالب جميع كيانات السلطة  PCM-298-2012 الذي اعتمد التوجيه رقم  رقم 
التنفيذية باإلبالغ عن جميع العمليات السارية واإلجراءات التأديبية التي تشمل موظفيها. إن الهدف من السجل هو 
توفير إحصائيات موثوقة لإلفادة باإلجراءات التي تساعد على تحسين أو تصحيح سلوكيات الموظفين العموميين، 
سواء في عالقتهم مع المواطنين أو داخل مؤسساتهم. ُترسل البيانات كل ثالثة أشهر إلى وحدة التنسيق العامة 
التابعة للجنة مكافحة الفساد رفيعة المستوى )CAN(. يجب إرسال المعلومات التالية: عدد الموظفين المعاقبين؛ 
ونوع العقوبة الموقعة؛ والقواعد المنتهكة )المرتبطة بالفساد(؛ وعدد العمليات اإلدارية الجارية، وعدد العمليات 
التي أدت إلى شكاوى تتعلق بجرائم، والوقت المستغرق لحل العملية، وعدد الحاالت المستخدمة مع كل طريقة.

1. القانون رقم29976، »القانون المؤسس للجنة مكافحة الفساد رفيعة المستوى«، والتي تتمثل مهامها في: اقتراح سياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل لمنع ومكافحة الفساد سواء بين القطاعات أو بين الحكومات. مقترح لخطة 
وطنية لمكافحة الفساد. القانون رقم 27785 ، الصادر بتاريخ 2002/07/13 - القانون األساسي لمنظومة الرقابة الوطنية والمراقب المالي العام للجمهورية. القانون رقم 208716 ، الصادر بتاريخ 2006/03/27 – قانون الرقابة الداخلية للكيانات 

الحكومية. التوجيه رقم CG/GPROD-011-2015  – منطقة خدمة الشكاوى المعتمدة بقرار من الرقابة المالية يحمل رقمCG-268-2015 ، بتاريخ 2015/09/04.
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روسيا االتحادية

 )FCS( التابعة لدائرة الجمارك الفيدرالية (CSSD) لقد ُكلفت مديرية الخدمة المدنية وشؤون الموظفين  
سلطات  وموظفي  المسؤولين  بامتثال  والمرتبطة  األخرى،  والجرائم  الفساد  بمكافحة  المرتبطة  المهام  ببعض 
الجمارك والمؤسسات والمكاتب التمثيلية وممثلي مصلحة الجمارك في روسيا االتحادية في الدول األجنبية، بـ: 
االلتزامات والقيود والمحظورات والمتطلبات المتعلقة بمنع و/أو حل تضارب المصالح المنصوص عليه في قانون 

روسيا االتحادية “حول الخدمة المدنية”.

لدائرة  المركزي  المكتب  في  تشغيلية  وحدة  تمثل  والتي   ،(ACD) الفساد  مكافحة  مديرية  أيًضا  توجد   
الفساد وضمان  مكافحة  إلى  الرامية  التحقيق  بأنشطة  للقيام  بصالحيات  وتتمتع  روسيا،  الفيدرالية في  الجمارك 

األمن الداخلي لسلطات الجمارك في روسيا االتحادية.

تنظيميتين  وحدتين  الفساد  مكافحة  ومديرية  الموظفين  المدنية وشؤون  الخدمة  مديرية  من  كل  تعتبر   
تابعتين لدائرة الجمارك الفيدرالية. يرأس المديريات رؤساء المديريات، الذين يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى رئيس 
قبل  من  الفساد  لمكافحة  منها  المتفرعة  والوحدات  الفساد  مكافحة  مديرية  تشارك  الفيدرالية.  الجمارك  دائرة 
سلطات الجمارك في إجراءات التحقيق. إذ يتخذون خطوات التحقيق ويقدمون الدعم التشغيلي للقضايا الجنائية 
عندما ُيطلب منهم ذلك من ِقبل سلطة تحقيق أو محقق أو رئيس هيئة تحقيق أو بموجب قرار من المحكمة.ال 
تتمتع وحدات مكافحة الفساد بسلطات االعتقال. ال تحظى مديرية الخدمة المدنية وشؤون الموظفين بأي سلطة 

تمكنها من تنفيذ إجراءات التحقيق أو سلطة االعتقال.

عمليات  وإجراء  التقارير  إرسال  تتضمن  والتي  الفساد،  لمكافحة  الفيدرالية  الجمارك  دائرة  أنشطة  تخضع   
التدقيق وتنفيذ الخطط، للمراقبة من قبل السلطات العامة التالية: المكتب التنفيذي لحكومة روسيا االتحادية، 
ومكتب النائب العام في روسيا االتحادية، وغرفة مراجعة الحسابات في روسيا االتحادية، ووزارة المالية في روسيا 
االتحادية، ووزارة العمل والحماية االجتماعية في روسيا االتحادية، ووزارة التنمية االقتصادية في روسيا االتحادية.

الفيدرالية  الجمارك  دائرة  تراقب  الفساد،  بشأن مكافحة  االتحادية  روسيا  المطبقة في  للتشريعات  وفًقا   
المراسيم التي يصدرها رئيس روسيا االتحادية، والتعليمات والتكليفات الصادرة عن حكومة روسيا االتحادية.

اإلدارات والمعنية بمكافحة  بين  الداخلية  العمل  الفيدرالية في مجموعات  الجمارك  دائرة  يشارك ممثلو   
دائرة  تشارك  ذلك،  على  االتحادية. عالوة  روسيا  وحكومة  العام  النائب  مكتب  ينظمه  الذي  النحو  على  الفساد، 
الجمارك الفيدرالية في برنامج “إصالح أنشطة الرقابة واإلشراف”. هذا هو البرنامج الحكومي الذي وضعته روسيا 

االتحادية والذي سيستمر حتى عام 2025.

وضعت دائرة الجمارك الفيدرالية خطة موحدة للمشروعات ذات األولوية المشتركة بين اإلدارات، تحمل   
اسم “إصالح أنشطة الرقابة واإلشراف في دائرة الجمارك الفيدرالية”، وقد أعتمدت هذه الخطة كجزء من خطة 
العمل الرامية لتنفيذ البرامج ذات األولوية. تشتمل الخطة الموحدة لدائرة الجمارك الفيدرالية على أولوية مشروع 
جوازات السفر الذي وضعته مديرية الخدمة المدنية وشؤون الموظفين، والتي تحمل اسم “تنفيذ نظام للتنبيه ضد 
التنبيه هذا وضع مخططات  نظام  تطبيق  يتطلب  واإلشراف ومنعها”.  الرقابة  أنشطة  الفاسدة في  الممارسات 
توضح مخاطر الفساد. ويتطلب كذلك مجموعة من التدابير القانونية والتنظيمية التي من شأنها أن تقلل من هذه 
المخاطر. ُتصنف هذه التدابير بحسب فئة الوظيفة وسلطة اتخاذ القرارات اإلدارية التي تنطوي على مخاطر في إطار 
تنظيم التدابير الرقابية واإلشرافية في المكتب المركزي، على مستوى رؤوساء الهيئات اإلقليمية، وعلى مستوى 

موظفي التفتيش.
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األمريكية  المتحدة  الواليات 

في دائرة الجمارك وحماية الحدود األمريكية )CBP(، ُتعرف وحدة الرقابة الداخلية باسم مكتب المسؤولية   
2015 ُيعرف باسم مكتب الشؤون الداخلية. يترأس مكتب المسؤولية  المهنية )OPR(. وكان المكتب حتى عام 

المهنية مساعد مفوض يقدم تقاريره مباشرًة إلى مفوض دائرة الجمارك وحماية الحدود.

تتمثل مهمة مكتب المسؤولية المهنية في حماية وتعزيز نزاهة وأمن العاملين في دائرة الجمارك وحماية   
الحدود. لذلك فإنه يجري تحقيقات أساسية لمقدمي الطلبات والموظفين، وفحوصات كشف الكذب للمتقدمين 
االحترازي،  الكشف  وبرامج  التصرف،  الفساد وسوء  بشأن  والتحليل  بالبحث  ويقوم  القانون،  إنفاذ  وظائف  لشغل 
الحدود  وحماية  الجمارك  دائرة  معلومات  وأمن  والجنائي(،  )اإلداري  المزعوم  التصرف  سوء  في  والتحقيقات 

والعمليات والمرافق. يتمتع المحققون الجنائيون في مكتب المسؤولية المهنية بسلطتي التحقيق واالعتقال.

يتحمل مكتب المساءلة العام ومكتب المفتش العام )OIG( في وزارة األمن الوطني )DHS( مسؤولية اإلشراف   
الخارجي. ُيخول مكتب المفتش العام في وزارة األمن الوطني بموجب قانون المفتش العام لعام 1978 وقانون األمن 
الوطني لعام 2002 التحقيق في مزاعم سوء سلوك الموظفين. يتمتع مكتب التحقيقات الفيدرالي )FBI( أيًضا بالسلطة 
القضائية التي تمكنها من التحقيق في الفساد العام والحدودي، وتحقق في هذه األنواع من المزاعم كجزء من فرق 
العمل المعنية بالفساد العام والفساد الحدودي )PCTF / BCTF(. ويشارك كل من مكتب المفتش العام في وزارة 

األمن الوطني ومكتب المسؤولية المهنية في دائرة الجمارك وحماية الحدود ضمن فرق العمل هذه.

تشكلت العالقة بين مكتب المسؤولية المهنية في دائرة الجمارك وحماية الحدود ومكتب المفتش العام   
في وزارة األمن الوطني بموجب التوجيه اإلداري رقم 810، والذي ينص على أن مكتب المفتش العام في وزارة 
األمن الوطني له الحق في إصدار الرفض األول في جميع القضايا المتعلقة بسوء سلوك الموظفين المتورط فيها 

موظفو دائرة الجمارك وحماية الحدود.

وتحت مظلة نظام موحد، ُتسجل جميع ادعاءات سوء السلوك في قاعدة بيانات آمنة مركزية. ُتحال جميع   
االدعاءات فوًرا إلى مكتب المفتش العام بوزارة األمن الوطني للحصول على قرار بالتحقيق فيها. وبموجب السياسة 
الخاصة بوزارة األمن الوطني، يحتفظ مكتب المفتش العام بحق الرفض األول فيما يتعلق بجميع االدعاءات المتورط 
فيها موظفي وزارة األمن الوطني. بعد ذلك، ُترجع االدعاءات المرفوض التحقيق فيها من قبل وزارة األمن الوطني 

إلى مكتب المسؤولية المهنية في دائرة الجمارك وحماية الحدود للتعامل معها بالشكل المالئم.

بالنسبة للتحديات التي تعرضت لها العالقة مع مكتب المفتش العام في وزارة األمن الوطني، فإنه وفي   
مكتب  بأن  علم  على  الحدود  وحماية  الجمارك  دائرة  المهنية في  المسؤولية  مكتب  يكون  ال  قد  الحاالت  بعض 

المفتش العام في وزارة األمن الوطني يحقق مع أحد موظفيها.

إذا كشفت إحدى المراجعات الوظيفية أن ثمة موظف قد ارتكب أفعاال مقترنة بجريمة أو مخالفة إدارية،   
فإنه ينبغي لرئيس سلطة الجمارك ضمان أن وحدات مكافحة الفساد ترسل نسًخا معتمدة من المواد المستلمة إلى 
هيئات المتابعة أو سلطات التحقيق التمهيدية أو قضاة المحكمة أو الهيئات أو المسؤولين المرخص لهم فحص 

القضايا المتعلقة بالمخالفات اإلدارية.

وبناًء على النتائج التي توصلت إليها عمليات فحص اإلخطارات التي تلقتها سلطات الجمارك، وكذلك على   
تقارير المواطنين والمنظمات التي تزعم بوقوع فساد، ُترسل المواد إلى سلطات إنفاذ القانون والتحقيق واالدعاء. 

تشرع هذه الجهات في فحص القضايا الجنائية وفرض المسؤولية الجنائية على المسؤولين المذنبين.
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مشاركة الممارسات 
الجيدة مع األعضاء 

اآلخرين.

V.
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ليتوانيا

ليتوانيا في ديسمبر  دائرة جمارك جمهورية  الرشوة في  الداخلي عن محاوالت  إنشاء نظام لإلبالغ  تم   
2012، عندما اشتبه في تورط 33 من موظفي الجمارك في أحد الوظائف الجمركية في أعمال إجرامية ذات طبيعة 

2014 هذا النظام كنموذج ألفضل  3 فبراير  فاسدة. ذكر تقرير االتحاد األوروبي لمكافحة الفساد الذي ُنشر في 
الممارسات. إذ إن نظام اإلبالغ الداخلي هذا يشتمل على تسجيل موظف الجمارك، في نموذج خاص، الحاالت التي 
المدير  إخطار  لواجباته، ويشمل  أدائه  إطار  تفتيش جمركي في  أو  بمراقبة  أثناء قيامه  أمواال  يتلقى  أو  يعثر فيها 
التنفيذي. ُتنظم اإلجراءات التي يتخذها الرئيس التنفيذي وفًقا لألمر رقم B-711 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2015 عن 
المدير العام لدائرة الجمارك بشأن الموافقة على التوصيات الخاصة  بسلوكيات موظفي الجمارك عند الكشف عن 
األموال أو استالمها أثناء مراقبة الجمارك أو التفتيش. ينص األمر رقم B-711 على أنه في الحاالت التي يكتشف 
فيها موظف الجمارك أو يتلقى أمواال أثناء قيامه بمراقبة أو تفتيش جمركي فإن يجب دائًما إجراء فحص دقيق 
للسيارة التي ُأعطي سائقها األموال. كما ينص على أنه و مع مراعاة المخاطر المحددة والقدرات التقنية المتاحة، 
ينبغي أن تخضع حمولة السيارة أيًضا لفحص دقيق. ال ينظم هذا األمر سلوكيات الرئيس التنفيذي في مثل هذه 

الحاالت فحسب، وإنما ينظم أيًضا سلوكيات موظفي الجمارك المعنيين.

في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من خطر االحتيال والفساد، طورت هيئة اإليرادات في ماالوي أيًضا   
إجراءات التدخل التالية.

فحص أساسي للمعينين الجدد

في بعض األحيان، يمكن أن تعزى مشاكل النزاهة داخل أي منظمة إلى نقاط الضعف التي تعتري إجراءات   
الخاصة بها بحيث تضمن أن تقضي  التوظيف  ا بمراجعة سياسة  التوظيف. تقوم هيئة اإليرادات في ماالوي حاليًّ
تماًما على توظيف الموظفين الذين يفتقرون إلى النزاهة. تولت وزارة الشؤون الداخلية دور فحص جميع الموظفين 
المحتملين قبل تعيينهم. تتجاوز عملية التدقيق اإلجراءات المعتادة التي يتخذها قسم الموارد البشرية المتمثلة في 

االتصال بالضامنين وأصحاب العمل السابقين، لتشمل فحص السجالت الجنائية.

ميثاق خدمة العمالء

التي  الخدمة  العريضة لمعايير  وضعت هيئة اإليرادات في ماالوي ميثاًقا لخدمة العمالء يحدد الخطوط   
تسهيل  إلى  الميثاق  يهدف  العمالء.  مع  التواصل  على  أساًسا  تنطوي  والتي  الرئيسية  النشاط  مجاالت  تحكم 
الشفافية المتزايدة والمساءلة في القرارات التي تتخذها هيئة اإليرادات في ماالوي، وخاصة تلك التي تؤثر بشكل 
مباشر على عمالئها وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وهذا من شأنه أن يضمن أن يجد الموظفون صعوبة في التالعب 

بالنظام، وبالتالي تقليل مخاطر الفساد.

ماالوي
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إدارة المواد

أهدافها  تحقيق  في  مساهماتهم  على  الموظفين  ومكافأة  بتقدير  ماالوي  في  اإليرادات  هيئة  تقوم   
نظاًما  ماالوي  في  اإليرادات  هيئة  ابتكرت  المكافأة،  معايير  شفافية  لضمان  منها  محاولة  وفي  االستراتيجية. 
للمكافآت يعتمد على الكفاءة، ُيعرف باسم بطاقة النقاط المتوازنة، حيث يتم تقييم الموظف استناًدا إلى أهداف 

العمل المتفق عليها مسبًقا.

والهدف  لذلك.  وفًقا  بمشاركة كل موظف ومكافأته  االعتراف  لضمان  المبذول  الجهد  يعكس  كل هذا   
من ذلك هو ضمان عدم توفر الفرصة، داخل النظام، إلثارة استياء الموظفين الذين قد يخربون أنشطة الهيئة على 

المدى الطويل. باإلضافة إلى ذلك، يتوقع أن يعزز نظام المكافآت الشفاف روح العمل الجاد.

الميكنة

قد لوحظ أن ميكنة أو حوسبة وظائف الجمارك يمكن أن يحسن من الكفاءة والفعالية، وربما يقضي على   
الكثير من فرص الفساد. فقد اكُتِشف أيًضا أن الميكنة

 يمكن أن تعزز من مستوى المساءلة، وبل ويمكن أن توفر مسار لتتبع عمليات التدقيق بحيث يمكن القيام بعمليات 
المراقبة الالحقة ومراجعة القرارات اإلدارية وممارسة السلطة التقديرية الرسمية.

لقد تقرر أن تتضمن مبادرة الميكنة األولية دمج أنظمة اإليرادات والمحاسبة. وقد نما إلى علمنا أن مركز   
معالجة البيانات )DPC( المستخدم حديًثا يخطو خطوات إيجابية في القضاء على فرص الفساد، وذلك لعدم وجود 
اتصال مباشر بين موظفي الجمارك والعمالء.غير أنه لوحظت مشكالت تتعلق بالتأخير في إصدار اإلقرارات الجمركية، 

وال يزال األمر يتطلب المراجعة من أجل تقليل أوقات إصدار هذه اإلقرارات.

لكن، ينبغي االعتراف بأن المراقبة المستمرة إلجراءات التدخل هذه أمر يحمل أهمية كبيرة: اكتشفت هيئة   
البريد اإللكتروني  المستوردين عبر  التواصل مع  يزالون قادرين على  الموظفين ال  أن بعض  اإليرادات في ماالوي 

الخاص، والتفاوض على الرشاوى للتغاضي عن المعلومات، األمر الذي يؤدي إلى خسارة اإليرادات.

األخالق والثقافة التنظيمية

ا  في مكافحة الفساد في  البشرية يؤدي دوًرا رئيسيًّ إن تنفيذ سياسات وإجراءات سليمة إلدارة الموارد   
قطاع الجمارك. وفيما يلي بعض ممارسات إدارة الموارد البشرية التي أثبتت أنها مفيدة للسيطرة على الفساد في 

قطاع الجمارك أو القضاء عليه:

توفير رواتب كافية ومكافآت وشروط أخرى تضمن أن يحافظ الموظفون علىمستوى معيشي الئق يليق بهم؛  •

توظيف واالستبقاء على األفراد الذين يتمتعون بمستوى عاٍل من معايير النزاهة بل ومن المرجح أن يحافظوا   •

على هذا المستوى؛
ضمان خلو إجراءات اختيار وترقية الموظفين من أشكال التحيز أو المحسوبية، واعتمادها على مبدأ الكفاءة؛  •

التأكد من أن القرارات المتعلقة بنشر الموظفين وتناوبهم ونقلهم تأخذ في االعتبار الحاجة إلى الحد من   •

الفرص المتاحة للموظفين لشغل المناصب الحساسة لفترات زمنية طويلة.

مستوى  على  تحافظ  أن  يمكن  التي  المكافآت  خاصة  وبصفة  المناسبة،  التوظيف  شروط  أن  لوحظ  لقد   
معيشي معقول، هو أمر شديد األهمية. وبطبيعة الحال فإنه من المرجح أن تكون العقوبات الشديدة المرتبطة 
بانتهاك قواعد السلوك مقبولة في ظل الظروف التي يتم فيها تقدير ببيئة العمل الصعبة والمستويات المطلوبة 

من النزاهة عبر مكافآت أساسية.
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موريشيوس 

مونتينيجرو

إدارة مخاطر الفساد

تحديد الوحدات التشغيلية في جميع أنحاء المنظمة التي بها احتماليه كبيرة للتعرض المحتمل للممارسات   
هذه  لتخفيف  الوحدات   / اإلدارات  تلك  داخل  الكافية  الموحدة  التشغيل  إجراءات  وجود  ضمان  بهدف  الفاسدة، 
المخاطر، وبالتالي توفير إطار / تدابير مناسبة لمكافحة الفساد التي من خاللها عمليات يتم تنفيذها، بهدف تشجيع 

بيئة خالية من الفساد.

اللجنة االستشارية للنزاهة

لاللتقاء ومناقشة  المصلحة  للمنظمة وأصحاب  توفير منصة  للنزاهة بهدف  اللجنة االستشارية  إنشاء  تم   
نزاهة الخدمات التي تقدمها المنظمة. اللجنة ذات طبيعة استشارية وتقدم تقارير إلى المجلس.

تجديد التدريب على النزاهة واألخالق

التنفيذيه. هذا  للوظائف  التدريب  لجميع  التدريبي  المنهج  جزًءا من  واألخالق  النزاهة  على  التدريب  أصبح   
يضمن أن التدريب على النزاهة واألخالق ال يتم مرة واحدة فقط، بل هي عملية مستمرة تجذب انتباه الموظفين 

بشكل مستمر إلى مخاطر انعدام النزاهة التي يواجهونها في بيئتهم.

اختبارات  ابتكرت  النزاهة. فقد  لتطوير مستوى  الجمارك في مونتينيجرو بصدد وضع معايير جديدة  إدارة   
النزاهة التي تجريها لموظفي الجمارك - وهو ما يمثل فكرة جديدة ومبتكرة لتعزيز النزاهة واإلدارة الفعالة للموارد 
البشرية، وكذلك لتقليل المخاطر الناجمة عن السلوكيات غير المقبولة. أدركت إدارة جمارك في مونتينيجرو أهمية 
هذه االختبارات بشكل خاص وفائدتها في اختيار الموظفين المرشحين لكل من المناصب اإلدارية )حيثما يكون من 
المتوقع أن يؤدي الموظفون أنشطة وإجراءات مؤسسية مبتكرة(، و الوظائف المرتبطة بعمليات التشغيل )حيثما 

يمكن تحديد فرص هائلة لوقوع مخاطر وأنواع أخرى من السلوكيات غير القانونية وغير األخالقية(.

تجري وحدة الرقابة الداخلية اختبارات النزاهة على المرشحين لمناصب محددة، استناًدا إلى خريطة المخاطر   
وبالتعاون مع الخبراء النفسيين. تعتبر خريطة المخاطر جزًءا ال يتجزأ من خطة النزاهة وتشكل األساس الذي يمكن من 
خالله الحصول على آراء دقيقة حول الشخصية المرشحة من وجهات نظر مختلفة. ُتجرى هذه االختبارات باستخدام 
األدوات واإلجراءات النفسية، التي إلى جانب تقييمها للمشاركين، تشير أيًضا إلى نقاط قوتهم وضعفهم وتقترح 
خط سير عملهم. توفر اختبارات النزاهة صورة أوضح عن إمكانيات وجودة الموارد البشرية في إدارة الجمارك. وتوفر 

كذلك إمكانية لمراقبة صفات وخصائص الموظفين من حيث التطوير الوظيفي الشخصي.

وفًقا لالحتياجات التي عبرت عنها إدارة الجمارك واإلمكانيات الفعلية للموظفين، تساعد اختبارات النزاهة   
الموظفين؛ وتطوير قدراتهم لتحديد  الفساد من جانب  التخصص؛ وتقوية سلوكيات مكافحة  برامج  في: تخطيط 
المشكالت األخالقية وحلها؛ وتحديد لمواقف التي ربما تتعرض لخطر الفساد داخل بيئة العمل؛ وتشجيع وتطبيق 

التدابير التي من شأنها أن تقلل المخاطر الناجمة عن سلوكيات الموظفين غير المقبولة.
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الواليات المتحدة األمريكية

ُتطبق ممارسات مثلى/خاصة بالعمل في دائرة الجمارك وحماية الحدود األمريكية )CBP( في البيئة التي   
يعمل فيها فريق العمل المعني بالفساد على الحدود مع وكاالت إنفاذ القانون الفيدرالية والحكومية والمحلية 
األخرى. أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي 22 فرق عمل معنية بالفساد على الحدود منتشرين على مستوى الدولة. 
تضم هذه الفرق ممثلين من مكتب المفتش العام التابع لوزارة األمن الوطني، ومكاتب متعددة لحماية الجمارك 
واألسلحة  والتبغ  بالكحوليات  االتجار  مكافحة  ومكتب  المخدرات،  مكافحة  وإدارة  النقل،  أمن  وإدارة  والحدود، 
النارية والمتفجرات، والمكتب األمريكي إلنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعني بالمسؤولية المهنية، وغيرها من 
وكاالت إنفاذ القانون الحكومية والمحلية. يتكاتف أعضاء فرق العمل هذه من أجل محاربة الموظفين الفاسدين، 
على مستوى عمليات التشغيل ومن خالل تبادل المعلومات واالستخبارات، فضال عن استخدام تحليل االتجاهات 

والدروس المستفادة وأفضل الممارسات.

ال شك أن االمتثال لقواعد السلوك المهني من جانب موظفي الجمارك والموظفين الحكوميين وتوفير   
األنشطة التثقيفية يشكالن عنصرين أساسيين في آليات العمل الوقائية. تبنت إدارة الجمارك في مونتينيجرو قواعد 
السلوك المهني في عام 2012، والتي أعقبها إنشاء مجلس لألخالقيات. كما عّينت أيًضا مفوضين إقليميين لتقييم 
السلوك األخالقي، الذين ال يتوانون في مراقبة تطبيق المعايير الخاصة بقواعد السلوك المهني واالمتثال إليها. 
باإلضافة إلى ذلك، ُتجرى أنشطة تثقيفية خاصة لمكافحة الفساد بشكل مستمر للموظفين من جميع مستويات 
األخالقي  والسلوك  النزاهة  مجال  في  الالزمة  المهنية  والمهارات  بالتدريب  الموظفون  يحظى  بحيث  العمل، 

ومكافحة الفساد.

إن قواعد السلوك المهني الخاصة بموظفي الجمارك والموظفين الحكوميين تفرض على موظفي الجمارك   
االلتزام بقواعد السلوك التي تعزز أعلى القيم األخالقية، بهدف تحسين سمعة دائرة الجمارك. باإلضافة إلى القيم 
األساسية التي تتضمنها قواعد السلوك المهني - الممثلة في احترام القانون والشخصية والنزاهة - تضمنت أيًضا 
قضية تضارب المصالح المحتمل والفعلي، إلى جانب التدابير العملية التي تضمن توافق اإلجراءات التي يلتزم بها 
موظفو الجمارك مع اللوائح. وفي هذا الشأن، يلتزم موظف الجمارك بإبالغ إدارة الجمارك إذا كان هناك شخص 

مرتبط به يؤدي مهام تتعلق بكفاءة إدارة الجمارك.

يعد تسجيل ممتلكات ودخل موظفي الجمارك حلقة من حلقات سلسلة مكافحة الفساد. والهدف منه   
الحد من تضارب المصالح وتشجيع الشفافية وتعزيز مسؤولية الموظف. تحترم إدارة الجمارك في مونتينيجرو هذا 
االلتزام المنصوص عليه في قانون دائرة الجمارك، من خالل تطبيقه على جميع موظفي الجمارك المرخص لهم 
)وهم حالًيا رؤساء دوائر الجمارك، ورؤساء مكاتب الجمارك، ومفتشو الجمارك، وكبار موظفي الجمارك المعاونون، 
وموظفو الجمارك المعاونون(. يتعين على موظفي الجمارك المرخص لهم، بموجب هذا القانون، تقديم تقرير عن 

ا إلى هيئة مكافحة الفساد. الدخول والممتلكات سنويًّ

إن األساس المتبع في أي منهج مؤسسي نظامي لمكافحة الفساد وغيره من أنواع السلوك غير القانوني   
من قبل موظفي الجمارك هو وجود نظام للرقابة الداخلية وغيرها من اآلليات الرقابية، التي تسهم فعاليتها في 

الكشف عن السلوكيات غير المسموح بها وفرض عقوبات ذلك داخل دائرة الجمارك.
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بينما كان االستبيان يغطي على نطاق واسع جميع األقسام األربعة )المجاالت المواضيعية(، إال أن %10   
 من إجابات االستبيان الواردة من األعضاء والبالغ عددها 58، أفادت بعدم وجود هيئة الرقابة الداخلية{ )الشكل 4(.

 ،)%67( األفراد  التحقيق مع  عن  هيئات مسؤولة  أشكال:  ثالثة  تتخذ  فإنها  الهيئات،  مثل هذه  حالة وجود  وفي 
ووحدات مسؤولة عن التحقيقات واالعتقاالت )12%(، وأخيرا وحدات ذات دور إداري وحيد )21%، وُتجرى التحقيقات 

واالعتقاالت في مثل هذه الحاالت من جانب هيئة خارجية( )الشكل 5(.

وحدات  من   %59 تمتعت  بالنزاهة،  المرتبطة  القضايا  مع  تتعامل  التي  السلطة  بمستوى  يتعلق  وفيما   
الرقابة بالكفاءة اإلدارية والجنائية، مقارنة بأنها تتمتع بالكفاءة اإلدارية فقط بنسبة 33% )الشكل 6(. وفيما يتعلق 
بالدور الوقائي أو إنفاذ القانون الذي تؤديه هذه الوحدات، فإن 72% منهم يتمتعون بكال نوعي الكفاءة، في حين 
أن 10% منها تطبق تدابير اإلنفاذ، وتركز 12% على الضوابط الداخلية الوقائية)الشكل 7(. في 83% من الحاالت، 

هناك وحدة خارجية تشرف على وحدة الرقابة الداخلية )الشكل 8(.

%10

%90

نعم

ال

0510152025303540

الشكل 4.
اإلدارات التي تشمل وحدة رقابة 

داخلية أو خدمة تؤدي وظائف مماثلة

الشكل 5.
وحدات الرقابة الداخلية التي تتمتع 

بسلطة التحقيق أو االعتقال

%67

%12

%21

صالحيات تحقيق

االثنان

ال شيء
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إدارية

االثنان

ال شيء

0510152025303540

لشكل 6. 
وحدات الرقابة الداخلية التي تتمتع 

باختصاصات إدارية وجنائية

الشكل 7. 
الوحدة التي تنفذ ضوابط احترازية 
داخلية أو تركز في األساس على 

التدابير التفاعلية

الشكل 8. 
اإلشراف الخارجي على وحدة 

الرقابة الداخلية %5
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الملحقات

VII.
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الملحق رقم 1

نظرة عامة على المكتب الفرعي  

يعد المكتب الفرعي للنزاهة والمعايير المهنية )I&PS( مسؤواًل عن تصميم وتنفيذ المعايير المهنية وإطار   
عمل النزاهة الخاص باإلدارة. ونضطلع بهذا الدور لتعزيز وتأمين نزاهة العمل داخل اإلدارة، بما يتضمنه من أفراد 
وممتلكات وأنظمة ومعلومات. ونؤدي عملنا باجتهاد واحترافية، مع االلتزام بأعلى مستويات النزاهة الشخصية 

لبناء الثقة عبر اإلدارة ومع أصحاب المصلحة الخارجيين.

المكتب الفرعي مسؤول عما يلي:

تحديد إطار عمل السياسة وتقديم الدورات التدريبية،  •

نشر ثقافة إيجابية تدعمها القيم والسلوكيات،  •

تقييم مالءمة الموظفين )من خالل إجراءات الفحص والتدقيق األمني(  •

إدارة الشكاوى واالدعاءات،  •

التحقيق في عمليات الكشف عن المصالح العامة  •

التحقيق في االنتهاكات المشتبه بها لقواعد APS الخاصة بالسلوك المهني،  •

إجراء عمليات التحقيق على المستوى الجنائي.  •

وتنفذ هذه المسؤوليات بدعم من وظائف استخبارات النزاهة.

نظرة عامة على القسم  

القانون رقم 29976، “القانون المؤسس للجنة مكافحة الفساد رفيعة المستوى”، والتي تتمثل مهامها في:   
اقتراح سياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل لمنع ومكافحة الفساد سواء بين القطاعات أو بين الحكومات. 
إجراء  المهني مسؤول عن  السلوك  انتهاك قواعد  التحقيقات في  الفساد. قسم  لمكافحة  مقترح لخطة وطنية 
األسترالية  الحدود  حماية  قوة  موظفو  كان  إذا  بما  يتعلق  فيما  والخارجي  الوطني  المستويين  على  التحقيقات 
وموظفو اإلدارات قد انتهكوا قواعد السلوك المهني الخاصة بالخدمة العامة األسترالية، بما يتوافق مع المعايير 
المحددة في معايير التحقيق الحكومية األسترالية )إذا لزم األمر(. يتحمل هذا القسم أيًضا مسؤولية إدارة قانون 
اإلفصاح عن المصالح العامة لعام 2013. باإلضافة إلى ذلك، فإن الفريق مسؤول عن دعم وحدة التحقيقات الخاصة 
و/أو المفوض األسترالي لسالمة إنفاذ القانون في إجراء التحقيقات والتقييمات واالستعالمات وإجراء التحقيقات 
المناطق المحلية والموظفين فيما  أيًضا الدعم والمشورة والمساعدة لمديري  إذا كانت مطلوبة  يقدم القسم 
يتعلق بإدارة سوء السلوك، والمسائل األخرى المتعلقة بالنزاهة من خالل الحضور اإلقليمي للقسم في نيو ساوث 

ويلز وفيكتوريا.

والمعايير  للنزاهة  الفرعي  المكتب  في  للتحقيقات  مخصص  فريق  هو   )SIU( الخاصة  التحقيقات  وحدة   
المهنية الذي يتولى القيام بالتحقيقات المعقدة والعمليات المشتركة بشأن النزاهة.تجري وحدة التحقيقات الخاصة 
 )ACLEI( تحقيقات إدارية وجنائية داخلية، باإلضافة إلى تحقيقات مشتركة مع اللجنة األسترالية لنزاهة إنفاذ القانون
والشرطة الفيدرالية األسترالية )AFP( وغيرها من وكاالت إنفاذ القانون والوكاالت األمنية. تركز وحدة التحقيقات 
الخاصة على التهديدات الداخلية التي تهدد نزاهة اإلدارة من خالل سوء السلوك و/أو الفساد الجسيم على جميع 

المستويات.



65

وصف الوظائف  

المهني/ السلوك  بقواعد  المرتبطة  التحقيقات  وحدة  مدير  مساعد  إلى  تقاريره  المحققين  كبير  يقدم   
التحقيقات الخاصة، وإلى المكتب الفرعي للنزاهة والمعايير المهنية، داخل قسم النزاهة واألمن والضمان.

كبير المحققين هو الشخص المسؤول عن إجراء التحقيقات في المسائل الداخلية، بما في ذلك انتهاكات   
الجنائية.وهو  المسائل  و/أو  األمر(،  لزم  )إذا  العامة  المصالح  عن  اإلفصاح  أشكال  و/أو  المهني،  السلوك  قواعد 
مسؤول أيًضا عن تقديم المشورة والدعم لصانعي القرار في اإلدارة، بما في ذلك عند صياغة المواد المكتوبة على 

مستوى عاٍل، وتقديم تقارير منتظمة حول المسائل ذات الصلة والمخاطر التي تهدد النزاهة.

المسؤوليات الرئيسية

يقوم كبير المحققين بما يلي:  

مع توفير اإلشراف الالزم، إحراء التحقيقات والفحوصات على المستويين الوطني والخارجي فيما يتعلق بما   •

إذا كان الموظفون قد انتهكوا قواعد السلوك المهني الخاصة بالخدمة العامة األسترالية، بما يتوافق مع 
المعايير المحددة في معايير التحقيق الحكومية األسترالية )إذا لزم األمر(؛

توفير كل أشكال الدعم اإلداري للمندوبين المكلفين بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المراسالت   •

التي تتم بين الشخص محل التحقيق والمندوب؛
إجراء تحقيقات بموجب قانون اإلفصاح عن المصالح العامة لعام 2013؛  •

التحقيقات والتقييمات والفحوصات  إجراء  الخاصة عند  التحقيقات  الالزم، دعم وحدة  مع توفير اإلشراف   •

كلما اقتضت الحاجة؛
مع توفير اإلشراف الالزم، إجراء تحقيقات مقابل شروط اإلثبات الجنائي، بهدف ضمان المالحقات القضائية   •

الناجحة كلما اقتضت الحاجة؛
تقديم تقارير محدثة ومرحلية منتظمة إلى اإلدارة بشأن المسائل قيد التقييم أو الفحص أو التحقيق؛  •

القيام بدور مسؤول اتصاالت النزاهة في المنطقة )نيو ساوث ويلز/فيكتوريا( لتقديم الدعم والمساعدة   •

لإلدارة المحلية فيما يتعلق بإدارة سوء السلوك والقضايا المرتبطة بالنزاهة؛
وسوء  بالوزارة  الخاص  النزاهة  عمل  بإطار  يتعلق  فيما  المناطق،  داخل  النزاهة  على  التدريب  تقديم  دعم   •

السلوك وما إلى ذلك؛
بقواعد  الخاصة  االستفسارات  بشأن  والمراسالت  والمحاضر  والملخصات  التقارير  إعداد  في  المساعدة   •

السلوك المهني والتحقيقات الخاصة وتقديمها للمدير والرئيس والرئيس التنفيذي. ويجب استكمال هذه 
التقارير على أعلى مستوى.

مساعدة قسم السياسات في تطوير مواد الحوكمة والسياسة المتعلقة بإجراءات التحقيق في انتهاكات   •

قواعد السلوك المهني والمسائل المرتبطة بها؛
تمثيل الوزارة من خالل التنسيق مع الوكاالت الحكومية األخرى، ووكاالت إنفاذ القانون الفيدرالية والخاصة   •

بالوالية على النحو المطلوب؛
إظهار المعرفة والوعي بحقوق موظفي APS وآليات المراجعة؛  •

سياسات  مع  تتوافق  ودقيقة  كاملة  سجالت  إنشاء  عن  اليومية،  أنشطته  إطار  في  المسؤولية،  تحمل   •

وإجراءات حفظ السجالت الخاصة بالوزارة.

ُتخصص القضايا لكبير المحققين )في مكتب التحقيقات الخاصة )ويكون مسؤوال بشكل أساسي عن إجراء   
المسؤولية  ونتائجها ويتقاسمون  القضايا  التقدم في سير  إجراز  التحقيق في  أعضاء فريق  التحقيق.يسهم جميع 
عنها. تقع على عاتق كل محقق مسؤولية ضمان استكمال التحقيقات بنجاح وفعالية.يقوم كبير المحققين بما يلي:

إجراء التحقيقات بما يتوافق مع القوانين والسياسات والمعايير ذات الصلة، بما في ذلك معايير التحقيق   •

الحكومية األسترالية )AGIS( ودليل التحقيقات الخاص بالمكتب الفرعي للنزاهة والمعايير المهنية؛
على  المناسب  الوقت  في  التنفيذية،  السلطة  ذلك  في  بما  الرئيسيين،  المصلحة  أصحاب  إطالع  ضمان   •

القضايا المهمة المرتبطة بالتحقيق. وهذا يشمل المخاطر المحددة والدروس المستفادة، مما يؤدي إلى 
تحسين عمل وحدة التحقيقات الخاصة؛

تطوير شراكات قوية مع الوكاالت التابعة ألصحاب المصلحة، بما في ذلك اللجنة األسترالية لنزاهة إنفاذ   •

الحكومية  القانون  إنفاذ  وكاالت  من  وغيرها   )AFP( األسترالية  الفيدرالية  والشرطة   )ACLEI( القانون 
والخاصة بالوالية وكذلك الوكاالت االستخباراتية؛
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التأكد من أن جميع التقارير واإلحاطات ومحاضر الجلسات وغيرها من المواد المكتوبة ذات الصلة بالتحقيق   •

أو الفحص على مستوى عاٍل واالهتمام الشديد بالتفاصيل؛
المساعدة في بناء عالقات داخلية قوية على مستوى الوزارة؛  •

الحفاظ على أعلى مستويات األخالق والمساءلة؛  •

سياسات  مع  تتوافق  ودقيقة  كاملة  سجالت  إنشاء  عن  اليومية،  أنشطته  إطار  في  المسؤولية،  تحمل   •

وإجراءات حفظ السجالت الخاصة بالوزارة.
القرار اآلخرين، وكذلك تقديم  التنفيذية وصناع  المناسب وتقديمها للسلطة  الوقت  إعداد ملخصات في   •

المشورة ألصحاب المصلحة فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالنزاهة؛
توثيق وإحالة قضايا النزاهة الرئيسية التي تم تحديدها وفًقا للمجاالت المناسبة التخاذ المزيد من اإلجراءات   •

بشأنها؛
السماح بمراجعة تقارير التحقيق بشكل تناظري والعمل بشكل تعاوني مع أعضاء الفريق اآلخرين؛  •

أداء مهام أخرى حسب توجيهات المسؤول أو مدير وحدة التحقيقات الخاصة.  •

متطلبات القيام بالدور

للقيام بهذا الدور بكفاءة، يتعين على األفراد:  

أن تكون لديهم دوافع ذاتية ويتمتعون بالمرونة والقدرة على إدارة وقتهم بفعالية؛  •

أن تكون لديهم القدرة على تطوير حلول مبتكرة لحل المشكالت المعقدة.  •

من  وتقييمها  واستخراجها  المعلومات  عن  بفعالية  البحث  على  وقادرين  تحليلي  فكر  أصحاب  يكونوا  أن   •

مجموعة متنوعة من المصادر واألنظمة؛
أن يتمتع بدرجة عالية من االهتمام بالتفاصيل؛  •

أن يقدم الخدمة للعمالء بمستوى عاٍل؛  •

أن يمتلك مهارات متميزة في التواصل الكتابي/الشفهي ومهارات التعامل مع اآلخرين؛  •

أن يكون قادًرا على تشكيل قرارات منطقية واستنباط أحكام/استنتاجات سليمة من المعلومات المتاحة؛  •

أن يتمتع بالخبرة في إجراء التحقيقات، بما في ذلك إجراء المقابالت وأخذ أقوال الشهود.  •

المهارات

ُيستحب جًدا التمتع بالمهارات العملية والخبرة في مجال أو أكثر من المجاالت التالية )أو الخبرة في إجراء   
البحث والتحليل(:

االستخبارات،  •

التحقيقات )سواء الجنائية أو اإلدارية(،  •

اتخاذ القرارات اإلدارية،  •

تحديد المخاطر والتأمين واالمتثال والتحليل.  •

المؤهالت/مستوى التعليم

الحصول على تصريح فحص مالءمة الموظف والحفاظ عليه )إلزامي(  •

الحصول على مستوى الترخيص األمني الالزم والحفاظ عليه )الفحص السلبي 1( )إلزامي(  •

مؤهالت في إجراء تحقيقات الكومنولث والتحقيقات الجنائية والتحقيقات اإلدارية؛  •

مؤهالت في تحديد المخاطر و/أو التأمين و/أو االمتثال و/أو غيرها من المؤهالت القانونية والتحقيقية   •

األخرى؛
أو االستعداد  يعادلها(  )أو ما  الحكومية  التحقيقات  الرابع في  المستوى  الحصول على شهادة من  يجب   •

للحصول على المؤهالت اإللزامية في غضون إطار زمني ضيق؛
ا توفر خبرة في اتخاذ القرارات اإلدارية و/أو القانون اإلداري و/أو التحقيقات. ُيستحب جدًّ  •

تخضع هذه الوظيفة لمدة خدمة مدتها ثالث )3( سنوات، مع إمكانية تحديد المدة بسنة واحدة فقط إذا وافق 
على ذلك كل من مساعد الوزير المسؤول عن المكتب الفرعي للنزاهة والمعايير المهنية والمرشح للوظيفة.



67

 ميثاق التدقيق الداخلي 
للجمارك الفنلندية

)ملخص قصير(

نظمت الجمارك الفنلندية نشاطها للتدقيق الداخلي بما يتوافق مع المادة رقم 70 من مرسوم ميزانية   
الدولة )1992/1243(. تقع مسؤولية إجراء التدقيق الداخلي على وحدة التدقيق الداخلي. ينص ميثاق التدقيق 
الداخلي، الذي أقره المدير العام للجمارك الفنلندية، على إجراءات التدقيق الداخلي وحالة هذا النشاط داخل الجمارك 

الفنلندية.

إن الغرض من التدقيق الداخلي هو توفير خدمات استشارية وتأمينية مستقلة وموضوعية تضيف قيمة   
وتحسن من أداء الجمارك الفنلندية. تدعم إجراءات التدقيق الداخلي الجمارك الفنلندية وإدارتها العليا في تحقيق 

أهدافها من خالل توفير منهج منتظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة. 

تقدم وحدة التدقيق الداخلي تقاريرها إلى المدير العام للجمارك الفنلندية. يمكن أن يستهدف التدقيق   
الجمارك  تديرها  التي  األصول  إدارة  وكذلك  الفنلندية،  للجمارك  الوظيفية  والوحدات  الوظائف  جميع  الداخلي 
الفنلندية. يحق للمدققين الداخليين الحصول على جميع المعلومات والمستندات ذات الصلة بأداء مهامهم، بغض 
النظر عن أي أحكام تتعلق بالسرية. عالوة على ذلك، يحق للمدققين الداخليين تلقي أي مساعدة ضرورية تعينهم 
على أداء مهامهم. يجب عدم التدخل في عمل المدققين الداخليين فيما يتعلق بتحديد نطاق أنشطة التدقيق 

الداخلي واالستشارات الخاصة بهم، وفيما يتعلق بأداء مهامهم واإلبالغ بالنتائج.

إن الغرض من أنشطة التدقيق الداخلي هو تقديم تقرير إلى إدارة الجمارك الفنلندية بشأن مدى مالءمة   
وكفاية األنشطة المتعلقة بالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. ُتجرى عمليات التدقيق الداخلي أيًضا استجابًة لمهام 
كانت  إذا  ما  الداخليون  المدققون  يقيم  الفنلندية.  للجمارك  العام  المدير  بها  أمر  التي  األخرى  والمهام  التدقيق 
والهدف من ذلك هو  األنشطة.  عليها  تنطوي  التي  المخاطر  مناسبة وكافية من حيث  الداخلية  الرقابة  إجراءات 
التي  والممتلكات  األصول  وحماية  الفنلندية،  الجمارك  وأنشطة  االقتصادي  النظام  وربحية  قانونية  مدى  ضمان 
تملكها الجمارك الفنلندية، وكذلك صحة وكفاية المعلومات المتعلقة بالنظام االقتصادي وأداء الجمارك الفنلندية، 

الالزمة لإلدارة والرقابة الخارجية. 

والمبادئ  والتوصيات  المهنية  المعايير  مع  يتوافق  بما  واجباتهم  أداء  الداخليين  المدققين  على  يجب   
األخالقية المقبولة بشكل عام فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي، وهذه المبادئ هي: النزاهة والموضوعية والسرية 

والكفاءة.

الملحق رقم 2
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 المهام الوظيفية لقسم الشؤون الداخلية 
بهيئة اإليرادات في ماالوي

الوظيفة: رئيس قسم الشؤون الداخلية
التقارير إلى: المفوض العام

الغرض الرئيسي

قسم الشؤون الداخلية )IAD( هو المسؤول تحديًدا  عن التأكد من نزاهة الموظفين. إذ إنه يهدف إلى تعزيز االلتزام 
التام من جانب الموظفين بالقيم األخالقية المقبولة لدى الشركات، ألنه وعند هذه النقطة يتعاظم األداء الفردي 

ويثق أصحاب المصالح بشكل أكبر في العمليات.

الوصف الوظيفي

الحوكمة  مجاالت  في  الداخلية  الشؤون  وحدة  تؤديها  التي  العمليات  على  االستراتيجية  القيادة  تولي   .1
واألخالقيات والتوعية والتحقيق في االحتيال.

التأكد من تحديد والتعامل مع القضايا األخالقية الهامة التي تنشأ في سياقات العمل المختلفة.  .2
إدارة التدريب التوعوي حول اآلثار المترتبة على الممارسات غير المتزامنة والتي، إذا ما تم تبنيها، فإنها لن   .3

تثمر عن شيء.
السلوك  يدعم  الذي  األمر  المخاطر،  على  المنطوي  السلوك  بشأن  والموظفين  لإلدارة  التوجيه  توفير   .4

األخالقي من خالل نشر المعلومات.
تطوير ومراقبة فاعلية أنظمة وبرامج منع الفساد واالحتيال للكشف عن المخاطر المحتملة.  .5

لتأمين  القانون  إنفاذ  ووكاالت  ماالوي  اإليرادات في  هيئة  داخل  المناسبة  األقسام  جميع  مع  التنسيق   .6
تعاونهم في مكافحة الفساد واالحتيال.

لتأمين  القانون  إنفاذ  ووكاالت  ماالوي  اإليرادات في  هيئة  داخل  المناسبة  األقسام  جميع  مع  التنسيق   .7
تعاونهم في مكافحة الفساد واالحتيال.

أداء أي مهام أخرى يكلفه بها المفوض العام من وقت آلخر.  .8

المؤهالت والخبرات

على  الحصول  بعد  سنوات   10 عن  تقل  ال  خبرة  مع  صلة،  ذي  مجال  في  جامعية  شهادة  على  الحصول   •

الشهادة.
الخبرة في التحقيقات وأساليب جمع المعلومات االستخباراتية.  •

درجة الماجيستير يعد من المزايا اإلضافية.  •

السمات والكفاءات

إظهار مستويات عالية من النزاهة أمر ضروري.  •

التحلي بالخصوصية وأخالقيات العمل النزيهة.  •

امتالك مهارات جيدة للتواصل والتعامل مع اآلخرين.  •

اإللمام بمهارات العمل على الكمبيوتر.  •

الملحق رقم 3
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 الوصف الوظيفي لوظائف هيئة 
اإليرادات في موريشيوس

الوظيفة:مدير قسم الشؤون الداخلية

الغرض من الوظيفة

إدارة التحقيقات المرسلة إلى القسم، وبحسب توجيهات المجلس أو المدير العام، إجراء التحقيقات بشكل   
شخصي في قضايا الفساد والممارسات الفاسدة المشتبه بحدوثها داخل هيئة اإليرادات في موريشيوس.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

التعامل مع االدعاءات أو الشكاوى األخرى المقدمة ضد أي من المسؤولين أو الموظفين.  •

المعالجة والتحقق من إقرار األصول الذي يدلي به أي موظف أو مسؤول حالي أو أي موظف أو مسؤول   •

محتمل.
إعداد وتنفيذ خطة التحقق المستندة إلى المخاطر من أجل مراجعة األصول التي تم الكشف عنها لعينة   •

معينة من موظفي هيئة اإليرادات في موريشيوس، مع التركيز على الوظائف ذات خطورة مرتفعة.
رصد التقدم الذي يتم إحرازه في التحقيقات والتأكد من أن التحقيقات قد وصلت إلى نهايتها بطريقة فعالة.  •

إجراء التحقيقات المرتبطة بجوانب النشاط الذي يتطلب عناية شخصية، اعتماًدا على عوامل الخطر التي   •

تنطوي عليها أو حساسية المشكالت التي قد تنشأ عنه.
المطلوب  المعيار  مع  تتفق  التي  باألدلة  وتدعيمها  كاف  بشكل  موثقة  التحقيقات  جميع  أن  من  التأكد   •

من المحاكم في حالة بدء المحاكمة، أو مع معيار يتسق مع المتطلبات التأديبية في هيئة اإليرادات في 
موريشيوس إذا اقتصر اإلجراء التصحيحي على اإلجراءات التأديبية الداخلية.

تقديم األدلة إلى المحاكم والمثول كشاهد عند الضرورة، ومتابعة التقدم المحرز في المالحقة القضائية/  •

الحل وإعداد تقارير به.
تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس إدارة هيئة اإليرادات في موريشيوس حول سير ونتائج التحقيقات.  •

إدارة الموظفين داخل القسم، بما في ذلك تحديد متطلبات القوى العاملة وإجراء تقييمات األداء.  •

اإليرادات في موريشيوس،  إدارة هيئة  تعيينها من قبل مجلس  يتم  التي قد  األخرى  بالمهام  االضطالع   
موريشيوس  في  اإليرادات  لهيئة  يجوز  التوظيف.  إجراءات  سياق  في  اإلضافية  المهام  هذه  تكون  أن  شريطة 
تخصيص مهام معّينة للموظف من وقت آلخر لتعكس المتطلبات المتغيرة للوظيفة، وأنشطة هيئة اإليرادات في 

موريشيوس المرتبطة بالمهام الرئيسية المحددة أعاله.

ا ا/خارجيًّ التواصل داخليًّ

الموظف  يتعين على  اإلدارة.  اإليرادات في موريشيوس ومجلس  العام وإدارة هيئة  المدير  بانتظام مع  التواصل 
التعامل بحيادية مع المسائل التي تثار في سياق التحقيقات.

الملحق رقم 4
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 الوصف الوظيفي لوظائف دائرة 
الجمارك في مونتينيجرو

الوظيفة: رئيس وحدة الرقابة الداخلية

درجة البكالوريوس )ECTS 240( )مستوى تعليم جامعي( في القانون أو االقتصاد، وخبرة عملية لمدة ثالث   
.A2 سنوات في اإلدارة، اجتياز االختبار المهني والجمركي، مهارات اللغة اإلنجليزية - المستوى

المسؤوليات وااللتزامات الرئيسية: تنسيق وتوجيه عمل الموظفين في اإلدارة؛ أداء المهام األكثر تعقيًدا التي 
تتطلب خبرة خاصة واستقاللية في الحكم، دون الخروج عن نطاق عمل القسم؛ اقتراح خطة العمل السنوية وتنظيم 
ضوابط إضافية للطلبات الخاصة المقدمة من المدير؛ إعداد وصياغة التحليالت والمعلومات للمدير، دون الخروج 
عن نطاق عمل القسم؛ تقديم تقرير إلى المدير يحدد أنشطة اإلدارة؛ متابعة خطة النزاهة، وإرسال تقرير حول حالة 
ا على األقل بناًء على طلب من المدير أو بمقتضى تقييمه الخاصة؛  المخاطر وتنفيذ خطة النزاهة مرة واحدة سنويًّ
تنسيق التعاون الالزم مع فرق مكافحة الفساد المناسبة؛ وضع ضوابط على نطاق ونوعية المهام المحددة، وتقديم 
المقترحات ذات الصلة واتخاذ التدابير المناسبة؛ إجراء تحليل شامل لتقارير الوحدة التنظيمية واتخاذ التدابير الالزمة؛ 

أداء المهام األخرى التي يطلبها منه المدير. يكون الرئيس مسؤواًل أمام المدير عن أداء عمله وعمل القسم ككل.

الوظيفة: كبير مفتشي الجمارك في وحدة الرقابة الداخلية )اثنان من الموظفين(
المتطلبات:

درجة البكالوريوس )ECTS 240( )مستوى تعليم جامعي( في القانون أو االقتصاد، خبرة خمس سنوات،   
اجتياز االختبار المهني والجمركي، مهارات اللغة اإلنجليزية - المستوى A1. المسؤوليات: إعداد وتنفيذ األنشطة 
والبرامج التعليمية للتعريف بالفساد وغيره من أشكال السلوك غير المصرح به وغير المهني، وذلك دون الخروج عن 
نطاق عمل اإلدارة؛ إعداد وتطوير وتنفيذ خطة من التدريب المحدد على األخالقيات والنزاهة ومكافحة الفساد؛ 
إجراء تحليل وتقييم الحاجة إلى تثقيف الموظفين في مجال األخالقيات والنزاهة ومكافحة الفساد؛ تنظيم ومراقبة 
لجنة  مع  التعاون  اإلدارة؛  عمل  نطاق  عن  الخروج  دون  وغيرها  واالجتماعات  والمؤتمرات  المهنية  االستشارات 
األخالقيات ومفوضي األخالقيات، وتقدم مقترحات لتحسين األخالقيات في دائرة الجمارك؛ تنفيذ خطة النزاهة؛ 
إجراء المراقبة المستمرة والرقابة الدورية للمخاطر، وتحديث التدابير المعنية بالقضاء على أنماط الفساد المحتملة 
إلى  تهدف  إجراءات  اتخاذ  والتخفيف منها ومراقبتها؛  األخالقي  غير  أو  القانوني  غير  السلوك  أشكال  وغيرها من 
الكشف عن تضارب المصالح ومنعها، فضاًل عن مراقبة االلتزام بتسجيل ممتلكات موظفي الجمارك؛ اتخاذ التدابير 
التي تهدف إلى اكتشاف ومنع أداء الوظائف التي ال تتوافق مع المهام الرسمية؛ تحليل ولفت االنتباه الحتمال 
وقوع مخالفات خاصة بعمل المسؤولين، وبالتالي تقديم التقارير واقتراح التدابير الوقائية الكافية؛ تصميم أنشطة 
حلول  تحديث  المختصة؛  الدولية  والمنظمات  الحكومية  الهيئات  مع  بالتعاون  تنفيذها  وتنسيق  الفساد  مكافحة 
تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع خطة النزاهة، وإنشاء ملفات تعريف للمخاطر مع تقديم التوصيات المصاحبة 

لها؛ االحتفاظ بالسجالت وتقديم التقارير دون الخروج عن نطاق عمل اإلدارة؛ أداء مهام أخرى يحددها رئيسه/ها.

الملحق رقم 5
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