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 ٧ المخت�ات م�د 

اهة  تط��ر   دل�ل من الغرض  ن  ١٠ ال�ن

اهة تط��ر  دل�ل من  االستفادة  ط��قة ن  ١١ ال�ن

ات�ج�ة   أو�ً  اهة الشاملة االس�ت ن ي   لل�ن
 ١٣ الجمارك   �ن

 ١٣ الجمرك�ة  البيئة  -١

اهة -٢ ن  ١٤ األساس�ة  المفاه�م –  ال�ن

ات�ج�ة  الرئ�س�ة العوامل -٣ اهة الس�ت ن  ١٧ الشاملة  ال�ن

اهة تط��ر  عمل�ة -٤ ن  ١٨ ال�ن

ات�ج�ة -٥  ٢٠ االتصاالت  اس�ت

 
�
اهة  تقي�م  ثان�ا ن  ٢١ ال�ن

 ٢١ عامة نظرة  -١

اهة  تقي�م عمل�ة مضمون -٢ ن  ٢٢ ال�ن

 ٢٣ التقي�م  نطاق تع��ف - ١ الخطوة

 ٢٣ العمل  المجموعات أو  مجموعة إعداد  - ٢ الخطوة

اهة  ومبادرات الخلف�ة  وثائق  مراجعة - ٣ الخطوة ن  ٢٦ الصلة  ذات ال�ن

اهة  تقي�م  عمل�ة تخط�ط - ٤ الخطوة ن  ٢٦ ال�ن

 ٢٧ الجمرك�ة البيئة تقي�م -  األوضاع تحل�ل - ٥ الخطوة

 ٢٨ التقار�ر إعداد  - ٦ الخطوة

 ٢٩ المعدل  أروشا  إلعالن  الرئ�س�ة العوامل -٣

ام  الق�ادة -١-٣ ن  ٢٩ واالل�ت

 ٣١ التنظ��ي  اإلطار  -٢-٣

 ٣٣ الشفاف�ة  -٣-٣

 ٣٧ الحوسبة  -٤-٣

 ٤٠ والتحد�ث  اإلصالحات -٥-٣

 ٤٤ والتحق�قات التدقيق  -٦-٣

 ٤٧ السلوك  مدونة -٧-٣

�ة الموارد  إدارة -٨-٣  ٤٩ الب�ش

 ٥٤ المؤسس�ة  والثقافة المعن��ات -٩-٣

 ٥٦ الخاص  القطاع مع العالقة ١٠-٣

اهة  لتع��ز  الجما�ي  العمل   -٤ ن  ٥٨ ال�ن

 ٦٠ الفساد  بمكافحة المعن�ة  الدولة هيئات مع التعاون -١-٤

 ٦١ األخرى الحكوم�ة الوكاالت  مع التعاون -٢-٤

ن  التعاون -٣-٤  ٦٢ الجمارك هيئات بني

 ٦٣ االجتما�ي  التواصل  وشبكات اإلعالم  دور  -٤-٤

ي  المجتمع منظمات مع التعاون -٥-٤
 ٦٥ المدين

 المحت��ات
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اهة -٥ ن ن  والمساواة  ال�ن ن  بني  ٦٥ والتن�ع الجنسني

 
�
اهة   أعمال تخط�ط   ثالثا ن  ٧١ ال�ن

 ٧١ األول��ات تحد�د  - ١ الخطوة

ات�ج�ة  األهداف مع األول��ة  ذات األ�شطة  مواءمة - ٢ الخطوة  ٧٢ االس�ت

ات وضع - ٣ الخطوة  ٧٢ الرئ�س�ة   األداء  مؤ�ش

 ٧٥ معهم والتشاور  المصلحة أصحاب تحد�د  - ٤ الخطوة

ة الموارد  تحد�د  - ٥ الخطوة  ٧٥ التنف�ذ  وف�ت

 ٧٥ الخطة  اعتماد  - ٦ الخطوة

 
�
اهة  عمل  خطة  تنف�ذ  رابعا ن  ٧٤ ال�ن

اهة يتعلق  ف�ما  النتائج لتحقيق الالزمة التنف�ذ  مبادئ -١ ن  ٧٤ بال�ن

 ٧٧ الفعال والتنسيق الق�ادة –  ١ المبدأ 

 ٧٩ الجما�ي  العمل  –  ٢ المبدأ 

اهة  مبادرات مع التآزر  أوجه - ٣ المبدأ  ن  ٨٠ المواز�ة  ال�ن

 ٨٢ األداء  ق�اس  –  ٤ المبدأ 

  
�
 ٨٤ التنف�ذ  وتق��م  رصد    خامسا

 ٨٥ الرصد  آل�ات -١

 ٨٨ التق��م  -٢

 
�
اهة   عمل خطة  مراجعة سادسا ن  ٨٩ تط��رها  و�عادة ال�ن

 ٩٠ المالحق 

اهة  تط��ر  دل�ل  مصطلحات  م�د . ١ الملحق ن  ٩٠ ال�ن

 ٩٩ العالم�ة   الجمارك منظمة  أعضاء من الج�دة  الممارسات ع�  أمثلة  : ٢ الملحق

اهة  تط��ر  لدل�ل  التحقق قائمة أسئلة  : ٣ الملحق ن  ١١٥ ال�ن

اهة تقي�م وأ�شطة خطوات وصف : ٤ الملحق ن ن  واألشخاص   ال�ن  ١٣٦ عنها  المسؤولني

ي  القالب : ٥ الملحق وط – النموذ�ب اهة تقي�م لعمل�ة  المرجع�ة  ال�ش ن  ١٣٨ ال�ن

 ١٣٩ البلد داخل أو  بعد  عن  الم�ّ�،  التقي�م -  الج�دة الممارسات : ٦ الملحق

ي  التقي�م –  الج�دة الممارسات. ٧ الملحق
 ١٤٠ الذايت

 ١٤١ الجمرك�ة كفاءات  قائمة  -٨ الملحق

اهة عمل  خطة  : ٩ الملحق ن ي  القالب –  ال�ن  ١٤٤ النموذ�ب

ات أنماط م�د  : ١٠ الملحق  ١٤٥ الرئ�س�ة  األداء مؤ�ش

ات  الوصف�ة الب�انات صح�فة  : ١١ الملحق ي  قالب   –  الرئ�س�ة  األداء لمؤ�ش  ١٥٢ نموذ�ب

 ١٥٥  المراجع
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 المخت�ات م�د  

AEO Authorized Economic Operator المشغل االقتصادي المعتمد 

CBM Coordinated Border Management  اإلدارة المنسقة للحدود 

CBSA Canada Border Services Agency وكالة خدمات الحدود ال�ند�ة 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna 

�ة المهددة  اتفاق�ة االتجار الدو�ي بأنواع الحيوانات والنباتات ال�ب
 باالنقراض

CPI Corruption Perceptions Index مؤ�ش مدركات الفساد 

EDI Electronic Data Interchange ي للب�انات
وين  التبادل اإلل��ت

EU European Union  ي  االتحاد األورويب

GE&D Gender Equality and Diversity  ن ن الجنسني  والتن�ع المساواة بني

GEOAT Gender Equality Organizational Assessment Tool  ن  المؤس�ي أداة التقي�م ن الجنسني  للمساواة بني

HR Human resources ة�  الموارد الب�ش

HRM Human Resource Management ة�  إدارة الموارد الب�ش

HS Harmonized System  النظام المنسق 

IACC Inter-American Convention against Corruption   اتفاق�ة البلدان األم��ك�ة لمكافحة الفساد  

ICT Information and Communication Technology  تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت 

IDG Integrity Development Guide اهة ن  دل�ل تط��ر ال�ن

KPI Key Performance Indicators  ات  األداء الرئ�س�ةمؤ�ش

LMD Leadership and Management Development  تط��ر الق�ادة واإلدارة 

MACN Maritime Anti-Corruption Network  الشبكة البح��ة لمكافحة الفساد 

MoU Memorandum of Understanding  مذكرة تفاهم 

NCO National Contact Point نقطة االتصال الوطن�ة 

NGO Non-Governmental Organization منظمة غ�ي حكوم�ة 

NSW National Single Window النافذة الوطن�ة الواحدة 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  ي الم�دان االقتصادي
 منظمة التعاون والتنم�ة �ن

R&M Reform and modernization  والتحد�ثاإلصالح 

RAD Revised Arusha Declaration  المعدل إعالن أروشا 

RKC Revised Kyoto Convention   المعدلةاتفاق�ة كيوتو 

SMEs Small and Medium-sized Enterprises   كات ة والمتوسطة الحجم  المشار�ــــع/ ال�ش   الصغ�ي

SOPs Standard Operating Procedure  إجراءات التشغ�ل الق�اس�ة 

SRA Strategic Risk Assessment  ي للمخاطر ات��ب  التقي�م االس�ت

TFA Trade Facilitation Agreement اتفاق�ة ت�س�ي التجارة 

TI Transparency International منظمة الشفاف�ة الدول�ة 

TRS Time Release Study  اإلفراج زمندراسة 

UK United Kingdom  الممل�ة المتحدة 

UN United Nations  األمم المتحدة 

UNCAC United Nations Convention against Corruption   اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد  

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة 

UNDP United Nations Development Programme  ي
 برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ

UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund  ي حاالت الطوارئ
 منظمة األمم المتحدة للطفولة �ن

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime ي بالمخدرات والج��مة  مكتب األمم المتحدة المعين

VAT Value-Added Tax بة الق�مة المضافة�  �ن

WB World Bank  البنك الدو�ي 

WCO World Customs Organization منظمة الجمارك العالم�ة 

WG Working Group  العمل ف��ق 

WTO  منظمة التجارة العالم�ة منظمة التجارة العالم�ة 
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 تقد�م
ي أ�ة 

ي األعزاء �ن
ي وأصدقايئ

 الجمارك، زماليئ

ي طرأت ع� بيئة العمل وظهور اتجاهات تحد�ات جد�دة. و�ينما �ظ ات اليت ل تحص�ل تطورت أدوار ومهام هيئات الجمارك بمرور السنوات استجابة للتغ�ي
ن  ك�ي ي طل�عة مهام الجمارك الرئ�س�ة، فإن ال�ت

ا�د نحو    صار اليوم  اإليرادات �ن ن وعة و امهيتجه �شكل م�ت ضمان فعال�ة أمن ورقابة سلسلة  م �سه�ل التجارة الم�ش
 التور�د الدول�ة. 

ور�ة لتحقيق نمو البالد وازدهارها االقتصادي،    تعّد و   �ن
�
نقص    بينما يؤدينزاهة هيئات الجمارك والهيئات الحكوم�ة األخرى وك�انات القطاع الخاص مطلبا

ر برفاه� اهة إ� تقل�ص مست��ات ال�فاءة والفعال�ة و�التا�ي �لحق ال�ن ن ي تحصلها  ال�ن ي تعتمد �شكل كب�ي ع� اإليرادات اليت ي بعض البلدان اليت
ة المجتمع. و�ن

االست الحكومة ع�  ثم تقوض قدرة  للتنم�ة ومن  المتاحة  اإليرادات  إ� خفض  تؤدي  الفساد،  اهة، ومنها قض�ة  ن ال�ن فإن مشا�ل  الجمارك،  ي هيئة 
ثمار �ن

 مستقبل البالد. 

ي �طرحها الفساد أمامنا اليوم. وألن الفساد يتطور كل يوم ولهذا يتوجب ع� الحكومات وجميع الم  ن بمكافحة الفساد االستجابة بفعال�ة للتحد�ات اليت هتمني
، فإن توظ�ف أحدث االبتكارات والتكنولوج�ات المتطورة سوف �ساعد ع� �سه�ل جهود ال�شف عن الفساد وتقل�مه، كما �جب تج

�
د�د وال �قف سا�نا

ي سب�ل مكافحة هذە الظاهرة.  وتحد�ث أسال�ب وتداب�ي 
 مكافحة الفساد وأن يهتم أصحاب المصلحة بتوظ�فها �ن

ي الجمارك
ي شهدتها دينام�ات بيئة العمل و�دخال أدوات وتداب�ي جد�دة �ن اهة الجمرك�ة بالمستجدات اليت ن ي مجال ال�ن

، مثل استخدام لقد تأثرات التطورات �ن
الرقمنة، و   تالتكنولوج�ا بما فيها  بينما �ستغل المتطورة،  العالم�ة، ذلك  الضعف واألزمات  التجارة، وجهود معالجة مكامن  ي معاي�ي 

ة �ن ال�ب�ي التحوالت 
ون�ة والنافذة الواحدة، وال اهة الجد�دة. �ضاف إ� كل ذلك أن اعتماد العمل بالب�انات الجمرك�ة اإلل��ت ن ي العنا� اإلجرام�ة مخاطر ال�ن

تطورات المتسارعة �ن
التحت�ة   أنظمتها البن�ة  �سالمة  يتعلق  ف�ما  ا�دة  ن م�ت تحد�ات  الجمارك  هيئات  أمام  تط�ح  باتت  الب�انات،  معالجة  وتقن�ات  والرقمنة  ون�ة  اإلل��ت للتجارة 

 منصات المعلومات�ة التابعة للقطاع الخاص. مع ز�ادة كم�اتها المحفوظة ع� الداخل�ة وأمن معلوماتها، وحما�ة الب�انات التجار�ة الحساسة 

. و  االستجابة لهذا فإنه من أجل  عالوة ع� ذلك، �مكن لألزمات الصح�ة العالم�ة أن تؤدي ��عة إ� تغي�ي �سق التجارة العالم�ة و�يئة العمل الجمر�ي
ى ،  �شكل سل�م �غدو    لألزمات ال��ب ي الجمارك أهم من أي وقت م�ن

ي إذ  تحقيق ال�فاءة والفعال�ة �ن
ن    تعّد الجمارك جهة فاعلة رئ�س�ة �ن استمرار  جهود تأمني

ي ظل األزمات من هذا الن�ع  كفاءة سلسلة التور�د العالم�ة
 لضمان اتخاذ التداب�ي الناجعة لتعج�ل انتعاش  �ن

�
ي أوقات األزمات عن�ا� أساس�ا

اهة �ن ن ل ال�ن
�
. و�شك

كاتور مبادرة منظمة الجمارك العالم�ة ال ي هذا اإلطار، �مّثل برنامج م�ي
. و�ن رئ�س�ة لدعم أعضائها حول العالم من أجل توح�د أسال�ب تنف�ذ  االقتصاد العال�ي

نامج مبادرة ف��دة من نوعها تقوم ع� التج��ة  اتفاق�ة ت�س�ي التجارة الخاصة بالمنظمة من خالل تطبيق مختلف صكوك المنظمة وأدواتها، ح�ث �عّد ال�ب
 لتلب�ة ا

�
، وتم تط��رها خص�صا ي مجتمع الجمارك العال�ي

ي واجهتهم بها العمل�ة �ن حت�اجات ومتطلبات األعضاء، ومنها ما ترتب ع� أحدث التحد�ات اليت
 . ١٩-جائحة كوف�د

اهة   ن ي �جب أن تب�ت ضمن األول��ات الرئ�س�ة أل�ة الجمارك الدول�ة حيت يتحقق القضاء التام ع� الفساد، ومنظمة �ي إذن من  ال�ن مجاالت العمل اليت
ي الجمارك العالم�ة تبّنت معالجة  

اهة �ن ن ة ع� أهم�ة ال�ن ي السنوات األخ�ي
ات�ج�ات المنظمة �ن مشكلة الفساد كإحدى أهم أول��اتها، وشددت مختلف اس�ت

اهة وتع��ز تداب�ي   ن ورة الحي��ة لمكافحة الفساد وحما�ة ال�ن الحوكمة الرش�دة ل�ي الجمارك، كما كانت رسائلها الرئ�س�ة واضحة ال لبس فيها ف�ما يتعلق بال�ن
ن بال�فاءة والفعال�ة. تصبح   هيئات الجمارك األعضاء مؤسسات ع��ة تتم�ي

ي �عتمدها ٢٠٠٣و�عت�ب إعالن أروشا المعدل، الصادر عن منظمة الجمارك العالم�ة عام   ، األداة المحور�ة والسمة األساس�ة للمقار�ات الشاملة والفعالة اليت
ي مساعيها لمنع الفساد واالرتقاء بمستوى

اهة  أعضاء المنظمة �ن ن ي إعالن أروشا المعدل الصادر عن منظمة ، ح�ث  ال�ن
ة الواردة �ن توفر العوامل الرئ�س�ة الع�ش

ي الجمارك، كما �دعم 
اهة ومكافحة الفساد ذات الصلة �س�اقات العمل �ن ن ات�ج�ات ال�ن اإلعالن    الجمارك العالم�ة أفضل أساس عم�ي لص�اغة وتنف�ذ اس�ت

اهة. عددا� من أدوات المنظمة األخرى الم ن ي ذلك دل�ل تط��ر ال�ن
اهة ومكافحة الفساد، بما �ن ن ي تع��ز ال�ن

 ستخدمة �ن

اهة وممارساتها الفض�، تقدم اليوم إ� أعضائها والقراء   ن ي قضا�ا تط��ر ال�ن
ي االعتبار المستجدات �ن

النسخة المنقحة ومنظمة الجمارك العالم�ة، آخذة �ن
ي إصدار سنة  

اهة، �ن ن اهة داخل الهيئات األعضاء ٢٠٢١والمحسنة من دل�ل تط��ر ال�ن ن ن أوضاع ال�ن ، ح�ث تم تصم�م هذە الطبعة الجد�دة بغرض تحسني
اهة المتنوعة. ونحن نحّث أعضاء المنظمة ع� تقد�م إسهام ن ي تط��ر  وتوف�ي اإلطار الالزم إلجراء الحوار و�دخال التحسينات ع� مجمل مكونات ال�ن

اتهم �ن
لتها المتواصلة بالتطورات الجار�ة ع� أرض الواقع من خالل إدخال التحديثات والتعد�الت المف�دة عليها من أجل هذە الوث�قة وتدع�م دورها المهم وص

ي يواجهها األعضاء.   موا�بة مختلف التحد�ات اليت

 ع� 
�
ي الختام، أشجع أعضاء المنظمة جم�عا

ي هيئاتهم الجمرك�ةتنف�ذ جهود مكافحة الفساد وتع��لعداد اإل المبادئ التال�ة عند مراعاة و�ن
اهة �ن ن  :ز ال�ن

ام ال • ن اهة الفعالة االل�ت ن ات�ج�ة ال�ن اهة واعتماد آل�ات فعالة لتنس�قها. تتطلب اس�ت ن قوي من اإلدارة الق�ادة والتنسيق الفعال: تو�ي مل��ة مبادرة ال�ن
ات�ج�ة من خالل الخطوات والتداب�ي  ي �جب عليها إظهار تقديرها ومل�يتها لالس�ت  المتواصلة. العل�ا، اليت

ن العام والخاص، من أجل مكافحة الف • ن القطاعني ا�ات بني ، والمبادرات متعددة األطراف، وال�ش : ز�ادة االستفادة من المعاي�ي ساد العمل الجما�ي
اهة.  ن  وتع��ز ال�ن

اهة. ق�اس األداء: ز�ادة القدرة ع� جمع وتحل�ل/استخدام ب�انات األداء القابلة للق�اس ال��ي من أجل دعم جهود  • ن  مكافحة الفساد وتع��ز ال�ن
اهة والفساد.  • ن ي تعالج قضا�ا ال�ن  أوجه التآزر: االستفادة من المبادرات األخرى اليت

اهةمسؤول�ة إن  ن ي �ي  مكافحة الفساد وتع��ز ال�ن
 المقام األول مسؤول�ة الجميع. �ن
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م�كور�ا  كونيو د/    
ن  العام األمني  

العالم�ة  الجمارك منظمة  
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اهة تط��ر  دل�ل  من الغرض ن   ال�ن

 

اهة تط��ر  دل�ل من األول الغرض ن ن بما  الفض�، والممارسات والتوج�ه بالمشورة  العالم�ة الجمارك منظمة أعضاء مّد  هو  ال�ن
�
 �مك

   وتطب�قها   اإلرشادات  هذە  استخدام   من  جمرك�ة  هيئة  كل
�
ي   بها،  الخاصة  عملها   لس�اقات  وفقا  هيئات   أوضاع  بتن�ع  تتن�ع  واليت

ي   الجمارك
  التجارة  وزارة   أو   المال�ة،  كوزارة   أع�،  جهة  اختصاصات  ضمن  تندرج  أم  مستقلة،  حكوم�ة  هيئة  أ�انت   سواء  بلدانها،  �ن

ي   عضو   دولة  كل  تتمتع  ح�ث  متكاملة،  حكوم�ة  مال�ة  هيئة  أو   الحدود،  إدارة  وكاالت   من  وكالة  أو   الداخل�ة،  وزارة  أو   واالقتصاد،
 �ن

 . الجمارك وضع�ة اخت�ار  بح��ة المنظمة

 ع��ضة  مساحات  الجمر�ي   العمل  بيئة   تفتح  ح�ث  الفاسدة،  للممارسات  العرضة  شد�دة  تعت�ب   أعمالها،  لطب�عة  نظرا�   والجمارك،
ي   أمام

   صالح�اتهم  الستغالل  الجمارك  موظ�ن
�
ي   تحد�ات  جمرك�ة  هيئة  كل  وتواجه.  الشخص�ة  للمكاسب  تحق�قا

 ع�   الحفاظ  �ن
اهة، ن اهة  تط��ر   دل�ل  فإن  ولذلك  ال�ن ن ي   يهدف  ال�ن

ي   العالم  حول  الهيئات  تلك  لمساندة  عمل�ة  إرشادات  توف�ي   إ�   األول  المقام  �ن
  �ن

اهة  تع��ز  إ�  الرام�ة التداب�ي  مختلف تطبيق جهود  ن   ال�ن
�
 . داخل�ا

اهة  تط��ر   دل�ل  يتمحور  ن   اإلعالن  �حدد   ح�ث ،١٩٩٣  عام  العالم�ة  الجمارك منظمة  اعتمدته  الذي  المعدل  أروشا   إعالن  حول  ال�ن
ة ي   رئ�س�ة  عوامل  ع�ش

ي   أخذها   ينب�ن
اهة   مست��ات  أع�  ع�  الحفاظ  أجل  من  االعتبار   �ن ن ي   ال�ن

 العوامل   أهم�ة  تأ�دت  وقد .  الجمارك  �ن
ة ي   ودورها   الع�ش

ي   تطب�قها   تج��ة  ضوء   �ن
اهة  تط��ر   دل�ل  و�ؤكد .  الزمن  اختبار   أمام  وصمدت  العالم،  جمارك  �ن ن  هذە   أن  ع�   ال�ن

ة العوامل ي  لتطب�قها  السبل أفضل الدل�ل يوضح كما   الق�مة، متساو�ة الع�ش
 . الجمر�ي  العمل س�اق �ن

اهة  تط��ر   لدل�ل  المنقح  اإلصدار   �شدد  ن ي   المستعرضة  القضا�ا   أهم�ة  ع�   ال�ن ن   المساواة  مجال  مثل  متعددة،  مجاالت   تغ�ي   اليت  بني
ن  ورة   ع�  الضوء  �سلط  كما   األداء،  وق�اس  والتن�ع  الجنسني ي   الجما�ي   العمل  انتهاج  �ن

اهة  وتع��ز   الفساد   مكافحة  �ن ن ي   ال�ن
.  الجمارك  �ن

ن   والتعاون  الفساد،  بمكافحة  المعن�ة  الحكوم�ة  الهيئات  مع  التعاون  أهم�ة  ع�  التوك�د   الدل�ل  �ع�د   األوسع،  للس�اق  و�النسبة  بني
،  المجتمع   جهات  ودور   المختلفة،  الجمارك   هيئات ي

ي .  اإلعالم  وسائل  ومنها   المدين
اء  ظل  و�ن ي   الفساد   است�ش ي   المنه�ب

 البلدان،   بعض  �ن
،  من   ال�ث�ي   من  المتوقع  السلوك  هو   الفاسد   السلوك  �كون  ح�ث ن اهة  حما�ة  تصبح  الموظفني ن    الجمرك�ة  ال�ن

�
،  مطلبا

�
 وأقوى   صعبا

ي   �ي   المشكلة  لهذا   الفعالة  الحلول  والمؤسسات  المصلحة  أصحاب  جميع   بمشاركة  الفساد   لمكافحة  الجماع�ة  الجهود   تبين
 . المجتمع�ة

اهة  تط��ر   دل�ل  يوفر  ن ي   المتبعة  الوصف�ة  اإلجراءات  ال�ن
اهة  تقي�م  �ن ن  خطة   لتط��ر   الالزمة  التداب�ي   أهم  �شمل  بما   بخطوة،  خطوة  ال�ن

اهة،  لتع��ز  فعالة عمل ن ي  ح�نا  وقد . العمل خطط تنف�ذ  عند  مراعاتها  الواجب  المهمة المبادئ من مجموعة جانب  إ� ال�ن
 هذا   �ن

اهة   لممارسات  الج�دة  األمثلة  الدل�ل ن ي   ال�ن  العوامل  من  رئ��ي   عامل  بكل  المتعلقة  األمثلة  إدراج  مع  الجمارك،  هيئات  تطبقها   اليت
ة ي  �ساعدە عمل�ة معلومات للقارئ يوفر  مما  بها، الخاص العامل تحت الع�ش

 . الناجحة التداب�ي  تنف�ذ  �ن

اهة  تط��ر   دل�ل  و�صدار  ن ي   �أخذ   الجد�د   ال�ن
ي   االقتصاد�ة  التنم�ة  مست��ات  مختلف  االعتبار   �ن  الجمرك�ة  هيئاتنا   فيها   تعمل  اليت

ن  لتط��ر  متوازن نموذج تقد�م مع وتتطور،  . اختالفهم ع� العالم�ة الجمارك منظمة أعضاء جميع منه �ستف�د  أن �مكن اهةال�ن

ام  و�مثل ن ي   األهم�ة  بالغ  عن�ا�   الق�ادات  ال�ت
اهة  تط��ر   مشار�ــــع   �ن ن  الالزمة   الخطوات  اتخاذ   العل�ا   اإلدارة  و�ستطيع  الجمرك�ة،   ال�ن

ن   الحوار   لبدء ن   بني اهة  بمعاي�ي   التمسك  أهم�ة  حول  الموظفني ن ي   ال�ن
 تع��ز   بجهود   مختصة  وحدة  تأس�س  �مكنها   كما   الجمارك،  �ن

اهة ن ن   والمساواة  التن�ع  مراعاة  مع  المست��ات،  جميع   ع�  العاملون  فيها   �شارك   ال�ن ن   بني ن   ال��ط  خالل  ومن.  الجنسني  تع��ز   جهود   بني
اهة ن ە  الخاص  والقطاع  الجمرك�ة  ال�ن   تطبيق   الجمارك  لهيئات  �مكن  الفساد،  بمكافحة  المعن�ة  المجتمع�ة  المجموعات  من  وغ�ي

اهة تط��ر  دل�ل ن  . المتوخاة النتائج تحقيق أجل من ال�ن
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اهة  تط��ر  دل�ل  من االستفادة ك�ف�ة ن  ال�ن

 
اهة  تط��ر   دل�ل  �مّثل ن اهة  تط��ر   مبادرات  جوانب  جميع  تغ�ي   شاملة  أداة  ال�ن ن ي   ال�ن ي .  المختلفة  الجمارك  هيئات  تنفذها   اليت

ن   و�ن  حني
ي   العامة  والمبادئ  المعدل  أروشا   إعالن  روح�ة  ع�  الدل�ل  �حافظ  تفص�ل�ة   إرشادات  و�قّدم  ذلك  يتجاوز   فإنه  عليها،  يرتكز   اليت

  مصممة  متنوعة  عمل�ة تداب�ي  تطبيق للمساعدة
�
 . الجمارك هيئات الستخدام خص�صا

اهة  تط��ر   دل�ل  صّمم ن اهة  تقي�م  إجراء  �مكن  إذ   مرنة،  خ�ارات  يوفر   بح�ث  ال�ن ن    ال�ن
�
ي   حضور�ا

  من   بدعم  م�ّ�ة  عمل  ورشة  إطار   �ن
اء ،  الخ�ب ن ،  التقي�م  ط��ق  عن  أو   الخارجيني ي

اض�ة   أو   بعد   عن  عمل  ورشة  خالل  من  أو   الذايت اء  �دعمها   اف�ت   باستخدام   خارجيون  خ�ب
 . مختلفة  تقن�ات

ي 
ن   و�ن اهة  تط��ر   دل�ل  �ستهدف  حني ن    �مكنه   الجمرك�ة،  الهيئات   ال�ن

�
 الدول�ة  والمنظمات  األخرى  العموم�ة  للهيئات  اإللهام  توف�ي   أ�ضا

ن  المصلحة أصحاب ومختلف الخاص  والقطاع اهة وتع��ز  الفساد  لمكافحة األول��ة يولون الذين اآلخ��ن الرئ�سيني ن  . ال�ن

ن  النحو  ع� أجزاء ستة إ�  الدل�ل ينقسم ي   المبني
 أدناە:  ١ الشكل �ن

اهة  تط��ر  دل�ل عنا� . ١ الشكل ن  ال�ن

 
اهة  تط��ر   دل�ل  من  األول  الجزء  �ختص ن ي   الحال�ة  العمل  بيئة  �ستعرض  ح�ث  الدل�ل،  لمحتوى  بالتمه�د   ال�ن

  الجمارك،   هيئات  �ن
اهة،   وأهم�ة ن ات�ج�ة  الرئ�س�ة  والعنا�   األساس�ة،  والمفاه�م  ال�ن اهة،  الس�ت ن اهة،  تط��ر   عمل�ة  خطوات  وأهم  ال�ن ن  والمبادئ  ال�ن

ات�ج�ة الرئ�س�ة اهة الو�ي  ز�ادة  إ�  الهادفة االتصاالت  الس�ت ن  . بال�ن

ي   الجزء  و�صف
اهة  لتقي�م  المطل��ة  الخطوات  الثاين ن اهة،  تط��ر   جهود   إلنجاح   حاسمة  العمل�ة  هذە  وتعّد .  ال�ن ن  وضع   بدون  أنه  إذ   ال�ن

ي   الجزء  و�ستعرض.  وتنف�ذها   المناسبة   التداب�ي   تخط�ط   �مكن  لن  القصور   وأوجه  للمشا�ل  دقيق   تحد�د 
 الخطوات  جميع  الثاين

اهة تقي�م خطوات وتنف�ذ  إلعداد  المطل��ة واأل�شطة ن  . العمل�ة هذە نجاح لمدى تقدير  إجراء ثم ال�ن

اهة  تط��ر   دل�ل  و�جّسد  ن ن   المساواة  مثل  أخرى،  عنا�   جانب  إ�   المعدل  أروشا   إعالن  مبادئ  ال�ن ن   بني  والعمل   والتن�ع  الجنسني
، اهة،  تط��ر   عمل�ة  جوهر   باعتبارها   الجما�ي ن    الدل�ل  �قّدم  كما   ال�ن

�
 دل�ل   مستخد�ي   ع�   �جب  لذلك.  المبادئ  لهذە  شام�ً   وصفا

اهة  تط��ر  ن وع  قبل  المبادئ  هذە  ع�  التعرف  ال�ن ي   ال�ش
اهة،  تقي�م  عمل�ة   �ن ن ي   كما   لل�ن

ي   الواردة  األسئلة  دراسة  عليهم   ينب�ن
 القائمة   �ن

1الجزء 
االستراتیجیة الشاملة 
للنزاھة في الجمارك

2الجزء 
تقییم النزاھة

3الجزء 
تخطیط أعمال النزاھة

4الجزء 
تنفیذ خطة

عمل النزاھة

5الجزء 
رصد وتقییم 

التنفیذ

6الجزء 
مراجعة خطة عمل النزاھة 

وإعادة تطویرھا
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 ومفصل  دقيق  تقي�م  إجراء  أجل  من  وذلك  وأثناءها،  التقي�م  عمل�ة  بدء   قبل  فائقة  بعنا�ة  الدل�ل  هذا   من  ٣  بالملحق  المرجع�ة
اهة ألوضاع ن  . ال�ن

ل
�
شد   ط��ق  خارطة  المرجع�ة  القائمة  أسئلة  و�شك ي   بها   �س�ت

ات�ج�ات  متعمق  تحل�ل  إجراء  �ن  إضافة   واإلدار�ة  المؤسس�ة  الهيئة  الس�ت
ات�ج�ة  إ�  اهة  اس�ت ن ي   المجاالت   تحد�د   هو   ذلك  من  والهدف.  ال�ن ي   وق��ة  سل�مة  ممارسات  بالفعل  الهيئة  فيها   تطبق  اليت

 مجال   �ن
اهة، ن ي   والمجاالت   ال�ن  يتعلق  ف�ما   المنظمة  عن  لمحة  تك��ن  هو   المرجع�ة  القائمة  أسئلة  من  الغرض  أن  و�ما .  تط��ر   إ�   تحتاج  اليت
اهة، بتع��ز  ن ي  ال  "ال" أو  بـ"نعم" البس�طة اإلجابات فإن ال�ن

  ردا�  �ستد�ي  سؤال كل  إن بل بالغرض، ت�ن
�
  تفص�ل�ا

�
 . بالمعلومات وغن�ا

ور�ة  اإلجراءات  لتحد�د   الالزم  التخط�طالجزء الثالث    �صف ن   ال�ن اهة  لتحسني ن ي .  ال�ن
 أ�شطة   جميع  تط��ر   يتم  المرحلة،  هذە  و�ن

ات  ووضع  األهداف،  وتحد�د   األول��ات،  ترت�ب  مث�ً   ذلك  ومن  التخط�ط،  عمل�ة  ت�س�ي   أجل  من  العمل  تخط�ط  األداء   مؤ�ش
ة   الموارد   وتحد�د   معهم،  والتشاور   المصلحة  أصحاب  وتحد�د   الرئ�س�ة،  و�وفر .  المسؤول�ات  وتوز�ــــع   الخطة،  واعتماد   التنف�ذ،  وف�ت

ور�ة  المعلومات جميعالجزء الثالث   . األرض ع� واق�ي  عمل إ�  التقي�م عمل�ة مخرجات لتح��ل الالزمة ال�ن

  هو  ذلك  من  والغرض.  الرئ�س�ة  المكونات  هذە  عنا�   وأهم  العمل  لخطة  الفعال  التنف�ذ   مبادئ  بالتفص�لالجزء الرابع    �ستعرض
  هذە   و�شتمل.  المتوخاة  النتائج  تحقيق  وك�ف�ة  العمل،  خطة  تنف�ذ   عمل�ة  إدارة   ط��قة  �شأن  الجمارك  هيئات  و�رشاد   توج�ه

، والعمل الفعال، التنسيق ع� المبادئ اهة مبادرات مع التآزر  وأوجه الجما�ي ن  . األداء  وق�اس المواز�ة، ال�ن

ات�ج�ات   تنف�ذ   وتق��م   رصد   سبل  الخامس  الجزء  �حدد  اهة،  تط��ر   وخطة  اس�ت ن    �قدم  كما   ال�ن
�
ورة  وصفا  تنف�ذ   وتقي�م  رصد   ل�ن

 ع�  وضعت قد  الس�اسات  أن من والتأ�د  المتوخاة التداب�ي  تنف�ذ  إمكان�ة تقي�م أجل  من وذلك بذلك، الق�ام وك�ف�ة عمل، خطة
 . الصحيح التنف�ذ  مسار 

اهة، المعن�ة العمل خطة تط��ر  و�عادة استعراض عمل�ة السادس الجزء �صف ن   الجمارك هيئة  فيها  تجري مرحلة و�ي  بال�ن
�
 تقي�ما

ي   األول�ة  للنواتج اهة،  المعن�ة  العمل  خطة  عنها   �سفر   اليت ن ي   المجاالت   وتحدد   بال�ن  عمل   خطة  وتضع  االهتمام،   من  م��دا�   تتطلب  اليت
 . األمر  لزم إذا  معززة

   التق��ر   يتضمن
�
ي   األعضاء  اإلدارات  إللهام  الج�دة  الممارسات  ع�  وأمثلة  للمصطلحات،  معجم   منها   عّدة،  ملحقات  أ�ضا  تنفذ   اليت

اهة،  تط��ر   مبادرات ن ي   المستخدمة  والنماذج  للوثائق  ونماذج  ال�ن
اهة،  تط��ر   عمل�ة  �ن ن    ال�ن

�
اهة،   تقي�م  وأ�شطة  لخطوات  ووصفا ن  ال�ن

ات  وصف�ة  ب�انات  وصح�فة ات  مصطلحات  وم�د   الرئ�س�ة،  األداء  لمؤ�ش اهة   تط��ر   دل�ل  تط��ر   تم  لقد .  الرئ�س�ة  األداء  مؤ�ش ن   ال�ن
ن   المصلحة  أصحاب  جميع  أن  تضمن  بط��قة اهة  تط��ر   بمبادرة  المعنيني ن ي   أدوارهم  و�تفهمون  �عملون  سوف  ال�ن

 العمل�ة،  هذە  �ن
اء  أدوار   تحد�د   ع�  الدل�ل  �شتمل  كما  ،  الخ�ب ن ،  والم���ن  الخارجيني ن ن   المحليني ن   الجمارك  داخل  من  والمساهمني  والمساهمني

ن  اهة تط��ر  دل�ل ع� المصلحة أصحاب جميع يتعرف بأن يو� ولذلك،. الخارجيني ن وع قبل ال�ن ي  ال�ش
 . العمل�ة هذە �ن
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ات�ج�ةأوً�:  اهة  الشاملة االس�ت ن ي  لل�ن
 الجمارك �ن

 
ات�ج�ة اهة  اس�ت ن ة  ال�ن ن ي   �شتمل  بالشمول�ة  المتم�ي

 المعدل  أروشا   إعالن  و�قدم.  الجمارك  هيئة  جوانب  جميع  ع�  المطاف  نها�ة  �ن
اهة  تع��ز   ك�ف�ة   �شأن  الجمارك  هيئات  إ�   اإلرشاد   العالم�ة  الجمارك  منظمة  عن  الصادر  ن ن   وهو .  وتحسينها   ال�ن ن   أن  لهم  يبني  تحسني
اهة ن اهة  قضا�ا   معالجة  حاولنا   إذا   يتحقق  أن  �مكن  ال   ال�ن ن  تعتمد   أن  الجمارك   هيئات  ع�  �جب  بل  األخرى،  القضا�ا   عن  بمعزل  ال�ن

 
�
ي  الرئ�س�ة العوامل جميع �غ�ي  شام�ً  نهجا اهة ع� مبا�ش  غ�ي  أو  مبا�ش  �شكل تؤثر  أن �مكن اليت ن  . ال�ن

 
 الجمرك�ة  البيئة -١

وعة،  التجارة  ت�س�ي   أجل  من  تنف�ذها   وتع��ز   الدول�ة  المعاي�ي   ب�رساء  يتعلق  ف�ما   حي��ة  أهم�ة  العالم�ة  الجمارك  لمنظمة  الم�ش
ي  تؤدي مهام كلها   و�ي  المجتمع، وحما�ة لإليرادات، العادل التحص�ل وضمان

 . االقتصادي االزدهار  إ�  المطاف نها�ة �ن

ي   للغا�ة  صعب  بدور   الجمارك   هيئات  وتضطلع
ي   المتواصل  والتطور   التجارة  أنماط  تغ�ي   ظل  �ن

ن   التجار�ة،  األعمال  بيئة  �ن  عليها   و�تعني
ي   للتقدم  ��عة  �ستج�ب  أن ي   التكنولو�ب

ة  �سارع  أن  ذلك  إ�   �ضاف.  العالم�ة  التور�د   سلسلة  �ن ن   والعرض  الطلب  وت�ي  الدوليني
 . التخل�ص بعد  ما  أنظمة وتع��ز  المخاطر  إدارة أهم�ة ع�  و�ؤكد  الجمر�ي  للتخل�ص ذكاء أ���  نظم استخدام �ستد�ي 

ها،  عن  بمعزل  تعمل  الجمارك  هيئات  توجد   ال     للعمل  المصلحة  أصحاب  جميع  مع  التعاون  إ�   الحاجة  تزداد   ثم  ومن  غ�ي
�
ي   معا

 �ن
كة  أجندة  لتنف�ذ   التقدم  إحراز   سب�ل اهة،  مش�ت ن ي   بما   لل�ن

ن   الثقة  بناء  ذلك  �ن ،  المصلحة  أصحاب  جميع  بني ن ي   س�ما   وال   الرئ�سيني
 �ن

،  وللعمل.  الخاص  القطاع    الجما�ي
�
اف  ع�  معطوفا اهة  بأن  االع�ت ن ي   قصوى  أهم�ة  الجميع،  مسؤول�ة  �ي   ال�ن

 الفساد   مكافحة  �ن
اهة وتع��ز  ن  . ال�ن

 فاعلة  جهة  اليوم  الجمارك  هيئات  أصبحت  بل  اإليرادات  وتحص�ل  البضائع  تخل�ص  ع�  تقت�   الجمرك�ة  المسؤول�ة  تعد   لم
ي   رئ�س�ة

،  واألمن  السالمة  مجال  �ن ن ي   العالميني
  الدول�ة  واالتفاق�ات  المعاهدات  إنفاذ   خالل  من  وذلك  آخرە،  إ�   البيئة،  حما�ة  و�ن

�ة  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدو�ي   االتجار   واتفاق�ة  بازل،  اتفاق�ة  (مثل  الصلة  ذات ها)  باالنقراض،  المهددة  ال�ب ي .  وغ�ي
 ت�س�ي   و�أيت

ي   واالمتثال،  المكافحة  جانب  إ�   التجارة)،  ت�س�ي   �شأن   العالم�ة  التجارة  منظمة  اتفاق�ة  تنف�ذ   (مثل  التجارة
 اليوم�ة  المهام  طل�عة  �ن

 . التكنولوج�ة  االبتكارات �شمل  ا بم والتحد�ث، لإلصالح مبادرات تنف�ذ  تتطلب مهام و�ي  الجمارك، لهيئات

اهة  يتعلق  ف�ما   الجمارك   هيئات  أداء  ق�اس  و�عّد  ن ي .  األهم�ة  من  القدر   نفس  ع�  مهمة  بال�ن
 مدركات   الستب�ان  �مكن  الصدد،  هذا   و�ن

اهة ن ي   ال�ن
ە  الجمارك  �ن  الدول�ة   الشفاف�ة  منظمة   أن  ذلك  إ�   �ضاف.  األوضاع  حق�قة  ع�  للوقوف  فعالة  أداة  توف�ي   الوسائل  من  وغ�ي

 هيئات   فيها   بما   الحكوم�ة،  المؤسسات  عن  الصادرة  الب�انات  وجمع  بدراسة   تقوم  ح�ث  القطري،  المستوى  ع�  استب�انات  تجري
ي   األداء  ومؤ�ش   الدول�ة،  الشفاف�ة  منظمة  عن  الصادر   الفساد   مدركات   مؤ�ش   و�قدم.  الجمارك ،  البنك  من  اللوجسيت  ودراسة   الدو�ي

ي   اإلفراج  زمن ها   العالم�ة،  الجمارك  منظمة  تعدها   اليت ات  من  وغ�ي ي   الجمارك  لهيئات  المساعدة  المماثلة،  والتصن�فات  المؤ�ش
  �ن

ي  اإلصالح مجاالت  تحد�د  ي  اإلسهام شأنها  من اليت
ن  �ن اهة تحسني ن  . الفساد  مخاطر  من والحد  ال�ن

وع  فإن  أخرى،  ناح�ة  ومن ي   الدو�ي   البنك  م�ش ن   مقارنة  �قدم  األعمال"  أ�شطة  "ممارسة  بمؤ�ش   المعين  بالتكلفة   يتعلق  ف�ما   الدول   بني
ن   والوقت وع  يرصد   ح�ث  التجار�ة،  األ�شطة  لممارسة  الالزمني ها   و�درس  اإلصالح  مبادرات  الم�ش   والوقت   التكال�ف  خفض  ع�  تأث�ي

 وت�س�ي   والشفاف�ة   الحوسبة  جهود   تع��ز   اإلصالحات  هذە  شأن  ومن .  إلخ  والمقابالت،  واالستب�انات  الب�انات  جمع   خالل  من
ي  بدورە �سهم مما  اللوائح،

ن  �ن اهة تحسني ن  . ال�ن

ي   أن  الحديثة  العامة  الخدمة   مؤسسات  من  ينتظر 
ن   ع�  تق�ن رة  غ�ي   األعباء  وترفع  الروتني    منها   ينتظر   كما   التجار،  كاهل  عن  الم�ب

�
 أ�ضا

ي  اف،  للحوكمة  سل�مة  ممارسات  تبين ،.  الدول�ة  الحوكمة  مبادئ  مع  يتما�ش   بما   واإل�ش ا�  أي  دون  بح��ة  تعمل  أن  منها   ينتظر   وأخ�ي
ي  التدخل أشكال  من شكل

 . شؤونها  �ن
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ن  ي   بما   لموظفيها،  األساس�ة  بالحقوق  درا�ة  ع�  تكون  أن  الجمارك  هيئات  ع�  و�تعني
ن   المساواة  ذلك  �ن ن   بني ي .  والتن�ع  الجنسني

 و�نب�ن
ن  إدانة  . العل�ا  اإلدارة جانب من س�ما  وال  المست��ات، وكافة األنواع جميع  من والمضا�قات التمي�ي

ي 
ي   الجمارك  هيئات  ع�  ينب�ن

ي   تنجح  ل�ي   عليها   وتحافظ  ومساندة  إ�جاب�ة  عمل   بيئة  توفر   أن  اليوم  عالم �ن
 والتمسك  مهامها   إنجاز   �ن

�ة  بدورها   ستمّهد   المؤسس�ة  الثقافة  وهذە.  كمؤسسات  بق�مها  �ة  موارد   لمنظومة  المالئمة  ال�ت ن   ��ش م   وال�فاءة  بالحداثة  تتم�ي   وُتقدِّ
ن   والمساندة  الدعم  �شكل   وتتفاعل  للتطورات  االستجابة  ��عة  مؤسسة  إلقامة  األسس  وتر�ي   وتنوعهم،  اختالفهم  ع�  للعاملني
ي   . المصلحة أصحاب مع إ�جايب

ي 
ي   �شكل  االجتما�ي   التواصل  وشبكات  اإلعالم  من  االستفادة  اليوم  الجمارك  هيئات  ع�  كذلك  و�نب�ن

،  استبا�ت ي  ذلك  �عّد   إذ   و��جايب
   أمرا� 

�
ات�جيتها   الجمارك  بجهود   للتع��ف  حي��ا اهة  تع��ز   إ�   الرام�ة  واس�ت ن  ال   المالئم  بالتوق�ت  الموثوقة  المعلومات  توف�ي   أن  كما .  ال�ن

ي   �سهم
   �عزز   بل  فحسب،  الشفاف�ة  ز�اد   �ن

�
ر   المثال،  سب�ل  فع�  معهم:   المتبادلة  والثقة  العمالء  امتثال  من  أ�ضا

ِّ
 التواصل   شبكات  ُتوف

 بتقد�م  المتعلقة  القضا�ا   حول  األطراف  مختلف  مع  الحوار   �سّهل  مما   االتجاە،  ثنائ�ة  اتصال  وآل�ات  فور�ة  معلومات  االجتما�ي 
ن  الخدمات اهة وتأمني ن  . ال�ن

ورة  تقدم  ما   إ�   �ضاف  تؤدي   أوضاع  و�ي   المتوقعة،  غ�ي   والتطورات  الطوارئ  حاالت   لمجابهة  متأهبة  الجمارك  هيئات  تكون  أن  �ن
ي   الفساد   فرص  تعزز   أنها   كما   االعت�ادي،  مسارها   عن  العمل  أسال�ب  لح�اد   نت�جة  الفساد   مخاطر   تفاقم  إ�   بطب�عتها 

 رصدها   و�نب�ن
 . بدقة

 مجموعة(  المعدل"  أروشا   إعالن  تنف�ذ   موارد   "مركز   من  االستفادة  إمكان�ة  اليوم  الجمارك  لهيئات  العالم�ة  الجمارك  منظمة  توفر 
اهة  لتع��ز   المخصصة  التفاعل�ة  األدوات ن   الجمارك  منظمة  وأدوات  صكوك   ألهم  والروابط  اإلرشادات،  المركز   �ضم  ح�ث  )،ال�ن
ها   العالم�ة اهة،  المتعلقة  الدول�ة  الصكوك  من  وغ�ي ن ي   بال�ن اهة  وتقي�م  الفساد   لمكافحة  استخدامها   �مكن  واليت ن  لقد .  وتحسينها   ال�ن

اهة  كانت ن ،  ال�ن
�
ي   العالم�ة،  الجمارك  لمنظمة  رئ�س�ة  أول��ة  تزال،  وال   دوما

   األعضاء  الهيئات  ع�  و�نب�ن
�
اهة  تضع  أن  أ�ضا ن  ضمن   ال�ن

 بالتعاون  العمل  المنظمة  أعضاء  من  ننتظر   فإننا   باالنقراض"  مهدد   "كائن  إ�   الفساد   بتح��ل  اإلجما�ي   هدفنا   يتحقق  ول�ي .  أول��اتها 
ن  المصلحة أصحاب مع ي  نزاهة تع��ز  أجل من الخارجيني

 . تهمومهني الجمارك  موظ�ن

 

اهة -٢ ن  األساس�ة  المفاه�م – ال�ن

 
اهة:  - أ  ن اهة  مفهوم  تع��ف  الجمارك  هيئات  بعض  أعادت  ال�ن ن  الفساد،   أو   السلطة  استغالل  مكافحة  ع�  �قت�   ال   بح�ث  ال�ن

   �شتمل  بل
�
وط  االمتثال  ع�  أ�ضا ي   الوارد   النحو   ع�  الخدمات،  تقد�م  ومتطلبات  ل�ش

 الخدمة  معاي�ي   مثل  رسم�ة،  وثائق  �ن
اهة  أن  يرى  الهيئات  من  العد�د   و�ات  العمالء،  مواثيق  أو  ن ي   ال�ن ي   الخدمات  تقد�م  تعين ي   اليت  وأصحاب   العمالء  توقعات  تليب

اهة  تع��ف  �مكن  لذلك،.  المصلحة ن   الصادقة  العمل  وممارسات  السلوك�ات  تعزز   إ�جاب�ة  مواقف  مجموعة  بأنها   ال�ن
 . واألخالق�ة

اهة  تتجاوز   أخرى،  و�عبارة ن ي   اإل�جاب�ة  والق�م  المواقف  من  مجموعة  و�دامة  تط��ر   لتشمل  الفساد   غ�اب  مجرد   ال�ن  ع�  تأث�ي   لها   اليت
ات�ج�ة   وروح�ة  وثقافتها،  المؤسسة  سالمة اهة  اس�ت ن اهة  تحد�ات  أن  ب�د .  فيها   المطبقة  ال�ن ن  أمام   رئ�س�ة  عقبة  �شكل  تزال  ال   ال�ن
ّ  أنها  عن ناه�ك الفعالة، اإلصالحات إنجاز     ت�ن

�
 . فيها  واألداء المهن�ة ومست��ات المؤسسة بمصداق�ة عموما

 

،  عل�ه  متفق  للفساد   تع��ف  يوجد   ال   الفساد:  -ب
�
ي   الفساد   يتناول  تع��ف  يوجد   ال   كما   دول�ا

.  التحد�د   وجه  ع�  الجمارك  �ن
:  للفساد، فعال وصف  لص�اغة رئ�س�ة مفاه�م ثالثة ع� المصطلح لهذا  المف�دة التعار�ف  معظم تركز  ذلك، ومع  و�ي

 
 مخالفته؛  أو  العام الواجب مسار  عن الخروج •
ي  أو  تقد�م •

 ؛المخالفة اإلغراءات أو  الحوافز  أشكال من شكل تل�ت
 . رسم�ة موافقة دون الت�ف األقل ع� أو  ال��ة، عن�  •

 

http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/instrument-and-tools/revised-arusha-declaration-implementation-resources-center.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/instrument-and-tools/revised-arusha-declaration-implementation-resources-center.aspx
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ي   الفرد�ة،  والسلوك�ات  السلوك،  مجموعات  من  العد�د   هناك    إليها   ينظر   اليت
�
 المخالفة   المدفوعات  مثل  فاسدة،  باعتبارها   عموما

،  مرغ��ة  نواتج  تنف�ذ   مقابل
�
 عناو�ن   ثالثة  تحت  الت�فات  هذە  وتندرج.  الالئق  غ�ي   الفساد   باسم  عادة  إل�ه  �شار   ما   وهو   اجتماع�ا

ك  والمحس���ة،   الرشوة،  ع��ضة: 
�
وع  غ�ي   والتمل  الفساد،   من  األنواع  لهذە  عرضة  الجمر�ي   العمل  جوانب  من   ال�ث�ي   و�عت�ب .  الم�ش

ا�   الجمارك وأن س�ما  ال  ي  احتكار�ة بصالح�ات تتمتع ما  كث�ي
 . البضائع عن اإلفراج خدمة  مثل معينة، خدمات تقد�م �ن

 

ي  المعاي�ي  و�ي  األخالق�ات:  -ج ي  األفراد  وت�فات سلوك تحكم اليت
 المبادئ باسم إليها  اإلشارة و�مكن  العامة، المؤسسات �ن

شد   للسلوك  معاي�ي   تمّثل  أساس�ة  وقواعد   ق�م  إ�   والمبادئ  المعاي�ي   هذە  و�ستند .  األخالق�ة ي   بها   ُ�س�ت
 القرارات   اتخاذ   �ن

ن  من المتوقع السلوك وتوح�د  ا�ساق لضمان المعاي�ي  هذە وضع اإلداري الجهاز  و�تو� . واإلجراءات والخ�ارات  . العاملني

ن   الفارق اهة  ومفهوم  األخالق�ات  مفهوم  بني ن    �عت�ب   الذي  السلوك  معاي�ي   بتوح�د   عادة  تختص  األخالق�ة  المسائل  أن  هو   ال�ن
�
  مناسبا

ي 
ن   موقف  �ن اهة  أما .  معني ن  شبيهة  وق�م  مدونات  ع�  باالعتماد   ل�س  المناسب،  السلوك   تحقق  بضمان  يتعلق  مفهوم  ف�ي   ال�ن

، ن ي   العمو�ي   الموظف  امتالك  ع�  باالعتماد   بل  بالقوانني ن   و�ستطيع  سلوكه،  ُتوّجه  وجدان�ه  أخالق�ة  لبوصلة  المهين  هذە   تحسني
ي  التأمل خالل من البوصلة

 .١بهم واالرتباط اآلخ��ن مع والتفاعل الذايت

 

اهة تعت�ب  لماذا  ن  مهمة؟  ال�ن

   الجمارك  تعمل
�
ي   عموما

ي   واألمن  التجارة،  وت�س�ي   المجتمع،  وحما�ة  اإليرادات،   تحص�ل  التال�ة:   الرئ�س�ة  األر�عة  المجاالت   �ن .  الوطين
   عال�ة  نزاهة  بمست��ات  الجمارك  تح�ي   و�عت�ب 

�
طا    �ش

�
ور�ا ي   تنجح  ل�ي   �ن

 بينما   ذلك  بفعال�ة،  أعمالها   و�سي�ي   المهام  هذە  تنف�ذ   �ن
اهة  بنقص االنطباع يؤدي ن اء  و/أو  ال�ن ع�ة تهد�م  إ�  الفساد  است�ش  ع�   قدرتها  من  �شدة �قوض  أن شأنه ومن  الجمارك، هيئات  �ش
تبة  الضارة  اآلثار  و�شتمل.  بفعال�ة  مهامها   إنجاز  اهة،  بانعدام  االنطباع  و(ب)  الفساد،  (أ)  ع�  الم�ت ن  تداب�ي   بنقص  االنطباع  و(ج)  ال�ن

 التال�ة:  العواقب ع� الجمارك، هيئة داخل الرش�دة الحوكمة

 اإليرادات  ��ب •
 االقتصاد�ة؛  الحوافز  �ش��ه •
ي  •

 عندهم؛  مصداقيتها  وتقلص الدولة مؤسسات تجاە الجمهور  ثقة تدين
ن  والتعاون الثقة مست��ات انخفاض •  األخرى؛ الحكوم�ة والهيئات الجمارك هيئات بني
ن  معن��ات تدهور  • ؛ العمل روح وضعف الموظفني  الجما�ي
ي  النفقات، ز�ادة • ي  كلفتها   المجتمع يتحمل واليت

 النها�ة؛   �ن
ام مستوى انخفاض • ن  الجمارك؛  ولوائح بأنظمة الطو�ي  االل�ت
ي  األمن إضعاف •  المجتمع؛ حما�ة وتداب�ي  الوطين
 . االقتصادي والنمو   الدول�ة للتجارة المع�قة الحواجز  خلق •

 

ي   الفساد   آثار   أن  ب�د   الفساد،  ضد   بال�امل  محصن  بلد   يوجد   ال 
را�   أشد   تكون  البلدان  بعض  �ن ها   من  �ن  إعاقة   ع�  قادر   ألنه  غ�ي

 خاص  �شكل  معرضة  وتعق�دە،  وطب�عته  عملها   نطاق  و�سبب  الجمارك،  هيئات  أن  ذلك  إ�   �ضاف.  التنم�ة  وجهود   اإلصالحات
:  ما  ع� أهمها  �شتمل عدة ألسباب  وذلك الفساد، لمخاطر   ��ي

 العمالء؛  تجاە احتكار�ة �سلطات الجمارك موظفو  يتمتع •
 الخدمات؛  أو  السلع توفر  ع� تؤثر  تقدي��ة بصالح�ات الجمارك موظفو  يتمتع •
   المساءلة  أو   الرقابة  مستوى  �كون  قد  •

�
ي   منخفضا

افق  العالم  مناطق  بعض  �ن  العالقات   شبكة  إمالءات  قوة  ارتفاع  مع  بال�ت
 األ��ة؛ 

ا�  • ي   الجمارك موظفو  �عمل ما  كث�ي
اف ينقصها  نائ�ة حدود�ة مرا�ز  �ن ؛  حد  إ�  اإل�ش  كب�ي

 
١ )2004( al. et Blijswijk van M. A. Jacques     
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 ع�   للتحا�ل  إضاف�ة  حوافز   �خلق  مما   بالتوق�ت،  يتعلق  ف�ما   بالحساس�ة  النقل   ووسائل  السلع  من  العد�د   تخل�ص  يتسم •
 الجمرك�ة؛ والشكل�ات اإلجراءات

ا�  • ام  بفرض  الجمارك  موظفو   �قوم  ما   كث�ي ن �ع�ة  اللوائح  من  كب�ي   بعدد   االل�ت   من  واسعة  مجموعة  و�مارسون  المعقدة  الت�ش
 . التقدي��ة الصالح�ات

 

ل  أن  �جب  الفساد   لردع  فعالة   تداب�ي   وأي
�
   تهد�دا�   �شك

�
ي   ينجح  لن  العق��ات  أق�  فإن  و�ال   لمرتكب�ه،  حق�ق�ا

 الفاسد،  السلوك   ردع  �ن
ي  بل

 . الفاسدة األ�شطة مزاولة اتإغراءفوق ألنها ت لهم مثبطة الفاسدين عن ال�شف عواقب تكون أن ينب�ن

ن   عليها،  والحفاظ  الجمهور   بثقة  واالرتقاء  للفساد   السلب�ة  العواقب  من  حد   أدين   إ�   وللتقل�ل  تعالج  أن  الجمارك   هيئات   ع�  يتعني
ن   كما   ومنهج�ة،  منطق�ة  بط��قة   المسألة ي   الحلول  وتنف�ذ   تط��ر   عليها   يتعني ة  صلة   لها   اليت  وتعكس   الجمهور   باحت�اجات  مبا�ش

 . الف��دة الجمر�ي  العمل بيئة خصوص�ات

 

 الفساد  لمكافحة أخرى دول�ة صكوك

ة  السنوات  خالل  واالتفاق�ات  والب�انات  المؤتمرات  من  مجموعة  ركزت    سعت  ح�ث  اإلداري،  الفساد   مسألة  ع�  األخ�ي
�
  إ�  جم�عا

ور�ة والممارسات المعاي�ي  من متنوعة مجموعة ووضع الفساد  مشا�ل ع� التعرف  . لها  للتصدي ال�ن

 منظمة  عن  الصادر   أروشا   إعالن  و�ي   بالجمارك،  المتعلقة  التوص�ات  من  مجموعة  −الخصوص  وجه  ع�  إعالنات  أر�عة  وحددت
 مجموعة  قادة  اعتمد   كما .  −)٢٠٢٠(  بروكسل  و�عالن  )،١٩٩٧(  ل�ما   و�عالن  )،١٩٩٤(  كولومبوس  و�عالن   العالم�ة،  الجمارك
�ن ي   الفساد   مكافحة  �شأن  المستوى  رف�عة  مبادئ  الع�ش

 كذلك .  ٢المعدل  أروشا   إعالن  عنا�   مع  تتما�ش   و�ي   )٢٠١٧(  الجمارك  �ن
ي   والتنم�ة  التعاون  منظمة  تهتم

،  واالتحاد   األم��ك�ة،  الدول  ومنظمة  االقتصادي،  الم�دان  �ن ي  والبنك  المتحدة،  واألمم  األورويب
، ن  الدول�ة، الشفاف�ة ومنظمة  الدو�ي ك�ي  . اإلداري الفساد  ظاهرة ع� بال�ت

،  التعاون  صكوك  من  عدد   أقرّ   ،٢٠٠٣  لعام  الفساد   لمكافحة  المتحدة   األمم  اتفاق�ة  إبرام  قبل  األم��ك�ة  البلدان  اتفاق�ة  مثل  اإلقل��ي
ة  ظاهرة  الفساد   بأن   )،١٩٩٦(  الفساد   لمكافحة وري  ومن  العالم  حول  منت�ش ن   التعاون  و�سه�ل  تع��ز   ال�ن   أجل   من  الدول  بني
 أفعال   بعض  تج��م  ع�  ونّصت  الوقائ�ة  التداب�ي   من  مجموعة  الفساد   لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاق�ة  ضمت  وقد .  مكافحتها 

ي   بما   الفساد،
وع  غ�ي   واإلثراء  الوطن�ة  الحدود   ع�ب   الرشوة   ذلك  �ن    هنا   اإلشارة  وتجدر .  الم�ش

�
 والتنم�ة   التعاون  منظمة  اتفاق�ة  إ�   أ�ضا

ي 
ن   رشوة  مكافحة  �شأن  االقتصادي  الم�دان  �ن ن   الموظفني ي   األجانب  العموميني

 أرست   ح�ث  )،١٩٩٧(  الدول�ة  التجار�ة  المعامالت  �ن
   ملزمة  معاي�ي   عدة  االتفاق�ة

�
ن   رشوة   لتج��م  قانونا ن   الموظفني ي   األجانب  العموميني

 "جانب   ع�  وركزت   الدول�ة،  التجار�ة  المعامالت  �ن
ي  العرض"

 ٣. الرشوة معامالت �ن

   ملزم  دو�ي   صك  أول  الفساد   لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاق�ة  تعّد 
�
 المتحدة   لألمم  العامة  الجمع�ة  وكانت.  الفساد   لمكافحة  قانونا

ي  صك  وضع المستصوب  من  أنه  أدركت   قد 
 لمكافحة   المتحدة  األمم  اتفاق�ة  عن  مستق�ً   �كون  الفساد،  لمكافحة  فعال دو�ي   قانوين

ي   القب�ل  هذا   من  صك  اعتماد   حول  للتفاوض  مخصصة  لجنة  إ�شاء  قررت  ولهذا   الوطن�ة،  ع�ب   المنظمة  الج��مة
 األمم  مكتب  مقر   �ن

ي   المتحدة ي   والج��مة  بالمخدرات  المعين
ي   االتفاق�ة  صدرت   األساس  هذا   وع�  فيينا،   �ن ي   العامة  الجمع�ة  اعتمدتها   اليت

 . ٢٠٠٣  عام  �ن

 لتط��ر   العمل�ة   الجهود   من  القل�ل  إال   تنف�ذ   اليوم  حيت   يتم  لم   التفاؤل،  ع�  المسألة  لهذە   المكرس  الدو�ي   االهتمام  يبعث  بينما 
ي   واإلداري  المؤس�ي   الفساد   مشا�ل   لمعالجة  شامل  نموذج

ي .  الجمارك  هيئات  �ن
ن   و�ن اهة  تط��ر   دل�ل  أن   حني ن  الروح�ة  يرا�ي   ال�ن

ي   المبينة  العامة   والمبادئ
 فإنه   العالم�ة،  الجمارك  منظمة  عن  الصادر   المعدل  أروشا   إعالن  س�ما   وال   أعالە،  إليها   المشار   الوثائق  �ن

ي   الجمرك�ة  الهيئات  لمساعدة  الالزم  التوج�ه  توف�ي   خالل  من  ذلك  من   أبعد   خطوة  �خطو 
ات�ج�ات   من  مجموعة  تنف�ذ   �ن  االس�ت

  المصممة العمل�ة
�
 . لها  خص�صا

   الجمارك   لهيئات  المعدل  أروشا   إعالن  يوفر 
�
   نهجا

�
ي   عمل�ا

ي   عل�ه  المنصوص  النحو   ع�  الفساد   مكافحة  س�اسات  مع  التعامل  �ن
  �ن

 والثامنة  العام)  (القطاع  السابعة  المادة  مع  أروشا   إعالن  يتما�ش   كما   الفساد،  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاق�ة  من  الخامسة   المادة

 
٢ pdf.customs-in-corruption-countering-on-principles-corruption/G20-org/g20/topics/anti.oecd.https://www    )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع آخر  تار�ــــخ( . 
٣ htm.org/corruption/oecdantibriberyconvention.oecd.http://www   )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع   آخر  تار�ــــخ( . 

https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/G20-principles-on-countering-corruption-in-customs.pdf
http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
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ن   سلوك  قواعد   (مدونات )  الموظفني ن ة  العموميني  مواد   عدة  من  عنا�   ع�  كذلك  و�شتمل   االتفاق�ة،  من  الناس)  (إبالغ  والعا�ش
اهة،  برنامج  فإن  و�المثل،.  الخاص  القطاع  مع  والمشاركة  بالشفاف�ة  متعلقة  أخرى ن  القدرات   وتع��ز   التقن�ة  المساعدة  ومشار�ــــع   ال�ن

اهة،  المتصلة ن ي   بال�ن  الوفاء  ع�  �ساعدهم  بما   المنظمة  ألعضاء  مهمة  تغي�ي   آل�ة  توفر   العالم�ة،  الجمارك  منظمة  تنفذها   واليت
اماتهم ن  . المعلومات) وتبادل التقن�ة (المساعدة الفساد  لمكافحة المتحدة األمم فاق�ةات من السادس الفصل بموجب بال�ت

 

ات�ج�ة الرئ�س�ة العوامل -٣ اهة الس�ت ن  الشاملة ال�ن

ة  الرئ�س�ة  العوامل  توفر  ي   الع�ش
   العالم�ة  الجمارك  منظمة  عن  الصادر   المعدل  أروشا   إعالن  �ن

�
   أساسا

�
 مجموعة   وتنف�ذ   لوضع  عمل�ا

ات�ج�ات من اهة اس�ت ن :  الرئ�س�ة العوامل وهذە. الجمر�ي  العمل ببيئة الصلة ذات الفساد  ومكافحة ال�ن  �ي

 وااللتزام القیادة -۱

 التنظ��ي  اإلطار  -٢
 الشفاف�ة -٣
 الحوسبة -٤
 والتحد�ث اإلصالح -٥
 والتحق�قات التدقيق -٦
 السلوك  قواعد  مدونة -٧
�ة الموارد  إدارة -٨  الب�ش
 المؤسس�ة والثقافة المعن��ات -٩

 الخاص  القطاع مع العالقات -١٠
 

ي 
ن   و�ن اهة،  تط��ر   لدل�ل   األسا�ي   اإلطار   يوفر   المعدل  أروشا   إعالن  أن  حني ن ات�ج�ات  أفكار   إل�ه  أض�فت  فقد   ال�ن  ومقار�ات،   واس�ت

ات�ج�ات  من  واسعة  طائفة  من  مستقاة  أخرى  ومكونات  الدل�ل   هذا   أن  ذلك  إ�   �ضاف.  الفساد   لمكافحة  األخرى  والنماذج  االس�ت
   �ستكشف

�
ي   المستجدة  االتجاهات  و�تناول  الرئ�س�ة،  العوامل  هذە  أساس  ع�  العمل  إمكان�ة  أ�ضا

اهة،  تط��ر   مجال  �ن ن ي   ال�ن  واليت
اهة أوضاع ع� تؤثر  قد  ن اهة الصلة ذات األخرى العوامل و�شتمل. مبا�ش  غ�ي  أو  مبا�ش  �شكل ال�ن ن :  ما  ع� الجمرك�ة  بال�ن  ��ي

  الفساد بمكافحة المعنیة الدولة أجھزة  مع التعاون -۱
 الجمارك  ھیئات بین التعاون -۲
 االجتماعي التواصل وشبكات اإلعالم -۳
 والتنوع الجنسین بین المساواة -٤

 

ي   األر�عة  االتجاهات   هذە
اهة   تط��ر   مجال  �ن ن ي   �ي   ال�ن

 المعدل   أروشا   إلعالن  الرئ�س�ة  بالعوامل  المشمولة  العنا�   من  الواقع  �ن
، :   ع�  (و�ي ،  اإلطار   التوا�ي �ة)،  الموارد   و�دارة  والشفاف�ة،  والتحق�قات،  والتدقيق  التنظ��ي ا�دة  األهم�ة  ول�ن  الب�ش ن  ل�ل   الم�ت
ح تناولها  إ�  دفعنا  العنا�  هذە من عن�  ي  المفصل بال�ش

 . بها  خاص قسم �ن

ي   الذي   األساس  أعالە،  المذكورة  األخرى  والعنا�   المعدل،  أروشا   إلعالن   الرئ�س�ة  العوامل  و�شكل ات�ج�ات  عل�ه  تنبين   القادرة   االس�ت
ي   الجمارك هيئات مساعدة ع�

ن  الفساد  خطر  كبح  سب�ل �ن اهة األخالق�ات مستوى وتحسني ن  . وال�ن

ات  هو   ومنعه  الفساد   لمكافحة  توق�ت  أفضل ي   الف�ت  واألمن   االقتصاد�ة  والتنم�ة  المؤسس�ة  والفعال�ة  الجمهور   ثقة  فيها   تكون  اليت
ات�ج�ات.  المحك  ع�  القو�ي  ي   واالس�ت ي   واألهم�ة  القوة  من  القدر   نفس  لها   لألحداث  العالج�ة  االستجابة  عن   تنبثق  اليت

  من   الحد   �ن
ي   القانون  إنفاذ   عمل�ات  أنجح  فحيت .  المنظمة  الج��مة  بمكافحة  يتعلق  ف�ما   س�ما   وال   الفساد،  خطر 

ي   المجال  �ن
ي   الجنايئ

 بعد   تأيت
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   المعدل  أروشا   إعالن  و�وفر   ٤. الفساد   عواقب  ووق�ع  الج��مة  ارتكاب
�
ن   هذين  من  م��جا ات�ج�ات،  من  النوعني ي   االس�ت

،   الوقايئ ي  والعال�ب
ن  مع ك�ي ي  الجانب ع� ال�ت

 . الوقايئ

 

اهة  تط��ر  عمل�ة -٤ ن  ال�ن

 

ات�ج�ة  وتنف�ذ   إعداد   لعمل�ة  محددة  خطوات  اتباع  �جب اهة  اس�ت ن ن   أنها   ضمان  أجل  من  ال�ن  جوانب  لجميع  الشاملة  بالتغط�ة  تتم�ي
اهة تط��ر  ن  ): ٢ (الشكل رئ�س�ة مراحل خمس من العمل�ة هذە وتتكون. ال�ن

اهة تقي�م )١ ن    ال�ن
اهة  أعمال تخط�ط )٢ ن  ال�ن
اهة  عمل خطة تنف�ذ  )٣ ن  ال�ن
 والتق��م الرصد  )٤
 مجددا�  وتط��رها  العمل خطة  مراجعة/تحل�ل )٥

 

اهة تط��ر  عمل�ة : ٢ الشكل ن  ال�ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهة تقي�م ن  ال�ن

ي   األو�   الخطوة  تتمثل
اهة  أوضاع  تقي�م  �ن ن ي .  الراهنة  ال�ن

ن   ف�ه  �شارك  عمل  ف��ق  ب��شاء  ذلك  يبدأ   أن  و�نب�ن  مختلف   من  موظفني
ن   الذي  العمل  تخط�ط  للف��ق  �مكن  ح�ث  المجاالت، ي   الراهن  الوضع   استعراض  بعد   التقي�م  عمل�ة  نطاق  وتحد�د   تنف�ذە،  يتعني

 �ن
�ة  المرحلة  هذە  جوانب  أهم  وأحد .  له  المتاحة  والوثائق  السجالت   ضوء ي   يتمثل  التحض�ي

ن   وتحض�ي   تحد�د   �ن  المساهمني
ن  /الخارجيني ن ي   الداخليني

ن   ثم  التقي�م،  �ن ي   مدخالتهم  تضمني
 من   عدد   أ��ب   أن  المشاركة  ع�  القائم  النهج  هذا   و�كفل .  التقي�م  نتائج   �ن

ن  ي   س�شاركون  خلف�اتهم،  اختالف  ع�  المصلحة،  وأصحاب  المسؤولني
 و�تحملون  غرضها   كذلك  وس�فهمون  بدايتها،  منذ   العمل�ة  �ن

 
ي  المتحدة األمم مكتب ٤  ) أ٢٠٢٠( والج��مة  بالمخدرات المعين

 النزاھة عمل خطة مراجعة
 وإعادة تطویرھا

 

االتصاالت استراتیجیة  

 عمل خطة
 النزاھة

النزاھة تقییم  

 

والتقویم الرصد استراتیجیة 
 

ت
صاال

االت
 

االتصاالت استراتیجیة  

جیة
اتی

تر
اس

 
ت

اال
ص

الت
ا

 

 عمل خطة تنفیذ
 النزاھة
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اهة  مبادرات  من  المرحلة  هذە  خالل  االستفادة  لليهئة  و�مكن.  المبادرة  هذە  مل��ة ن  الهيئات   لدى  الفض�  والممارسات  األخرى  ال�ن
ي  األعضاء

 . العالم�ة الجمارك منظمة �ن

ي 
اهة  تقي�م  مواصلة  ينب�ن ن اهة  ومبادرات  إجراءات  �ي   ما   معرفة  أجل  من  لألوضاع  تحل�ل  ب�جراء  ذلك  بعد   ال�ن ن  تنف�ذها،  الجاري  ال�ن

اهة  المتصلة  الحال�ة  التحد�ات  ع�  والوقوف ن ام  مستوى  وتأ��د   بال�ن ن  تقي�م   عمل�ة  ع�  الخطوات  هذە  و�شتمل .  المؤس�ي   االل�ت
ي 
�ن  مدعومة  ذايت ي   إليها   المشار   الرئ�س�ة  العوامل  إ�   و�ستند   بم��ِّ

اهة   تط��ر   دل�ل  �ن ن  الرئ�س�ة،   العوامل  هذە   إ�   و�اإلضافة.  ال�ن
   يو�

�
ي   الهيئات  تنظر   بأن  أ�ضا

ي   اإل�جاب�ة  اآلثار   �ن ن   المساواة  خالل  من  تحق�قها   �مكن  اليت ن   بني ات�ج�ات  والتن�ع،  الجنسني  العمل  واس�ت
اهة،  المتعلقة  الجما�ي  ن ي   بال�ن ي   بالتفص�ل  وصفها   يرد   واليت

ي   الجزء  �ن
ة  الخطوة  أما .  الدل�ل  من  الثاين ي   فتتمثل  األخ�ي

 تق��ر   إعداد   �ن
ي  والمجاالت  الرئ�س�ة، والتحد�ات الجهود، لهذە الرئ�س�ة النتائج جميع �ستعرض ن  من م��د  إ�  تحتاج اليت  . التحسني

اهة   أعمال تخط�ط ن  ال�ن

اهة  تقي�م  تق��ر   إعداد   بعد  ن وع  اإلدارة  ع�  �جب  أعالە،  المذكور   ال�ن ي   ال�ش
اهة  وانتها�ات  الفساد   مخاطر   تحل�ل  �ن ن ي   ال�ن  حددتها،  اليت

 عمل  خطة  �شك�ل  أساس  تصبح  النواتج  وهذە.  المرجوة  النواتج  لتحقيق  المخصصة  الحلول  تط��ر   ثم  ومن  أول��اتها،  ترت�ب  مع
اهة، ن ي   ال�ن  عنها   المسؤولة  واألطراف  األهداف،  تلك  لتحقيق  المخططة  األ�شطة  وتحد�د   األهداف  وضع  ع�  �شتمل  أن  �جب  واليت

ات  إلنجازها   النهائ�ة  والمواع�د  ي   و�مكن.  األداء   ومؤ�ش
اء  االستعانة   الصدد   هذا   �ن   المشورة   إلسداء  العالم�ة  الجمارك  منظمة  بخ�ب

اهة  عمل  خطة  إعداد   حول ن اك  �ي   ذلك  بعد   التال�ة  الخطوة.  ال�ن ن   إ�ش ن   المساهمني ي   الخارجيني
ي   ح�ث  المبادرة،   هذە �ن

 اطالعهم   ينب�ن
ي   س�سهم  وهذا   �شأنها،  معهم  والتشاور   الصلة  ذات  والحلول  المسائل  ع�

كة  أجندة   إعداد   �ن اهة  مع  للتعامل  مش�ت ن   ومن.  ال�ن
وري ي  ال�ن

اك الخطوة هذە �ن  . المطل��ة المشاركة حجم لضمان المصلحة أصحاب  من ممكن عدد  أ��ب  إ�ش

ة  الخطوة  تتمثل ي   األخ�ي
ن   �ن �ة  المال�ة   الموارد   تأمني  ومهلة   الموضوعة  الزمن�ة  الجداول  ضمن  العمل  خطة  لتنف�ذ   الالزمة  والب�ش

ي   كما   لها،  المحددة  التنف�ذ 
   ينب�ن

�
ات  اخت�ار   أ�ضا ي   النجاح  مدى  وتقي�م  المحرز   التقدم  لرصد   الالزمة  األداء  مؤ�ش

 النواتج  تحقيق  �ن
 . المرجوة 

اهة عمل خطة تنف�ذ  ن  ال�ن

اهة  عمل  خطة  نجاح  يتوقف ن ي   ال�ن
ام  مدى  ع�  المنشود   األثر   تحقيق   �ن ن ن   كبار   (وخاصة  اإلدارة  ال�ت )  التنف�ذيني ن ام   والمسؤولني ن  وال�ت

وع  لتنف�ذ   تأسس  الذي  العمل  ف��ق  لمبادرات   الفوري  التنف�ذ   فإن  وعندها   بمهامه،  الف��ق  تكل�ف  يتم  الخطة  اعتماد   و�عد .  الم�ش
اهة ن  تنصح  ولهذا   الزخم،  توف�ي   شأنه  من  النتائج  تحقيق  ع�  المرتكز   النهج   أن  كما   مثمرة،  بنتائج  �عود   أن  �مكن  األول��ة  ذات  ال�ن
ي   التج��ب�ة  المشار�ــــع  من  أ���   أو   بواحد   الخطة  تنف�ذ   باستهالل  اإلدارة  س�كون   ح�ث  ��عة"،  "نتائج  وتحقق  أقل  موارد   تتطلب  اليت

ي  كب�ي   صدى لها 
ة، مهلة �ن ن ي  المصلحة أصحاب شارك إذا  خاصة  وج�ي

 . تنف�ذها  �ن

 التنف�ذ  وتق��م رصد 

ن   والتق��م  الرصد   �عّد  ور�ني ي .  المرجوة  النواتج  ستثمر   الخطة  أن  لضمان  �ن
 وتقد�م   التنف�ذ،  جانب  ع�  الرصد   يركز   أن  و�نب�ن

حات ورة،  عند   اإلنذار   صافرات  و�طالق  بالتعد�الت،  مق�ت  تظهر   إشكال�ات   أي  لعالج  الالزمة  التداب�ي   اتخاذ   ع�  والتشجيع  ال�ن
ي  التق��م أما . التنف�ذ  خالل

ي  ينظر  أن فينب�ن
وع مخرجات �ن  . ونواتجه الم�ش

اهة عمل خطة  استعراض ن  تط��رها و�عادة  ال�ن

ة الخطوة تتمثل اهة تط��ر  عمل�ة من األخ�ي ن ي  ال�ن
ي  التقار�ر  وتحل�ل استعراض �ن  ف��ق  �قوم ح�ث والتق��م، الرصد   أفرقة تعدها  اليت

وع،    اإلنجازات  باستعراض  المصلحة،  وأصحاب  العل�ا   اإلدارة  مع  بالتعاون  الم�ش
�
ي   المرجوة  باألهداف  ق�اسا

 التقار�ر،   هذە  ضوء  �ن
 
�
ي   ��عة،  ستتحقق  األهداف  بعض  بأن  علما

ن   �ن  مخرجات   إ�  واستنادا� .  الط��ل  المدى  ع�   إال   اآلخر   البعض  نجاح  يتبدى  لن  حني
وع، اهة عمل خطة تعد�ل �مكن القصور، أوجه أو  باإلنجازات يتعلق ف�ما  سواء الم�ش ن  . تط��رها  إعادة أو  ال�ن
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ات�ج�ة  -٥  االتصاالت  اس�ت

 

اهة  تط��ر   عمل�ة  تكون  أن  �جب ن ات�ج�ة  إ�   مستندة  ال�ن اك  ضمان  ع�  عم�ً   شاملة  اتصاالت   اس�ت  المصلحة  أصحاب  جميع   إ�ش
   التط��ر،  و�عادة  االستعراض  إ�   األو�ي   اإلعداد   من  المراحل،  كافة  خالل

�
  والتوقعات   المحرز   التقدم  �فهمون  أنهم  لضمان  وأ�ضا

ن . أمور  من ذلك وغ�ي  والشواغل، وع  و�تعني ي  ال�ش
ات�ج�ة �ن  المراحل:  من عدد  ع� االتصال اس�ت

 

ن   مع  �شار�ي   نهج  اتباع  التقي�م  يتطلب  التقي�م:  • ن   مساهمني ن   داخليني  �شك�لة  تجميع  أجل  من  بعنا�ة  اخت�ارهم  يتم  وخارجيني
اهة؛  الفساد  �شأن النظر  ووجهات اآلراء  من شاملة ن  وال�ن

وري  من  التخط�ط:  • ي   ال�ن
ي   القضا�ا   �شأن  المصلحة  أصحاب  مساهمات  ع�  الحصول  التخط�ط  س�اق  �ن   تهمهم   اليت

حة والحلول ي  المق�ت  عليهم؛ تؤثر  قد  اليت
 التجار�ة،   العمل�ات  ع�  الحوسبة  تؤثر   أن   مثل  المصلحة،  أصحاب  أعمال  ع�  المنفذة  اإلصالحات  تؤثر   قد   التنف�ذ:  •

 التنف�ذ؛  بخطة تع��فهم �جب و�التا�ي 
ي   المصلحة  أصحاب  مدخالت  تحص�ل  يتوجب   والتق��م:   الرصد  •

ي   س�ما   وال   الرصد،  مراحل  من  مرحلة  كل  �ن
 نهايتها،   �ن

اهة؛ ألوضاع سل�م تقي�م وضع  أجل من وذلك ن  ال�ن
ي   التط��ر:   و�عادة  االستعراض •

ورة  مع  الهيئة،   إنجازات  عن  اإلعالن  ينب�ن ي   المدخالت  من  م��د   ع�  الحصول  �ن
 إطار   �ن

 . الخطة تط��ر  إعادة
 

ن   وكما  ات�ج�ة  تغ�ي   أعالە،  ٢  الشكل  يبنيّ ي   م�ادين  عدة  االتصاالت   اس�ت
اهة   تط��ر   عمل�ة  �ن ن  المصلحة،   أصحاب  جميع   و�بالغ.  ال�ن

ن  ن   الداخليني ي   بالعمل�ة   السواء،  ع�   والخارجيني
ور�ة،  خطوة  مرحلة   كل  �ن ات�ج�ة  إعداد   �مكن  ولهذا   �ن اهة   حول   لالتصاالت   اس�ت ن  ال�ن

 (القسم   االجتما�ي   التواصل  وشبكات  واإلعالم  )،٣-٣  (القسم  بالشفاف�ة  الخاصة  الرئ�س�ة  بالعوامل  المعن�ة  التوص�ات  إ�   استنادا� 
اهة عمل خطة وتنف�ذ  )،٤ ن  . )٤ (الجزء ال�ن

اهة  تط��ر   دل�ل  و�قدم ن    ال�ن
�
حا  ل�ل  مرجع�ة  قائمة  يتضمن  كما   المعدل،  أروشا   إلعالن  الرئ�س�ة  العوامل   من  عامل  ل�ل  مفص�ً   �ش

ي .  )٣  (الملحق  منها   عامل
اهة  تط��ر   دل�ل  اعتبار   و�نب�ن ن ي   مشاركتنا   ع�  األعضاء  �شجع  ح�ث  ح�ة،  وث�قة  ال�ن

 الممارسات   من   الم��د   �ن
ي  ندرجها  لل�ي  الفض�

 . الحاجة عند  الدل�ل �ن
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 :
�
اهة تقي�م ثان�ا ن  ال�ن

 

 عامة  نظرة -١

 

ي 
اهة  تط��ر   عمل�ة  تبدأ   أن  ينب�ن ن  بيئة  حول  المعلومات  جمع  من  الخطوة  هذە  وتتكون.  القائمة  األوضاع  عن  عامة  لمحة  ب�عداد   ال�ن

اهة  مخاطر   لتحد�د   المعلومات  تلك  وتحل�ل  الجمارك،  هيئة  عمال ن ي   وتحد�اتها   ال�ن  اللمحة   هذە  من  و�ستفاد .  الهيئة  تواجه  اليت
  العامة

�
ي  أ�ضا

ام مستوى معرفة �ن ن ، االل�ت اهة لتحد�ات للتصدي الراهنة والمبادرات اإلجراءات  ح�  عن فض�ً  المؤس�ي ن  . ال�ن

اهة  تط��ر   دل�ل  �حدد  ن اهة  تط��ر   مبادرات  مراحل  مختلف  ال�ن ن ي   ال�ن ي   األعضاء  الجمارك  تتبناها   اليت
 تقي�م   عمل�ة  و�شكل.  المنظمة  �ن

اهة ن اهة  تتعلق  مشا�ل   أي  ع�  الضوء  �سلط  ألنها   الجهود   هذە  أساس  ال�ن ن  عمل�ة   �ستد�ي   السبب  ولهذا   الجمارك،  هيئة  داخل  بال�ن
   التقي�م

�
،  اهتماما

�
اهة  تط��ر   دل�ل  صمم  وقد   خاصا ن ن   العمل�ة  هذە  م��ي  يزود   بح�ث  ال�ن  مساعدة   من  �حتاجونه  بما   فيها   والمساهمني

 . وتوج�ه

اهة  تقي�م  عمل�ة  تصم�م  �مكن ن   أمام   و�توفر .  وتفض�التها   واحت�اجاتها   الهيئة  بعمل  المح�طة  المحل�ة  للظروف  مع  يتالءم  بما   ال�ن
ي   المختلفة  الخ�ارات  من  عدد   هيئة  كل

  الجمارك   منظمة  (مثل  دول�ة   منظمة  بمساعدة  العمل�ة  تنف�ذ   �مكن  ح�ث  الصدد،  هذا   �ن
اء  االستعانة  مع  أخرى،  جمرك�ة  هيئة  أو   العالم�ة) ن   بخ�ب   هذە   الهيئة  تتو�   أن  هو   اآلخر   والخ�ار .  والت�س�ي   التوج�ه  ألغراض  خارجيني

ن   خالل  من  بنفسها   المهام ،  تعيني ن "،  "الم���ن  اسم  عليهم  �طلق  مسؤولني ن ن   بم���ن  استعانتهم  إمكان�ة  مع  المحليني   إذا   خارجيني
ي   للهيئة  و�مكن.  األمر   لزم

ن   والدعم  والمساعدة   التوج�ه  ع�  الحصول  الخ�ار�ن  هذين  �ن  من  أو   بعد   عن  االتصال  خالل  من  الالزمني
 . زائرة م�دان�ة بعثة

ي   التقي�م  أ�شطة  تتيح
ي   الذايت اهة  تط��ر   دل�ل  إ�   استنادا�   جمرك�ة  هيئة  أي  تنفذها   اليت ن  تطبيق   ع�  موظفيها   لتشجيع  إمكان�ات  ال�ن

كة،  جماع�ة  مبادرة  من  جزء  بأنهم  و�شعارهم  الفساد،  مكافحة  إجراءات اهة  ثقافة  بناء   ع�  جمة  بفوائد   س�عود   مما   مش�ت ن  داخل   ال�ن
ي   للتقي�م  �مكن  الم�ّ�،  بالتقي�م  ومقارنة.  المنظمة

اهة  وتع��ز   الفساد   مكافحة  لجهود   �حقق  أن  الذايت ن ي  ارتقاءً   ال�ن
ا�   المرونة،  �ن   وتوف�ي

  والوقت، للموارد 
�
 . بالنفس للثقة  وترس�خا

ي   التقي�م  فوائد   أهم  وتتمثل
ي   الذايت

 ومخاطرە،  له  تعرضها   ومداخل  الفساد،  ح�ال  ضعفها   ونقاط  الجمارك  هيئة  �عرف  ال   أحدا�   أن  �ن
ي   �عملون  الذين   موظفيها   من   أفضل

ي   التقي�م  لعمل�ة  المحتملة  العيوب  أما .  ٥يوم   كل  البيئة  هذە  �ن
ن   أن  فمنها   الذايت  داخل  الموظفني

ددون  قد   الجمارك ي   ي�ت
اهة  حالة  تقي�م  �ن ن    ال�ن

�
   تقي�ما

�
 العل�ا،  واإلدارة  األقران  انتقام  من  خوفهم  منها   مختلفة،  أسباب  لعدة  موضوع�ا

ي   الرغبة  أو 
تبة  اإلضاف�ة  العمل  أعباء  تفادي  �ن ة  إ�   االفتقار   أو   المبادرة،  ع�  الم�ت ي   والتج��ة   الخ�ب

 مثل   متخصصة  تقن�ة  مجاالت   �ن
�ات ن   الم���ن  دعوة  خالل  من  المخاطر   هذە  مختلف  من  التخف�ف  و�مكن.  المال�ة  الحسابات  أو   المش�ت   مساعدة  إ�   الخارجيني

ي  العمل ف��ق
ي  التقي�م تنف�ذ  �ن

 . الذايت

ي   الجمارك  لهيئات  آخر   خ�ار   يتاح  خ�ار   وهو   مختلف،  منظور   من  االستفادة  مجرد   أو   للعمل�ة،  مستقلة  مراجعة  إ�   تحتاج  اليت
،  بم���ن  االستعانة ن  عن  باالتصال  أو   التقل�دي،  باألسلوب  زائرة  م�دان�ة  بعثة  بواسطة  الم�ّ�   التقي�م  إجراء   �مكن  ح�ث٦  خارجيني

، من م��ــــج  بتطبيق أو  بعد، ن  الظروف مقتض�ات حسب األسل��ني

اهة  تقي�م  إ�   النظر   �لزم  ال  ن  أن  �جب  بل  معينة،  فساد   حالة  الهيئة  تواجه  عندما   واحدة  مرة  تطب�قه  يتم  منعزل  إجراء  بصفته  ال�ن
  إجراءً  التقي�م عمل�ة تكون

�
  إدار�ا

�
ي  ملزمة إدار�ة لقواعد  �خضع روتين�ا

ي   حيت  جمرك�ة، هيئة كل  �ن
 . الفساد  من الخال�ة الهيئات �ن

ي  الرئ�س�ة والخطوات األ�شطة الدل�ل من التا�ي  الجزء و�حدد  ن  اليت اهة تقي�م إجراء عند  اتخاذها  الجمارك هيئات ع� يتعني ن  . ال�ن

 

 
ي  المتحدة األمم مكتب ٥  ) ب٢٠٢٠( والج��مة  بالمخدرات المعين
، التعاون مجلس( ٦  ) ٢٠١٥ اإلقل��ي
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اهة   تقي�م عمل�ة مضمون -٢ ن  ال�ن

 

اهة  تقي�م  عمل�ة  تتألف ن    ال�ن
�
 و��شاء  التق��م،  نطاق  تع��ف  اإلعداد   مرحلة  وتتضمن.  والتقي�م  والتنف�ذ   اإلعداد   مراحل  من  عموما

،  أو   واحدة  عمل  مجموعة  األوضاع   تحل�ل  �جري  ح�ث  الرئ�س�ة  التقي�م  مرحلة  فهو   التنف�ذ   أما .  العمل�ة   لخطوات  والتخط�ط  أ���
اهة  وتع��ز   الفساد   بمكافحة  الخاصة ن ة  الرئ�س�ة  العوامل  مع  يتفق  و�ما   ال�ن ي   الواردة  الع�ش

 منظمة   عن  الصادر   المعدل  أروشا   إعالن  �ن
تيبات  اتخاذ   التنف�ذ   �شمل  كما   العالم�ة،  الجمارك اهة  أعمال  لتخط�ط  الالزمة  ال�ت ن ي   النهائ�ة  المرحلة  وتتمثل.  ال�ن

 إلبالغ  تق��ر   إعداد   �ن
ي  تقدير  إجراء مع التق��م، بنتائج القرار  صناع

 . ذاتها  التقي�م عمل�ة لفعال�ة نهايئ

   مرحلة  بكل  الخاصة  الرئ�س�ة  واأل�شطة  الخطوات  مختلف  إ�   المراحل  هذە  تقس�م  �مكن
�
   المتبعة،  التقي�م  لط��قة  وفقا

�
 بأن   علما

اء  من  مجموعة  أو   خب�ي   تكل�ف  ع�  �شتمل  التقي�م  مقار�ات  جميع  وتنف�ذها،   وتنس�قها   األ�شطة  هذە  تخط�ط  بمسؤول�ة  الخ�ب
اف  تحت  العمل  �جري  ح�ث ن   �كون  أن  و�جوز .  القرار   صنع   بصالح�ات  تتمتع  أع�  سلطة  إ�ش ن   م���ن  المهمة  بهذە  المكلفني  محليني

، أو  ن اء  أو  خارجيني ي  خ�ب
اهة مجال �ن ن  . ال�ن

ي   ٤  الملحق  �صف
اهة  تقي�م   خطوات  من  خطوة   بكل  المشمولة   العمل�ة  األ�شطة  الدل�ل  هذا   �ن ن ن   للم���ن  و�مكن.  ال�ن  الخارجيني

ن  ن   والمحليني اهة،  تقي�م  أجل  من  خطوة  كل  مقابل   الموضحة  األ�شطة  واستخدام  اخت�ار   والمساهمني ن    إما   ال�ن
�
 البلد   داخل   حضور�ا

ي   . بعد  عن باالتصال أو  المعين

اهة تقي�م محتوى �ستند  ن ي  الخطوات من سلسلة  إ�  ال�ن ن  اليت ن  النحو  ع�  وذلك بها، الق�ام الهيئة ع� يتعني ي  المبني
 : ٣ الشكل �ن

 

اهة  تقي�م (خطوات) محتوى : ٣ الشكل ن  ال�ن

  

 
اهة تقي�م عمل�ة تنف�ذ  لط��قة أفضل فهم تك��ن أجل من الخطوات هذە من خطوة  كل  أدناە �ستعرض ن  . ال�ن

 

1
تعریف نطاق التقییم•

إعداد مجموعة أو المجموعات العمل•2

مراجعة وثائق الخلفیة ومبادرات النزاھة ذات الصلة•3

تخطیط عملیة تقییم النزاھة•4

5
تحلیل األوضاع•

إعداد التقاریر•6
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 التقي�م  نطاق تع��ف - ١ الخطوة

ي 
ي   الجمارك  هيئة  ع�  ينب�ن

اهة  لتقي�م  اإلعداد   إطار   �ن ن  التقي�م،  عمل�ة  عنا�   تحد�د   خالل  من  التقي�م  نطاق  بتع��ف  تقوم  أن  ال�ن
ن   واألشخاص  المسؤولة  واإلدارات   والتوقيتات  واألسال�ب  الس�اق  مثل  الطاقم   بواسطة  الخطوة  هذە  تنف�ذ   و�مكن.  المسؤولني

ي   التخط�ط   عن  المسؤولة  اإلدارة  أو   اإلداري، ات��ب ي   المكتب  و/أو   االس�ت  تنشأ   توجيه�ة  لجنة  أو   والتحد�ث،  باإلصالحات  المعين
 
�
 . الحوكمة وتفض�الت المعتمدة التنظ�م�ة البن�ة حسب الغرض، لهذا  خص�صا

ي   المهم  ومن
 صمم   وقد .  محددة  أهداف  ع�  تقت�   أم  شاملة  العمل�ة  ستكون  هل  أي  التقي�م،  س�اق  �شأن  القرار   اتخاذ   البدا�ة  �ن

اهة  تط��ر   دل�ل ن اهة،  شامل  برنامج  تط��ر   ع�  األعضاء  الهيئات  مساعدة  أجل   من  ال�ن ن ي   منه  أجزاء  تطبيق  �مكن  أنه  غ�ي   لل�ن
 عمل�ات   �ن

ي   نزاهة  برنامج  أي  فعال�ة  ألن  ونظرا�   ذلك،  ومع.  محددة  أهداف  ع�  المقت�ة  التقي�م ي   وطين
نامج  �غ�ي   أن  تقت�ن   من   عامل   كل  ال�ب

ي   النظر   �جب  شاملة، مقار�ة  ضمن  الرئ�س�ة  العوامل
 نجاحه  لضمان  التقي�م  أثناء  المعدل  أروشا   إلعالن  الرئ�س�ة  العوامل  جميع   �ن

ي 
 . المتوخاة النواتج تحقيق �ن

ي   الذي  اآلخر   والجانب
 هل  تقرر   أن  الهيئة  وع�  ومدتها،  العمل�ة   توقيتات  جانب  هو   التقي�م  نطاق  تحد�د   عند   به  االعتناء  ينب�ن

اهة تقي�م س�كون ن   ال�ن
�
 .  النجازە المطل��ة والمهلة التقي�م، سيبدأ  وميت  متواصلة، عمل�ة أم واحدة مرة ينفذ  منفردا�  حدثا

ن     الجمرك�ة  الهيئة  ع�  يتعني
�
ك  أو   فردي  �شكل  س�كلفون  الذين  اإلدارات،  أو   األشخاص  تحد�د   أ�ضا اهة،  تقي�م  بمسؤول�ة  مش�ت ن  ال�ن

ن  المصلحة أصحاب جميع جهود  تنسيق  إ�  إضافة بالتقي�م، المتصلة واأل�شطة الخطوات جميع بتنف�ذ  �كلفوا  ح�ث  . المعنيني

   �جب
�
ي   أ�ضا

ن   هل   تقرر   أن  الهيئة  ع�  ح�ث  المختارة،  التقي�م  مقار�ة  تحد�د   الخطوة   هذە  �ن   من   والتوج�ه  بالمساعدة  ستستعني
 . بنفسها  العمل�ة كامل  لتنف�ذ  ستخطط أم خارج�ة، هيئة أو  منظمة

 

 العمل  المجموعات أو  مجموعة إعداد  - ٢ الخطوة

اهة  تقي�م  عمل�ة  و�شغ�ل  لحوكمة  إطار   إ�شاء  يتم ن ي   ال�ن
 سيتولون  الذين   األفراد   أدوار   تحد�د   جانب  إ�   العمل�ة،  من  ٢  الخطوة  �ن

اهة  تقي�م  تنف�ذ   الفاعلة   األطراف  مختلف  وتتو� .  التقي�م  ق�ادة ن    ال�ن
�
 عمل   ف��ق  إ�شاء  �مكن  ح�ث  المتبعة،  المقار�ة  لطب�عة  وفقا

ن   من  ح�ا�   يتألف  أ���   أو  ن   أو   الهيئة،  مسؤو�ي   ضمن  من  انتقاؤهم  يتم  مساهمني ن   مساهمني  فرق   أو   ف��ق  و�دير .  األمر   لزم  إذا   خارجيني
ها  و�مكن التقي�م، عمل�ة العمل ن  م���ن  بواسطة ت�س�ي ن  أو  محليني  . خارجيني

ي 
ي   �لزم  الخارج،  من  الم�ّ�   التقي�م  حالة  و�ن

ن   االتصال  قنوات  إقامة  المرحلة  هذە  �ن ن   والم���ن  العل�ا   اإلدارة  بني ،   المحليني ن  والخارجيني
 . بوض�ح القنوات هذە �شغ�ل  ط��قة وتحد�د 

ي 
 ومنصات   األدوات  و�ختاروا   الوطن�ة،  االتصال  نقاط  و/أو   والمحليون،  الخارجيون  الم��ون  يناقش  بعد،  عن  التقي�م  ت�س�ي   حالة  �ن

ي   التعاون�ة  العمل ي   ا س�ستخدمونه  اليت
ي   األمر،  اقت�ن   و�ذا .  بعد   عن  العمل  �ن

ن   الم���ن  ع�  ينب�ن  وتعل�مات  إحاطات  تقد�م  الخارجيني
ن   الم���ن  إ�   أول�ة ي   والمنصات  واألدوات  والخطوات،  واأل�شطة  الوثائق  (مثل  بعد   عن  التقي�م  طرائق  �شأن  المحليني  اليت

 . ذلك) إ�  وما   ستستخدم،

ي  الفاعلة األطراف مختلف ألدوار  موجز  وصف أدناە يرد 
اهة تقي�م �ن ن  . ال�ن

 الخارجيون:  الم��ون

اء   هم  الخارجيون  الم��ون ي   خ�ب
اهة  مجال  �ن ن ي   معرفة  لديهم  ال�ن

ن   و�كونوا   الصلة،  ذات  المجاالت   مختلف  �ن  التنسيق   عن  مسؤولني
ن   والتنف�ذ  ي   موحدة  ق�اس�ة  أسال�ب  اتباع  أي   للمبادرة،   الشاملني

اهة،   تقي�م  بعثة  تنف�ذ   �ن ن اهة،  أوضاع  تحل�ل  وانجاز   ال�ن ن  و�عداد   ال�ن
   �شتمل  الذي  البعثة  تق��ر 

�
اء  هؤالء   و�ضطلع.  التوص�ات  ع�  أ�ضا    الخ�ب

�
 لنقاط   والدعم  المساعدة  تقد�م  مثل  أخرى،  بمهام  أ�ضا

،  والم���ن  الوطن�ة  االتصال ن اهة  تقي�م  أن  وضمان  الحاجة،  حسب  المشورة  إسداء  مع  المحليني ن  األهداف  وأن  �سالسة  �س�ي   ال�ن
 . تحققت

ي 
ي  التقي�م عمل�ات و�ن اء �مكن العالم�ة، الجمارك منظمة من بتوج�ه تجرى اليت اء المنظمة، لدى المعتمدين للخ�ب ف والخ�ب  المع�ت

اء  بهم، ،  والخ�ب ن ي   المخاطر   وتحد�د   الوضع   تقي�م  الم�ّ�   دور   و�تجاوز .  الم�ّ�   دور   بأداء  االضطالع  الخارجيني  لها   تتعرض   اليت
   ل�شمل  المنظمة،

�
،  المعلومات  توف�ي   أ�ضا ن ن   والتوج�ه  األدوات  وتقد�م  والتحف�ي ن   للمساهمني اهة،  بتقي�م  القائمني ن   اإلدارة   وتوع�ة  ال�ن
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، ن   إ�  الرام�ة   الحلول  وتطبيق   تحل�ل  ع�   ومساعدتهم  الفساد   بعواقب  يتعلق  ف�ما   التقي�م،  عمل�ة  مفتاح   هم  الذين  والموظفني
 . الفساد  مخاطر  تخف�ض

ي   العضو   الجمارك  هيئة  رغبات  ع�  و�ناء  الظروف،  وحسب
 �شأن   والتوج�ه  والمشورة  المساعدة  الم��ون  �قدم  المنظمة،  �ن

، والتخط�ط التقي�م، ي ات��ب ، والتنف�ذ  االس�ت ي ات��ب اهة تط��ر  عمل�ة  ورصد  االس�ت ن  . ال�ن

 (المحليون):  الداخليون الم��ون

ن   عمل  بت�س�ي   يتعلق  ف�ما   التقي�م  لعمل�ة  أساس�ة  مناظرة  أطراف  هم  المحليون  أو   الداخليون  الم��ون  لهؤالء   و�مكن.  المساهمني
ن   و/أو   وطن�ة  اتصال نقاط  �كونوا   أن ،  أو   (اثنان  المحليون  الم��ون  و�ضطلع.  اإلدارة   رئ�س  �عّينهم  آخ��ن  مسؤولني  اقت�ن   إذا   أ���

،  التنسيق  التال�ة:   األدوار   بأداء  األمر)  ي
ن   والرصد،  والت�س�ي   الم�داين ي   الهدف  إ�   وصو�ً   وذلك  و�سه�له،  التغي�ي   وتحف�ي

 المتمثل   النهايئ
ي 
ن  تحقيق ضمان �ن  . المتوخاة للنتائج المساهمني

ن   الم���ن  مع  بالتعاون  المحليون  الم��ون  و�عمل ي   الخارجيني
ي   ينفذ   الذي  الم�ّ�   التقي�م  حاالت   �ن

  من   والمساعدة   التوج�ه  ظل  �ن
�كة أخرى هيئة أو  منظمة  . �ش

 (الداخليون):   المساهمون

ي   من  المجموعة  هذە  تتألف
ن   الجمارك   موظ�ن ا�   مسؤو�ً   �كون  منهم  مساهم  وكل.  الهيئة  داخل  العاملني ي   وخب�ي

  دائرة   أو   خدمة  مجال  �ن
اهة   وتع��ز   الفساد   مكافحة  ع�   مبا�ش   غ�ي   أو   مبا�ش   تأث�ي   له  �شاط  بتنف�ذ   مختصة   معينة ن ة   مجاالت   �شمل  أن  و�مكن.  ال�ن   خ�ب
،  التخط�ط  هؤالء ي ات��ب �ة،  والموارد   والتحد�ث،  واإلصالحات  االس�ت  القانون�ة،   والشؤون  واإلجراءات،  واألنظمة  والتدر�ب،  الب�ش

ي   والتدقيق ،  المحاسيب  وتكنولوج�ا   لإلفراج،  الالحقة  والمراجعة  الجودة،  وضمان  الداخل�ة،  والشؤون  والتحق�قات،  واإلنفاذ،  الداخ�ي
 . المثال سب�ل ع�  المخاطر، و�دارة الجمرك�ة، والعمل�ات العامة، والعالقات الخارج�ة واالتصاالت  العمالء، وخدمة المعلومات،

ن   اخت�ار   �جب ي   المشاركني
اهة  تط��ر   عمل  ورش   �ن ن ي   واألمثل.  لها   التخط�ط عند   بعنا�ة  ال�ن

 مجاالت   إ�  ينتموا   أن  هو   المضمار   هذا   �ن
ة  مستوى  ألن  متنوعة،  وخلف�ات  مختلفة  عمل ن   خ�ب اهة  عمل  وخطة  العمل  ورشة  نتائج  ع�  تأث�ي   له  وتنوعهم  المشاركني ن ي   ال�ن  اليت
ي   والمشاركون.  عنها   تنبثق

ي   الراهنة  األوضاع  �عرفون  الذين  العمل  ورشة  �ن
 صنع   مستوى   ع�  �شط  دور   ولهم  عملهم،   م�دان  �ن

ي   تأث�ي   لهم  وس�كون  الموثوقة  المعلومات  تقد�م  من  سيتمكنون  القرار، ي   الدائرة   المناقشات  نوع�ة  ع�  إ�جايب
 العمل   وخطة  الورشة  �ن

 . عنها  المنبثقة

 (الخارجيون):   المساهمون

ي   بنشاط  �شارك  فاعلة  جهات  هم  الخارجيون  المساهمون
اهة،  وتع��ز   الفساد   مكافحة  �ن ن  تنتقيهم   الذين  المساهمون  و�شارك  ال�ن

ي   الهيئة
اهة  تقي�م  �شأن  التشاور   عمل�ة  �ن ن ن   ع�  المجموعة  هذە  و�شتمل.  ال�ن  المهن�ة،   (االتحادات  الخاص  القطاع  عن  ممثلني

،  ورابطات  الجمركيون،  والسما�ة/الوكالء ن كات  والمستودعات،  المشار�ــــع  ومشغ�ي   الناقلني ي   المشاركة  التجار�ة  وال�ش
 األ�شطة  �ن

 الحدود،  رقابة  ووكاالت   الفساد،  بمكافحة  المعن�ة  (الهيئة  األخرى  الحكوم�ة  الوكاالت   وممثلو   ذلك)،  إ�   وما   األجنب�ة،  االقتصاد�ة
ي   للمجتمع  الممثلة  المنظمات  أعضاء  و/أو   الدول�ة،  المنظمات   وممثلو   الخ)،  األخرى،  الحكوم�ة  الفاعلة  واألطراف

  هو   وكما .  المدين
ن   الخت�ار   بالنسبة  الحال ،  المساهمني ن ي   الداخليني

ن   اخت�ار   عند   التن�ع  واعتبارات  الجنسان�ة  االعتبارات  مراعاة  ينب�ن  المساهمني
ن   . الخارجيني

اهة تقي�م عمل�ة حوكمة أسلوب أدناە ٤ الشكل �لخص ن ي  والمسؤول�ات األدوار  ومختلف ال�ن  . العمل�ة عليها  تنطوي اليت
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اهة واألدوار واإلطار التشغ��ي  -٤الشكل  ن  حوكمة تقي�م ال�ن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 المساهمون (الداخليون)  
 من هيئة الجمارك المستف�دة 
ي العمل�ة واأل�شطة

 المساهمون �ن

ي  ات��ب تكنولوج�ا المعلومات  التخط�ط االس�ت
 واالتصاالت 

الرقابة/الشؤون  
 الداخل�ة 

اإلجراءات   اإلصالح والتحد�ث  العمل�ات اإلقل�م�ة
 الجمرك�ة

التدقيق  
ي   المحاسيب

العالقات  
 العامة 

مراقبة ما بعد  
 التخل�ص 

العالقات مع  
ن   المستخدمني

�ة  الخدمات القانون�ة العالقات الدول�ة   الموارد الب�ش

ي  التدر�ب  ضمان الجودة 
 إدارة المخاطر التقا�ن

 المساهمون (الخارجيون)
ي العمل�ة

 المساهمون �ن

 ممثلو القطاع الخاص 
، الرابطات  ن التجار�ة، ورابطات الناقلني

كات  والمشغلون االقتصاديون، وال�ش
 ممثلو المؤسسات الحكوم�ة 

الهيئة الوطن�ة لمكافحة الفساد،  
 والجهات العامة األخرى، الخ. 

 ممثلو المنظمات الدول�ة 
، ومكتب األمم   صندوق النقد الدو�ي

ي بالمخدرات   المتحدة المعين
 ،  الخ. والج��مة، والبنك الدو�ي

أعضاء المنظمات الممثلة للمجتمع  
ي 
 المدين

 ف��ق العمل (فرق العمل)  
 تحل�ل األوضاع وتحد�د المجاالت المعرضة للمخاطر واإلجراءات الممكنة ح�الها 

 رئ�س الشؤون اإلدار�ة 
ي لأل�شطة ات��ب  التوج�ه االس�ت

المنظمة الدول�ة و/أو هيئة الجمارك  هيئة الجمارك المستف�دة
  لمساعدةمقدمة لال

ي رئ�س القسم 
ي المعين

 لمساعدةالمقدمة لهيئة ال�ن
نامج ي لل�ب ات��ب  التوج�ه االس�ت

 

 الم��ون الخارجيون 
 التوج�ه والمساعدة والدعم والت�س�ي 

نقاط االتصال الوطن�ة/الم��ون 
التنسيق والتعاون والتخط�ط  المحليون

 والت�س�ي والتنف�ذ والنتائج والمتابعة

حــــــو كمـــــــــــة
ال

 
ت  

خـــبـــرا
ت وال

خال
المـــــد
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اهة ومبادرات الخلف�ة وثائق مراجعة - ٣ الخطوة ن  الصلة  ذات ال�ن

 

اهة،   تقي�م  إجراء  قبل ن ي   ال�ن
  الموض�ع  بخلف�ة  المعن�ة  الوثائق  مطالعة  ط��ق  عن  الراهنة  األوضاع  عن  أول�ة  بحوث  إجراء  ينب�ن

اهة  ومبادرات ن اهة  مدركات  عن  استب�انات  إجراء  حيت   أو   الصلة،  ذات  ال�ن ن ي   و�مكن.  الجمرك�ة  ال�ن
 أو   المقابالت  عقد   الس�اق  هذا   �ن

ن   المدراء  كبار   مع  المناقشات ي   والعاملني
،  المصلحة  أصحاب  إ�   إضافة  المعن�ة،  اإلدارات  �ن ن   نظرهم   وجهات  ع�  للتعرف  الخارجيني

اهة حول ن  . التشغ�ل�ة ركالجما ببيئة يتعلق ف�ما   ال�ن

ي  البدء وقبل
:  ما   وتحد�د  مطالعة إ�  العمل ف��ق �حتاج سوف  األوضاع، تحل�ل �ن  ��ي

ي   السابقة   العالم�ة  الجمارك  منظمة  بعثات  لنتائج  أج��ت  تق��مات  أو   بحوث  أي ‒
اهة  ومبادرات  البلد،  �ن ن ي   األخرى  ال�ن  اليت

 ؛جار�ة تزال ال  أو  نفذت
�عات  األنظمة ‒ ي   الحال�ة  الوطن�ة  والت�ش

اهة،  الفساد   مكافحة  مجال   �ن ن ي   السلوك  قواعد   ومدونات  وال�ن
  الجمارك   لموظ�ن

ي 
 العموم�ة؛ الخدمة وموظ�ن

ات�ج�ة  وخططها   الجمارك  لهيئة  المؤس�ي   اله�كل ‒ ات�ج�ات  والتشغ�ل�ة؛  االس�ت  المتعلقة   الحكوم�ة   والخطط  واالس�ت
 ؛بالجمارك

تيبات  والوثائق  التفاهم  مذكرات ‒ ي   واإلدار�ة  القانون�ة  وال�ت   وأصحاب   األخرى  الحكوم�ة  الوكاالت   مع  العالقة  تنظم  اليت
اهة؛  وتع��ز  الفساد  بمكافحة يتعلق ف�ما  المصلحة ن  ال�ن

، األداء عن فصل�ة أو  سن��ة تقار�ر  ‒ ي  األداء �شمل بما  الجمر�ي
اهة تط��ر  م�دان �ن ن  الفساد؛ ومكافحة ال�ن

ا�ات ‒ ن   القائمة  ال�ش ن   بني ي   الفساد   بمكافحة  المعن�ة  الدول�ة  والصكوك  الفساد،  مكافحة  وتقي�م  والخاص،  العام  القطاعني  اليت
 ؛الجمارك هيئة إليها  انضمت

اهة بالفساد  المتعلقة االستب�انات ونتائج واإلحصاءات  األساس�ة الب�انات ‒ ن ي  وال�ن
 الجمارك؛  �ن

ها  القط��ة التقار�ر  أو  األدلة أو  االتفاقات ‒ ي  الوثائق من وغ�ي اهة؛  �شأن الدول�ة المؤسسات ُتعّدها  اليت ن  ال�ن
ن  الصلة حول التقار�ر  ‒ اهة  بني ن ن  والمساواة ال�ن ن  بني  . الخ والتن�ع، الجنسني

 

اهة  تقي�م عمل�ة تخط�ط - ٤ الخطوة ن  ال�ن

ي   يتم
وع،  إلدارة   الرئ�س�ة  المكونات  وتق��ر   مناقشة  المرحلة  هذە  �ن  والتوقيتات   اللوجست�ة  والخدمات  التخط�ط  عنا�   مثل  الم�ش

ي  والمنتج بها، المرتبطة واألدوات  األ�شطة وحزمة المبدئ�ة،
وع النهايئ  . للم�ش

ي 
اهة  تقي�م   حالة  و�ن ن ي   خارج�ة،  أطراف  بمساعدة  ال�ن

ي   المستوى  رف�عة  اتصاالت   إقامة  ينب�ن
ن   الخطوة   هذە   �ن  المنظمة/هيئة   بني

ي   الجمارك  الم���ن  أو   الجمارك  بهيئة  الخاصة  الوطن�ة  االتصال  نقاط  وتقوم.  المستف�دة  الجمارك  وهيئة  المساعدة،  ستقدم  اليت
ن  تيبات  ب�عداد   الخارجيني ي   حوار   إلجراء  الالزمة  ال�ت ات��ب ي .  المستف�دة  الهيئة  مع  اس�ت

   و�نب�ن
�
ن   المستوى  رف�عة  مناقشات  إجراء  أ�ضا  بني

ي   اإلداري  والجهاز   اإلدار�ة  الشؤون  رئ�س
ام   ضمان  ع�   عم�ً   الخارج�ة  الجمارك  هيئة  أو   المنظمة  �ن ن   أرفع   ع�   بالعمل�ة  االل�ت

 . المست��ات

ك   أو   منفصل  �شكل   محليون،  أو   خارجيون  م��ون  �قوم ن   مش�ت ،  بني ن  مسودة  و/أو   للبعثة  تمه�دي  تق��ر   مسودة  بص�اغة  النوعني
وط ن   مع  المرجع�ة،  لل�ش ي   والدراسات  األبحاث  لنتائج  وصف  تضمني  ومخرجاته   ونواتجه  ومدخالته  التقي�م  وأهداف  أج��ت،  اليت

ي   النظراء  (و��   العل�ا   اإلدارة  إ�   المسودة  ُترفع  ثم  ومن  المتوقعة،
ي   المستف�دة  الهيئة  �ن

 وذلك  الخارج)  من  الم�ّ�   التقي�م  حالة  �ن
ك  الفهم  تك��ن  لضمان ي   المتبعة  للمقار�ة  المش�ت

ن   التقي�م  �ن )  (من  العل�ا   اإلدارة  اعتماد   و�عد .  الهيئة  رئاسة  من  الدعم  وتأمني ن  الجانبني
وطها  و/أو  للبعثة  التمه�دي التق��ر  مسودة  . نهائ�ة الوث�قة هذە تصبح المرجع�ة، �ش

ي 
وط  للتقي�م/البعثة  التمه�دي  التق��ر   يتضمن  أن  ينب�ن كة،  المبادرة  بتخط�ط  �ختص  عن�ا�   المرجع�ة  وال�ش نامج   وأجندة  المش�ت  (ل�ب

( ي اهة لتقي�م الزمين ن ة األجندة ص�اغة وتعد . ال�ن ن  . التقي�م أهداف تحقيق وت�س�ي  المناقشات لتح��ك أساس�ة رك�ي

وط  ع�   مثا�ً   )٥(   الملحق  �قدم ي   المرجع�ة  ال�ش ور�ة  تكون  ما   عادة  اليت اهة  تقي�م  إلجراء  �ن ن  تنص   ح�ث  الخارج،  من  الم�ّ�   ال�ن
وط  هذە ي   األول�ة  الخالصات  وتوثق  للعمل�ة  الالزمة  المتطلبات  ع�  ال�ش    الم��ون  �جد   وقد .  الخلف�ة  دراسة  إلها   توصلت  اليت

�
 أ�ضا

ي  الموصوفة الفض� الممارسات تطبيق المف�د  من أنه
ن  �ن  .  العمل فرق مع التفاعل عند  الدل�ل هذا  من )٧و(  )٦( الملحقني
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 الجمرك�ة البيئة تقي�م  - األوضاع تحل�ل - ٥ الخطوة

ي   خطوة   أهم  األوضاع  تحل�ل  �عّد 
  الخطوة   هذە  ضمن  التحل�ل   و�غ�ي .  والم��ون  المساهمون  ينفذها   خطوة  و�ي   التقي�م،  مرحلة  �ن

ي   عليها   المنصوص  المجاالت   جميع
ة  الرئ�س�ة  العوامل  �ن  والقضا�ا   الجما�ي   العمل   مسائل  عن  فض�ً   المعدل،  أروشا   إلعالن  الع�ش

ن و  ن الجنسني ي . التن�عالمساواة بني
ي ال المرجع�ة  القائمة أسئلة استخدام و�نب�ن

ي  الحال�ة األوضاع تقي�مل دل�لالمدرجة �ن
 . الجمارك�ن

وع  قبل ي   ال�ش
اهة،  تط��ر   دل�ل  ع�  المساهمون  يتعرف  أن  �جب  التحل�ل،  �ن ن  التعل�مات  بجميع  الم��ون  يزودهم  أن  و�جب  ال�ن
ن   ع�  �جب  كذلك.  المراجعة  عمل�ة  سالسة  لضمان  الالزمة   والتفاص�ل  والمعلومات ي   المشاركني

 ع�   يتعرفوا   أن  العمل  ف��ق  �ن
اهة،  تط��ر   لدل�ل  المرجع�ة  القائمة  استب�ان  ومنها   مهامهم،  ألداء  الالزمة  المساعدة  األدوات ن  . ب�اناته  تعبئة  عليهم  �جب  والذي  ال�ن

ي 
   العمل  ف��ق  �جري  األوضاع،  تحل�ل  و�ن

�
ي   الواردة  والتوص�ات  التعل�مات  إ�   استنادا�   الجمرك�ة  للهيئة تقي�ما

اهة  تط��ر   دل�ل  �ن ن . ال�ن
،  جميع  مع  الحضور�ة  المناقشات  عقد   خالل  من  هذە  التقي�م  عمل�ة  إجراء  و�مكن ن   استخدام   للم���ن  �مكن  كما   المشاركني

   و�مكن.  الفعال  التقي�م  إلجراء  أخرى   منهج�ات
�
ي   تتمثل  أخرى  فعالة  مقار�ة  اتباع  أن  أ�ضا

ن   تقس�م  �ن    مجموعات  إ�  المساهمني
�
 وفقا

تهم،  استنتاجات   تقد�م  مجموعة  كل  مقرر   من  ُ�طلب  ثم  لمناقشتها،  المجموعات  هذە  ع�  الرئ�س�ة  العوامل  وتوز�ــــع  لخ�ب
ي   بغرض  بأ�مله  العمل  ف��ق  إ�   مجموعته

. الرئ�س�ة  األول��ات  �شأن  اآلراء  توافق  إ�   والتوصل  مختلفة  نظر   ووجهات  آراء  تل�ت
 طاقة   ع�  والمحافظة  االستنتاجات،  حول  الراجعة  التغذ�ة  وتقد�م  النتائج،  وجمع  التعل�مات،  تقد�م  مهمة  الم��ون  و�تو� 

ها  المجموعة ن  .  وتحف�ي

ات�ج�ات  المتعمق  التحل�ل  لخطوات  ط��ق  خارطة  المرجع�ة  القائمة  أسئلة  �شكل اهة  وتداب�ي   الس�ت ن  الفساد   مكافحة  وضوابط  ال�ن
ي  المطبقة

ي  المجاالت  تحد�د  هو  ذلك من  والهدف. الجمارك هيئة �ن ي  وق��ة فعالة ممارسات بالفعل الهيئة فيها   تطبق اليت
 مجال  �ن

اهة، ن ي   المجاالت   وكذلك  ال�ن ي   الواردة  األسئلة  من  الغرض  أن  و�ما .  لتحسينها   جهود   إ�   تحتاج  اليت
 الحصول  هو   المرجع�ة  القائمة  �ن

اهة،  بتع��ز   يتعلق  ف�ما   المنظمة  عن  لمحة  ع� ن   كل  ع�  الرد   �جب  بل  كاف�ة،  ل�ست  "ال"  أو   بــ"نعم"  البس�طة  اإلجابات  فإن  ال�ن
   مفص�ً   ردا�   سؤال

�
ي .  بالمعلومات  وغن�ا

ي   الوارد   اإلجراءات  تدفق  مخطط  باتباع   العمل  ف��ق  ننصح  الصدد،  هذا   و�ن
 عند   )٥(  الشكل  �ن

اهة وضوابط تداب�ي  تقي�م ن  .  الراهنة ال�ن

اهة وضوابط تداب�ي  تق��م  -٥ الشكل ن  الراهنة  ال�ن
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مراجعة وتع��ز 
قوة التداب�ي 
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لماذا ال يتم 
ام بها ن  االل�ت

أسباب 
 أخرى

نقص 
 الفهم

نقص 
 الفساد الدوافع
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 التشغ�ل�ة  الم�دان�ة ال��ارات

   التشغ�ل�ة  الم�دان�ة  ال��ارات  �شكل
�
   �شاطا

�
   فرع�ا

�
،  الم�ّ��ن  بمساعدة  للتقي�م  مهما ن  تك��ن   الم���ن  لهؤالء  تتيح  ف�ي   الخارجيني

ي  واإلسهام للجمارك والتشغ�ل�ة اإلدار�ة الوظائف حول واضح فهم
 . التقي�م عمل�ة تنف�ذ  �ن

،  ع�  �شتمل  أن  الم�دان�ة  ال��ارات  لهذە  و�مكن ئ .  التخل�ص  ومرا�ز   الصلة،  ذات  الحدود   وكاالت   ومكاتب  الجمارك،  ومكاتب   المواين
اء  و�مكن ن   للخ�ب ة  استفادة  تحقيق  الخارجيني ي   كب�ي

ن   المدراء  مع  مقابالتهم  خالل  من   القائمة  األوضاع  تحل�ل  �ن ،  والموظفني ن  المحليني
ي  الجمرك�ة واإلجراءات النظم حول  توض�ح�ة عروض وحضور 

 . العمل مواقع  �ن

اء  و�وسع ن   الخ�ب    الخارجيني
�
 مثل   أوسع،  منظور   من  األوضاع  تدارس  أجل  من  أخرى  أطراف  مع   ومشاورات  اجتماعات  عقد   أ�ضا

ن  ن   المساهمني ،  ورابطات  التجار�ة،  (االتحادات  الخارجيني ن ن   الناقلني ،  والمشغلني ن كات،  االقتصاديني  الوكاالت   وممث�ي   الخ)،  وال�ش
  وممث�ي   الخ)،  األخرى،  الحكوم�ة  الفاعلة  واألطراف  الحدود،  ضبط  ووكاالت   الفساد،  بمكافحة  المعن�ة  (الهيئة  األخرى  الحكوم�ة
ي  للمجتمع الممثلة المنظمات  أعضاء و/أو  الدول�ة، المنظمات

 . المدين

اهة أعمال  لتخط�ط الالزمة المواد  إعداد  ن  ال�ن

اهة  تقي�م   يوفر  ن    ال�ن
�
   أساسا

�
ي   إل�ه  االستناد   �مكن  متينا

اهة  لتع��ز   مفصلة  أعمال   خطة  تصم�م   �ن ن  الجهود   نتائج  توثيق  و�تم.  ال�ن
ي   والمناقشات ي   استخدامها   �سّهل  بأسلوب  العمل  ف��ق  أجراها   اليت

 العمل  فرق   تتو�   أن  المفضل  ومن.  األعمال  تخط�ط  مرحلة  �ن
ي  اهة، أعمال تخط�ط مهمة بنفسها  التقي�م أجرت اليت ن   ال�ن

�
  �كون ال  قد  ذلك بأن  علما

�
ي  ممكنا

 . حالة كل  �ن

 

 التقار�ر  إعداد  - ٦ الخطوة

اهة  تقي�م  عمل�ة  تختتم ن ،  تق��ر   ب�عداد   ال�ن ي
ي   ح�ث  نهايئ

   التق��ر   �شمل  أن  ينب�ن
�
اهة،  لتقي�م  وصفا ن  وأي  ف�ه،  المتبعة  والمنهج�ة  ال�ن

ي   كذلك.  الصلة  ذات  والحلول   والتوص�ات  التقي�م،  واجهها   تحد�ات
ي   التق��ر   �شتمل  أن   ينب�ن

 مختلف  عن  تفاص�ل  ع�  النهايئ
ي  والمسائل �شاط، ل�ل والمهل والتوار�ــــخ المطل��ة، األ�شطة ن  وقائمة  ونتائجه النشاط يتناولها  اليت  . ف�ه المشاركني

ي   التق��ر   و�وزع
ي   المشاركة  األطراف  جميع  ع�  النهايئ

اهة،  تقي�م  بنتائج  القرار   صناع  إبالغ  هو   الرئ��ي   غرضه   أن  إذ   العمل�ة،  �ن ن  ال�ن
ي  ولهذا 

 . واضحة ونواتج ق��ة رئ�س�ة رسائل التق��ر  يتضمن أن ينب�ن

ي   يتم  كما 
ي   المرحلة  هذە  �ن

 ومستوى  التق��م  عمل�ة  أداء  لق�اس  استب�انات  خالل  من  وذلك  التقي�م،  عمل�ة  حول  الراجعة  التغذ�ة  تل�ت
ي   والمجاالت   وتحد�اته،  التقي�م  آثار   تحد�د   خالل  من  المتبعة  المقار�ة  فعال�ة  ق�اس  ع�  �ساعد   بما   عنها،  الرضا  ن   اليت  تحسينها،   يتعني

 . المستفادة والدروس الممارسات وأفضل

اهة   تقي�م  إل�مال  المطل��ة  الست  الخطوات  هذە  �ستغرق  أن  المتوقع  ومن ن    وذلك  أشهر،  ثالثة  إ�   شه��ن  مجموعه  ما   ال�ن
�
 لما   وفقا

ي  ب�انه ورد 
 . أدناە )٦( الشكل �ن

اهة  تقي�م خطوات مدة : ٦ الشكل ن  ال�ن

  نطاق تع��ف. 1
 التقي�م 

  ف��ق إ�شاء. 2
 العمل 

  استعراض. 3
 الخلف�ة  وثائق

  عمل�ة تخط�ط . 4
اهة  تقي�م ن  ال�ن

  التق��ر  إعداد . 6 األوضاع تحل�ل. 5
  الراجعة  والتغذ�ة 
 التقي�م  �شأن

      

  التسل�م (  )أسبوعان-أسب�ع(  )أسبوعان-أسب�ع(  )أسابيع  ٣-أسب�ع( 
  عن باالتصاالت 

 أسبوعان؛ - بعد 
 -  الم�دان�ة  البعثة 

 )واحد أسب�ع

  التسل�م ( 
  عن باالتصاالت 

 ٣-اسبوعان - بعد 
  البعثة  أسابيع؛
 )أ�ام  ٥ -  الم�دان�ة

  ٤-أسبوعان( 
 ) أسابيع
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 المعدل أروشا  إلعالن الرئ�س�ة العوامل -٣

ام  الق�ادة ١-٣ ن  واالل�ت
 

 بأ�ملها  الحكومة  مقار�ة ١-١-٣

ات�ج�ة  تنجح  ل�ي  اهة  اس�ت ن ي   الحكو�ي   للعمل  أوسع  إطار   من  جزءا�   تكون  أن  من  بد   ال   الجمرك�ة،  ال�ن
 وأن   الفساد،  مكافحة  مجال  �ن

ي   �جب  ولذلك. المرجوة  النتائج  تحقق  أن  لها   كان  إذا   س�ا�ي   مستوى  أع�  ع�  بالدعم  تح�ن   بأ�ملها،  الحكومة  �شمل  مقار�ة  تبين
ن   االتصاالت   تع��ز   مع ات�ج�ات   الفعال  التنف�ذ   �ضعف  أن  الرابط  هذا   إ�   االفتقار   شأن   من  إذ   الجمارك،  وهيئة  الحكومة  بني  الس�ت

اهة ن    الجمارك  هيئة  تتل�ت   أن  كذلك  المهم  ومن .  الجمرك�ة  ال�ن
�
   دعما

�
   مال�ا

�
   وماد�ا

�
   وس�اس�ا

�
اهة  بتع��ز   يتعلق  ف�ما   الحكومة  من  ثابتا ن  ال�ن

ي  الفساد  ومكافحة
 . الجمرك�ة البيئة �ن

 

 اإلدارة دور  ٢-١-٣

 ت�فات   ع�  ال�املة  الرقابة  ممارسة  من  المدراء  �منع  رئ�سه)  من  أ���   معلومات  المرؤوس  �ملك  ح�ث(  المعلومات  تماثل  عدم  إن
   أنهم  من  والتأ�د   مرؤوسيهم

�
 تماثل  عدم  يؤدي  أن  المحتمل  ومن  بأ�ملها،  للمؤسسة  الفض�  المصالح   لتحقيق  �سعون  جم�عا

ن   انتهاز�ة  إ�   المعلومات   نموذج   والس�اسة  واالقتصاد   العامة  اإلدارة  دراسات  وضعت  وقد .  المعطلة/الفاسدة  والسلوك�ات  الموظفني
ح  والذي  الوك�ل،-الموكل ،  لمحاسبة  رئ�س�ة  آل�ات  ثالث  �ق�ت ن ن   المرؤوسني ن   وتحف�ي  مؤسستهم  مصالح  لتحقيق  الس�ي   ع�  الموظفني

 والثقافة   والرصد،  الرقابة  مهام  وممارسة  الحوافز،  استخدام  خالل  من  وذلك  المعلومات،  تماثل  عدم  ظاهرة  ع�  والتغلب
ن   المدراء  �شجيع  و�تم.  النقد�ة)  غ�ي   الحوافز (  المؤسس�ة ي   بما   المست��ات،  جميع  من   العموميني

 تطبيق  ع�  الجمارك،  مدراء  ذلك  �ن
ي   الفاسد،  حيت   أو   الق��م،  غ�ي   السلوك   انتشار   فرص   تقل�ص  أجل  من  بفعال�ة  التداب�ي   هذە

ن   صفوف  �ن  جميع  ع�  الموظفني
 ٧٨٩١٠. المست��ات

ات�ج�ات  �ستد�ي  اهة  اس�ت ن    الفعالة  ال�ن
�
ام  ع�  الحصول  أ�ضا ن هنة  عليها   �جب  إذ   العل�ا،  اإلدارة  من  قوي  ال�ت  ومل�يتها   تقديرها   ع�  ال�ب

ات�ج�ة ي   المستمرة  التداب�ي   اتخاذ   خالل  من  لالس�ت
ي   والمسؤول�ات  األدوار   تحد�د   �جب  كما   االتجاە،  هذا   �ن

 ه�كل   أرجاء  مختلف  �ن
وعة  غ�ي   التدخالت  ضد   حاجزا�   و�شكل  المساءلة  بتفع�ل  �سمح  بما   فيها،  القرار   صنع  وسلسلة  وق�اداتها   المؤسسة ي   الم�ش

 أعمال   �ن
ي .  المؤسسة

   يت�فوا   وأن  لمرؤوسيهم،  قدوة  �كونوا   أن  المدراء  ع�  و�نب�ن
�
 أن   �جب   كما   السلوك،  قواعد   مدونة  وروح  لنص  وفقا

اهة مخاطر  تحد�د  عن المدراء مسؤول�ات تع��ز  ع� اإلداري اإلطار  �عمل ن  . حدتها   من  والتخف�ف ال�ن

ن   اخت�ار   عمل�ة  خالل  الهيئة  ع�  و�جب ن   الموظفني ي   للتعيني
اهة   والوالء  بالجدارة  االهتمام  درجات  أع�  إ�الء  اإلدار�ة  المناصب  �ن ن   وال�ن

م  وأن   الشخص�ة، ن اهة  مبادئ  بدعم  تل�ت ن ي   الرجال  جانب  إ�   النساء  تمث�ل  لضمان  العمل�ة  هذە  نطاق  توسيع  الالزم  ومن.  ال�ن
 �ن

ن   المتوازنة  العل�ا   اإلدارة  أن  ح�ث  الهيئة،  أرجاء  بمختلف  الرئ�س�ة  المناصب ن   بني ن   ق��ة  برسالة  تبعث  الجنسني  أن  مفادها   للموظفني
ام ن ات�ج�ة ق�مة هو  بالتن�ع الهيئة ال�ت  ١١. للمؤسسة فعل�ة اس�ت

 المواقف  و�دماج  تط��ر   ع�  المدراء  كبار   إلهام  بغرض  واإلدارة  الق�ادات  تط��ر   برنامج  بتطبيق  العالم�ة  الجمارك  منظمة  قامت
ي   اإل�جاب�ة  الق�اد�ة  والسلوك�ات

نامج.  يتبعونه  الذي  اإلدارة  أسلوب  �ن ن   خالل  من  الق�ادة  مهارات  تط��ر   إ�   يهدف  وال�ب ك�ي  ع�  ال�ت
 بدقة   اآلخ��ن  فهم  من   وتمكينهم  ومعتقداتهم،  وسلوكهم  وموقفهم  الشخص�ة  رسالتهم  تجاە  وعيهم  ل��ادة  الشخص�ة  التنم�ة
ي   �شكل  عليهم  والتأث�ي  اهة  تع��ز   سبل  بالتفص�ل  واإلدارة  الق�ادات  تط��ر   برنامج  من  )٩(  الوحدة  وتتناول.  إ�جايب ن ي   ال�ن

  مواقع   �ن
 ١٢. العمل

 
٧ 2002 ,.J Stiglitz, 
٨ 1989 ,.Q .J Wilson, 
٩ 1993 ,.S Gates, & .J Brehm, 

١٠ 2002 ,.A Whitford, & .G Miller, 
   ٢٠١٧ العالم�ة،  الجمارك منظمة ١١
١٢ -programmes/people-and-building/activities-org/en/topics/capacity.wcoomd.http://www 

development/cb_leadership_management_development.aspx )٢٠/ ١٠/ ١٠ إطالع   آخر  تار�ــــخ( . 

http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/people-development/cb_leadership_management_development.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/people-development/cb_leadership_management_development.aspx
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 والرقابة المساءلة آل�ة ٣-١-٣

ن   العل�ا   اإلدارة  نزاهة  لتقي�م  مستقلة   رقابة  آل�ة  إ�شاء  �جب ي   والموظفني
ي .  الجمارك  هيئة  �ن

اهة  انتهاك  حاالت   و�ن ن  جانب  من  ال�ن
  االنتهاك كان  سواء العل�ا، اإلدارة

�
 . المختصة السلطات إ�  القضا�ا  إلحالة وموضوع�ة فعالة آل�ة تتوفر  أن �جب ال، أم جنائ�ا

ي 
ن   �شجيع  و�نب�ن اهة  انتها�ات  عن  ال�شف  ع�  المست��ات  جميع  من  الموظفني ن ي   عنه  غين   ال   عامل  فالمساءلة.  عنها   واإلبالغ  ال�ن

 �ن
اهة،  تع��ز  ن  الجمهور   أمام  مسؤولة  الجمارك   هيئة  تكون   أن  �جب  كذلك  لهم،  التابعة   الفرق  نتائج  عن  المدراء  �ساءل  أن  و�جب  ال�ن
 . األخرى المؤسسات وأمام

ن   التكامل  فعال�ة  ع�  اآلل�ة  هذە  فعال�ة  وتتوقف  هنا   بالرقابة  والمقصود   بأ�ملها،  المنظومة  مستوى  ع�   الرقابة  مهام  مختلف  بني
امج  الداعمة  واله�ا�ل  الوظائف  تلك ي   واأل�شطة  لل�ب  المساندة  العمل�ات  �شمل  بما   الجمارك،  هيئة  أركان  مختلف  �شمل  اليت

، مع الهيئة  لتعامالت  . الملزمة والمعاي�ي  الس�اسات و/أو  الغ�ي

 

ام ٤-١-٣ ن ام المؤس�ي  االل�ت ن  الفردي واالل�ت

هن  المؤسسات  تتطور   ل�ي  ام  ق��ة  بق�ادة  تمتعها   ع�  وت�ب ن اهة،  معاي�ي   بأع�  راسخ  وال�ت ن ام   توفر   �جب  ال�ن ن ام   المؤس�ي   االل�ت ن  واالل�ت
ورة  مع  سواء،  حد   ع�  الفردي هنة.  ب�د   �دا�   االثنان  �عمل  أن  �ن اهة  مست��ات  ع�  فال�ب ن  مسؤول�ة   هو   مثلما   جما�ي   جهد   العال�ة  ال�ن

 . قاعدتها  إ�  المنظمة قمة من موظف كل  عاتق ع�

ي  المطبقة بالعق��ات الجميع تع��ف اإلدارة ع� �جب
هنة شأنها  من خطوة و�ي  االنتها�ات، وق�ع حالة �ن ام ع� ال�ب ن  الق�ادات  ال�ت

ن  ضد  إجراءات باتخاذ  ي   المتورطني
 . المخالف السلوك �ن

 

   بأ�مله المجتمع مقار�ة ٥-١-٣

كات  بعض  �شجع  قد   ضعف  نقاط  ع�  المعقدة  بطب�عتها   العالم�ة  التور�د   سالسل  تنطوي ي   االنخراط  ع�  واألفراد   ال�ش
 معامالت   �ن

   الفساد،  نحو   للجن�ح  حوافز   أي  إلزالة  بفعال�ة  و�دارتها   المخاطر   هذە  ترس�م  �جب  ولذا   فاسدة،
�
 لمخاطر   الفعالة  المعالجة  بأن  علما

اهة ن ي  ال�ن
ك �شكل المسؤول�ة تحمل تتطلب الجمارك �ن ن  مش�ت  ١٣. ككل  والمجتمع  الخاص والقطاع الحكومات بني

ات�ج�ات  تعتمد   أن  العل�ا   اإلدارة  ع�  �جب اهة  يتعلق  ف�ما   بأ�ە  المجتمع  ثقافة  لتع��ز   اس�ت ن ،  القطاع  ب�ن  عليها   �جب  كما   العمو�ي
ي   التعاون

ي   والمجتمع  الخاص  القطاع  مع  ذلك  �ن
 مسؤول�ة  باعتبارها   الق�م  بتلك   التمسك  ع�  لتشج�عهم  س�ما   وال   واألفراد،  المدين

كة اك  العل�ا   اإلدارة  ع�  �جب  ذلك،  إ�   باإلضافة.  للجميع  مش�ت ن   المصلحة  أصحاب  إ�ش ي   المعنيني
 العام  اإلطار   وتنف�ذ   وضع  �ن

اهة ن اهة  بفوائد   المجتمع  و�ي   ز�ادة  أن  شك  وال .  المحرز   التقدم  عن   منتظمة  معلومات  وتوف�ي   الجمرك�ة،  لل�ن ن ي   ال�ن
،   القطاع  �ن  العمو�ي

اهة،  معاي�ي   انتها�ات  مع  التسامح  وتقل�ص ن ي   التثق�ف  لتع��ز   بحمالت  االقتضاء  عند   والق�ام  ال�ن
اهة  �شأن  المدين ن ن   العامة  ال�ن  بني

   تعت�ب   الصلة،  ذات  الدولة  وكاالت   مع  بالتعاون  األفراد،
�
ي   األهم�ة  بالغة  خطوات   جم�عا

 بأهم�ة   الو�ي   ل��ادة  الفعالة  الجهود   �ن
اهة ن  ١٤. ال�ن

نة  بأ�ملها،  الحكومة  مقار�ة  اتباع  إ�   حاجة  وهناك ي   مستمر   بحوار   مق�ت
ە  الخاص  القطاع  مع  واستبا�ت  المصلحة   أصحاب  من  وغ�ي

، ن ات�ج�ة  وضع  أجل  من  الخارجيني اهة  لتع��ز   ومركزة  ومتناسقة  شاملة  اس�ت ن ي   الفساد   ومكافحة  ال�ن
 العمود   هو   هذا .  ككل   المجتمع  �ن

اهة إطار  إرساء لجهود  الفقري ن  . الجمارك هيئة داخل ال�ن

 

  

 
ي  والتنم�ة  التعاون منظمة ١٣

 أ ٢٠١٧  ،االقتصادي الم�دان �ن
ي  والتنم�ة  التعاون منظمة ١٤

 ب ٢٠١٧،  االقتصادي الم�دان �ن
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 الج�دة  الممارسات ع� أمثلة

اهة تدقيق • ن ن  بواسطة ال�ن فني  الم�ش
ي  األخالق�ة السالمة لتقي�م الب�انات جمع آل�ة •

 الجمارك  هيئة �ن
 ككل  العل�ا  اإلدارة نزاهة لتقي�م رقاب�ة آل�ة •
 المؤسسة وخارج داخل إلدارتها  الشكاوى مع التعامل نظام •

 

 التنظ��ي  اإلطار  ٢-٣
 

  التطور   ع�  �شجعها   الفاسدة  للممارسات  خصبة  ت��ة  توف�ي   شأنها   من  المعقدة  اإلدار�ة  التوجيه�ة  والمبادئ  واإلجراءات  اللوائح
" ع� القضاء و�شمل. واالزدهار  ن ور�ة غ�ي  واإلجراءات الجهود  ازدواج�ة ع� والقضاء المرهقة اإلجراءات تبس�ط "الروتني  . ال�ن

 

 الدول�ة  والمعاي�ي  والصكوك االتفاق�ات إتاحة ١-٢-٣

ات�ج�ات  �شتمل ي   ع�  وشفافة،  متسقة  إجراءات  وتطبيق  حد،  أق�  إ�   المرهقة  والتعل�مات  اللوائح   تقل�ل  إ�   الرام�ة  االس�ت  تبين
، عليها  المتفق المعاي�ي 

�
ي  بما  دول�ا

 ذلك:  �ن

 

ي  المعدلة كيوتو   اتفاق�ة •  الجمرك�ة؛ اإلجراءات وتبس�ط تنسيق �شأن العالم�ة الجمارك منظمة أصدرتها  اليت
 المنسق؛ النظام اتفاق�ة •
 اسطنبول؛  المؤقت/اتفاق�ة القبول بطاقة �شأن االتفاق�ة •
؛  التقي�م �شأن العالم�ة التجارة منظمة اتفاق�ة •  الجمر�ي
 التجارة؛ لت�س�ي  العالم�ة التجارة منظمة اتفاق�ة •
ون�ة التجارة معاي�ي  إطار ،SAFE  العالم�ة الجمارك منظمة معاي�ي  إطار  •  ؛ الحدود  ع�ب  اإلل��ت
) اتفاق�ة ( وقمعها   فيها  والتحقيق الجمرك�ة الجرائم لمنع المتبادلة االدار�ة بالمساعدة المتعلقة الدول�ة االتفاق�ة • ي ويب  . ن�ي

 

 الجمرك�ة والنظم واإلجراءات بالممارسات المتعلقة الوطن�ة للوائح الدوري االستعراض ٢-٢-٣

وري  من  التقل�ل   بغ�ة  الجمرك�ة  والنظم  واإلجراءات  بالممارسات  المتعلقة  الوطن�ة  واللوائح  لألنظمة  دوري  استعراض  إجراء  ال�ن
وعة  باألهداف  كذلك  االهتمام  و�جب.  التوثيق  متطلبات  وتبس�ط  وتقل�ل  وتعق�دها،  الجمرك�ة  اإلجراءات   من  حد   أدين   إ�    الم�ش

ي   المتوخاة
ها   الس�اسات،  �ن ي   المستجدات  مثل  األخرى،  العوامل  من  ال�ث�ي   وغ�ي   الجد�دة   والمعلومات  العمل  ظروف  ع�  تطرأ   اليت
اهة  النتها�ات  الجد�دة  والفرص  التجارة،  وممارسات ن   الدول�ة،   الممارسات  وأفضل  والتكنولوج�ا،  التقن�ات  وتوافر   الفساد،  ومنها   ال�ن

  الحديثة،   التجاري  العمل  ونماذج  الع�   احت�اجات  مع  الجمرك�ة  اللوائح  تتما�ش   أن  و�جب.  ١٥المصلحة  أصحاب  من   خالتوالمد
ي   كما 

ي   أن  ينب�ن
  استعراض  عمل�ة  دعم  و�مكن.  المحتملة  الفاسدة  الممارسات  أمام  السب�ل  سد   أجل  من  والثغرات  اإلبهام  ع�  تق�ن

 16. )الفساد  مخاطر  خرائط ترس�م( الفساد  لمخاطر  والخارج�ة الداخل�ة التحل�الت إجراء خالل من الوطن�ة واللوائح األنظمة

 

ن  المصلحة أصحاب مع التشاور  ٣-٢-٣ ن  الداخليني  والخارجيني

ن   الجمرك�ة  اللوائح  ومراجعة  ب�عداد   المختص  العمل  ف��ق  �ضم  أن  �جب ات  يتمتعون  متعددة  قطاعات  من  موظفني  التشغ�ل�ة  بالخ�ب
ات�ج�ة ي   الفعال�ة  الف��ق  �حقق  ل�ي   المناسبة  واالس�ت

   عن�ا�   المصلحة  أصحاب  مع  التشاور   آل�ة  وتعّد .  عمله  �ن
�
ور�ا  إلعداد   �ن

 
 التجارة.   ت�س�ي  �شأن العالم�ة  التجارة منظمة  اتفاق�ة -  التوثيق"  ومتطلبات "اإلجراءات : ١-١٠ المادة ١٥
ي  المتحدة األمم مكتب 16  ب ٢٠٢٠ ،والج��مة  بالمخدرات المعين

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/risk_mapping_guide_june_2015.pdf?la=en
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   والممارسات،  واإلجراءات  الس�اسات  ومراجعة
ً
اهة  لتحقيق  وضمانة ن ي   ال�ن

ي   القرار   صنع  �ن
 المشاركة   أن  ح�ث  العموم�ة،  الجهات  �ن

ي   �سهم  الرش�دة  الحوكمة  عنا�   من  أسا�ي   عن�   الخاص  القطاع  مع
 النظر   وجهات  مختلف  ترا�ي   واللوائح  النظم  أن  ضمان  �ن

ي   لالحت�اجات  اإلمكان  قدر   و�ستج�ب    �مكن  ذلك،  جانب  و�� .  تحد�دها   تم  اليت
�
 خارج   أخرى  جهات  مع  المشاورات  إجراء  أ�ضا

ي   مثل  الجمارك، هم  الحكوم�ة،  غ�ي   والمنظمات  األخرى  الحكوم�ة  الوكاالت   مندويب  عن  �عملون  الذين  المصلحة  أصحاب  من  وغ�ي
ي   الجمارك  مع  كثب

ي .  الصلة  ذات  المجاالت   �ن
ا�هم  المصلحة  أصحاب  مع  التشاور   �كون  أن  �جب  الصدد،  هذا   و�ن  عمل�ة  و��ش

 ١٧١٨١٩. منظمة رسم�ة

 

ي  األساس�ة األعمال وعمل�ات لل�فاءات التنظ��ي  اإلطار  ٤-٢-٣
 الجمارك  �ن

 
 أعمالها   وعمل�ات  الجمارك  ل�فاءات  التنظ��ي   اإلطار   �مّثل

   عن�ا�   األساس�ة
�
اهة  عنا�   من  هاما ن ي   ال�ن

 مثلها   الجمارك،   هيئة   �ن
 ومنها   الحكوم�ة،  الوكاالت   فجميع.  )٧  الشكل(  منظمة   أي  مثل

   تعمل  الجمارك،   هيئة
�
  والصكوك  الوثائق  من  لمجموعة  وفقا

ور�ة  التنظ�م�ة ي   ال�ن  إطار   ضمن  أعمالها   س�ي   حسن  تدعم  اليت
�عات  ع�  الوثائق  هذە  و�شتمل.  القانون ي   التنظ�م�ة  الت�ش  اليت

ات�ج�اتها،  إدارتها   للجمارك  تحدد  ات�ج�ة   وخططها   واس�ت  االس�ت
ي   واإلدار�ة  التنظ�م�ة  واإلرشادات  والتشغ�ل�ة،  موجبها   تتحدد   اليت

،  اله�كل  قطاعات اف  التنظ��ي  و�جراءات   الفروع،  ع�  واإل�ش
 الوظ�ف�ة   واألوصاف  القطاعات،  لجميع  الموحدة  التشغ�ل
   التعامل  وقواعد   المناصب،  لمختلف

�
ي   داخل�ا

 العمل�ات  تنف�ذ   �ن
 المتعلقة   الخدمة  ومواثيق  والتعل�مات  الرئ�س�ة،  التشغ�ل�ة

ها   الجمارك   خدمات   بتقد�م  ومدونة   العامة،  المؤسسات  من  وغ�ي
 .  إلخ التأديب�ة، واللوائح السلوك،  قواعد 

 

 الجمارك  هيئات كفاءات  منظومة : ٧ الشكل
 . )٢٠١٨ العالم�ة، الجمارك منظمة( المصدر: 

 

ي   المؤسس�ة  واإلجراءات  األعمال  عمل�ات  جميع  وتوثيق  تنظ�م  �جب
ن   لل�فاءات  الواضح  التوز�ــــع  مع  الجمارك،  �ن  القطاعات،   بني

ن   المدراء(  فرد   ل�ل  واضحة  ومسؤول�ات  أدوار   وتحد�د  ن .  المست��ات)  جميع  ع�  والموظفني  بال�فاءات  قائمة  ٨  الملحق  و�بني
ي  إليها  المشار  الصلة ذات الجمرك�ة

 . الدل�ل من القسم  هذا  �ن

 

 الج�دة  الممارسات ع� أمثلة

�عات فعال�ة تحل�ل عمل�ة • امات المعاي�ي   مع وتوافقها  الت�ش ن  الدول�ة  واالل�ت
 المناسبة  الدول�ة والمعاي�ي  واالتفاقات الصكوك تنف�ذ  •
ن  العمالء استب�انات • ي ( والموظفني "، أعباء مستوى مثل قضا�ا  تغ�ي  اليت ن �عات، وفهم "الروتني  الخ) الت�ش
ي  الجمهور  لعامة المتاحة الوثائق •  الجمارك من المتوقعة األداء معاي�ي  تصف اليت

 
ي  والتنم�ة  التعاون منظمة ١٧

 ب ٢٠١٧  ،االقتصادي الم�دان �ن
 ب ٢٠١٥ العالم�ة،  الجمارك منظمة ١٨
 . التجارة لتسه�ل العالم�ة  التجارة منظمة اتفاق�ة  – ٢ المادة ١٩

ي الهيئة)منظومة الق�م (الق�م األساس�ة 
 �ن

 كفاءات الجمارك (التقن�ة)

ال�فاءات 
 المساندة

ال�فاءات 
اإلدار�ة 

 والسلوك�ة

ال�فاءات 
 المستعرضة

رؤ�ة ومهمة 
ات�ج�ة  واس�ت

 الهيئة
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ي  دخول إلجراءات الواحدة" "النافذة استخدام •
 الدولة  أرا�ن

ي  المشاركة •
 الدول�ة  المرجع�ة المقارنات بوضع المختصة المبادرات �ن

وط المتسق التطبيق • �ع�ة  واألحكام لل�ش  الت�ش
 اإلعفاءات وترش�د  واإلجراءات للنظم الدور�ة بالمراجعة الخاصة النظام�ة العمل�ات •
 المخاطر  إدارة لتطبيق النظام�ة العمل�ات •
 العالم�ة  الجمارك بمنظمة الخاصة اإلفراج زمن دراسة منهج�ة تطبيق •
ائب  تحص�ل •  عن  اآل�ي   واإلفراج  الوصول،  قبل  والتخل�ص  فحصها،  دون  البضائع  عن  واإلفراج  اإلفراج،  بعد   والرسوم  ال�ن

 البضائع 
 

 

   الشفاف�ة ٣-٣
 

   أمرا�   عام  �شكل   تعت�ب   و�ي   التجارة،  لمنظومة  األساس�ة  المعاي�ي   أهم  من   الشفاف�ة
�
وعا ي   م�ش

   ذاته  حد   �ن
�
طا    و�ش

�
 للحوكمة   أساس�ا

ف.  المعا�ة ي   والتوقع�ة  االنفتاح  "مدى  بأنها   الشفاف�ة  العالم�ة  التجارة  منظمة  مصطلحات  م�د   وُ�عرِّ
  التجارة   س�اسات  �ن

ي   وممارساتها،
 مث�ً   منها   ابطة،الم�ت   العمل   خطوات  من  عددا�   الشفاف�ة  وتتضمن.  والممارسات   الس�اسات  تلك   وضع   عمل�ة  و�ن

،  والس�اسات  القواعد   وضع  ط��قة
�
 األمم  مؤتمر   منشورات  وتصف  ". بها   المعمول  القواعد   ��ش   وأسلوب  إنفاذها،  وك�ف�ة  داخل�ا

ة  قرارات  اتخاذ   �كفل   بما   المعلومات"  "كفا�ة  بأنها   الشفاف�ة  األونكتاد)(  والتنم�ة  للتجارة  المتحدة  والوفاء  مستن�ي
امات ن  ٢٠٢١٢٢. باالل�ت

اهة  ومفهوم  الشفاف�ة  مفهوم  ن ابطان  متداخالن  ال�ن ور�ة  فالشفاف�ة.  وم�ت اهة  لتع��ز   �ن ن ي   ال�ن
  من   مصداقيتها   تعزز   ألنها   منظمة  أي  �ن

ن   تحقيق  خالل ي   والتنب��ة  ال�قني
 ح�ث   المصلحة،  وأصحاب  العمالء  مع  وصادقة  منفتحة  عالقات  إقامة  ع�  و�شجع  التعامالت،  �ن

ي   األهم�ة  بالغ  عن�ا�   منظمة  أي  تجاە  الثقة  تعّد 
ي   الشفاف�ة  مست��ات  ارتفاع  أما .  أدائها   مست��ات  ع�  الحفاظ  �ن

  الجمارك   هيئة  �ن
ي   اإلسهام  شأنه  فمن

ي .  المصلحة  أصحاب  جانب   من  عال�ة  امتثال  مست��ات  تحقيق  �ن
ن   و�ن  أو   عال�ة  شفاف�ة  مست��ات  إرساء  أن  حني

ورة سه�ً  أمرا�  ل�س عليها  الحفاظ   ذلك مع فإنه بال�ن
�
  مطلبا

�
 . شامل نزاهة برنامج  إلعداد  حي��ا

ي 
 المعلومات   تبادل  �صبح  األو�ئة،  أو   المجاعات  مثل  المستمرة  الطوارئ  حاالت   عن  فض�ً   �ماثلها،  وما   طب�ع�ة  كوارث  وق�ع  حالة  و�ن

   وكفاءة  �شفاف�ة
�
 اإلجراءات   عن  فور�ة  معلومات  إ�  والمستوردون  المصدرون  �حتاج  المثال،  سب�ل  فع�.  األهم�ة  فائق  مطلبا

ي   الجد�دة  واألنظمة ي   الجد�د   وعن  والواردات،  الصادرات  حركة  ع�  ستؤثر   اليت
ائب  والتعرفة  التصدير   قيود   �ن  واألنظمة،   وال�ن

 .٢٣النقل لحركة الناظمة والتعل�مات الجمرك�ة القواعد  وأحدث

 

ات�ج�ة ١-٣-٣   االتصاالت  اس�ت

   المصلحة  أصحاب  �فهمها   عندما   كب�ي   �شكل  والممارسات  والمعاي�ي   والس�اسات  القواعد   فعال�ة  مست��ات  رفع  �مكن
�
 ج�دا�   فهما

راتها   و�عرفون ي   األطراف  �ي   وما   القواعد)،  وضع  عمل�ة(  تط��رها   تم   وك�ف  القرار)،  صنع  عمل�ة(  م�ب ي   شاركت  اليت
 الخطوات،   هذە  �ن

ي   منها   عمل�ة  كل  علن�ة  مدى  تتحدد   و�ينما .  التنف�ذ)  عمل�ة(  العتمادها   المناسبة  المرحلة  وما 
 و�ي   فإن  ال��ة،  متطلبات  ضوء  �ن

ي .  والشفاف�ة  والمساءلة  االمتثال  مستوى  من   ي��د   المؤسس�ة  والممارسات  بالمبادئ  المصلحة  أصحاب
 �مكن   الصدد،  هذا   و�ن

ي   للتوسع
ون�ة،   المطبوعة  اإلعالم  وسائل   استخدام  �ن ون�ة  المواقع  مثل  واإلل��ت انت  اإلل��ت  وال�تيبات  النص�ة  والرسائل  واإلن�ت
ات ها  الدراس�ة والحلقات والن�ش   دورا�  يؤدي أن االتصال، قنوات من وغ�ي

�
ي  مهما

ي   ح�ث المطلوب، بالشكل المعلومات ��ش  �ن
  ينب�ن

ي   كما   ،فيها  لبس  وال   ودق�قة  �س�طة  المعلومات  هذە  تكون  أن
 للجميع،  وشاملة  الجنسان�ة  االعتبارات  مع  متجاو�ة  تكون  أن  ينب�ن

 
٢٠ 2010 ,.R Wolfe, & .T Williams,-Collins in cited ,)2007( .P Lamy,  
٢١ htm.org/english/thewto_e/minist_e/min99_e/english/about_e/23glos_e.wto.https://www   )٢٠٢٠٫١١-٢٣ إطالع  آخر  تار�ــــخ  ( 
 ٢٠١٢ األونكتاد، ٢٢
 ٢٠٢٠ العالم�ة،   التجارة منظمة ٢٣

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min99_e/english/about_e/23glos_e.htm
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ات�ج�ة  وتعمل.  والتوض�ح�ة  الب�ان�ة  والرسوم  اإلشارة  لغة  أمكن  حيثما   ومنها   مختلفة،  بلغات  تتاح  وأن  ضمان  ع�  االتصاالت   اس�ت
ن   جميع  �كون  وأن  المناسب،  بالتوق�ت  المستهدف  الجمهور   إ�  المعلومات  وصول  المزمع   االتصاالت   بأ�شطة  درا�ة  ع�  المعنيني

ي . تنف�ذها 
ات�ج�ة أهداف توضيح  إ�  �س� أن االتصاالت  لخطة و�نب�ن  التال�ة:  العنا�  حول  تتمحور  وأن االس�ت

 

 بمجموعة االستعانة للهيئات و�مكن. فيها  لبس وال  ودق�قة �س�طة المعلومات تكون أن  �جب : ومضمونها المعلومات •
اهة تط��ر  دل�ل أدوات ن ي  الشفاف�ة عن الم��د  لمعرفة ال�ن

ي  العالم�ة الجمارك منظمة �ن
 . الدو�ي  الس�اق و�ن

ن   : المستهدف  الجمهور  • )  المستخدم(  المطلوب  الجمهور   استهداف  الهيئة  ع�  يتعني ي
 أنواع   من   ن�ع  ل�ل  النهايئ

ن   مثل  المعلومات، ن   المخلصني   والمستوردين/المصدر�ن   التجار�ة  واالتحادات   الصناعة  وغرف  الجمركيني
هم والس�اح/المساف��ن،  . وغ�ي

ون�ة المطبوعة الوسائط من واسعة مجموعة استخدام المهم من : اإلصدار  ط��قة •  المطل��ة، المعلومات لن�ش  واإلل��ت
ون�ة  المواقع  مثل انت  اإلل��ت ات  وال�تيبات  النص�ة  والرسائل  واإلن�ت  . األخرى  االتصال  وقنوات  الدراس�ة  والحلقات  والن�ش

ة • ة  تتحدد   أن  �جب  : اإلصدار  وت�ي ي   حالة  كل  حسب   الوت�ي
 المصلحة   أصحاب  قبل  من  واالستخدام  المحتوى  ضوء  �ن

ة وتعد . واحت�اجاتهم   عام�ً  المعلومات ��ش  وت�ي
�
 . مهما

 

ي  المصلحة أصحاب ع� وتوز�عها  المعلومات  لن�ش  فعالة آل�ات إ�شاء الجمارك هيئات ع� �جب
نت  وروابط كتيبات  شكل �ن  إن�ت

ها  و�نة،  الخدمات  منصات  إ�شاء  �جب  كما .  وغ�ي  االستفسارات  مع  الفوري  للتعامل  المحمول،  الهاتف  تطب�قات  ومنها   اإلل��ت
 . المساعدة وطلبات

 

 وأدائها الجمارك نظم عن  المعلومات ألحدث والدوري المتواصل  الن�ش  ٢-٣-٣

  باللوائح   المتعلقة  المعلومات  تبادل  الجمارك   هيئة  ع�   و�جب.  ودوري  متواصل  �شكل  المعلومات  ��ش   خالل  من  الشفاف�ة  تتعزز 
ي   الممارسات  وأفضل  الدول�ة  اإلجراءات  تن�ش   أن  �مكنها   كما   المصلحة،  أصحاب  مع  الجمر�ي   واألداء  الجمرك�ة ي   �ساعد   واليت

 تفس�ي   �ن
 . االمتثال  االمتثال/عدم مستوى وتحد�د  اللوائح

ي 
ي   كما   إليها،  الوصول  �سهل  و�ط��قة  صدورها   فور   الجمرك�ة  اللوائح  عن  المحّدثة  المعلومات  تقاسم  كذلك  و�نب�ن

  إرفاق   ينب�ن
�ة بمالحظات المعلومات  . والتفس�ي  الفهم سوء لتفادي تفس�ي

،  األداء  عن   المعلومات  لتقاسم   بالنسبة ي   الجمر�ي
   أمرا�   اعتبارە  ينب�ن

�
 أو�ً   المنظمة  أداء  يتابعون  المصلحة  أصحاب  أن  لضمان   إلزام�ا

  ومنها   متنوعة،  منصات  ع�  المعلومات  هذە  تتاح  أن  و�فّضل.  السنوي  التق��ر   خالل  من  مث�ً   ذلك  تحقيق  �مكن  ح�ث  بأول،
نت شبكة ي  الهيئة موقع خالل من اإلن�ت

وين  . اإلل��ت

 

 التقدي��ة  الصالح�ات ممارسة إطار  ٣-٣-٣

ي 
ي   األحكام  إلغاء  ينب�ن ن   اليت ي   والمساءلة  الشفاف�ة  بمست��ات  االرتقاء  ع�  عم�ً   أمكن  حيثما   التقدي��ة  الصالح�ات  ممارسة  تج�ي

 �ن
 الواضحة  األطر   وضع  مع  بال�امل،  إلغاؤها   تعذر   حيثما   اإلمكان  بقدر   األحكام  هذە  من  التقل�ل  األقل  ع�  أو   القرار،  صنع  عمل�ة
ي   كذلك.  الصالح�ات  هذە  ممارسة  لضبط

رات  توضيح   ينب�ن ن   عن  ح�اد   أي  م�ب  الصالح�ات   إ�   وااللتجاء  االعت�اد�ة  واللوائح   القوانني
رات هذە وتوثيق التقدي��ة،  . الالحقة للمراجعات تتاح ل�ي  بوض�ح الم�ب
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 والمراجعة  االستئناف آل�ات ٤-٣-٣

ها  من  بدا�ة والمراجعة،  االستئناف آلل�ات الالزمة القدرات تخص�ص  �جب ها  وكذلك الجمارك داخل توف�ي  مراجعة لجهات توف�ي
ي   ح�ث  القضائ�ة،  والجهات  اإلدار�ة  القرارات

ي   داخ�ي   أساس  ع�  والمراجعة   االستئناف  مع  التعامل  �كون  أن  ينب�ن
 مع  البدا�ة،  �ن

 . الداخل�ة اإلجراءات خالل من شكواهم تحل لم إذا  للعمالء المستقلة الخارج�ة المراجعة إ�  االلتجاء إمكان�ة إتاحة

ن   المناسب  التوازن  إقامة  ع�  الحرص  �جب  والمراجعة  االستئناف  آل�ات  تنف�ذ   أو   وضع  وعند  ورة  بني   غ�ي   العمل�ة  أن  ضمان  �ن
ي (  التوق�ت  ومناسبة  مكلفة

ي   إطار   �ن ورة  ب��،  ومتاحة  محدد)  زمين ي   مخالفة  بط��قة  استغاللها   عدم  ضمان  و�ن
 الطعون   تقد�م  �ن

 . ال��د�ة والشكاوى

 

 المؤسس�ة الشفاف�ة ٥-٣-٣

 وصادقة   منفتحة  عالقات   ع�  والحفاظ  المساءلة  مست��ات  وز�ادة.  والهيئات  المؤسسات  لجميع  أساس�ة  مسألة  الشفاف�ة  تعّد 
 �جب   ولهذا   لمهامها،  الهيئة  بأداء  يتعلق  ف�ما   الجمهور   ثقة  ع�  الحفاظ  جل  من  األهم�ة   بالغ  أمر   المصلحة  وأصحاب  العمالء  مع

ن   متاحة  شفافة  و�جراءات  نظم  اعتماد   المعن�ة  المؤسسة  ع� ي   الشفاف�ة   �سهم  ح�ث  المصلحة  ألصحاب  وكذلك  فيها،  للعاملني
 �ن

 . االمتثال مست��ات رفع

ي   و�مكن
ي   والخدمات  اإلجراءات  وا�ساق  توح�د   لضمان  خاص   جمر�ي   دل�ل  إعداد   من  االستفادة  المضمار   هذا   �ن

 البلد   أنحاء  جميع  �ن
  �مكن كما   الجمرك�ة، المكاتب جميع وع�ب 

�
 . الموحدة التشغ�ل إجراءات اعتماد  لضمان تدر�ب�ة دورات تنظ�م أ�ضا

ي 
هنة  المساءلة  مست��ات  ل��ادة  أخرى  مناسبة  ط��قة   العمالء  خدمة  ميثاق  �عّد   الصدد،   هذا   و�ن ام  ع�  وال�ب ن  خدمة   بتقد�م  الهيئة  ال�ت

 . و�جراءاتها   الهيئة  نظم  خالل  من  بال�امل  ومدعومة  وواقع�ة)(  مرتفعة  خدمة  معاي�ي   الميثاق  يتضمن  أن  ع�  لعمالئها،  الجودة  عال�ة

ي  النظر  �مكن
 الجمارك:  هيئة داخل الشفاف�ة لتع��ز  التال�ة  المبادرات �ن

، العمالء رضا  استب�انات • ن ي  والموظفني ي  اليت
  �شتمل أن ينب�ن

�
ن  االجتما�ي  الن�ع حسب المصنفة الب�انات جمع  ع� أ�ضا  بني

 والنساء؛ الرجال
ون�ة النظم تط��ر  • ون�ة الحوكمة مثل المؤسسة، داخل اإلل��ت �ات اإلل��ت ون�ة، والمش�ت  الخ؛ اإلل��ت
ي  بالف�ديو/التسج�ل المراقبة •

ي  واإلجراءات االجتماعات أثناء المتخذة القرارات لتوثيق الصويت  عرضة  تكون أن �حتمل اليت
، واخت�ار  توظ�ف مثل( الموضوع�ة ضمان �ستد�ي  أو  للفساد  ن �ات، وعمل�ات التأديب�ة، واللجان العاملني  الخ)؛ المش�ت

ئ  الدوري التفت�ش عمل�ات • ي  الموحدة التشغ�ل إلجراءات االمتثال من  للتحقق المفا�ب
 الجمارك؛ �ن

نت ع�ب  الشكاوى إدارة نظام • ن  �شجيع وآل�ات اإلن�ت  المخالفات؛ عن المبلغني
 . الداخل�ة المعاي�ي  •

 

 الجمرك�ة العمل�ات شفاف�ة ٦-٣-٣

ن  أن �جب قة، تكون وأن بالشفاف�ة الجمرك�ة العمل�ات تتم�ي
ّ
ورة مع موث  التال�ة:  بالعنا�  االهتمام �ن

ون�ة، النظم تط��ر  • ، التخل�ص مثل اإلل��ت ي
وين ون�ة،  والمزادات اإلل��ت ون�ة، والطعون  اإلل��ت  الخ؛ اإلل��ت

ي   الق�د ( التخل�ص عمل�ة توثيق •
 التوق�ت)؛  وختم السجالت �ن

، لمناطق بالف�ديو  المراقبة • ئ  الخ؛ الركاب، مراقبة  ومناطق التفت�ش قاعات مثل الجمرك�ة،  الس�طرة ومناطق المواين
ن  تدر�ب • ن  الموظفني  العمالء؛ خدمة ع� المعنيني
رات ��ش  • ي  الم�ب  الهيئة؛  قرارات إليها  �ستند  اليت
ن   التعرفة  تب��ب  �شأن  المسبقة  األحكام)(  القرارات  الستخراج  الرسم�ة  اإلجراءات •  الق�مة   وتحد�د   المنشأ   دولة  وتعيني

 الجمرك�ة؛
نت،  ع�ب  الشكاوى وتحل�ل تتبع نظام • ي   التدقيق �ضمن مما  اإلن�ت

 معها؛ الفوري والتعامل الشكاوى جميع �ن
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ن  قبل من التقدي��ة الصالح�ات ممارسة حاالت  مراقبة لتسه�ل التدقيق �سجالت االحتفاظ •  . الموظفني
 

 . تطب�قه للهيئات �مكن الذي الشكاوى إدارة نظام عن عامة فكرة أدناە )٨( الشكل �ستعرض
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الشكاوى إدارة نظام. ٨ الشكل  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
، البنك المصدر:            ٢٠١٣ الدو�ي

 
 الحوسبة ٤-٣
 

ا�د   �شكل  الدو�ي   األعمال  قطاع  يتجه ن  أن   الجمارك  هيئات  ع�  يتوجب  و�ات   التجارة،  لمزاولة  جد�دة  طرق  اعتماد   نحو   اليوم  م�ت
ي   الفعالة  الوسائل  أفضل   �ستخدم

ة،  الدول�ة  التجار�ة  للممارسات  االستجابة  �ن ي   المتغ�ي ي   تتوسع  صارت  واليت
 أسال�ب   استخدام  �ن

ون�ة  التجارة ون�ة  بالطرق   لخدماتها   الجمارك  تقد�م  شأن  ومن.  اإلل��ت ن   إ�   يؤدي  أن  اإلل��ت  مؤسسة   داخل  والفعال�ة  ال�فاءة  تحسني
 نظام  يوفر   ح�ث  الفاسد،  السلوك   أمام  الفرص  لتقل�ص  المناسبة  اآلل�ة  توف�ي   مع  التجار�ة،  األوساط  ولدى  نفسها   الجمارك

ي   الثغرات  عن  الجمارك  هيئة  تكشف  ل�ي   الالزمة  اإلمكان�ات  بال�امل  المحوسب   الجمر�ي   التخل�ص
  الجمر�ي   العمل  منظومة  �ن

ي   المخالفة  والممارسات
ي .  معينة  عمل  م�ادين  �ن

 ال�امل   الدعم  توف�ي   مع  شاملة،  مقار�ة  تعتمد   أن  كذلك  الجمارك  هيئات  ع�  و�نب�ن
،   والتدر�ب  بالموارد   لها  ن    تصمم  وأن  الالزمني

�
ي   اإلجرائ�ة   العمل�ات  �ستكمل  نظاما  عمل�ات   مثل  بال�امل،  حوسبتها   �مكن  ال   اليت

،  النظام   نقاط  أضعف  استنساخ  عدم  المحوسبة  النظم  تصم�م  �كفل  أن  �جب  كما .  البضائع  ع�  التفت�ش ي
 أن   ضمان  مع  الور�ت

 . المحوسبة غ�ي  العمل إجراءات إ�  الفساد  فرص انتقال إ�  يؤدي ال  الجد�د  النظام

ي   ال  جم  أنها   واالتصاالت   المعلومات  تكنولوج�ا   أدوات  توفر   �عين    ت�ت
�
  هذە  تأث�ي   يتوقف  إنما   الفساد،  لمكافحة  إ�جاب�ة  نواتج  إ�   تلقائ�ا

،  والمناخ  المحل�ة،  واالحت�اجات  للس�اقات  مالءمتها   مدى  ع�  التكنولوج�ات ي
،  المتاح  والدعم  الثقا�ن

�
 استخدام  ومهارات  محل�ا

ي   الفساد   فرص   حشد   إ�   واالتصاالت   المعلومات  لتكنولوج�ا   تؤدي  قد   و�العكس،.  التكنولوج�ا 
تبة  الفرص  مثل  مركزي،  موقع   �ن  الم�ت

ي   تكان  وظ�فة  و�ي   المال�ة،  المعامالت  لجميع  مرك��ة  ب�انات  قاعدة  إ�شاء  ع�
.  المركزي   بأسلوب  كب�ي   حد   إ�  تدار   السابق  �ن

   والحوسبة
�
جم  ال   أ�ضا    ت�ت

�
ي   أقل،  فساد   إ�   تلقائ�ا

ي   لذلك  و�نب�ن
ي   التق��م   نتائج  استخدام  عند   الشد�د   الحذر   تو�ن

 خطط  إعداد   �ن
ي   المتأصلة  الضعف  مواطن  ع�  تتغلب  أن  المحوسبة  النظم  ع�  �جب  ح�ث  الفساد،  مكافحة

 �شمل  وأن  ال�دوي،  النظم  �ن
ن   المبا�ش   االتصال  وتن�ي   ال�اء   إ�   األلف  من  برمتها   العمل�ة  خطوات ي   بني

ي   الدفع(  والعمالء  الجمارك  موظ�ن
وين  للرسوم   اإلل��ت

ائب) ي .  وال�ن
ي   بالتفص�ل  واالتصاالت   المعلومات  تكنولوج�ا   جوانب  مختلف  تناول  يتم  الصدد،  هذا   و�ن

  تطبيق  �شأن  اإلرشادات  �ن
ي  المشمولة واالتصاالت  المعلومات تكنولوج�ا 

 . المعدلة كيوتو   التفاق�ة العام الملحق من  )٧( الفصل �ن

 

  الشكاوى معالجة آل�ة/ نظام
 داخل�
�
ي الهيئةا

  �ن

 اإلدارة 

شكوى من أصحاب 
 المصلحة إ� الهيئة 

شكوى من أصحاب 
 المصلحة إ� الهيئة 

 :  ٤المرحلة 
تداب�ي المتابعة  

 الالزمة 

 :  ٣المرحلة 
تقي�م الشكوى  
 و�جراء التح��ات

 :  ٢المرحلة 
 معالجة  
 الشكوى 

 :  ١المرحلة 
 استالم الشكوى 
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ي  الجد�دة التكنولوج�ات واستخدام الحوسبة ١-٤-٣
 الجمارك  �ن

ي   الحديثة  الرقم�ة  التكنولوج�ا   عالم  �جلب
 والخدمات   التجارة  طب�عة  تغ�ي   بموا�بة  للجمارك  جد�دة  يوم�ة  تحد�ات   ط�اته  �ن

 . إدارتها  وطرق وتنظ�مها  الب�انات تخ��ن وأسال�ب الدفع ووسائل اللوجست�ة

ي   تتمثل  أول�ة  بخطوة   الجد�دة  للتكنولوج�ات  الق�ا�ي   التوح�د   أو   االعتماد   عمل�ة  �سبق  بأن  الجمارك  هيئة  وُتوَ� 
 دراسة   �ن

ي   التشغ�ل  إمكان�ات  من  للتأ�د   التكنولوج�ات   تلك  واستعراض ي   والمتجددة  الق�اس�ة  التجار�ة  النظم   مع  البيين  التجار   �ستخدمها   اليت
ئ  كات والمواين  . الخ النقل، و�ش

ي 
ي   كذلك  و�نب�ن

،   التخل�ص  مثل  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوج�ا   نظم  جميع  إدماج  بال�امل  المحوسبة  الجمارك   هيئات  �ن  الجمر�ي
ون�ة،  والحوكمة �ات  اإلل��ت ون�ة،  والمش�ت  ع�   و�جب.  الصلة  ذات  واإلجراءات  العمل�ات  سلسلة  مجمل  تغ�ي   بح�ث  الخ،  اإلل��ت

   الهيئة
�
ن   أجل  من  التقن�ات  أحدث   استخدام  ��ش   أ�ضا  االصطنا�ي   الذكاء  استخدام  مثل  التخل�ص،  بعد   وما   التخل�ص  إجراءات  تحسني

ي 
جاعها  الب�انات لتتبع )blockchain( ال�تل سلسلة  أو  المخاطر  إدارة نظم �ن  . واس�ت

 

 المحوسب الجمر�ي  التخل�ص نظام ٢-٤-٣

�ن  مجموعة  دول  عقدت  مست��ات   وترفع  الفساد   فرص  وت��ل   ال�فاءة  تحسن  بط��قة  الجمرك�ة  النظم  حوسبة  ع�  العزم  ٢٤الع�ش
ي،  العامل  تدخالت  من  �حد   أن  المحوسب  الجمر�ي   التخل�ص  لنظام  و�مكن.  المساءلة  الصالح�ات   استخدام  و�قلص  الب�ش

  المبا�ش  االتصال و���ل التقدي��ة،
�
 . العمالء  مع  لوجه وجها

ات  صالح�ات  من  الجمارك  هيئات  به  تتمتع  لما   نظرا�  ي   �سهم  فإنها   ف��دة  وخ�ب
ن   �ن  " SAFE"  معاي�ي   إطار (  العالم�ة  التجارة  وت�س�ي   تأمني

ي   الجمارك  وتقوم.  العالم�ة)  الجمارك  بمنظمة  الخاص
  إ�  وصولها   بمجرد   نقلها   ووسائل  البضائع  ع�  بالتفت�ش  التقل�دي  دورها   �ن

   تحتاج  اليوم  ول�نها   المحل�ة،  موانئها 
�
 قبل   حيت   أو   الوصول،  قبل  ومسحها   النقل  ووسائل  البضائع  لفحص  الالزمة  القدرات  إ�   أ�ضا

 . التصدير  بلد  مغادرة

 

ي   المستعملة  النظم  مختلف  وتضمن
 دون   تتم  التخل�ص  إجراءات   أن  للبضائع،  اآل�ي   واإلخراج  اإلدخال  نظام  مثل  المجال،  هذا   �ن

ي  العن�   تدخل ون�ة   التجارة  نمو   أن  ذلك  إ�   �ضاف.  المخاطر   إدارة  نظام  ع�  بناءً   الب�ش  البضائع  لمكافحة  الدول�ة  والجهود   اإلل��ت
  يتطلبان المقلدة

�
 . المستورد  إ�  المصّدر  من شامل جمر�ي  تخل�ص نظام أ�ضا

   �ساعد   الواحدة  الوطن�ة  النافذة  نظام  فإن  كذلك
�
ي   المساهمة  خالل  من  أ�ضا

ي  العن�   تدخل  من  تخلو   عمل  بيئة  توف�ي   �ن ي   الب�ش
 �ن

 . األخرى الحكوم�ة  المؤسسات ومتطلبات الجمارك وثائق إجراءات

ي  العمل�ات دمج  يتم أن المحوسب للنظام بالنسبة المهم ومن  وسل�م  مناسب �شكل التفت�ش، عمل�ة مثل حوسبتها،  �مكن ال  اليت
ي 
ي  الب�انات من التحقق ط��ق عن العمل منظومة �ن ي  ق�دها  يتم اليت

 . الخ والتص��ر، التدقيق، قوائم باستخدام النظام �ن

 

ي   المخاطر  إدارة ٣-٤-٣
 الجمر�ي  التخل�ص مجال �ن

اهة،  المتعلقة  المشا�ل  مع  للتعامل  الفعالة  األدوات  أفضل  الجمرك�ة  المخاطر   إدارة  نظام  �عّد  ن  التدخل   من  �قلل  أنه  ح�ث  بال�ن
ي ي   الب�ش

. إضاف�ة  معالجة  أي  دون  النظام  ع�ب   بالمرور   المخاطر   منخفضة  للشحنات  السماح  خالل  من  البضائع  تخل�ص  إجراءات  �ن
ي   البضائع  عن  مرتفعة  كشف  بمعدالت   الشامل  المخاطر   إدارة  نظام  و�تمتع  م��د   إلجراء  األخرى  البضائع  عن  العزل   إ�   تحتاج  اليت

ي   بما   التدقيق،  من
 العالم�ة   الجمارك  منظمة  عن  الصادرة  الجمرك�ة،  للمخاطر   الواف�ة  الخالصة  وتعّد .  الخ  والتقي�م،  الفحص  ذلك  �ن

ك)، والجزء األول، المجلد (   المش�ت
�
 . المخاطر  إدارة نظام تحد�ث أو  وضع عند  منه االستفادة �مكن ج�دا�  مرجعا

 
�ن،الدول  مجموعة ٢٤  ٢٠١٧ الع�ش



    

 

 

39    

 

ي  الجمرك�ة المخاطر  إدارة نظام  استخدام �مكن
 التخل�ص:  عمل�ة من مختلفة مراحل �ن

 البضاعة  وصول قبل المسبق:  التخل�ص •
 البضاعة تخل�ص  أثناء التخل�ص:  •
 . البضاعة تخل�ص بعد  التخل�ص:  بعد  ما  •

 

 المحوسبة النظم استدامة ٣-٤-٣

ي   الجمارك  هيئة  ومبادرات  س�اسة  الحكومة  دعمت  إذا   إال   بال�امل  محوسب  نظام  إ�شاء  �مكن  ال 
 المعلومات   تكنولوج�ا   مجال  �ن

ن   ال��ط  تحقيق  ع�  استدامته  تعتمد   بل  األخرى،  النظم  عن  بمعزل  �عمل  أن  محوسب  جمر�ي   لنظام  �مكن  ال   إذ   واالتصاالت،  بني
  �قدمون  الذين  العمالء  �شمل  بما   ثان�ة،  جهة  من  اآلخ��ن  المصلحة  وأصحاب  جهة،  من  المتكاملة،  واإلجراءات  العمل�ات   جميع

ي  الحكوم�ة والمؤسسات الجمرك�ة، الب�انات اخ�ص تقدم اليت ي  والبنوك والشهادات،  ال�ت  . الرسوم �سدد  اليت

  النظم استدامة تعتمد 
�
:  ما  ع�  أ�ضا  ��ي

 الجد�دة؛  التكنولوج�ات إدخال •
 االحت�اط�ة؛  الحفظ وآل�ات الب�انات حفظ •
 المتوقعة؛ غ�ي  والظروف الطوارئ حاالت  لمجابهة الموقع خارج االحت�ا�ي  الحفظ •
 والخارج�ة؛  الداخل�ة التهد�دات من وسالمتها  الب�انات أمن •
 . المطل��ة الموارد  توف�ي  مواصلة •

 
 الب�انات  وحما�ة النظام أمن ٥-٤-٣

 متعاقدون   أو   استشار�ون  �شارك  عندما   فإنه  ولذلك  وخارجها،  المؤسسة  داخل  من   والتالعب  للهجوم  المحوسبة  النظم  تتعرض
ي   خارجيون

وري  من  �صبح  النظام   �شغ�ل  �ن ي   التدقيق  عمل�ات  تنف�ذ   ضمان  ال�ن اف  نظام  و��شاء  الالزمة  األمين .  والمساءلة  لإل�ش
وري  من  كذلك ي   ال�ن

ي   سجل  إ�شاء  يتم  أن  محوسبة  نظم  ع�  حساسة  معلومات  حفظ  حالة  �ن  المعلومات   لحما�ة  مناسب  رقايب
 لتكنولوج�ا   سن��ة  تدقيق  خطة  وضع  و�مكن.  مخالفة  أو   شخص�ة  ألغراض  المعلومات  ع�  �ّطلع  مسؤول  أي  ه��ة  ومعرفة

   المهم  ومن.  منتظم  أساس  ع�  التدقيق  إجراء  يتم  ل�ي   المعلومات
�
 و�ذلك   المعلومات،  ألمن  خطة  أو   س�اسة  الهيئة  تضع  أن  أ�ضا

 . النظام إ�  الدخول لعمل�ات منتظم تدقيق ب�جراء �سمح المعلومات لتكنولوج�ا  سن��ة تدقيق خطة تط��ر  من الهيئة تتمكن

ي 
ق�ة  المستمرة  الحاجة  ضوء  و�ن ن   التكنولوج�ا   ل�ت ،  الهجوم  فرص  تقل�ص  بغرض  الحما�ة  جدران  وتمتني ي

اين  الهيئة  ع�  �جب  السي�ب
ام والمعلومات الب�انات لحما�ة ط��ق خارطة تط��ر  ن ي  المعتمدة المعلومات أمن س�اسة/خطة بموجب بها  واالل�ت

 . الهيئة �ن

 

ن  مع العالقة ٦-٤-٣ ن ( المستخدمني ) الداخليني ن  والخارجيني

ن   المحوسبة  النظم   توفر    ومن.  فقط  بها   الم�ح  المعلومات  إ�  بالوصول   لهم   �سمح  تفاعل  واجهة  المعتمدين  للمستخدمني
وري ي   ال�ن

ي   أن  لضمان  تدر�ب  دورات  عقد   الصدد   هذا   �ن
 ل��ف�ة  كامل  فهم  لديهم  الصلة  ذوي  المصلحة  وأصحاب  الجمارك  موظ�ن

 وللتجار،   الخاصة،  واالحت�اجات  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  تدر�ب  دورات  بعقد   االهتمام  �جب  كما   صحيح،  �شكل  النظام   استخدام
 . الخ المحرومة، واألقل�ات

 يتناسب   �شكل  المعلومات  إ�   الوصول  إمكان�ة  لها   تتاح   أن  �جب  ولهذا   مختلفة،  ومسؤول�ات  حقوق  الهيئة  وحدات  من   وحدة  ل�ل
ي .  التنظ�م�ة  اللوائح  به  �سمح  الذي  النحو   وع�  دورها   مع

 مختلف  ومسؤول�ات  بحقوق  المتعلقة  القرارات  مناقشة  و�نب�ن
ن  ي   كما   آلخر،  وقت  من   وتدق�قها   المستعملني

ي   بالتفص�ل  تحد�دها   ينب�ن
 سب�ل   فع�.  واالتصاالت   المعلومات  تكنولوج�ا   س�اسة  �ن

انت  شبكة  إ�   الداخليون  المستخدمون  �حتاج  المثال، ها،  واالتصاالت   الملفات  لتبادل  داخل�ة  إن�ت ورة  مع  وغ�ي  الدخول   ح�   �ن
 . الهيئة خارج  من شخص أي ع� ومنعه فقط عليهم الداخل�ة الشبكة إ� 
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   الجمارك  هيئة  ع�  و�جب
�
ن   واجهة  توف�ي   أ�ضا ن   للمستخدمني ي   المستخدم  �شتمل  ح�ث  احت�اجاتهم،  حسب  الخارجيني  الخار�ب

  الجمارك   نظام  ومستخدم.  الخ  والمساف��ن،  الخاص  والقطاع  التجار�ة  والغرف  التخل�ص  ووكالء  التجار   ع�  الجمارك  لمعلومات
 والمستندات  المعلومات  جميع  تقد�م  عل�ه  �جب  ح�ث  الهيئة،  إ�   الجمر�ي   الب�ان  �قدم  الذي  العم�ل   هو   المتطور   المحوسب

نت ع�ب  الفن�ة   تفاعل أي دون اإلن�ت
�
ي  مع لوجه وجها

 . الهيئة موظ�ن

 

 والتحد�ث اإلصالحات ٥-٣
 

ي 
   �كون  وأن  لالحت�اجات،  شامل  �شخ�ص  إ�   وتحديثها   الجمارك  هيئات  إصالح  �ستند   أن  ينب�ن

�
 الظروف  يرا�ي   بما   مصمما

 مواجهة  ع�  قادرة  الهيئات  تظل  أن  ضمان  ع�  والتحد�ث  اإلصالح  مبادرات  وتعمل.  المعن�ة  بالهيئة  تحد�دا�   الخاصة  والتطلعات
  بالموارد   ومزودة  الط��ل  المدى  ع�  مستدامة  والتحد�ث  اإلصالح  مبادرات  تكون  أن  كذلك  المهم  ومن.  الحد�ث  الع�   تحد�ات

 . بفعال�ة تنف�ذها  لضمان ال�اف�ة

ي   اإلصالح  برامج  نجاح  تكفل  رئ�س�ة  أداة  المعدلة  كيوتو   اتفاق�ة  تعّد 
ي .  المرجوة  النتائج  تحقيق  �ن

 الهيئات   جميع  لدى  �كون  أن  و�نب�ن
ات�ج�ة  الخطة  من كجزء  أو   منفصلة  خطة  بصفتها   والتحد�ث  لإلصالح  س�اسة ات�ج�ة  للخطة  �مكن  ح�ث  للهيئة،  االس�ت  أن  االس�ت
ي   والمساهمة  والتحد�ث  اإلصالحات  دور   أهم�ة  ع�  الضوء  �سلط ي   تقدمها   اليت

ن   �ن اهة  تحسني ن ات�ج�ة  الخطة  أنظر (  ال�ن  لمنظمة   االس�ت
ة العالم�ة الجمارك  . )٢٠٢٢- ٢٠١٩ للف�ت

اهة ن ها   األعمال،  ممارسة  سهولة  ومؤ�ش   التجارة،  ت�س�ي   اتفاق�ة  وتعمل.  والتحد�ث  اإلصالح  مبادرات  من  يتجزأ   ال   جزء  وال�ن  من  وغ�ي
اهة  �شجيع  ع�  األدوات، ن    عام�ً   بصفتها   ال�ن

�
 لتط��ر   حي��ة  والتحد�ث  اإلصالح  مبادرات  تعّد   أخرى،  ناح�ة  ومن.  مساعدا�   إ�جاب�ا

اهة ن ي   واالستجابة  والفعال�ة  ال�فاءة  مست��ات  من  عام  �شكل  ترفع  ألنها   ال�ن
 التحا�ل   حوافز   من  تقلل  بذلك  و�ي  الجمارك،  هيئات  �ن

 . السل�مة اإلجراءات ع�

  تهدف   مختلفة  مشار�ــــع  وتنف�ذ   وتصم�م  دراسة  بغرض  والتحد�ث  باإلصالح  مختصة  وحدات  وتع��ز   إ�شاء  الجمارك  لهيئات  �مكن
ن   إ�  ن .  عام  �شكل  العمل�ات  تحسني  التجار�ة   الحركة  أمن  مقتض�ات  مع  المبادرات  توافق  تكفل  أن  الوحدات   تلك  ع�  و�تعني

، بما  تعين  أن والتحد�ث اإلصالحات لمشار�ــــع  و�مكن. اإليرادات أق�  وتحص�ل  الح�:  ال  المثال سب�ل ع� ��ي

�ة؛ والموارد   لألدارة المؤسس�ة اإلصالحات •  الب�ش
��ي  اإلطار  • ؛   الت�ش  والتنظ��ي
ي  بما  اإلجراءات، إصالح •

 . المحوسب والخروج الدخول نظام  ذلك �ن
 

 الجمرك�ة  واإلجراءات  والممارسات  للوائح  والمراجعات  الدراسات  إجراء  تتو�   والتحد�ث  اإلصالح  وحدات  أن  ذلك  إ�   �ضاف
:  ما  تحقيق أجل من المختلفة  ��ي

 الفعالة؛  وغ�ي   المتقادمة العنا�  ع� القضاء •
 و القائمة؛ العنا�  وتنسيق  تبس�ط •
امات بموجب والجد�دة األساس�ة المتطلبات تطبيق • ن اطات  الدول�ة االل�ت  . الوطن�ة واالش�ت

 

�ن  مجموعة  دول  عقدت  الممارسات   تبس�ط  بهدف  الجمرك�ة  و�جراءاتها   ألنظمتها   دوري  استعراض   إجراء  ع�  العزم  الع�ش
ي   الشفاف�ة  وز�ادة  والمرهقة،  المتقادمة  واإلجراءات

 االحت�ال�ة   أو   األخالق�ة  غ�ي   الت�فات  أمام  الفرص  تقل�ص  أجل  من  القرار   صنع  �ن
 . ٢٥الفاسدة  أو 

ي   التحد�ات  موا�بة  أجل  من   والتحد�ث  اإلصالحات  إجراء  �جب ي   الجمارك  تواجهها   اليت
�ن  الحادي  القرن  �ن  مع  والتعامل  والع�ش

ي   التغ�ي 
ي   المتمثل  التقل�دي  دورها   جانب  فإ� .  الجمارك   هيئات  أدوار   �ن

   الجمارك   �شارك  الته��ب،  ومنع  اإليرادات  تحص�ل  �ن
�
 أ�ضا

 
�نالدول  مجموعة ٢٥  ٢٠١٧ ،الع�ش
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ي 
،  االتجار   ج��مة  �شمل  بما   الوطن�ة،  ع�ب   المنظمة  الج��مة  مكافحة  �ن ي   �سهم  وكذلك  بالب�ش

 ومكافحة   الفك��ة  المل��ة   حقوق  إنفاذ   �ن
ة  األدوار   هذە  ولموا�بة.  األموال  غسل  ع�  والقضاء  المخدرات ات�جيتها   تبس�ط  إ�   الجمارك  تحتاج  المتغ�ي  مهامها   مع  للتعامل  اس�ت

 . االقتصادي النمو  وعرقلة التجارة  إعاقة إ�  المتقادمة اإلجراءات تؤدي بينما  المستجدة،

 واإلجراءات  و�صالح  الجمرك�ة  الق�مة  وتعد�ل  الجمرك�ة،  لتعرفةا  تبن�د   تعد�ل  الجمارك   ع�  �لزم  باإلصالحات،  يتعلق  وف�ما 
ي   الجمرك�ة، ي .  الدول�ة  الممارسات   مع  والمواءمة  التبس�ط  إ�   تحتاج  واليت

ي   الصدد،  هذا   و�ن
 الجمرك�ة  التعرفة  تبن�د   تطبيق  ينب�ن

   موحدة  بط��قة
�
ن   للتعرفة   نظام  واعتماد .  العالم�ة  الجمارك  بمنظمة  الخاصة  المنسق  النظام  التفاق�ة  وفقا  وموّحد   حد�ث  بأنه  يتم�ي

اد   تخط�ط  ع�  التجار   �ساعد   أن  شأنه   من  التجارة،  عالم  واقع  و�عكس  ومنّسق،  ومبّسط  الجهات  �دعم  وأن  بكفاءة،  االست�ي
ي   الصناع�ة

   �عت�ب   الجمرك�ة  الق�مة  تحد�د   فإن  وكذلك.  بدقة  اإلنتاج  تكال�ف  تحد�د   �ن
�
،  إ�   �حتاج  مجا�ً   أ�ضا  المأمول  ومن  التغي�ي

ي   الممارسات  ع�  القضاء  إ�   الق�مة  بتحد�د   المعن�ة  العالم�ة  التجارة  منظمة  اتفاق�ة  اعتماد   يؤدي  أن  االحت�ال   أمام  الباب  تفتح   اليت
 . والفساد 

 ف�جب .  الرسم�ة  العمل�ات  ع�  التحا�ل  أمام  السب�ل  تفتح  ألنها   األهم�ة  بالغ  أمرا�   الجمرك�ة  اإلجراءات  تجد�د   �عّد   أخرى،  جهة  ومن
م  أن ن ي   الدول�ة،  واالتفاق�ات  المعاي�ي   مع  المتوافقة  بالممارسات  اإلجراءات  تل�ت ي   �ساعد   أن  وتنف�ذها   اعتمادها   شأن  من  واليت

 القضاء   �ن
  المعدلة  كيوتو   اتفاق�ة تصم�م تم وقد . التجارة بت�س�ي  واالرتقاء الفاسدة الممارسات ع�

�
 . اإلجراءات تبس�ط بغرض خص�صا

 إجراءات   ع�  التكنولوج�ا    و�دخال  األخرى،  والهيئات  العمالء  مع  والعالقات  اإلدارة،  نظم  تغي�ي   إ�   "التحد�ث"  مصطلح  �ش�ي 
�ة الموارد  إدارة مجال ع� اإلدارة تغي�ي  مصطلح �شتمل بينما  ذلك المرجع�ة، المقارنة معاي�ي  ووضع العمل،  . الب�ش

ي 
ن   �شجيع  و�نب�ن ي   التحسني ي   التكنولو�ب

،  غ�ي   التفت�ش  عمل�ة  لتطبيق  جد�دة  أدوات  واعتماد   العمل،  إجراءات   �ن  والحوسبة،  التدخ�ي
 الممارسات   إحدى  المخاطر   إدارة  تصبح  أن  �جب  أخرى،  ناح�ة  ومن.  الواحدة   النافذة  إلجراءات  المحوسبة  والمعالجة  واألتمتة،
ي   األساس�ة

 خالل   من  الرقابة  وممارسة   والبضائع)  للركاب(  الوصول  قبل  اإلبالغ  أسلوب  استخدام  خالل  من  مث�ً   وذلك   الجمارك،  �ن
   تعت�ب   أن  ف�جب  المرجع�ة،  المقارنة  لمعاي�ي   بالنسبة  أما .  التخل�ص  بعد   الالحق  التدقيق

�
 الدول�ة،  واالتفاق�ات  المعاي�ي   العتماد   أسل��ا

ي  مساعدة ووس�لة
ي  المطبقة الممارسات أفضل تحل�ل �ن

 . الوطن�ة الهيئة �ن

 

 والتحد�ث  اإلصالح واستمرار�ة استدامة ١-٥-٣

ة   التجارة  بيئة  تجلب    المتغ�ي
�
 حاجة   توجد   ولهذا   الزمن،  عليها   عفا   خطوة  غدا�   تصبح  قد   اليوم  و�صالحات  متجددة،  تحد�ات  يوم�ا

ي   الفشل  مخاطر   تخف�ف  أجل  من  العمل  ممارسات  وتحل�ل  ومراجعة  لدراسة   مستمرة
 تكون   أن  �جب.  التطورات  هذە  موا�بة  �ن

ن   عمل�ة  بمثابة  والتحد�ث  اإلصالحات  معالجة   إجرائ�ة  و�خفاقات  فجوات  أو   مخالفة  ممارسات   أي  لمعالجة  مستمرة  تحسني
ي .  منهج�ة

 خطوات  وتنف�ذ   المالئمة  التعد�الت  وتصم�م  ثغراته  وتحد�د   الراهن  النظام  لتحل�ل  آل�ة  إ�شاء  الجمارك  هيئة  ع�  و�نب�ن
 . المطل��ة  التغي�ي 

ي   الرئ�س�ة  والمسألة
ي   رص�د   أنها   ع�  الجمارك  هيئة  إ�   تنظر   أن  �جب  الحكومة  أن  �ي   الصدد   هذا   �ن ،  وطين ن   التجارة   لت�س�ي   وأداة  ثمني

ي  األمن وص�انة المجتمع وحما�ة اإليرادات وتحص�ل  . الوطين

  ل�كون
�
  برنامجا

�
، سل�ما

�
ن  أن �جب وق��ا :  بما  والتحد�ث اإلصالح برنامج يتم�ي  ��ي

 للهيئة؛ دائمة وظ�ف�ة مهمة �مثل •
 بينها؛ واال�ساق واإلجراءات النظم تبس�ط ع� يركز  •
 ومسؤول�اتها؛  الهيئة  أدوار  جميع و�غ�ي  بطب�عته شام�ً  �كون •
 الدول�ة؛  الممارسات أفضل مع يتما�ش  •
 العل�ا؛ واإلدارة والق�ادات القانون�ة واألطر  الحكومة من مدعوم •
ك الجميع، ع� مشتم�ً  �كون • ؛ المصلحة أصحاب جميع و��ش ن  الرئ�سيني
ن  المساواة �عزز  • ن  بني   واالشتمال؛ والتن�ع الجنسني
ي  مل�يته ترسيخ  ع� يركز  •

 المحل�ة؛ الجهات أ�دي  �ن
 الفعال؛  التنف�ذ  لضمان ال�اف�ة الموارد  �ملك •
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  �كون •
�
 الط��ل؛ المدى ع� مستداما

  �كون •
�
ي  العمل طرق تطور  مع اإلمكان بقدر  و�تما�ش  مرنا

 . الخاص القطاع �ن
 

ي   اإلصالحات  ذلك  ع�  األمثلة  ومن ن   كمؤسسة،  مصداقيتها   الستعادة  البول�ف�ة  الجمارك  بدأتها   اليت ائب،   تحص�ل  وتحسني  ال�ن
 )،Customs Modernization Initiatives: Case Studies, Luc de Wulf(  المؤس�ي   الفساد   مست��ات  ارتفاع  من  والحد 
ام  والتط��ر:   لإلصالح  أعالە  المذكورة   الجوانب  من  خمسة  ع�  اإلصالحات  ركزت  ح�ث ن �ة،  والموارد   الق�ادات،  ال�ت  والدعم   الب�ش

، اك الما�ي  . المعلومات وتكنولوج�ا   الخاص، القطاع و��ش

 

اك ٢-٥-٣  المصلحة أصحاب إ�ش

ي   األعمال  طب�عة  تغي�ي   إ�   اإلصالحات  تؤدي    يؤثر   التغي�ي   وهذا   عملها،   و�يئة  الهيئة  تؤديها   اليت
�
 ومسؤول�ات   حقوق  ع�  أح�انا

ن  اك  �عّد   ولهذا .  المصلحة  وأصحاب  العاملني اهة  المتصلة  لأل�شطة  ومل�يتهم  المصلحة  أصحاب  إ�ش ن  أنظر (  الفساد   ومكافحة  بال�ن
   اإلصالح  عمل�ة  طوال   )٩  الشكل

�
طا    �ش

�
ئ   أن  والتحد�ث  اإلصالحات  لوحدة  و�مكن.  لنجاحها   أساس�ا اك  لتع��ز   آل�ة  تن�ش  أصحاب   إ�ش

 . معهم الفعالة لالتصاالت  س�اسة وضع مثً�،  خالل، من البدا�ة من المصلحة

 

ي  المصلحة أصحاب : ٩ الشكل
اهة يتعلق ف�ما  الجمارك  �ن ن  الفساد  ومكافحة بال�ن

 

 

     

 
 
 

 
 التخلیص وكالء

 شركات 
 اللوجستیة الخدمات

 والنقل

 
 سلطات الحدود

 
 مشغلو الموانئ

 
 سلطات الموانئ

 
 الشركات / التجار

 
 رطةـالش

 

 الحجر الصحي
  للحیوانات

 والنباتات 

 
 المالیة

 
 التجارة

 
 المنظمات الدولیة

 
 اإلعالم

 
 الـركاب

 
 الجمعیات 

 رابطاتـوال

 
غرف التجارة 

 والصناعة

 
 االوساط االكادیمیة

 للرقابةاألجھزة العلیا 
والمحاسبة المالیة 

 (التدقیق الخارجي)

 
 المدني المجتمع 

 المنظمات

 

 الھیئة الحكومیة 
  بمكافحةالمعنیة 

 الفساد

 
اك ي   أسا�ي   عن�   الحكومة  و��ش

،  برنامج  أي  �ن نامج  تأث�ي   �سبب  أو�ً   إصال�ي    إيراداتها،  أو   الحكومة  أعمال  س�ي   ع�  ال�ب
�
 نظرا�   وثان�ا

ورة  . اإلصالحات لتنف�ذ  الالزمة الموارد  توف�ي  ل�ن

ي 
ن   العالقات  استخدام  ينب�ن ن   والتعاون  الثقة  شأن  من  إذ   التحد�ث،  باتجاە  التحرك  جهود   لدعم  األعمال  وقطاع  الهيئة  بني ن   بني  الجانبني
ي   �سهما   أن

ن   �ن ن   التوازن  تحقيق  ع�  �ساعد   مما   األعمال،  قطاع  امتثال  وتع��ز   الخدمات  تحسني ي   بني ن   الجمارك  مهميت  المتعلقتني
 . واإلنفاذ  بالت�س�ي 
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ن  األداء ق�اس ٣-٥-٣ ك�ي  النتائج ع� بال�ت

وع  بمثابة   والتحد�ث  اإلصالح  مبادرات  من  مبادرة  كل   اعتبار   �مكن ي .  محددة  زمن�ة  وجداول  أهداف  له  مستقل   م�ش
ن   و�ن  أنه  حني

وع  س�ي   رصد   المهم  من وري  فمن  وتنف�ذە،  الم�ش ات  أساس  ع�  وفعاليتها   المبادرة  أثر   تقي�م  كذلك  ال�ن  مدى   تق�س  واضحة  مؤ�ش
ي   نجاحها 

  التحرك   ومواصلة  المتحقق  النجاح  مدى  ع�  التعرف  �ستح�ل  التقي�م  هذا   و�دون. المرجوة  واألهداف  النتائج  تحقيق  �ن
 
�
 . قدما

 

ات الممارسات تبادل ٤-٥-٣ ي  والخ�ب
 والتحد�ث   اإلصالح مجال  �ن

ات  الممارسات  من  االستفادة   �مكن ي   المكتسبة  والخ�ب
ي   العالم  حول  الجمرك�ة  الهيئات  بمختلف  والتحد�ث  اإلصالح  مجال  �ن

 �ن
ي  األخرى البلدان  مساعدة

 . لإلصالحات األخرى الهامة الجوانب ومختلف والتحد�ات  القضا�ا  ع� التعرف �ن

 بالتنم�ة   اإلصالحات  ارتبطت   وسواء.  األخرى  الحكوم�ة  المؤسسات  وتجارب  ممارسات  من  تتعلم  أن  الجمارك   لهيئات  �مكن  كذلك
�ة،  الموارد   تنم�ة  أو   المؤسس�ة ات  فإن  الب�ش    مف�دة  المحل�ة  الخ�ب

�
ي   دائما

 هيئات   تتعلم  أن  كذلك  المهم   ومن.  المجاالت   هذە  �ن
ي   بطب�عته،  الخاص،  القطاع  �كون  ما   عادة  إذ   اآلخ��ن،  المصلحة  وأصحاب  الخاص  القطاع  تج��ة  من  الجمارك

  جهود   طل�عة  �ن
ات تبادل بدون التطورات موا�بة  الجمارك هيئات �ستطيع ولن اإلصالح،  . بانتظام الخ�ب

 

 الج�دة  الممارسات ع� أمثلة

 العالم�ة الجمارك منظمة �شخ�ص •
 المشار�ــــع  إدارة منهج�ة/تخصصات •
 متخصص  ف��ق •
ن  المصلحة أصحاب من ج�د  بدعم والتحد�ث  اإلصالح �ح�ن  • ي  العل�ا  واإلدارة  الرئ�سيني

  الهيئة �ن
نامج إدارة تنسق •   وتنف�ذە ال�ب

�
 فعا�ً  تنس�قا

 . والمسؤول�ات لألدوار  واضح تحد�د  مع ال�اف�ة، بالموارد  مزودة والتحد�ث اإلصالحات وتنف�ذ  تط��ر  عمل�ة •
 مساءلة  -  تقدير   +  احتكار   =  فساد   المساءلة:   ناقص  التقدي��ة،  الصالح�ات  زائد   االحتكار،  �ساوي  الفساد   كليتغارد:   معادلة  •
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 والتحق�قات  التدقيق ٦-٣
 

 الداخل�ة الرقابة تع��ز  ١-٦-٣

وري من ي  الثقة من عال�ة درجة تحقق  اآلل�ات هذە أن  ح�ث الداخل�ة، الرقابة لممارسة وموضوع�ة مستقلة آل�ة إ�شاء ال�ن
 أن �ن

ن  تمتثل بط��قة أهدافها  تنفذ  الهيئة  . وفعال�ة بكفاءة مهامها  أداء خالل  من ذلك تنجز  الهيئة أن تأ��د   �مكنها  كما   واللوائح، للقوانني

ي 
ن   و�ن  القانون�ة   األحكام  تنف�ذ   ضمان  وهو   واحد،  منها   الغرض  فإن  الوظ�ف�ة،  وتركيبتها   الداخل�ة  الرقابة  وحدات  أسماء  تتباين  حني

اهة  وحما�ة  الداخل�ة  والقواعد   والمؤسس�ة ن  قات التحق�  إجراء  ع�  الداخل�ة  الرقابة  وحدة  مسؤول�ات  و�شتمل.  الهيئة  داخل  ال�ن
ن   جانب  من  والمخالفات  الفساد   تجاە  التأديب�ة  اإلجراءات  واتخاذ   الوحدة)  اختصاص  حسب  -  الجنائ�ة  أو   اإلدار�ة( ف .  الموظفني

�
 وتكل

ي   المطبقة  الضوابط  ع�  الالزم  التدقيق  ب�جراء  الوحدة  هذە
ي   الهيئة،  �ن

 الب�انات   بجمع  الوحدة  تقوم  كذلك.  ومعالجتها   الشكاوى  وتل�ت
ي   بدور   تضطلع  أن  الداخل�ة  الرقابة   وحدة  فعال�ة  وتتطلب.  الهيئة  رئ�س   إ�   بانتظام  ترفعها   تقار�ر   وتعد   مختلفة،  بوسائل

 تثق��ن
ي 
اهة  أوجه  مختلف  حول  و�عال�ي   ووقايئ ن    الفساد،  ومكافحة  ال�ن

�
ي   داخل�ا

   الهيئة  �ن
�
 ممارسة   شأن  ومن.  المصلحة   أصحاب  مع  وخارج�ا

هن أن األ�شطة هذە ن  أمام ومساءلتها  الهيئة شفاف�ة ع� ي�ب  .. الجمهور  وعامة المصلحة وأصحاب الموظفني

ي   المعلومات  وتحل�ل  جمع  ع�  الداخل�ة  الرقابة  لوحدة  التشغ�ل�ة  المهام  �شتمل   أن  �جب  الوثائق   خالل  من  عليها   الحصول  يتم  اليت
،  والتفت�ش  والمقابالت، ئ  الداخل�ة (  واإلحصاءات  الفساد،  مخاطر   ومخططات  الب�انات  وقواعد   والبالغات،  والشكاوى  المفا�ب

ي  تعتمد  أن الوحدة ع� كذلك  و�جب. والوطن�ة)
 . والعالج وال�شف الوقا�ة ع� تركز  مقار�ات ع� مهامها  أداء �ن

ة  تقار�رهم   يرفعون  وهم  الحساس،  دورهم  لطب�عة  نظرا�   االستقالل�ة  من  بدرجة  الداخل�ة  الرقابة  موظفو   يتمتع   من  وعادة   إ�  مبا�ش
ن   كبار   أو   اإلدارة  مجلس  إ�   أو   الهيئة  رئ�س ن   المسؤولني ي   والنتائج.  التنف�ذيني  والتحق�قات   الب�انات  جمع  خالل  من   إليها   يتوصلون  اليت
ة قرارات التخاذ  الالزمة بالمعلومات الهيئة رئ�س تزود  ات�ج�ات و�عداد  مستن�ي  . ٢٦الناجعة  والتداب�ي  االس�ت

 

 الفساد مخاطر  إدارة ٢-٦-٣

   الفساد   مخاطر   إدارة   ممارسات  تطبيق
�
ورة  مع  المخاطر،  إدارة   ثقافة  إرساء  �ستد�ي   فعا�ً   تطب�قا   الرؤ�ة   الثقافة  هذە  تدعم  أن  �ن

 . وأهدافها  ورسالتها  للهيئة العامة

 نطاق   ع�  المحتمل  الفساد   لمخاطر   المعرضة  التشغ�ل  مجاالت   تحد�د   ع�   قادرة  الفساد   مخاطر   إدارة   آل�ة  تكون  أن  و�جب
شاد   مع  المخاطر،  هذە   بتخف�ف  ال�ف�لة   الموحدة  التشغ�ل�ة  اإلجراءات  تطبيق  ضمان   بغ�ة  وذلك  ككل،  الهيئة ي   بذلك   االس�ت

  �ن
ي   الفساد،  لمكافحة  المناسبة  والتداب�ي   األطر   وضع  خال�ة   عمل  بيئة  تك��ن   ع�  �ساعد   بما   العمل�ات،  تنف�ذ   خاللها   من   �جري  اليت

 . الفساد  من

 

 الفساد  مخاطر  خرائط ترس�م

ي   المجاالت   تحد�د   ع�  الهيئة  �ساعد   أن  المخاطر   لخرائط  �مكن  الخطط   و�عداد   للفساد،  محتملة  مخاطر   أ��ب   ع�  تنطوي  اليت
ن   أجل  من  ووقائ�ة  هادفة  تداب�ي   وضع  هو   ذلك  من   والغرض.  لمنعه  المالئمة  موظفيها   بثقة  تمتعها   وضمان  الجمارك  صورة  تحسني

 . ككل  والمجتمع المصلحة وأصحاب

س�م  نتائج  من  االستفادة  و�مكن ي   الفساد   مخاطر   لخرائط  الفعال  ال�ت
ي   الداخل�ة  الرقابة  آل�ة  تع��ز   �ن

   �مكن  كما   الهيئة،  �ن
�
 أ�ضا

ي   استخدامها 
ات�ج�ة  الخطة  وغا�ات  أهداف  وص�اغة  إعداد   �ن  ومتسق   متواصل  �شكل   المخاطر   إدارة  تطبيق  إن.  المقبلة  االس�ت

ات تجاە الهيئة منعة �عزز  سوف  .٢٧أعمالها بيئة تغ�ي

 

 
 ٢٠١٩ العالم�ة،  الجمارك منظمة ٢٦
 أ ٢٠١٥ العالم�ة،  الجمارك منظمة ٢٧
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 الفساد لمكافحة فعالة كأداة  الب�انات تحل�الت

ي   التنق�ب  تقن�ات  مثل  الضخمة،  الب�انات  تحل�الت  تتيح
 معرفة  أجل  من  للمعلومات  مختلفة  مصادر   عدة  تقي�م  إمكان�ة  الب�انات،  �ن

ها   المصالح  وتضارب  المخالفات  عن  وال�شف  التفاص�ل ات  من  وغ�ي   بطرق   عنها   ال�شف  �صعب  أمور   و�ي   الفاسد،  السلوك  مؤ�ش
ة  والوثائق  السجالت  لتعق�د   نظرا�   أخرى  ومقارنة   تحل�ل  ع�  الضخمة  الب�انات  تقن�ات  قدرة  وتعت�ب .  عادة  تفاص�ل  من  تضمه  ما   وك��

 . مزا�اها  أهم أحد  المختلفة المعلومات مصادر 

ن   الب�انات  تبادل  عمل�ة  لتنظ�م  الالزمة  األطر   تأس�س  تتطلب  التقن�ات  هذە  أن  ب�د   وهيئات  الخاص  والقطاع   القانون  إنفاذ   وكاالت   بني
ائب ن   يتيح  بما   ال�ن  تناسق  خالل  من  الب�انات  موثوق�ة  ضمان  تتطلب  كما   وأ�فأ،  أذ�  �شكل  التحقيق  عمل�ات  إجراء  للمحققني
 الفساد   لمكافحة  فعالة  كأداة  الب�انات  تحل�الت  تقن�ات  من  االستفادة  فإن  كذلك.  المصلحة  أصحاب  ومع  الهيئة  داخل  ص�غتها 
 . التحل�الت إلجراء المؤهلة والفرق الالزمة الحديثة لألدوات الجمرك�ة الهيئات امتالك  �ستد�ي 

 

 والتحق�قات ال�شف ٣-٦-٣

ي   النجاح   �ستد�ي 
  إ�   للتنب�ه  المصممة  التحل�ل�ة  البحوث  أسال�ب  استخدام  المشبوهة  والمعامالت  السلوك�ات  عن   ال�شف  �ن

ات ن   ممارسة  احتمال  ع�   المؤ�ش ي   والتدقيق  الداخل�ة  الرقابة  مع  و�التنسيق.  والفساد   للمخالفات  العاملني  �ستطيع   الداخ�ي   المحاسيب
ي   مهمة  خطوات  تنف�ذ   الجمارك   هيئات

 خالل  من  الشاذة  التشغ�ل�ة  الب�انات  عن  لل�شف  الداخل�ة  مواردها   باستخدام   الصدد   هذا   �ن
ي  الفساد، مخاطر  خرائط ي   استعراضها  سبق اليت

 . الدل�ل هذا  �ن

ي   الحيوي  ومن
ي   متخصصة  وظ�فة  إ�شاء  الصدد   هذا   �ن

 الفساد   مخاطر   و�دارة  الداخل�ة  الرقابة  مهام  دعم  أجل  من  التحق�قات  �ن
  توفر  أنها  ح�ث والبالغات،

�
  أسل��ا

�
 إثبات  بغرض وذلك  المشبوهة، واألحداث بالمزاعم المح�طة الظروف لفحص وشام�ً  منهج�ا

ن   وتحل�لها   الصلة،  ذات  الحقائق  جميع  وتوثيق  تدعم   هذە  التحق�قات  ووظ�فة.  �شأنها   المستن�ي   القرار   اتخاذ   من  اإلدارة   لتمكني
اهة إجما�ي  �شكل ن ي  ال�ن

 . الجمارك  هيئات  �ن

�ــهة المستقلة التحق�قات إجراء ع� بالقدرة يتمتعوا  وأن التحق�قات، إلجراء  الالزمة بالصالح�ات المحققون يتمتع أن �جب ن  وال�ن
وري  من  كذلك.  وحساسة  ��ة  و�ط��قة  المناسب  بالتوق�ت  والشاملة  وأن   والمقابالت،  التحق�قات   تقن�ات  ع�  تدر�بهم  ال�ن
ن   من  مالئمة  مسافة  ع�  �كونوا   وأن  التحقيق،  ق�د   القضا�ا   مع  المتالئمة  األمن�ة  الت��حات  ع�  �حصلوا   �حققون  الذين  الموظفني

   األهم�ة  ومن.  معهم
�
ة  طوال  واالطمئنان  الثقة  مناخ  المحققون  �خلق  أن  أ�ضا ي   باإلنصاف  التمسك  مع  التحقيق،  ف�ت

 اإلجراءات،   �ن
  هذە   وستكفل.  الرسم�ة  التأد�ب  إجراءات  اعتماد   �جب  كما   التحقيق،  إجراء  أثناء  ومعقولة  عادلة  بط��قة  اإلدارة  تت�ف  أن  أي

اهة �دعم الذي اال�ساق تحقيق التداب�ي  ن  . التحقيق لعمل�ات الشاملة ال�ن

ي   التحق�قات،  و�عد 
ي .  منتظمة  مستقلة   لمراجعات  نتائجها   تخضع  أن  ينب�ن

 فاسدة،   وممارسات  جس�مة  مخالفات  ارتكاب  حالة  و�ن
اك  التحق�قات  ب�جراء  يو� ة،  إليها   القضا�ا   إحالة  أو   مستقلة،  تحقيق  سلطات  مع  باالش�ت  إجراء   الهيئة  تتو�   أن  من  بد�ً   مبا�ش

 واالرتقاء  الجمهور   عامة  رقابة  أمام  وسالمتها   سمعتها   وتع��ز   التحق�قات  نزاهة  ضمان   التداب�ي   هذە  شأن  ومن.  بنفسها   التحقيق
ي  بثقتهم

 . الهيئة �ن

 

ن  وحما�ة المخالفات كشف ٤-٦-٣  عنها المبلغني

اهة  ضوابط  من  واحدة  المخالفات  عن  اإلبالغ  آل�ة  تعد  ن  خاللها   من  �مكن  وآمنة  موثوقة  قناة   لتوف�ي   المستخدمة  الرئ�س�ة  ال�ن
ن  كاء  للموظفني  جمع   ع�  قادر   اآلل�ات   من   الن�ع  وهذا .  الهيئة  بعمل�ات   المتعلقة  المخالفات  عن   اإلبالغ  والعمالء  األعمال  و�ش

ات    عليها   البناء  �مكن  مهمة  مؤ�ش
�
ي   الحقا

 �شجيع   الفعالة  التبليغ  آل�ات  أن  ذلك  إ�   �ضاف.  المراجعة  عمل�ات  أو   التحق�قات  �ن
ن  األفراد   . الخطوة هذە ع�  لإلقدام ال�اف�ة بالحما�ة  تمتعهم مع المخالفات عن اإلبالغ ع� المعنيني

   �كون  أن  �جب  المخالفات  عن  وال�شف
�
ي   إلزام�ا

 عندما   بالمعلومات  للتقدم  وس�لة  للموظف  تتوفر   ح�ث  حكوم�ة،  هيئة  أي  �ن
ي   وقعت  قد   مخالفة  أن  �عتقد 

  نظام�ة   عمل�ة  �ي   الحما�ة  تحت  المخالفات  عن  ال�شف  وعمل�ة.  الوق�ع  وشك  ع�  أو   عمله،  مكان  �ن
ي .  مخالفة  أي  عن  كشف  إذا   االنتقام  من  الحما�ة  للموظف  تضمن

   و�نب�ن
�
  بتجاوز   للموظف  �سمح  بما   الالزمة  األحكام  تطبيق  أ�ضا
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فه فه  أو   رئ�سه  أن  اعتقد   إذا   خاصة  ه��ته،  عن  اإلفصاح  دون  المعلومات  عن  وال�شف  المبا�ش   م�ش    �كون  قد   م�ش
�
ي   متورطا

 ارتكاب   �ن
  المعن�ة األطراف جميع ��ة لضمان  ممكن جهد  كل  بذل و�جب. المخالفة

�
 بالنسبة  سواء اآلل�ة، هذە وموضوع�ة لعدالة تحق�قا

 توفر  أن الجمارك هيئات ع� و�جب. ضدهم المخالفات عن ال�شف يتم الذين أو  المخالفة عن بال�شف �قومون الذين ألولئك
 لتوع�ة  تدر�ب  دورات  تنظ�م  مع  القنوات،  هذە  بكل  علم  ع�  الموظفون  �كون  وأن  المخالفات،  عن  لإلبالغ  متعددة  قنوات

ن   . المخالفات عن بال�شف يتعلق ف�ما  بمسؤول�اتهم الموظفني

ي   كب�ي   �شكل  �ساهم  أن  الشكاوى  لمعالجة  وكفؤة  فعالة  إجرائ�ة  عمل�ة  تطبيق  شأن  ومن
 و�جب.  عنها   سيبلغ  المخالفات   أن  ضمان  �ن

 عند   العالج�ة  الخطوات  وتطبيق  القرار،  اتخاذ   �عة  ضمان  أجل  من  الشكاوى  لمعالجة  موحدة  �شغ�ل�ة  إجراءات  اعتماد   كذلك
ورة، ن  الالزمة الدروس  واستخالص ال�ن  . العمل لتحسني

 

  الداخ�ي  التدقيق ٥-٦-٣

،   إ�   مستندة  منهج�ة،  مقار�ة  توف�ي   منها   الغرض  مستقلة  وظ�فة   الداخ�ي   التدقيق  �مثل ن اهني ن   لتقي�م  ال�ب  فعال�ة  وتحسني
ات�ج�ات  بما   الجمارك،  هيئة داخل  الحوكمة  وعمل�ات  والممارسات،  والنظم  اإلدار�ة،  الرقابة  وأطر   المخاطر،  إدارة   وممارسات  اس�ت

اف  تحقيق  ع�  الهيئة  �ساعد  اهة  برنامج  أ�شطة  ع�  والرقابة  اإل�ش ن  وتوج�ه  المخاطر،  إلدارة   السل�مة  الممارسات  وتطبيق  ال�ن
ي   المجاالت   إ�   واهتمامها   جهودها  ،  �ستد�ي   اليت ن هنة  التحسني ي   التدقيق  عمل�ات  أنواع  و�شتمل.  بالمساءلة  تمسكها   ع�  وال�ب  اليت

 . واألداء  واالمتثال المال�ة الشؤون تدقيق ع� الداخ�ي  التدقيق بواسطة إجراؤها  يتم

ي   الداخل�ة  والرقابة  والتفت�ش  التحق�قات  وظ�فة  الداخ�ي   التدقيق  وظ�فة  و�ستكمل
 أن  و�فّضل  محلها،  تحل  ال   ول�نها   المؤسسة  �ن

ن   الوظ�فتان  تكون ە  أو   االحت�ال  عن  وال�شف.  البعض  بعضهما   عن  مستقلتني ي   ل�س  المخالفات  من  غ�ي
  الرئ��ي   الغرض  ذاته  حد   �ن

، التدقيق وظ�فة من  . لعملها  ثان��ة كنت�جة   االحت�ال حاالت  عن تكشف قد  أنها  رغم الداخ�ي

 

ي  التدقيق ٦-٦-٣  الخار�ب

ي   التدقيق  وظ�فة  توفر  ي   عليها   المنصوص  الحكومة  الحت�اجات  الدعم  الخار�ب
�عات  �ن  التدقيق  أعمال  وتركز .  الرقاب�ة  واألنظمة  الت�ش

ي  ي   واالنتاج�ة  والصدق  المساءلة  تع��ز   خالل  من  الجمهور   لعموم  المنافع  تحقيق  مدى  ع�  الخار�ب
امها   �عكس  بما   الحكومة  �ن ن  ال�ت

  والمشورة   الموضوع�ة  المعلومات  توف�ي   بغرض  المستقل   والفحص  بالتدقيق  الوظ�فة  هذە  وتضطلع .  المستدامة  بالتنم�ة
 المتعلقة   الحكومة  لجوانب  وال��حة  الدق�قة  المحاسبة  بمست��ات  االرتقاء  هو   األ�شطة  هذە  من  والغرض.  للحكومة  والضمانات

اف ي   التدقيق  يتو�  كذلك.  �اتالصالح  ومراعاة  اإليرادات،  وتحص�ل  التكلفة،  وفعال�ة   واإلنتاج�ة،  وال�فاءة  والرقابة،  باإل�ش  الخار�ب
ي  عال�ة أداء مست��ات ع�  الحفاظ لضمان الجودة مراقبة إجراءات تنف�ذ 

 . األساس�ة الحكوم�ة الوظ�فة هذە �ن

 

 الفساد  بمكافحة المعن�ة الحكوم�ة الهيئات مع العالقة ٧-٦-٣

ي 
ن   �ن  وحما�ة   الجمارك  لهيئة  والداخل�ة  والتنظ�م�ة  القانون�ة  اإلجراءات  تنف�ذ   ضمان  عن  المسؤول�ة  الداخل�ة  الرقابة  تتو�   حني

 مرتكب�ه   ومالحقة  ف�ه  والتحقيق  الفساد   منع  عن   المسؤول�ة  الخارج�ة)  الرقابة(  للدولة  التابعة   الفساد   مكافحة  هيئات  تتو�   نزاهتها،
ن   العالقة  وتكت�ي .  الدولة  مستوى  ع�  بالتفص�ل  و�ستعرضها   قصوى،  بأهم�ة  الفساد   حةبمكاف  المعن�ة  الدولة  وهيئات  الجمارك  بني

ي 
اهة:  لتع��ز  الجما�ي  "العمل المعنون الدل�ل، من الرابع القسم �ن ن  . الفساد" بمكافحة المعن�ة الدولة هيئات  مع التعاون ال�ن

 

 الج�دة  الممارسات ع� أمثلة

ات�ج�ة وضع •  المخاطر ب�دارة المعن�ة الرسم�ة المؤسسة اس�ت
ات�ج�ة خطة وضع • ي  التدقيق مهام واس�ت ات��ب  المستهدفة العال�ة المخاطر  مجاالت   مع للتعامل االس�ت
ي  للتحقيق الالزمة بالقدرات  التمتع •

ن  ضد  االدعاءات �ن  الموظفني
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ن  إ�  موكلة والتحقيق التدقيق مهام أن ضمان • ن  موظفني   تأه��ً  مؤهلني
�
 مناسبا

 مناسبة  استقالل�ة بمست��ات والتحقيق  التدقيق موظفو  تمتع •
ي  للتدقيق الهيئة خض�ع •  منتظم أساس ع�  الخار�ب
 االقتضاء  عند  الخارج�ة بالتحق�قات لالستعانة إمكان�ة توفر  •
ي  دورا�  والتحقيق التدقيق موظفو  �مارس •

ها   والتثق�ف التوع�ة �ن ات�ج�ات من وغ�ي  األخرى الوقائ�ة االس�ت
 

 

 السلوك  مدونة ٧-٣
 

 السلوك  قواعد  مدونةوضع  ١-٧-٣

امج  الرئ�س�ة  العنا�   أحد   يتمثل اهة  ل�ب ن ي   السل�مة  ال�ن
ي   و�صدار   إعداد   عن�   �ن  بموجبها   يتحدد   السلوك   لقواعد   شاملة   مدونة  وتبين

ي   جميع  من  المتوقعة  السلوك  لمعاي�ي   األدين   الحد 
 ع�   و�توجب.  الوض�ح  وشد�دة  عمل�ة   بعبارات  ص�اغتها   مع  الجمارك،  موظ�ن

ن   جميع هنة   الموظفني امهم  ع�  ال�ب ن شدون  الذي  الدل�ل  بمثابة  وأنها   السلوك�ة،  المعاي�ي   بهذە  ال�ت  وتنف�ذ   القرارات  اتخاذ   عند   بها   �س�ت
ن . اإلجراءات  . المخالف السلوك إ�  الجن�ح وتردع الج�دة الممارسات ع� �شجع  وس�لة تعت�ب  بأنها  الفعالة السلوك مدونة وتتم�ي

ف    عن�ا�   ع�ش   بأحد   والسلوك  لألخالق�ات  النموذج�ة  العالم�ة  الجمارك  منظمة  مدونة  وتع�ت
�
 مدونات  إ�  ضمها   �مكن  رئ�س�ا

ي  الجمارك، ي   واليت
ي  الجمهور  ثقة ضمان أجل  من لها  االمتثال موظفيها  جميع ع� ينب�ن

 . الجمارك نزاهة �ن

 الشخص�ة؛  المسؤول�ة )١
 للقانون؛ االمتثال )٢
 الجمهور؛ مع العالقات )٣
 والخصومات؛  والض�افة والمكافآت الهدا�ا  قبول ع� القيود  )٤
 المصالح؛ تضارب تفادي )٥
 الس�اس�ة؛ األ�شطة ع� القيود  )٦
ي   الت�ف ط��قة )٧

 المال�ة؛ األمور  �ن
 الرسم�ة؛ المعلومات واستخدام ال��ة )٨
 الرسم�ة؛ والخدمات  الممتل�ات استخدام )٩

اء )١٠ ن  بواسطة الحكوم�ة  الممتل�ات �ش ؛ لحسابهم الموظفني  الشخ�ي
 . العمل بيئة )١١

 

كة  عامة  مدونات  الجمرك�ة  الهيئات  بعض  �ستخدم   سلوك   مدونة  بوضع  يو�  ول�ن  بأ�ە،  المدن�ة  الخدمة  جهاز   تغ�ي   مش�ت
ي   منفصلة

،  العمل  م�ادين  بق�ة   عن  وخصوص�اته  الجمر�ي   العمل  تفاص�ل  الختالف  نظرا�   الجمارك   لموظ�ن  تؤدي  إذ   الحكو�ي
   دورا�   الجمارك

�
ي   حي��ا

ي   دورها   عن  فض�ً   الوطن،  حدود   وحما�ة  التجارة  ت�س�ي   �ن
ي .  اإليرادات  تحص�ل  �ن

 أن   الجمارك  لهيئات  و�نب�ن
اك  أهم�ة  مع  بها،  الخاصة  السلوك  قواعد   مدونات  لوضع  كأساس  العالم�ة  الجمارك  منظمة  نموذج  استخدام   تدرس ن   إ�ش  الموظفني

ي  المصلحة وأصحاب
 . ٢٨واعتمادها  المدونة إعداد  مراحل جميع �ن

 

 
 ٢٠١٢ العالم�ة،  الجمارك منظمة ٢٨
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 السلوك لمدونة والمستمرة الدور�ة المراجعة ٢-٧-٣

ي  و�و�. منتظم دوري �شكل وتحديثها  السلوك مدونة مراجعة �جب
ي  �ستعان  بأن الصدد  هذا  �ن

 عمل�ة  بأمثلة المدونة ص�اغة �ن
   يتم

�
ات  لموا�بة  باستمرار   تحديثها   أ�ضا ي   التغ�ي

،  المستجدة  الظروف   مع  ولتتك�ف  و�يئته،  العمل  ثقافة  �ن
�
 وفعال�ة   لقوة  تحق�قا

ي  الرسائل   عن�ا�  تعّد  اليت
�
ور�ا  . بنجاح المدونة لتطبيق �ن

 

ات�ج�ة ٣-٧-٣  التنف�ذ  اس�ت

ام - أ  ن  والق�ادات  المدراء  ال�ت
  اإلدارة   ف��ق  ع�  و�جب.  السلوك  لمدونة  الفعال  التطبيق  مفتاح  العل�ا   اإلدارة  من  والمرئ�ة  الق��ة  والمساندة  الس�اسات  تمثل

ي   القدوة  تقد�م
 �عجز   عندما   التأديب�ة،  اإلجراءات  ومنها   المطل��ة،  اإلجراءات  �طبق  أن  عل�ه  كما   السلوك،  مدونة  ألحكام   االمتثال  �ن

ام عن الموظفون ن  . المطل��ة  بالمعاي�ي  االل�ت

 

 السلوك  بمدونة والتع��ف التوع�ة -ب
ن   �شجيع  �جب ،  جميع  إلزام  مع  السلوك،  بمدونة  الج�دة  الدرا�ة  ع�  الموظفني ن  ع�   بالتوقيع  العل�ا،  اإلدارة   �شمل  بما   الموظفني
امات  من  عليهم  ترتبه  وما   أحكامها   وفهموا   المدونة  ع�  اّطلعوا   بأنهم   �ف�د   إقرار  ن   الخطوة  هذە  تنف�ذ   �مكن  ح�ث  ومسؤول�ات،  ال�ت
ن  عند  ن  تعيني ي  الجدد  الموظفني

 . عام كل  تكرارها  إمكان�ة مع المؤسسة، �ن

ي 
ي   لجميع  المدونة  أحكام  حول  دور�ة  وتوع�ة  تدر�ب  برامج  تنظ�م  ينب�ن

امج  هذە  �شكل  أن  ع�   الجمارك،  موظ�ن   جهود   من  جزءا�   ال�ب
ي .  الفساد   مكافحة  ع�  العام  التدر�ب

ي   جميع  �شجيع  كذلك  و�نب�ن
   المدونة  انتها�ات  عن  اإلبالغ  ع�  الجمارك  موظ�ن

�
 لألحكام   وفقا

ي  بها  المعمول القانون�ة
 . الهيئة �ن

   �جب  أخرى،  ناح�ة  ومن
�
،  المصلحة  أصحاب  توع�ة  أ�ضا ن ن   التجار   س�ما   وال   الخارجيني ،  والمخلصني ن   من   السلوك  بمدونة  الجمركيني

ي   الملزمة  بالقواعد   تع��فهم  أجل
ورة   مع  الجمارك،  لموظ�ن  خالل   من  المصلحة  أصحاب  لجميع  �سهولة   السلوك  مدونة  إتاحة  �ن

ي  إما  اتصال، قنوات عدة
ي  شكل �ن

وين  . مطب�ع أو  إل��ت

 

ن  العق��ات نظام - ج  للمخالفني
ن   بردع  كف��ً   المدونة  بانتها�ات  المرتبط  العق��ات  نظام  �كون  أن  �جب ي   االنخراط  عن  الموظفني

ي .  المدونة  انتهاك  �ن
 معايرة  و�نب�ن

اف  مثً�،  �شمل،  أن  �مكن  ح�ث  االنتهاك،  خطورة  مع  لتتناسب  العق��ات ،  اإلداري  اإل�ش ي
،   والت��يخ  والغرامات،  اإلضا�ن ي   ال�تايب

ي   العق��ات  نظام  أن  ولضمان.  العمل   من  والفصل  الوظ�ف�ة،  الرتبة  وتخف�ض  الخدمة،  وتعليق
 أن  �جب  اال�ساق،  متطلبات  �ستو�ن

 . والعقاب�ة التأديب�ة التداب�ي  من وفئات مست��ات عدة تطبيق ع� �شتمل

 

 الج�دة  الممارسات ع� أمثلة

ن  التوافق •  واألخالق�ات للسلوك النموذج�ة العالم�ة الجمارك منظمة ومدونة السلوك مدونة بني
ن  مع التشاور  • ا�هم الموظفني ي  و��ش

 المدونة تط��ر  �ن
ن  إلزام •  و�قرارها وفهمها  المدونة بقراءة الموظفني
ات�ج�ة تطبيق • و�ــــج مع فعالة اتصال اس�ت   للمدونة ال�ت

�
  داخل�ا

�
 وخارج�ا

 دوري  �شكل وتحديثها  السلوك مدونة مراجعة •
ن  األو�ي  التدر�ب �شتمل •  المدونة  ومضمون المنظمة ق�م ع� الجدد  للموظفني
 للمدونة  انتهاك أي لمعالجة الفور�ة اإلجراءات اتخاذ  •

 



    

 

 

49    

�ة الموارد  إدارة ٨-٣  الب�ش
 

ات�ج�ة فعال�ة لتحقيق  األساس�ة الركائز  إحدى اهة اس�ت ن اهة �شجيع يتم أن �ي  ال�ن ن ن  الشخص�ة ال�ن  فبناء . و�دارتها  ودعمها  للموظفني
اهة ن ي   ال�ن

ام  المهن�ة  مست��ات  أع�  وحفظ  تط��ر   ع�  ينطوي  الجمر�ي   العمل  مواقع   �ن ي   واالح�ت
 أن   ضمان  �شمل  بما   العمل،  مكان  �ن

ن   األفراد   وتوف�ي   األخالق�ة،  المعاي�ي   بأع�  تتمسك  الق�ادات �ة  للموارد   إدارة  بواسطة  المناسبني   والجدارة،   ال�فاءة  إ�   �ستند   الب�ش
اهة  بناء  عمل�ة  جوهر   و�تمحور .  وصارم  دقيق  �شكل  الشاملة  المهن�ة  التقار�ر   ووضع ن ي   ال�ن

 إرساء  حول  بالجمارك  العمل  مكان  �ن
ن   وأدوات  الدافعة   الحوافز  ي   التمكني هنة  العال�ة  المهن�ة  المعاي�ي   تط��ر   جهود   تع��ز   شأنها   من  اليت  األساس�ة   بالق�م  التح�ي   ع�  وال�ب

ي 
 . الجمرك�ة المؤسسة �ن

اهة  معاي�ي   بأع�  تمّسكه  إثبات   من  الجمر�ي   الموظف  يتمكن  أن  �جب ن  والمساءلة   وال�فاءة  واإلنصاف   واالنفتاح  والموضوع�ة  ال�ن
ي 
�ة  الموارد   إدارة  ممارسات  وسالمة  جودة   ع�  المطلب  هذا   من  كب�ي   شطر   و�توقف.  اليو�ي   عمله  �ن ي   الب�ش

  إساءة  كانت  فإذا   الهيئة:   �ن
ها   والمحاباة،  والمحس���ة   السلطة،  استغالل �ة  الموارد   إدارة  من  جزءا�   المصالح،  تضارب  أشكال  من  وغ�ي ن   و�جراءات  الب�ش  التعيني
ي   الجمهور   ثقة  وتنكمش   كب�ي   ب�حباط  الموظفون  �شعر   فسوف

ن   إذا   أما   الجمارك،   �ن ّ �ة  الموارد   إدارة  نظام  تم�ي  والحث   بالشفاف�ة  الب�ش
ن  ع� �سهل سوف فإنه والجدارة، ال�فاءة نهج مع وتما�ش  األخالق�ة، المبادئ ع� ام الموظفني ن  . منهم المطل��ة بالمعاي�ي  االل�ت

 

�ة الموارد  إدارة لتط��ر  العالم�ة الجمارك منظمة  مبادرات ١-٨-٣ ي ال الب�ش ات��ب ي الجمارك ال�فاءة إ� والمستندة  ةاس�ت
 �ن

ي   نظام  ب��شاء  الجمارك  هيئات  العالم�ة  الجمارك  منظمة  تو�ي  ات��ب �ة  الموارد  إلدارة  اس�ت  من  )١٠  الشكل(  ال�فاءة  ع�  �قوم  الب�ش
اهة،  تع��ز   أجل ن ف  �شكل  وذلك  ال�ن ي   التحول  عمل�ة  بأهم�ة  �ع�ت

�ة  الموارد   إدارة  طرائق  �ن ورة  الب�ش ن   و�ن ك�ي .  واألداء   النتائج  ع�  ال�ت
 التال�ة:  والتوص�ات اإلرشادات العالم�ة الجمارك منظمة وضعت ذلك، ولدعم

 الجمرك�ة؛ بالمهن�ة المتعلقة والممارسات المبادئ إطار  •
ن  تدر�ب عمل ورشة •  ال�فاءة؛ ع� القائمة التدر�ب تقن�ات حول المدر�ني
�ة الموارد  إدارة تنف�ذ  دل�ل • ي  ال�فاءة ع� القائمة  الب�ش

 ؛ الجمارك هيئات بيئة �ن
�ة الموارد  إلدارة برنامج • ن  للمدراء ال�فاءة  ع� القائمة الب�ش ؛ التنف�ذيني ن  والمهنيني
 األفراد؛ لتنم�ة  �شخ�ص�ة أداة •
ن  المساواة تقي�م أداة • ن  بني ي  الجنسني

 . المؤسسات �ن
 

ي  الموقع ع� واألدوات اإلرشادات هذە  جميع ع� االطالع �مكن
وين  . العالم�ة الجمارك لمنظمة اإلل��ت

 

�ة الموارد  إدارة بناء لبنات : ١٠ الشكل ات�ج�ة الب�ش  ال�فاءة  ع� القائمة االس�ت

 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/capacity-building/activities-and-programmes/people-development/guide-to-implementing-competency-based-humain-resource-management.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/media/newsroom/press/gender-equality-assessment-tool.pdf?db=web
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 )٢٠١٨ العالم�ة، الجمارك منظمة (  المصدر: 

 

اهة مخاطر  ٢-٨-٣ ن تبة ال�ن �ة الموارد  إدارة ممارسات ع� الم�ت ي  الب�ش
 الجمارك  �ن

اهة  مبادئ  تنطبق ن �ة  الموارد   إدارة   عمل�ات  جميع   ع�   ال�ن ي   الفساد   مخاطر   تقي�م  عند   و�جب.  الب�ش
�ة   الموارد   إدارة  ممارسات  �ن  الب�ش

 التال�ة:  المخاطر  عوامل مراعات الجمرك�ة

 

وط األجور  )١  العمل  و�ش

ي   المساهمة  العوامل  من  تعّد   الرقابة  نظم   وضعف  المرتبات  انخفاض  أن   المعروف  من
 يتقاضوا   الذين  فالموظفون.  الفساد   انتشار   �ن

ي   متدن�ة  أجورا� 
ات�ج�ات  إ�   �لجئوا   قد   الجمارك  �ن   ز�ادة   أجل  من  قانون�ة  بطرق  المع�ش�ة  المصاعب  لمواجهة  جماع�ة  أو   فرد�ة  اس�ت

ي   العمل  مثل(  دخلهم
ي   بكث�ي   أع�  الفساد   مخاطر   وتكون.  مخالفة  فاسدة  ممارسات  إ�   �لتجئوا   أو   ثان�ة)،  وظ�فة  �ن

ي   الوظائف  �ن  اليت
 . الخاص القطاع إ�  الخدمات خاللها  من الجمارك تقدم

 

ق�ة واالخت�ار  التوظ�ف )٢  وال�ت

ق�ة واالخت�ار  التوظ�ف مخاطر  تنشأ  ي  وال�ت
 رئ�س�ة:  مجاالت  أر�عة �ن

ق�ة  واالخت�ار   التوظ�ف  ب�جراءات  التالعب  يتم  قد   المحس���ة:  ن   أجل  من  وال�ت  أفراد   أحد   أو   مقرب  صديق  ترق�ة  أو   تعيني
 و/أو   الس�ا�ي   التدخل  خالل  من  يتحقق  أن  لذلك  و�مكن.  الدين�ة  أو   العرق�ة  أو   الس�اس�ة  االنتماءات  أساس  ع�  المعارف  أو   األ�ة

ن  كبار   يتخذها  خطوات  . المسؤولني

اء اء"  بعمل�ة  الموظفون  �قوم  قد   الوظائف:   و�يع  �ش ي   س�ما   وال   وظائفهم،  "�ش
ي   المناصب  �ن ونها   اليت  وتوفر   م��حة   �عت�ب

 
�
وع، غ�ي  لإلثراء فرصا ي  الم�ش

ن  المدراء من الفاسدين بواسطة المناصب تباع  ذلك مقابل و�ن  . ٢٩النفوذ ذوي والمسؤولني

ق�ة  واالخت�ار   التوظ�ف  عمل�ة  تكون  ال   قد   الشفافة:   غ�ي   اإلجراءات  االخت�ار   معاي�ي   غ�اب  مع  عادلة،  أو   شفافة  وال�ت
ي  األخالق�ة المعاي�ي  تطبيق وعدم الواضحة،

 . العمل�ة مراحل جميع �ن

ن   المدراء  كبار   �قوم  قد   الفاسدة:   االخت�ار   عمل�ة ي   أعضاء  بتعيني
هم،  �خضعون  التوظ�ف  لجنة  �ن   �عاملوا   قد   أو   لتأث�ي

ن  ن   المرشحني ن   ع�  �ط�ح  قد   و�المثل،.  إليهم  المعلومات  بت��ب  مث�ً   تفض�ل�ة،  معاملة  الداخليني   تتباين   متنوعة  أسئلة  المرشحني
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ي 
   إليهم   ��ب  أو   صع��تها   �ن

�
ن   مع  المقابالت  تنجح  لم   إذا   للخطر   العمل�ة  تتعرض  قد   كما   ،. مسبقا ن   المرشحني ي   المحتملني

 تدقيق   �ن
 . مؤهالتهم صحة من بدقة التحقق أو  مهنيتهم مستوى

 

ي  الن�ش  )3
 والنقل والتناوب الم�داين

ق�ة  عمل�ات  س�ي   ع�  والمحاباة  الس�اس�ة  والوالءات  المحس���ة  تؤثر   أن  �مكن   عندما   ذلك  �حدث  ح�ث  الهيئة،  داخل  والنقل  ال�ت
ن   تناوب  عمل�ة  استغالل  �ساء ن   مث�ً (  مكافأتهم  بغرض  نقلهم  أو   الموظفني ي   الموظف  بتعيني

 النقل  مثل(  لعقابهم  أو   أفضل)  منصب  �ن
)  األعداء  مع  للتعامل  كوس�لة  أسوأ   وظ�فة  إ�  ن    المخاطر   هذە  تظهر   وقد .  الس�اسيني

�
 شفافة  س�اسة  تطبق  الهيئة  تكن  لم  إذا   أ�ضا

ن  لتناوب  . الموظفني

 

 وتقي�مه األداء إدارة )4

 ومبادئ  األخالق�ة  للمعاي�ي   اعتبار   أي  تو�ي   وال   شخص�ة  مقاي�س  إ�   �ستند   قد   أو   شفافة،   تقي�مه  أو   األداء  إدارة  عمل�ة  تكون  ال   قد 
 . الجدارة

 

ي  والتط��ر  التدر�ب )5
 المهين

ي   والتط��ر   التدر�ب  فرص  إتاحة  �مكن  �ح�   أن  مثل  الشفاف�ة،  إ�   واالفتقار   والمحس���ة،  المحاباة  أساس  ع�  لألفراد   المهين
ي  الدراس�ة المنح أو  التدر�ب فرص المدير 

ن  �ن ن  يرشح أو  بعينهم، مسؤولني ن  غ�ي  موظفني  . الفرص لهذە مناسبني

ي   يتسبب  أن  �مكن  التدر�ب  الحت�اجات  سل�م  تحل�ل  إ�   �ستند   ال   �شكل  ال�فاءة  تقي�م  تقار�ر   إعداد   فإن  كذلك
ن   التطابق  عدم  �ن  بني

،  قدرات  لتط��ر   المطلوب   والتدر�ب  تقد�مه  يتم  الذي  التدر�ب ن    التدر�ب  مدراء  �خفق  وقد   الموظفني
�
ي   أ�ضا

 التدر�ب   فعال�ة  تقي�م  �ن
 
�
 . الممارسات ألفضل وفقا

 

ن  المساواة س�اسة )6 ن  بني  والتن�ع الجنسني

�ة  الموارد   إدارة  و�جراءات  س�اسات  تأخذ   ال  ي   الب�ش
   االعتبار   �ن

�
ن   المساواة  ومبادئ  أبعاد   مختلف  دائما ن   بني  ح�ث   والتن�ع،  الجنسني

ن   والرجال  النساء  يواجه ە،  الجنس  ن�ع  ع�  القائم  التمي�ي ن   أشكال  مثل  وغ�ي  أو   اإلعاقة  أو   الدين  أو   اإلثن�ة  أو   العرق  أساس  ع�  التمي�ي
 . الثقاف�ة النمط�ة القوالب أو   الجن�ي  التوجه

 

ات�ج�ات ٣-٨-٣ ي  الفساد  مخاطر  إدارة اس�ت اهة تعزز  اليت ن ي  ال�ن
�ة الموارد  إدارة  �ن  الب�ش

اهة  بالفساد   المرتبطة  المخاطر   أهم  تحد�د   ع�  الفساد   مخاطر   تقي�م  �ساعد  ن ي   وال�ن
�ة  الموارد   إلدارة  األساس�ة  العمل�ات  �ن . الب�ش

ات�ج�ات بتنف�ذ  المخاطر  هذە من التخف�ف و�مكن ي  المخاطر  إلدارة مناسبة وتداب�ي  اس�ت
�ة  الموارد  إدارة مهام مختلف �ن  . الب�ش

وط  األجور   العمل  و�ش

ن  ‒ وط  تتم�ي ي   األجر   بمست��ات  يتعلق  ف�ما   س�ما   وال   بالغة،  بأهم�ة  المالئمة  العمل  �ش ي   مستوى  للموظف  تحفظ  اليت  مع��ش
ي   ال�اف�ة  غ�ي   الرواتب  من  العكس  ع�  ذلك  معقول، ي   تتسبب  اليت

ن   �شجيع  �ن   للقانون   المخالفة  العموالت   قبول   ع�  الموظفني
 
�
وري  ومن.  المنخفض  الحكو�ي   دخلهم  الستكمال   سع�ا ي   ال�ن

  بأ�ملها   الحكومة  مستوى  ع�  الدعم  تقد�م  الصدد   هذا   �ن
ن  منح لضمان  . المناسبة األجر  حزم الموظفني

ة   هذە  �ستخدم  ح�ث  النقد�ة،  والحوافز   واإلسكان  الصح�ة  الرعا�ة  مثل  اجتماع�ة،  مزا�ا   �شمل  أن  األجور   لحزمة  �مكن ‒   األخ�ي
ي  بالسلوك�ات التمسك ع� األفراد  لمكافأة  . انتشارە تكافح أو  الفساد  تقلل اليت
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ي  ‒
ي   النقد�ة  غ�ي   المكافآت  إدراج  ينب�ن

�ة،  الموارد   إدارة  س�اسات  �ن ي   ع�  المكافآت  هذە  �شتمل  قد   ح�ث  الب�ش
�ت   خالل   من  ال�ت

ي   التقدير   ومنح  والسفر،  والتدر�ب  العمل،  مكان  نقل ن   العلين  عال�ة   بمهن�ة  يت�فون  و/أو   ج�دا�   أداءً   يؤدون  الذين  للمسؤولني
  واإلنصاف بالتساوي المكافآت هذە توز�ــــع  مراعاة  مع والعمالء، العمل تجاە

�
اهة معاي�ي  ع� حفاظا ن  . ال�ن

ن   ع�  بالتعرف  ال�ف�لة  اآلل�ات  إ�شاء  خطوة ‒ ة  الديون  مشا�ل  يواجهون  الذين  الموظفني   هؤالء   ألن  مهمة  خطوة  تعت�ب   الخط�ي
ن   أحد   أن  ا�تشاف  وعند .  للفساد   عرضة  أ���   �صبحون ي   شد�دة،  مال�ة   مصاعب  يواجه  الموظفني

  له  المشورة  تقد�م  ينب�ن
اف ورة  عند   ونقله  بدقة،  عل�ه  واإل�ش ي   كذلك.  المخاطر   عال�ة  العمل  مجاالت   عن  به  للنأي  ال�ن

ي   التفك�ي   ينب�ن
  المتوفرة  الطرق  �ن

 . مؤقت  قرض أو  الراتب ع� سلفة منحه مثل  مساعدته، أجل من للمؤسسة
 

ق�ة واالخت�ار  التوظ�ف  وال�ت

ن   بالتوظ�ف يتعلق ف�ما  وشاملة واضحة  إجراءات وتنف�ذ  اعتماد  ‒  تكون أن( والجدارة المفتوحة المنافسة أساس ع� والتعيني
ي .  ال�فاءة)  إ�   مستندة  الوظائف  توص�فات

ن   جميع  وتدر�ب  انتهاك،  أي  ع�  جزاءات  فرض  و�نب�ن ن   الموظفني   مثل (  المعنيني
ي 

�ة،  الموارد   إدارة  قطاع  موظ�ن ن   الب�ش   بها   معرفتهم  لضمان  المعتمدة  واإلجراءات  الس�اسات  ع�  التوظ�ف)  عن  والمسؤولني
 . عنها  ومساءلتهم

وط لجميع تضمينها  مع واسع �شكل الشاغرة الوظائف إعالنات ��ش  ضمان ‒  القدرة  ومست��ات األهل�ة، معاي�ي  الوظ�فة:   �ش
ات   وأي  الطلبات،  لتقد�م  النهائ�ة  والمواع�د   بال�فاءات،  يتعلق  ف�ما  ن   المعاي�ي   تحد�د   �جب  كذلك.  أخرى  ومواصفات  مم�ي

 . تطب�قها  حسن ومراقبة  للشفاف�ة الدن�ا 
اهة  ال�فاءة  مست��ات لق�اس  وشفافة واضحة  اخت�ار   معاي�ي   اعتماد  ‒ ن   ما   الشخص�ة):   الصفات  اختبار (  العمل  وأخالق�ات  وال�ن

ي   الصفات  �ي  ن   عند   المؤسسة  تطلبها   اليت ي   الصفات  �ي   ما   جد�د؟  موظف  تعيني ن   عند   المنظمة  عنها   تبحث  اليت   مدير   تعيني
ي   بوض�ح؟  ومصاغة  ج�دا�   معروفة  �ي   وهل  محددة؟  الصفات  هذە  هل  جد�د؟

   ينب�ن
�
 الوسائل  تطبيق  ع�   الحث  أ�ضا

ون�ة نت اإلل��ت ي  واإلن�ت
 . ذلك �سين  إذا  التوظ�ف �ن

ن   الطلبات  مقد�ي   استبعاد  ‒ ن   الداخليني  دور   أداء  من  استبعادهم  س�ما   وال   التوظ�ف،  عمل�ة   مراحل  من   مرحلة  أي  من  المحتملني
 المتعلقة  األ�شطة  جميع   تكون  أن  و�جب.  التوظ�ف  إعالنات  ص�اغة  أو   الوظائف  توص�ف  إعداد   مهام  أو   االتصال  جهة

  قبل   الصلة  ذات   المعلومات  عن  ال�شف  لمنع  وذلك  االخت�ار،  ف��ق  ع�  بتفاص�لها   المعرفة  وتقت�   للغا�ة  ��ة  بالعمل�ة
 . المقابالت إجراء

ي  ‒
ق�ة  أو   التوظ�ف  لجان  من  لجنة  كل  تتألف  أن  ينب�ن ن   أعضاء  من  ال�ت ي   العمل  مجاالت   مختلف  من   انتقائهم  يتم  مستقلني

  �ن
ي   خارجها   من  حيت   أو   المؤسسة،

ن   أن  �جب  كما .  العل�ا   المناصب  حالة  �ن ن   بالتن�ع  اللجان  هذە  عض��ة  تتم�ي ،  بني ن   الخ،   الجنسني
ي  منافع من لذلك لما 

 . والفساد  المحس���ة فرص تقل�ص �ن
ق�ة  واالخت�ار   التوظ�ف  عمل�ة  دعم ‒ ي   التدقيق  خالل  من  وال�ت ي   األمين

  تزك�ات   من  �قدمه  مما   والتحقق  المفضل  المرشح  �ن
 . ومراجع

 

ي  الن�ش 
 والنقل والتناوب الم�داين

 جميع   تع��ف  ثم  ومن  وظ�فة،  ل�ل  األداء  توقعات  مع  ال�فاءة،  إ�   ومستندة  شاملة  و�رشادات  وظ�ف�ة  توص�فات  إعداد  ‒
ن   . فعال �شكل بها  الموظفني

ن   التنقل   أو   التناوب  خطط  وتعد .  مطولة  لمدة  للمخاطر   المعرضة  المناصب  شغل  عدم  ضمان ‒   ج�دة  ط��قة  الوظائف  بني
ورة  مع  العمل�ة،  هذە  إلدارة ن   قرارات  �ستند   أن  �ن ن   تعيني رات  و�سج�ل  محددة،  موضوع�ة  معاي�ي   إ�  الموظفني   نقل   قرار   م�ب

ي   تأخذ   تنظ�م�ة  س�اسة   إ�   التناوب  �ستند   أن  �جب  كذلك.  الموظف
ن   شغل  أن  االعتبار   �ن ة  قل��ي   موظفني   للمناصب   الخ�ب

ة  العمل�ة  يؤخر   أن  �مكن ي   أسهل  ح�ً   النقل  عمل�ات  تكون  وقد .  لف�ت
ي   الحاالت   �ن ،  تناوب  فيها   يتعذر   اليت ن ي   ل�ن  الموظفني

 ينب�ن
  هنا  القرارات �ستند  أن

�
 . موضوع�ة معاي�ي   إ�  أ�ضا

ن   الفصل  أسلوب  استخدام   �مكن ‒ ،   من   عدد   ع�  التقدي��ة  الصالح�ات  ذات  المهام  توز�ــــع  لضمان  الوظائف  بني ن  المسؤولني
ي   الحاالت   ذلك  أمثلة  ومن  فقط،  واحد   مسؤول  مع  التعامل  إ�   العمالء  �ضطر   ال   و�التا�ي   تدقيق   عمل�ات  إجراء  فيها   �لزم  اليت

ي   ح�ث   تفت�ش  أو 
ن   المهام  هذە  إ�كال  ينب�ن    اخت�ارهم  يتم  أفراد   لمسؤولني

�
   و�جب.  عشوائ�ا

�
 التدقيق   عمل�ات  تخضع  أن  أ�ضا

ن  األقران جانب من منتظمة لمراجعة والتفت�ش ن  ومراجعني  . مستقلني
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ن   الجتذاب  كاف�ة  فرص  ع�  المكافآت  نظام  �شتمل  أن  �جب ‒ ن   الموظفني ي   النظر   �جب  ولذلك  بهم،  واالحتفاظ  المؤهلني
  �ن

ي   الحوافز  ن   استخدامها   �مكن  اليت ن   لتحف�ي ن   قبول  ع�  الموظفني ي   التعيني
  عال�ة   مناصب  تعت�ب   أو   شغلها   �صعب  مناصب  �ن

ي  والتقدير  األداء، مكافآت  مثل( المخاطر  ن  ألفضل  العلين ي  موظفني
 . الخ) السابقة، السنة �ن

ي  التعاقب لتخط�ط س�اسة اعتماد  ‒
 . الط��ل المدى ع� ومساءلتها  المؤسسة  استقرار  �ضمن بما  واضحة، بمعاي�ي  الوظ��ن

ن   لرضا   استب�ان  إجراء ‒    تعّد   العال�ة  رضاهم  مست��ات  ألن  الموظفني
�
طا    �ش

�
اهة  بمست��ات  لالرتقاء  مسبقا ن  واإلنتاج�ة  ال�ن

ن  واالحتفاظ   للمؤسسة  و�مكن. بالموظفني
�
ي  تنظر  أن أ�ضا

اهة  محدد  استب�ان إجراء �ن ن  . لل�ن
�ة  الموارد   س�اسات  أن  ضمان ‒ ي   تنجح  الب�ش

ي   النظر   مع  المصالح،  تضارب  إشكال�ات  إدارة  �ن
 قطاع   ل�ل  حمراء"  "شارات  وضع  �ن

ي   معتادة  غ�ي   سلوك�ات  ظهور   مثً�: (  الجمارك   هيئة  قطاعات  من
  أو   له،  المقررة   اإلجازات  أخذ   عدم  أو   الموظف،  ت�فات   �ن

ات ي  تغ�ي
 . مناسبة استجابة آل�ات و��شاء ح�اته)  نمط �ن

ي   التدقيق   ضمان ‒ ن   المستمر   األمين ن   للموظفني وط  الدائم  است�فائهم  من  للتأ�د   دوري  �شكل  الحاليني  والمعاي�ي   األهل�ة  ل�ش
 . المهن�ة

 

 األداء إدارة/تقي�م

ي   والتط��ر   األداء  لتقي�م  مناسب  نظام  إ�شاء ‒ ن   المهين  المهن�ة   ال�فاءة  تع��ز   أجل  من  وذلك  الجدارة،  إ�   و�ستند   بالشفاف�ة  يتم�ي
اهة  مست��ات  أع�  ع�  والحث ن ي   المتوقعة  العمل  أداء  ومست��ات  المعرفة  متطلبات تحد�د   �جب  كذلك.  ال�ن

 منصب،  كل  �ن
ي   هل  التقي�م:   دورة  طوال  معه  الموظف  أداء   مناقشة  مع

ات  الموظف  �ستو�ن ي   المتوقعة  األداء  مؤ�ش
 �كن  لم  و�ذا   وظ�فته؟   �ن

ن  الفرصة منحه مع المناسب واألسلوب بالتوق�ت بذلك إبالغه يتم  فهل �ستوفيها،  أدائه؟  لتحسني
ات  تطبيق ‒ ،  ألداء  وشاملة  واضحة  مؤ�ش ن ات  ومنها   الموظفني ي   السلوك   مؤ�ش

اهة،  األخال�ت ن  الصالح�ات  من  الحد   أجل  من  وال�ن
ي  التقدي��ة   للتدقيق الالزمة المعلومات لتوف�ي   دقيق �شكل العمل�ة توثيق مع المدراء، بها  يتمتع اليت

�
 . الحقا

ن  مست��ات ل�ل المحتملة الوظ�ف�ة المسارات خ�ارات وضع ‒ ف، موظف،( الموظفني  . إلخ) مدير،  م�ش
 

ي  والتط��ر  التدر�ب
 المهين

  التدر�ب  توف�ي  مع ال�فاءات،  خرائط إ�  استنادا�  جمر�ي  قطاع  أو  دور  أو  منصب ل�ل التدر�ب الحت�اجات شامل تقي�م إجراء ‒
ي  األخالق�ات  تع��ز  برامج �شمل بما ( االحت�اجات ع� القائم

ي   المساواة لضمان التدر�ب فرص شفاف�ة وتأ��د  الجمارك) �ن
 �ن

ن  إتاحتها  ن  للموظفني  . المؤهلني
ي   التدر�ب  تقد�م ‒

اهة   مجال  �ن ن ي   واألخالق�ات  ال�ن
ي   عن  فض�ً   والمتوسطة،  العل�ا   اإلدارة  لموظ�ن

�ة،  الموارد   إدارة  موظ�ن  من  الب�ش
اهة إدارة  عمل�ات وترسيخ است�عاب أجل ن  . ال�ن

ي   التدر�ب  �شمل  بما   التدر�ب،  فعال�ة  تقي�م ‒
  ع�   المطلوب  التأث�ي   انتاج  لضمان  العمل،  أثناء  والتدر�ب  الدراس�ة  الفصول  �ن

ن  منفذيها، وأداء التدر�ب برامج تقي�م مع والفرد، المؤسسة أداء ي  التدر�ب عمل�ات وتحسني
 . النتائج ضوء �ن

 

ن  المساواة ن  بني  والتن�ع الجنسني

ن   رضا   ز�ادة   إ�   والتن�ع  المساواة  تع��ز   يؤدي ‒ ي   وانخراطهم  الموظفني
اهتهم  واالرتقاء  العمل  �ن ن   منع   س�اسة  تنف�ذ   و�جب.  ب�ن

ن  ي  التمي�ي
�ة الموارد  إدارة عمل�ات جميع  �ن ن  من موظف كل  حما�ة أجل من الب�ش  أو  الدين أو  اإلثن�ة أو  العرق أساس ع� التمي�ي
ي   بما (  اإلنجاب�ة  الحالة  أو   الجنس،

،  الموطن  أو   الصلة)،  ذات  الطب�ة  الحاالت   أو   الوالدة  أو   الحمل  ذلك  �ن  الخلف�ة  أو   األص�ي
 الرعا�ة  تقد�م  وضع�ة  أو   الطب�ة،  الحالة  أو   العقل�ة  أو   الجسد�ة  اإلعاقة  أو   العمر،   أو   النسب،  أو   واالقتصاد�ة،  االجتماع�ة

،  و/أو   الجنس�ة  واله��ة  الجن�ي   التوجه   أو   األمومة،  أو   األبوة   وضع�ة  أو   الزوج�ة،  الحالة  أو   العسك��ة،  الخدمة  وضع  أو   للغ�ي
   التسامح  وعدم  لمبادئها   االمتثال  وضمان  الس�اسة  هذە  تطبيق  مراقبة  الواجب  ومن.  الجن�ي   التعب�ي 

�
 السلوك�ات   مع  مطلقا

�ة ن  . والتنمر  والمضا�قات التمي�ي
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 المؤسس�ة والثقافة المعن��ات ٩-٣
 

ة  والجنس  العمر   مثل  الفرد�ة،  العوامل  عن  النظر   ب�ف ي   والثقاف�ة،  االجتماع�ة  للعوامل  �مكن  النفس،  وضبط  العمل�ة  والخ�ب  واليت
   تؤثر   أن  األخالق�ة،  والق�م   واألخالق  المعاي�ي   �شمل

�
ن   قرار   ع�  أ�ضا ي   باالنخراط  الموظفني

. األخالق�ة  المبادئ  مع  تتنا�ن   ممارسات  �ن
اضات  منظومة  أي  المؤسس�ة،  الثقافة  وتؤثر  ي   السائدة  والمعتقدات  والق�م  األساس�ة  االف�ت

ا�   المؤسسة،  �ن    تأث�ي
�
   واضحا

�
 ع�   و��حا

ي   الفاسدة  الممارسات   �شجع  الفاسدة  فالبيئة.  الفساد   تجاە  الجمر�ي   الموظف  موقف
ن   صفوف  �ن  وجه   ع�  الجدد   الموظفني

ي   بالخدمة  الموظف  فخر   وتع��ز   العال�ة  المعن��ات  ع�  والحفاظ  المؤسس�ة  بالثقافة  االرتقاء  �عّد   بينما   الخصوص،  �قدمها   اليت
ي  األهم�ة بالغ أمرا�  فيها، وتفان�ه

 . الجمارك هيئات نزاهة ع� الحفاظ �ن

 

ي  العل�ا  اإلدارة دور  ١-٩-٣
 المؤسس�ة والثقافة المعن��ات تع��ز  �ن

وع  قبل  المؤسس�ة  لبيئتها   تقي�م  إجراء  العل�ا   اإلدارة  ع�  �جب ي   ال�ش
اهة  برامج  تنف�ذ   �ن ن امها   يتج�  وسوف.  الفعالة  ال�ن ن   وسلوكها   ال�ت

ي   الصادق
ي   العل�ا   الق�ادة  وألسلوب.  الفساد   من  خال�ة  تنظ�م�ة  ثقافة  إرساء  �ن

اهة،  بأهم�ة  التع��ف  �ن ن ن   ومساندة  ال�ن  الموظفني
امهم  و�ثبات العال�ة،  باألخالق�ات  يتحلوا   ل�ي  معهم والتفاعل ن  لمستوى   الموظف  تجس�د   ط��قة  ع�  مبا�ش   تأث�ي   كق�ادات،  بها   ال�ت

اهة ن ي   والمساءلة  والمصداق�ة  الشفاف�ة  ع�  الحفاظ  العل�ا   اإلدارة  ع�  و�لزم.  المؤسسة  تطلبه  الذي  ال�ن
  كما   القرار،  اتخاذ   عمل�ة  �ن

ي   الحوار   ق�ادة  عليها   �جب
ن   صفوف  �ن ي   التقدير   تمنح  وأن  للمؤسسة،  األخالق�ة  الثقافة  ع�  الحفاظ  أهم�ة  حول  الموظفني  العلين

ن  اهة مست��ات �جسدون الذين للموظفني ن  . عال�ة ال�ن

 

 المؤسس�ة الثقافة تقي�م ٢-٩-٣

اهة  مستوى  فهم   إن ن ي   السائد   ال�ن
ي   س�ساعد   الجمارك  هيئة  �ن

ات�ج�ات  أفضل  تحد�د   �ن ن   المتاحة  االس�ت . المؤسس�ة  الثقافة  لتحسني
ي   االستعانة  و�مكن

ن   رضا   باستب�انات  العمل  بيئة  تقي�م  �ن  ونتائج  التدقيق  وتقار�ر   الخاص)،   القطاع  عمالء  ومنهم(  والعمالء  الموظفني
 مواطن   عن  عامة  لمحة  المخاطر   خرائط   وتوفر .  الفساد   مخاطر   خرائط   وترس�م  العمالء،  من  المقدمة  والشكاوى  التحق�قات

ي   الضعف
ي   معينة  وقطاعات  الجمرك�ة،  العمل�ات  �ن

ن  بما   الجمارك،   �ن
�
ة  القرارات  اتخاذ   من  �مك  منع   سبل  أفضل  �شأن  المستن�ي

ي .  ومعالجته  الفساد 
اهة  الفساد   مكافحة  جهود   تركز   أن  و�نب�ن ن ي   وال�ن ي   المجاالت   ع�  الجمارك  هيئة  تبذلها   اليت  عال�ة  تعت�ب   اليت

ن   إ�   الرام�ة  لإلجراءات  األول��ة  إعطاء  مع  المخاطر، ن   موقف  ق�اس  و�مكن.  النتائج  تحسني  و�عدە  وأثناءە  التوظ�ف  قبل  الموظفني
 . الفساد   مقبول�ة استب�انات مثل المتنوعة، البحث منهج�ات باستخدام

 

 العال�ة  المعن��ة والروح المستدامة المؤسس�ة الثقافة تع��ز  ٣-٩-٣

   يتسين   ال 
�
ن   الرابط  هو   ما   �عرف  أن   الفرد   للموظف  دائما ي   للمؤسسة،  العل�ا   والخطط  والواجبات)  المهام(  دورە  بني

 لن   الحالة  هذە  و�ن
 الزمالء   مع  وتفاعالته  عمله   اسلوب  ع�  مبا�ش   �شكل  يؤثر   قد   مما   تقدير،   من  �ستحقه  ما   تمنحه  العمل   جهة  بأن  الفرد   هذا   �شعر 

اك  �عّد   ولهذا .  الجمهور   وعامة  والعمالء ن   إ�ش    عن�ا�   مستمرة  بصورة  الموظفني
�
ور�ا  الثقة  بناء  أن  كما   المؤسس�ة،  الثقافة  لتط��ر   �ن

ور�ان  أمران   المست��ات  جميع  ع�  الشفاف�ة  وممارسة اهة  من  عال  مستوى  تط��ر   لضمان  �ن ن ي .  عل�ه  والمحافظة  ال�ن
 الصدد   هذا   و�ن

اهة ع�  للحفاظ أدوات  توف�ي  المهم من ن  . استدامتها  ع� الحفاظ أر�د  إذا  ال�ن

 

ن   مشاركة  تعت�ب  ي   مهمة  مسألة  المست��ات  جميع  ع�  الموظفني
 �جب  كما   الهيئة،  داخل  الفساد   لمكافحة  المناسبة  األ�شطة  تصم�م  �ن

ن   نزاهة  مستوى  لفهم  متينة آل�ات  اعتماد  اهة.  الموظفني ن ن   ترق�ة  �شأن  القرار   اتخاذ   عند   الحاسمة  العوامل  إحدى  �ي   وال�ن  الموظفني
ي   ونقلهم،

م  السلوك  هو   المتوقع  السلوك   بأن  والزمالء  العل�ا   اإلدارة  تقرّ   أن  و�نب�ن ن اهة  بمعاي�ي   المل�ت ن  محاسبة  وجوب  مع  العال�ة،  ال�ن
ن  ي  يتورطون الذين الموظفني

 . أخالق�ة غ�ي  ممارسات �ن
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ن   معن��ات  تع��ز   ع�  �ساعد   ورؤ�تها   المؤسسة  لمهمة  الواضح  الفهم  فإن  أخرى،  ناح�ة  ومن ي   المهم  ومن.  الموظفني
 الصدد   هذا   �ن

ام  فيها   �كون  ظاهرة  مرئ�ة  جمرك�ة  ثقافة  بناء ورة  مع  القاعدة،  هو   المتبادل  االح�ت ي   السلوك  تأثر   ك�ف�ة  مراعاة  �ن
ن   األخال�ت  للموظفني

،  الزي  شكل  مثل  ظاه��ة،  بعوامل  وروحيتها،   وشعارها   ورمزها   الجمارك،  و�ش�د   الجمارك،  ومتحف  الرتب،  شارات  ونظام  الرس�ي
 . الخ

 

اهة لحما�ة السلوك�ة الجوانب ٤-٩-٣ ن  الجمرك�ة ال�ن

 غالب�ة  من  المتوقع  هو   الفاسد   السلوك  �صبح  إذ   المناسبة،  الحلول  إ�جاد   الصعب  من   �كون  واسع،  نطاق  ع�  الفساد   ينت�ش   عندما 
ن  ي .  الموظفني

اهة  معالجة  �مكن  ال   المرحلة،   هذە  و�ن ن  اعتماد   إ�   المنشود   التغي�ي   �حتاج  بل  الفردي،  المستوى  ع�  بحلول  ال�ن
ي   والتنم�ة  التعاون  منظمة  أجرتها   دراسة  و�ش�ي ٣٠.  بالسلوك�ات  تحد�دا�   تعين   س�اسات

  السلوك   بصائر   أن  إ�   االقتصادي  الم�دان  �ن
ن  تدمج :  جانبني ن  مهمني

اهة أوً�، ‒ ن ي  خ�ار  ال�ن
ي  التفك�ي  ع� قائم أخال�ت

 الفردي؛ األخال�ت
‒ ،

�
ان واألقران المجتمع يؤثر  ثان�ا  . الفرد  نزاهة ع� والزمالء والج�ي

 

اهة س�اسات صناع �دمج ن ن  ال�ن ن  هذين  ومخاطر   دينام�ك�ات بني   مراعاة  شأن  ومن ٣١. وفعالة حديثة  س�اسات إعداد  بغرض الجانبني
اهة  بالفساد   يتعلق  ف�ما   السلوك"  "بصائر   مفهوم ن  وضع  ع�  و�ساعدهم  اإل�سان  سلوك�ات  فهم  ع�  القرار   صناع  �عاون  أن  وال�ن

 . االمتثال عدم مخاطر  من  وتخفف السلوك تغي�ي  ع� �شجع  س�اسات

ي  مقار�تان هناك
اهة:  س�اسات ع�  السلوك بصائر  تطبيق �ن ن  ال�ن

ي  النظر  إعادة -١
اهة س�اسات �ن ن اهة نظم وتصم�م القائمة ال�ن ن ي   لل�ن

 . السلوك�ة األدلة ضوء �ن

ن   أو   المخالف،  السلوك  مزالق  أحد   لعالج  محددة  تدخالت  تصم�م  -٢ ،  معتمدة  س�اسات  تحسني
�
 سلوك�ات   تفع�ل  أو   حال�ا

 . ٣٢مرغ��ة  معينة

ي   السلوك  بصائر  ي   تنجح  اليت
ي   النتائج  نفس  تحقق  لن  معينة  بيئة  �ن

ورة،  أخرى  بيئة  �ن  األخالق�ة   االعتبارات  تعد�ل  �لزم  ألنه  ذلك  بال�ن
ي   المناسبة  الس�اسات  �ي   ما   تحد�د   إ�   �حتاج  السلوك  بصائر   تطبيق  أن  ذلك  إ�   �ضاف.  الس�اق  مع  تتالءم  ل�ي    من  التدخل  يتم  اليت

ي   الس�اسات�ة   التدخالت  هذە  تكي�ف  يتم  ذلك  و�عد   التدخالت،  هذە  آثار   وتحد�د   النتائج  ق�اس  ثم   ومن  خاللها،
.  النتائج   ضوء  �ن

وري  ومن٣٣ ي   السلوك   بصائر   تحد�د   ع�   �عمل  ف��ق  �شك�ل  لذلك  ال�ن ي   السائدة  البيئة  مع  تتما�ش   اليت
.  المعن�ة  الجمارك  هيئة   �ن

ي  االستعانة الجمارك و�ستطيع
ن  الجهود  هذە �ن ة المعرفة إ�  حاجتها  لسد  باأل�اد�ميني  . الخب�ي

 

 الج�دة  الممارسات ع� أمثلة

ن  رضا  استب�انات •  والعمالء الموظفني
 االستشار�ة اإلدارة  وممارسات الفعالون الموظفون •
ن  المكلفة الخاصة المشار�ــــع  فرق • اهة  بتحسني ن  ال�ن
 األداء/االنضباط  إدارة إطار  •
ات ومراجعة رصد  نظم • اف معدالت  مثل المعن��ات، مؤ�ش ن ن  است�ن  العمل عن التغ�ب ومعدالت  الموظفني
اهة  بمبادرات العمالء توع�ة • ن ي  ال�ن

 الجمارك هيئة �ن
ي  والتكافؤ   اإلنصاف ع� القائمة اإلدار�ة الممارسات •

 اإلجراءات  �ن
اهة  انتهاك حاالت  وق�ع عند  فور�ة إجراءات اتخاذ  • ن  ال�ن

 
٣٠ 2019 Kumanayake,  
ي  والتنم�ة  التعاون منظمة ٣١

 د ٢٠١٧  ،االقتصادي الم�دان �ن
ي  والتنم�ة  التعاون منظمة ٣٢

 ٢٠١٨  ،االقتصادي الم�دان �ن
٣٣.al et .L Haynes,   



    

 

 

56    

ي  لل�شف االستعداد  •  بالفساد المتعلقة التحق�قات نتائج عن العلين
ي  التقي�م  عمل�ة لتنف�ذ  االستعداد  •

ها  الذايت اهة أ�شطة من وغ�ي ن  الدول�ة  ال�ن
ن  مشاركة • ي  الموظفني

اهة المتعلقة المبادرات �ن ن  بال�ن
 ج�دة عمل كجهة  الهيئة سمعة •
ن  �شأن فعالة إجراءات اعتماد  •  المخالفات" عن "المبلغني

 

 

 الخاص القطاع مع العالقة ١٠-٣
 

 قوي  تعاون إطار  ١-١٠-٣

اهة  تع��ز   جهود   نجاح  مفتاح  يتمثل ن ي   الفساد   ومكافحة  ال�ن
ن   المتبادلة  الثقة  إقامة  �ن ن   بني  تتمثل   ما   وعادة.  والخاص  العام  القطاعني

ي   األو�   الخطوة
   تعّد   و�ي   بانتظام،  والتشاور   للمشاركة  آل�ة  إ�شاء  �ن

�
طا    �ش

�
ا�ة  إلقامة  مسبقا ن   تعاون�ة  �ش  والقطاع  الجمارك  هيئات  بني

ي   مناخ  تهيئة  ع�  �شجع  ح�ث  الخاص،
ن   تعاوين  وس�اسات   أهداف  وضع  باتجاە  التحرك  وتق��ة  والمل��ة،  المسؤول�ة  بتقاسم  يتم�ي

اهة  تع��ز   إ�   تر�ي   مستدامة  و�رامج ن  حول  اآلراء  توافق  إ�   التوصل  ع�  ذلك  �ساعد   وكذلك.  الفساد   أشكال  جميع  ومكافحة  ال�ن
 توقعات  مع  و�جراءاتها   اإلدارة  خطة  بمواءمة  للجمارك  السماح  خالل  من  و�دارتها   الناشئة  المشا�ل  واستباق  اإلصالح،  أول��ات

ي  اإلطار  هذا  إل�شاء المتبادل، للتعاون اتفاق أو  تفاهم،  مذكرة استخدام شأن ومن. األعمال قطاع ومطالب واحت�اجات
 أن التعاوين

ي   لالنخراط  الخاص  القطاع  أمام  المجال  تفتح  منصة  يتيح
ك  �شكل  �ن ي   مش�ت

 بط��قة  العمل�ة  لهذە  والرصد   والتعاون  التخط�ط  �ن
ن  المتبادلة والتنب��ة الشفاف�ة ز�ادة ع� ذلك وس�ساعد .  وفعالة متسقة  . الخاص والقطاع الجمارك بني

 

 الجودة)( الخدمة مواثيق ٢-١٠-٣

 فعال  �شغ�ل  نظام  إل�شاء  مف�دة  انطالق  نقطة  توفر   أن  تطب�ق�ة،  رصد   آل�ة  بوصفها   الخدمة،  مواثيق  و/أو   األداء  لمعاي�ي   �مكن
ي   وكفء

ي   المف�د   من  �كون  وقد .  الجمارك  �ن
 استب�ان  خالل  من  راجعة   تغذ�ة  ع�  الحصول  النظم  من  الن�ع  هذا   و�دارة  إ�شاء  س�اق  �ن

اهة  مدركات  حول  محددة  باستب�انات  استكمالها   مع  التشغ�ل،  وفعال�ة  األداء  جودة  عن  تصوراتهم  حول  العمالء ن ي   ال�ن
.  الجمارك  �ن

  والقناعة  بالمل��ة  شعورا�   بدورە  �غرس  بما   العمالء،  خدمة  ميثاق  بموجب  ق�اسها   ليتم  والتوق�ت   للجودة  معاي�ي   إضافة  كذلك  و�مكن
ي  بالمزا�ا  ا�ات من جنيها  �مكن اليت  . البناءة ال�ش

ي   كما   المعن�ة،  األطراف  ل�ل  م��   �شكل   واتاحتها   واإلجراءات  بالعمل�ات  المتعلقة  المعلومات  جميع  ��ش   و�جب
 تكون   أن  ينب�ن

ي  الس�اسات  . وشفافة واضحة الجمر�ي  التخل�ص إجراءات ع� مؤثر  دور  لها  اليت

 

اهة ع� التدر�ب ٣-١٠-٣ ن  الخاص  للقطاع ال�ن

   دورا�   والتوع�ة  التدر�ب  برامج  تؤدي
�
ي   أساس�ا

ي   الفجوة  وسد   الفهم  تق��ب  �ن
. الثقة  نقص  احتماالت   ع�  والقضاء  النظر،  وجهات  �ن

كة  الو�ي   بناء  وجلسات  الخاص،  القطاع  تدر�ب  جلسات  ع�  هذا   و�نطبق كاء  مع   بالتعاون  المش�ت  مما   الخاص،  القطاع  من  ال�ش
ن   �ع�ي     الجانبني

�
تبة  واآلثار   منهما   كل  ألدوار   أوضح  فهما  اآلخر،  الطرف  واقع  معاينة  خالل  من  وذلك  قرارات،  من  يتخذانه  ما   ع�  الم�ت

ا�   الفرد   يرافق  ح�ث(  الوظ�ف�ة  التوأمة  أسلوب  ع�ب   مث�ً  )  عمله  اثناء  له  نظ�ي ي   متبع  هو   كما   اليو�ي
 األعضاء  الجمرك�ة  الهيئات  بعض  �ن

ي 
   األ�شطة  هذە  وتؤدي٣٤.  العالم�ة  الجمارك  منظمة  �ن

�
جمة  �ضمن  الذي  الج�   دور   أ�ضا ن   للتفاهم  الفعالة  ال�ت ن   بني  ع�   الطرفني

 ومنتد�ات  االستشار�ة  الفرق  تكون  أن  �مكن  ذلك،   إ�   و�اإلضافة.  التنف�ذي  المستوى  ع�  عمل�ة  إجراءات   إ�   الس�اسات  مستوى
اك مف�دة  المتعددين المصلحة أصحاب ة معه العمل خالل من الخاص القطاع إل�ش  . األجل ط��لة عالقات وتط��ر  مبا�ش

 
ن   الو�ي  بناء جلسات انظر ٣٤ ي  األعمال  وقطاع  الجمارك  بني

ي  الواردة كندا   �ن
 . )2( الملحق  �ن
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ي 
ي   وتوعيته  الخاص  القطاع  تدر�ب  من  الرئ��ي   الغرض  �كون  أن  ينب�ن

اهة  مجال  �ن ن ي   المتمثل  العام  الهدف  دعم  هو   ال�ن
 الثقة  بناء  �ن

اهة ثقافة وتع��ز  ن ي  ال�ن
 . الجمر�ي  العمل و�يئة الجمارك  �ن

 

كة العمل فرق ٤-١٠-٣  الفساد  لمكافحة المش�ت

كة  ه�كل�ة  إ�شاء  �مكن ن   مش�ت ن   تضم   الخاص  والقطاع  الجمارك  بني ن   ممثلني ن   من  موثوقني اهة   حما�ة  ع�  العمل  أجل  من  الجانبني ن  ال�ن
ك   مرصد   بمثابة  ولتكون  الفساد،  ومكافحة اهة  مش�ت ن  الخاص  القطاع  مشغ�ي   من  الواردة  الشكاوى  توح�د   اله�كل�ة  لهذە  و�مكن .  لل�ن
ي 

ي   أو   الجمارك  داخل  سواء  فاسدة،  ممارسات  يواجهون  الذين  الجمارك  وموظ�ن
 الشكاوى   مع  اله�كل�ة  تتعامل  ولن.  الخاص   القطاع  �ن

 المتبادلة  االهتمامات  يرا�ي   بما   الممكنة  الحلول  و��جاد   اإلشكال�ات  تكمن  أين  لتحد�د   المشا�ل  تحل�ل  �مكنها   ول�ن  بنفسها،
، ن    �مكنها   كما   للطرفني

�
ن   العالقات  وتحل�ل  الفساد،  مكافحة  تداب�ي   أثر   تقي�م  أ�ضا اهة   منظور   من  الخاص  والقطاع  الجمارك   بني ن .  ال�ن

ي   المستجدات  دراسة  �مكنها   الق�مة،   من  الم��د   وإلضافة
اح  مع  المتنوعة،   اشتغاله  وأسال�ب   الفساد   اتجاهات  �ن  تداب�ي   اق�ت

ي   بما   لمكافحتها،
كة،  استشار�ة  لجان  إ�شاء  ذلك   �ن  بغرض   المصلحة  أصحاب  من  األطراف  متعددة  أو   ثنائ�ة  طوع�ة  ومبادرات  مش�ت

ي   العمل
ن   المتبادلة  بالموافقة  تح�ن   حلول  وتط��ر   التعاوين كة،  عمل  خطط  ووضع  األطراف،  بني ا�ات  و�قامة  مش�ت  . األجل  ط��لة  �ش

 

 والمساءلة اإلبالغ آل�ات ٥-١٠-٣

 مصادر   تصبح  أن  التجار�ة،   واالتحادات  الم�ف�ة  المؤسسات  مثل   األخرى،  الثالثة  واألطراف  الجمهور   وعامة  للتجار   �مكن
ي   النقاط  بأضعف  يتعلق  ف�ما   محتملة  معلومات

 المعلومات   توف�ي   ت�س�ي   و�مكن.  فيها   الفعل�ة  الفساد   حاالت   أو   المعن�ة  المؤسسة  �ن
نت  ع�ب   الراجعة  والتغذ�ة  للشكاوى  نظام  و/أو   ساخن  خط  و��شاء  اله��ة   عن  ال�شف   عدم  ضمانات  خالل  من وري  ومن.  اإلن�ت  ال�ن

ي   وعادل  شامل  تحقيق  إجراء
ي .  للجميع  وواضح  فعال  �شكل  الهيئة  �ستج�ب  وأن  الواردة،  المعلومات  �ن

ي   أن  و�نب�ن
 نتائج   تف�ن

اهة  برامج  مراجعة  إ�   التحق�قات ن ي   وتحل�ل  تقي�م  ع�ب   الحال�ة  ال�ن
   الشكاوى  ألوسع  إضا�ن

�
 الخطط  ع�  تعد�الت  إدخال  مع  شيوعا

 . االقتضاء  عند  بها  المعمول

 

ن  ٦-١٠-٣  االمتثال ع� الخاص القطاع تحف�ي

 فرق   ومبادرات  والتوع�ة  التدر�ب  مثل   متنوعة،  برامج  ع�ب   الخاص  القطاع  مع  ومستمرة  متسقة  مشاركة   ع�  الحفاظ  المهم  من
كة،  العمل ا�   تحقق  ما   نادرا�   المنتظمة  غ�ي   اللقاءات  أن  إذ   المش�ت    مؤثرا�   تغي�ي

�
ها   الجار�ة  التفاعالت  نتائج  و�استخدام.  ودائما  من  وغ�ي

ات   لإلجراءات   الخاص  القطاع   استجابة  لطرق  المستمر   والتقي�م  الرصد   تجري  أن  الجمارك  لهيئات  �مكن  الموضوع�ة،  المؤ�ش
 . لها  وامتثاله الجمرك�ة

ئ  أن الجمارك هيئة ع� �جب ن  لت�س�ي  الالزمة الظروف تهيي  هذە ألن الخاص، القطاع  طرف من الطو�ي  االمتثال مستوى وتحسني
ن   المقار�ة ي .  وال�فاءة  التكلفة  بفعال�ة  تتم�ي

ن   و�ن ي   حني
 ع�   الخاص  القطاع  مساعدة  �مكن  فإنه  ب�امة،  االمتثال  عدم  مع  التعامل  ينب�ن

ن   آل�ة  خالل  من  االمتثال ،   ومكافأة  االمتثال  لتحف�ي ن ،  التخل�ص  و���ــــع  تبس�ط  ع�ب   مث�ً   الممتثلني  عمل�ات   عدد   وتخف�ض  الجمر�ي
،  التفت�ش وعات  ودعم  الجمر�ي ة  الم�ش ائب،  الرسوم  سداد   بتسه�الت  والمتوسطة  الصغ�ي  الطوع�ة  اإلفصاحات  و�رامج   وال�ن

ن   للتجار     الممتثلني
�
   العم�ل  �كشف  عندما   و�المثل،  ٣٥. طوعا

�
 ع�   العق��ة  مراجعة  �جب  مقصودة،  غ�ي   لمخالفة  ارتكابه  عن  طوعا

 الصلة   ذات  األدوات  مع  يتما�ش   و�ما   االقتضاء  عند   عنها،  التنازل  أو   حد   أدين   إ�   تقل�لها   إمكان�ة  مع  حدة،  ع�  حالة  كل  أساس
 . العالم�ة التجارة العالم�ة/منظمة الجمارك بمنظمة الخاصة

ن   مثل  المصلحة،  أصحاب  مختلف  تصن�ف  �مكن  ذلك،  إ�   باإلضافة ،  المخلصني ن    الجمركيني
�
 مما   شفافة،  تصن�ف  آلل�ة  وفقا

ها   الحوافز   لهذە  و�مكن.  الطو�ي   االمتثال  ع�   س�شجعهم ي   الجمارك  هيئات  و�ساعد   الطو�ي   االمتثال  ت�ّ�   أن  وغ�ي
ن   �ن  قدراتها   ترك�ي

ن  غ�ي  العمالء ع� المحدودة ي  تورطهم يرجح الذين الممتثلني
 . الفاسدة الت�فات �ن

 
 أ ٢٠١٤ العالم�ة،  الجمارك منظمة ٣٥
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 الخاص  للقطاع سلوك مدونة ٧-١٠-٣

   تحد�دا�   تضم  الخاص  للقطاع  السلوك  قواعد   مدونات  اعتماد   من  االستفادة   �مكن
�
،  السلوك  لمعاي�ي   واضحا ي  بغرض  وذلك  المهين

ي   والمساعدة  والمساءلة،   المسؤول�ة  من  مناسب  مستوى  قبول  ع�  الخاص  القطاع  �شجيع
.  وتنف�ذها   العمل�ة  الحلول  تحد�د   �ن

   المدونات  هذە  وتؤدي
�
ي   الخاص  القطاع  بمسؤول�ات  تتعلق  أنها   ح�ث  من  والس�اسة  الدل�ل  دور   أ�ضا

 أن  و�مكن.  الفساد   مكافحة  �ن
 عواقب  المدونة  تتضمن  أن  و�جب.  لها   باالمتثال  والتعهد   السلوك  قواعد   مدونة  ع�   التوقيع   الخاص  القطاع  أطراف  من  �طلب

ي   االنخراط  عق��ات  مثل   االنتها�ات،
ي   الس�ي   عن  الخاص  القطاع  أطراف  لردع  كف��ً   �كون  مما   الفاسد،  السلوك  �ن

 معاملة   لتل�ت
وعة  غ�ي  وسائل ع�ب  الجمارك من تفض�ل�ة  . م�ش

 

 الج�دة  الممارسات ع� أمثلة

 العمالء رضا  استب�انات •
 الرسم�ة  التعاون اتفاقات تطبيق •
 العمل�ة االستشار�ة اآلل�ات تطبيق •
كة العمل فرق إ�شاء • ن  المش�ت اهة قضا�ا  لمعالجة األعمال وقطاع الجمارك  بني ن  ال�ن
 الفساد ادعاءات عن لإلبالغ نظام وتع��ز  وضع •
ا�ة و�رامج ترتيبات •  والتوع�ة التجار�ة ال�ش
ن  للعمالء الفعالة  المسح عمل�ات •  المرخصني

 

اهة  لتع��ز  الجما�ي  العمل -٤ ن  ال�ن

   العالم�ة   الجمارك  منظمة  دعت
�
ا�ات  إقامة  إ�   دائما اهة،  وتع��ز   الفساد   مكافحة  أجل  من  ال�ش ن ا�ة  س�ما   وال   ال�ن  القطاع   مع  ال�ش

ن   النحو   ع�  وذلك  الخاص، ي   المبني
ا� .  المعدل  أروشا   إعالن  �ن ي   والمجتمع  الخاص  والقطاع  الدول�ة  المنظمات  �ستخدم  ما   وكث�ي

 المدين
"  "العمل  مصطلح ي   الجما�ي   والعمل.  مختلفة"  "بط��قة  الفساد   مكافحة  إ�   �س�  مقار�ة  بوصفه  الجما�ي

 الموسع  مفهومه  �ن
ي  والمجتمع الدو�ي  التعاون ومنظمات العام والقطاع الخاص القطاع �ي  −رئ�س�ة، قطاعات أر�عة �شارك معناە

ي  ،−المدين
 تنف�ذ  �ن

كة  مبادرات ي .  مش�ت
،  الس�اق  و�ن  التجارة،  عالم  أطراف  جانب  إ�   و�شملون،  الخاص،  القطاع  �مثلون  العمالء  معظم  فإن  الجمر�ي

ن  ن  المخلصني كات الجمركيني هم الشحن، ووكالء النقل و�ش ة �عملون ممن وغ�ي  ضحا�ا  بعض أن ذلك إ�  �ضاف. الجمارك مع مبا�ش
 . الفساد  مكافحة  شبكات إ�  لالنضمام يتقدمون قد  الفاسدة الممارسات

ي   الحاسمة  المبادئ  أحد   باعتبارە  الجما�ي   العمل  تحد�د   تم
اهة،  عمل  خطة  تنف�ذ   �ن ن    أوردنا   وقد   ال�ن

�
حا ي   دورە  ألهم�ة  �ش

 عمل�ة  �ن
اهة  تط��ر   دل�ل  من  الرابع  الجزء  ضمن  التنف�ذ  ن ي .  ال�ن

،  العمل  ماه�ة  نوجز   الدل�ل،   من  القسم  هذا   و�ن  الممكنة  والس�اقات  الجما�ي
ي  والحواجز  العمل�ة، وجوانبه العتمادە، ي   والقضا�ا  يواجهها، اليت ن  اليت  . إ�جاب�ة تطورات تحقيق أر�د  إذا  فيها  النظر  يتعني

ي   الجما�ي   العمل  لمبادرة  و�مكن
 بمكافحة   المختصة  الدولة  هيئات  مع  ال��ط  خالل  من  العام  القطاع  مع  تتعاون  أن  الجمارك  مجال  �ن

ها   الفساد  ن   التعاون  يوفر   أخرى،  جهة  ومن.  المعن�ة  الحكوم�ة  الوكاالت   من  وغ�ي  لالستفادة  فرصة   المختلفة  الجمارك  هيئات  بني
ي   الدو�ي   الجانب  من

ي   المجتمع  دعم  ع�  الحصول  �مكن  كذلك.  المحل�ة  الفساد   مكافحة  إجراءات  تطبيق  �ن
 تثق�ف   خالل  من  المدين

 . االجتما�ي  التواصل وشبكات اإلعالم وسائل ع�ب  الناس

 

 التع��ف – الجما�ي  العمل

"  "العمل  مصطلح  استعمال  �ختص  وتنفذە   تنظمه  الذي  العمل  أشكال  جميع  و�شمل  المجتمع�ة،  والمنظمات  بالحركات  الجما�ي
كة  أهداف  لتحقيق  األفراد   من  مجموعة تبة  والمكاسب  المنافع  وتقاسم  مش�ت  المفهوم  بهذا   المعن�ة  البحوث   ركزت  وقد .  عليها   الم�ت
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�
،  العمل  بحوافز   المتعلقة  النوا�ي   ع�  تقل�د�ا وط  الجما�ي ن   بالتنسيق  المتعلقة  والمشا�ل  التعاون،  و�ش  تعبئة  وقضا�ا   األعضاء،  بني
 ٣٦. الموارد 

"  "العمل  مفهوم  �ش�ي  ي   األعمال  إ�   الجما�ي ك  جما�ي   هدف  أو   غرض  تحقيق   نحو   الجماعات  و/أو   األفراد   ينفذها   اليت .  مش�ت
ي .  ومصالحها   المعن�ة  األطراف  دوافع  إ�   الجما�ي   العمل  مبدأ   و�ستند ٣٧

وري،  من  أو   المف�د،   من  �كون  الحاالت   بعض  و�ن  ال�ن
كاء  دائرة  تجاوز  ي   آخ��ن  مصلحة  أصحاب  وضّم   المعتادين  ال�ش

ك  العمل  �ن  بوسعهم   أن  رغم  عادة  تجاهلهم  يتم  ممن  المش�ت
ي  المساعدة

 . الفساد  مكافحة �ن

 الفساد ومكافحة الجما�ي  العمل

ن   للتعاون  ومستدامة  تعاون�ة  عمل�ة  بأنه  الفساد   لمكافحة  الجما�ي   العمل  الدو�ي   البنك  معهد   �صف .  المصلحة   أصحاب  بني
  الفساد  بمكافحة يتعلق ف�ما  المصطلح هذا  و�ستخدم٣٨

�
ي  مبتكر  نهج إ�جاد  ع� الحرص من انطالقا

 . الفساد  مسألة مع التعامل �ن

ا�  �ر   الس�اس�ة   اإلرادة  نقص  بحجة  �ستعان  ما   كث�ي  فشل   أن   ع�  تدل  البحوث  ل�ن  الفساد،  مكافحة  جهود   نتائج  محدود�ة  لت�ب
ن   انحصار   إ�   يرجع  الفساد   مكافحة  مبادرات  من  العد�د  ك�ي ي   ال�ت

اف  أسال�ب  �ن   وأن  أسفله،  إ�   التنظ��ي   الهرم  أع�  من  والرقابة  اإل�ش
ي  الفساد  لمكافحة فعال�ة األ���  اإلصالحات

ات�ج�ات تتضمن أن ينب�ن ي  اس�ت
، �ن ن  . و�العكس القاعدة إ�  القمة من االتجاهني

   قادر   الجما�ي   فالعمل
�
ي   اإلسهام  ع�  أ�ضا

 مكافحة  إلصالحات  مطالب  إ�جاد   خالل   من  وذلك  المطل��ة،  الس�اس�ة  اإلرادة  بناء  �ن
ي   وخاصة  القمة،  إ�   القاعدة  من  الفساد 

 أو   االجتماع�ة  الدينام�ات  أهم�ة  ع�  الضوء  النظ��ة  الفكرة  هذە  و�سلط.  الجمارك  �ن
ي   بما   الجماع�ة،

ي   الثقة  دينام�ات  ذلك  �ن
،  �ن ي   الغ�ي  من   باعتبارە  إل�ه  ينظر   الفساد   أن  وتضمن  الالئق  غ�ي   السلوك   بقبول  �سمح  واليت

ي   الطب�ع�ة األمور 
راته وله معينة، س�اقات �ن ي  به الخاصة م�ب  .٣٩ف�ه المتورطون يتبناها   واليت

 الجما�ي  للعمل  المع�قة الحواجز 

ي   المزا�ا   من  العد�د   الفساد   لمكافحة  الجما�ي   العمل  يوفر     تصطدم  قد   اليت
�
 ضمان   أجل  من  توقعها   يتوجب  معينة  بحواجز   أ�ضا

  وعدم  والتكلفة،  الحوافز،  إ�   واالفتقار   الس�اس�ة،  اإلرادة  منها:   متعددة،  عوامل  ع�  الحواجز   هذە  و�شتمل.  أفضل  نتائج  تحقيق
   المست��ات  أع�  ع�  الس�اس�ة  اإلرادة  إ�   االفتقار   �عزى  وقد .  والمحس���ة   األقارب  ومحاباة  النتائج،  ضمان

�
 صع��ة   إ�   أح�انا

،  المجتمع  أمام  عامة  مؤسسة   مساءلة ي
ي   لهم  مصلحة  الس�اسيون  القادة  يرى  ال   قد   أو   المدين

 الفساد،   لمكافحة  تحالف  إ�   االنضمام  �ن
ي   الهش  االستقرار   ع�  لخشيتهم  أو   شخص�ة  ألسباب  إما   وذلك

 و�ي   المحتملة،  العنف  أعمال  �سبب  للخطر   وتع��ضه  البالد   �ن
   بها   مرت  قد   بالدهم  تكون   قد   تج��ة

�
 ينطوي   المبادرات  هذە  بعض  أن  إذ   التكلفة،  عائق  هو   إل�ه  �شار   الذي  اآلخر   والعائق.  سابقا

ي   االستثمار   ع�
ي   آخر   عائق  كذلك  و�نشأ ٤٠.  والوقت  والمال�ة  الماد�ة  الموارد   �ن

ي   والعشائر   العرق�ة  الجماعات  تعدد   حالة  �ن
 البلد،   �ن

   �غ�ب قد  ح�ث
�
ة أو  العرق�ة الجماعة مصالح خدمة من بد�ً  العام الصالح بتع��ز  االهتمام عموما  . العش�ي

ي 
ن   و�ن ي   الحواجز   بوجود   اإلقرار   �جب  حني ي   دون  تحول  اليت ،  العمل  تبين    المف�د   من  الجما�ي

�
ي   التفك�ي   أ�ضا

 المتاحة  والوسائل  الفرص   �ن
ي   ذلك  �ستد�ي   ح�ث  المبادرات،  هذە  إلطالق  المناسب  التوق�ت  انتقاء  المهم  من  كذلك.  عليها   للتغلب

  القدرة  األح�ان  بعض  �ن
ي   النظر   إعادة  ع�

ي   المستصوب  من  ول�س.  االنتخابات  حالة  مثل  فردي،  حدث  أو   معينة  أزمة   تج��ة  �ن ي   المواجهة  أسلوب  تبين
 �ن

اك  مسا�ي  ي   األطراف  إ�ش ددة  رسم�ة  مؤسسة  كانت  فإذا   بالمبادرة،  تحد�دا�   مهتمة  تكون  ال   قد   اليت ي   م�ت
  من   االئتالف،   إ�   االنضمام  �ن

 المؤسسة  أهداف  مع  متسقة  تكون  قد   التحالف  أهداف  أن  كما   أهدافها،  تحقيق  لها   سيتيح  الفساد   من  الحد   بأن  توعيتها   األفضل
ور�ة  تصبح  قد   المواجهة  ل�ن.  المعن�ة ي   �ن

ي   التفك�ي   �جدر   قد   كما   األمور،  لتح��ك  الظروف  بعض  �ن
ن   الجمع  �ن ي   بني  المواجهة   نه�ب

ة  وتتمثل.  واإلقناع ن ي   الجما�ي   العمل  م�ي
ي   والمجتمع  الحكومة(  المعن�ة  األطراف  من  العد�د   حشد   ع�  قادر   أنه  �ن

 والقطاع  المدين
  جاذب�ة  ول��ادة.  الثقة  لبناء  فرصة  بدورە  يتيح  قد   الذي  األمر   للتواصل،  فرصة  ومنحهم  واحدة،  طاولة  حول  للجلوس  الخاص)
ي   والمتمثلة  مزا�اها،  إثبات  يتوجب  المبادرة،

  من  متنوعة  طائفة  و�تاحة  المعلومات،  وتبادل  الشبكات،  و�قامة  المتبادل،   الدعم  �ن
 . ٤١الموارد

 
٣٦ collective/-fr/encyclopedie/action.universalis.http://www )٢٠٢٠/ ١١/ ٢٢  اطالع:  آخر  تار�ــــخ ( 
٣٧ 2015 ,.M Chêne,and  B Wheatland,    
٣٨ 2008 ,Institute Bank World  
٣٩  2015 ,.M Chêne,and  .B Wheatland,   
٤٠ 2014 Action, Collective Through Corruption of Risks the Mitigating ,.G Aiolfi,  
ي  والتنم�ة  التعاون منظمة ٤١

 ٢٠٢٠  ،االقتصادي الم�دان �ن

http://www.universalis.fr/encyclopedie/action-collective/
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 الفساد  بمكافحة المعن�ة الدولة هيئات مع التعاون ١-٤
 

 الخارج�ة الرقابة مع العالقة ١-١-٤

ام  ضمان  ع�  الداخل�ة  الرقابة  وحدات  تعمل ن اهة  وحما�ة  والداخل�ة  والمؤسس�ة  القانون�ة  اإلجراءات  بتنف�ذ   االل�ت ن ي   ال�ن
 الهيئة،   �ن

 ومقاضاة   ف�ه  والتحقيق  الفساد   منع  عن  المسؤول�ة  الخارج�ة،  الرقابة  وكاالت   أو   للدولة،  التابعة  الفساد   مكافحة  هيئات  تتو�   بينما 
 المتعلقة  الجنائ�ة  التحق�قات  إلجراء  واسعة  قانون�ة  بصالح�ات   الخارج�ة  الرقابة  جهات  وتتمتع.  ككل  الدولة  مستوى  ع�  مرتكب�ه
ي   المعتمدة  التشغ�ل�ة  باإلجراءات  محدودة  معرفتها   ول�ن  العموم�ة،  الوظ�فة  استغالل  وسوء  بالفساد 

 والهيئات   الوكاالت   مختلف  �ن
ا�   الجمارك  فإن  و�المقابل،.  الجمارك  هيئة  مثل  الفرد�ة،  الحكوم�ة ي   مق�دة  تكون  أو   الالزمة،  الصالح�ات   إ�  تفتقر   ما   كث�ي

 قدرتها   �ن
ي .  معقدة  أو   النطاق  واسعة  تحق�قات  ب�جراء  تكلف  عندما   المعلومات  إ�   الوصول  ع�

 الرقابة   وكاالت   تجتمع  المطاف،   نها�ة  و�ن
كة  مصلحتها   حول  الخارج�ة  والرقابة  الداخل�ة ي   المش�ت

ك  وهدفها   العموم�ة،  الوظ�فة  استغالل  وسوء  الفساد   مكافحة  �ن ي   المش�ت
 �ن

 . ف�ه والتحقيق وكشفه الفساد  منع

ي   اإلطار   و�عد 
ي   القانوين    عن�ا�   به  المعمول  الوطين

�
ي   حاسما

 لوكاالت   الممنوحة  والقدرات   االختصاصات  �حدد   ألنه  الصدد   هذا   �ن
   دورا�   له  أن  كما   الخارج�ة،  الرقابة

�
ي   رئ�س�ا

ن   التعاون  شكل  تحد�د   �ن ي .  والخارج�ة  الداخل�ة  الرقابة  بني
 تتمتع   البلدان،  من  العد�د   و�ن

 �ش�ي   العالم�ة  الجمارك  منظمة  أعضاء  تج��ة  أن  ب�د .  اإلدار�ة  التحق�قات  إجراء  لها   و�حق  كاف�ة  تحقيق  بصالح�ات  الداخل�ة  الرقابة
   تمارس  الخارج�ة  الرقابة  وكاالت   أن  إ� 

�
ي   التحق�قات  عموما

ي ٤٢.  وتعق�دا�   خطورة  األ���   الحاالت   �ن
 أن  نرى  الخلف�ة  هذە  ظل  و�ن

ن  الوثيق التعاون  . األهم�ة بالغ أمر  والخارج�ة الداخل�ة الرقابة وكاالت  بني

�عات  بموجب  الخارج�ة  الرقابة  وكاالت   إ�   يوكل ي   الت�ش
اف  مهمة  عد�دة  بلدان  �ن   فيها   بما   الحكوم�ة،  الوكاالت   نزاهة  ع�  اإل�ش

ي  ألدائها  المستقلة المراجعة و�جراء الجمارك،
 . الفساد  مكافحة مجال �ن

 

 التعاون فرص ٢-١-٤

ي   تركز   أن  الجمرك�ة  الهيئات  ع�  �جب  والتحق�قات،  ال�شف  س�اقات  غرار   ع�
اهة  تع��ز   جهود   س�اق  �ن ن    الفساد   منع  ع�  ال�ن

�
. أ�ضا

ي 
ي   للتعاون  �مكن  الصدد،   هذا   و�ن ي   الخار�ب

 موقف   وترسيخ  والتثق�ف،  التوع�ة  مثل  مهمة،  وقائ�ة  أدوات  عدة  يوفر   أن  الرقابة  مجال   �ن
ن  ي   الموظفني

 الخارج�ة   الرقابة  لوكاالت   �مكن  كذلك.  مخاطرە  تقي�م  خالل  من  الفساد   لمخاطر   والتصدي  الفساد،  مع  التسامح  عدم  �ن
ي   �ساعد   أن

اهة  وتوط�د   الفساد،  لمكافحة  ومنسقة  فعالة  س�اسات  ص�اغة  �ن ن  والتقار�ر   الشفاف�ة  وتع��ز   للهيئة،  اإلجمال�ة  ال�ن
 .٤٣العلن�ة

ا�   فيها  يرتبط حاالت   تنشأ  قد  كما   واتجاهاته، الفساد  قضا�ا  حول المعلومات من كب�ي   بقدر  الخارج�ة الرقابة وكاالت   تحتفظ ما  كث�ي
ي   الفساد 

 تقاسم   وس�ساعد .  الخارج�ة  الرقابة  وكاالت   لدى  معروفة   أخرى  قضا�ا   أو   المنظمة  الج��مة  ع�  تنطوي  بقض�ة  الجمارك  �ن
ن  االستخبارات وتبادل المعلومات  . متعددة  �شغ�ل�ة  أهداف تحقيق ع� الخارج�ة الرقابة  ووكاالت  الجمارك  بني

 

 التنف�ذ  ع� التعاون ٣-١-٤

ا�   تبادل   ثم  ومن  الصلة،  ذات  الخارج�ة  الرقابة  وكاالت   مع  رسم�ة  اتصاالت   ب�قامة  الداخل�ة  الرقابة  وحدات  تكل�ف  يتم  ما   كث�ي
 المهم  ومن.  وال�شف  بالوقا�ة  المرتبطة  األ�شطة  تنف�ذ   أثناء  �شوئها   فور   واالحت�اجات  والشواغل  التحد�ات  �شأن  المعلومات

 والخطط  لألهداف  المتبادل   الفهم  األو�  تصف  ح�ث  اتفاق،  مذكرة   أو   تفاهم  مذكرة   اعتماد   خالل  من  رسم�ة  تعاون  ترتيبات  وضع

 
 ٢٠١٩ العالم�ة،  الجمارك منظمة ٤٢
ي  المتحدة األمم مكتب ٤٣  أ ٢٠٢٠ ،والج��مة  بالمخدرات المعين
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كة ن   المش�ت ،  بني ن ن   بينما   الطرفني ي   واإلجراءات  طرف  ل�ل  المحددة  المسؤول�ات  تفاص�ل  االتفاق  مذكرة   تبنيّ ن   اليت   من   اتخاذها   يتعني
ن  أهداف تحقيق أجل  . الطرفني

ي   االتفاق  مضمون  ولتفع�ل
 الخارج�ة   الرقابة  ووكاالت   الداخل�ة  الرقابة  مسؤولو   �شارك  أن  المهم  من  نوعه،  عن  النظر   بغض  التعاوين

ي 
كة  أ�شطة  �ن    ول�ن  اآلخر،  وثقافات  ألسال�ب  أعمق  فهم  ا�تساب  من  فقط  ل�س  طرف  كل  يتمكن  ل�ي   مش�ت

�
 تفاعالت   إل�جاد   أ�ضا

  �عّد  مما   بينهما، تواصل وعادات روتين�ة
�
ور�ا كة التحق�قات  تنف�ذ  عند  وفعال منسق نهج إلرساء �ن ن  و�جوز . المش�ت  دمج  للطرفني

كة،   التحق�قات  إلجراء  المتاحة  الموارد   خفض   عن  فض�ً   الموارد،  محدود�ة  إشكال�ة  تخف�ف  ع�   الوس�لة  هذە  �ساعد   ح�ث  المش�ت
�ة  موارد   إ�   الحاجة ي   والفعال�ة  ال�فاءة  مستوى  ورفع  إضاف�ة  ��ش

ي   متباد�ً   التعاون  �كون  أن  و�جب.  والتحق�قات  العمل�ات  �ن
 �ن

، ن  الجنائ�ة،  المالحقات  مرحلة  بل�غ  قبل  المتخذة  الخطوات  �شأن  التشغ�ل�ة  المعلومات  تبادل  ع�  ارتكازە  إمكان�ة  مع  االتجاهني
ي  الدعم تبادل  عن فض�ً 

ي  األدلة  جمع �ن
ي  القضاء ع� العرض إطار  �ن

 . ٤٤الجنايئ

ي 
ي   النطاق،  واسعة  القضا�ا   �ن  فرق   إ�شاء  خالل  من  الق�مة  إضافة  �مكن  والقانون�ة،  التشغ�ل�ة  الجمارك  صالح�ات  نطاق  تتجاوز   واليت

كة  تحقيق  اتفاق  إ�  استنادا�   بدقة،  محددة  وغرضه  عملها   مدة  تكون  أن  �جوز   ح�ث  الصلة،  ذات  الخارج�ة  الرقابة  وكاالت   مع  مش�ت
ن   المستوى  رفيع وط  يبنيّ ن   للتعاون  الناظمة  واللوائح  ال�ش ن   بني كة  التحق�قات  هذە  و�سمح.  الطرفني ن   المش�ت  الرقابة  ووكالة  الجمارك  بني

ن   خطوات  وتتبع  المال�ة  التح��الت  لمسارات  الدقيق  بالتق�ي   الخارج�ة   اإلجرام�ة   الشبكات  تعط�ل   و�التا�ي   األخرى،  المجرمني
ن  صغار  بضبط اال�تفاء من بد�ً  العدالة، إ�   رؤوسها  وتقد�م ي  المتورطني

ي  النشاط �ن
 . األمام�ة الخطوط ع� الجنايئ

 

 األخرى الحكوم�ة الوكاالت  مع التعاون ٢-٤
 

ي   الفاعلة  األطراف  من  متنوعة  مجموعة  ع�  الحدود   رقابة  منظومة   �شتمل ن   ومن.  مختلفة  بأدوار   منها   كل  �ضطلع  اليت   هذە   بني
ي   أساس�ة  ومسؤول�ات  بمهام  التال�ة  الجهات  تضطلع  الوكاالت 

 والنقل،   والزراعة،  والحدود،   والهجرة  الجمارك،  الحدود:   ضبط  �ن
�ة  الصحة  ورقابة ،  والحجر   الجودة،  ومراقبة  والحيوان�ة،  الب�ش طة   الص�ي  بارزا�   دورا�   تؤدي  بصفتها   الجمارك،  ع�  و�جب٤٥.  وال�ش

   تعمل  أن   الحدود،  ع�
�
ت  وقد .  الوكاالت   هذە  كل  مع  جنب  إ�   جنبا   وصكوك   مفاه�م  عدة  بتوف�ي   العالم�ة  الجمارك  منظمة  با�ش

 ع�   المنظمة  من  تأ��دا�   وذلك  األخرى،  الفاعلة  األطراف  مع  التعاون  ببناء  ال�ف�لة  السبل  فيها   توضح  الوطن�ة  الجمارك  لهيئات
ابط أهم�ة ن  ال�ت ور�ة غ�ي  واألعباء الحواجز  إلزالة الحدود  ع� العاملة الوكاالت  بني  . التجارة أمام ال�ن

 األنظمة   ومواءمة  تبس�ط  خالل  من  الحدود   ع�  والفعالة  ال�فؤة  المراقبة  لضمان  للحدود   المنسقة  اإلدارة  مفهوم  اعتماد   تم
:   للحدود   المنسقة  واإلدارة.  الحدود   ع�  العاملة  الوكاالت   مختلف  لدى  المعتمدة  واإلجراءات   إلدارة   منطق�ة  ط��قة...  "  �ي

ي   واإلجراءات  العمل�ات  وفعال�ة  كفاءة  ضمان  أجل  من  الحدود�ة  العمل�ات اف  وكاالت   جميع  تطبقها   اليت  المشاركة   والتنظ�م  اإل�ش
ي 
ي   النقل  ووسائل  والسلع   المساف��ن  ع�  المطبقة  والتنظ�م�ة  الرقاب�ة  والمتطلبات  الحدود،  أمن  ضمان  �ن   الحدود   تع�ب   اليت

 .   ٤٦" الدول�ة

  

ة   ع�  �شتمل  أصبحت  ركائز،  ثالث   إ�  العالم�ة   الجمارك  بمنظمة  الخاص  )SAFE(  معاي�ي   إطار   �ستند  ن ن   التعاون  رك�ي   الجمارك   بني
ي   التعاون  هذا   و�سهم.  األخرى  الحكوم�ة  والوكاالت 

ن   لتحد�ات  الحكومة  استجابة  وفعال�ة  كفاءة  ضمان  �ن . التور�د   سلسلة  تأمني
تيبات  ير�ي   الواحدة  النافذة  مفهوم  فإن  كذلك٤٧ ن   الالزمة  التعاون�ة  ال�ت ي   المشاركة  األخرى  الحكوم�ة  والوكاالت   الجمارك  بني

 تنظ�م  �ن
ي   التشارك  سالسة  تحقيق  ع�  عم�ً   الدول�ة   التجارة

 ع�  المخاطر   عن  االستخبار�ة  المعلومات  وتبادل  الدول�ة   التجارة  ب�انات  �ن
ي   الصع�دين    المبادرات  هذە  استخدام  و�مكن.  والدو�ي   الوطين

�
ي   األخرى  الوكاالت   مع  للتعاون  كأساس  أ�ضا

 الجما�ي   العمل   جهود   �ن
ي  الفساد  لمكافحة

اهة تع��ز  و�ن ن  . بأ�ملها  الحكومة مقار�ة من كجزء  للحدود  المنسقة اإلدارة من االستفادة �مكن كذلك.  ال�ن

 
�ول ٤٤  أ٢٠١٨ العالم�ة، الجمارك ومنظمة  اإلن�ت
٤٥ 2011 ,.M Polner, 
 ٢٠٠٩ العالم�ة،  الجمارك منظمة ٤٦
 ب ٢٠١٨ العالم�ة،  الجمارك منظمة ٤٧
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ي   الحدود   وكاالت   جميع  إدماج  أن  المرجح  من
ك  واحد   برنامج  �ن   جميع   ر�ط  ول�ن  التحد�ات،  به  تحّف   أمر   الفساد   لمكافحة  مش�ت

نامج  الوكاالت  ي   الصع�د   ع�  المعتمد   الفساد   مكافحة  ب�ب  اإلندون�س�ة  الحكومة  أطلقت  ذلك،  ع�  ج�د   وكمثال.  ممكن  أمر   الوطين
ي 
ي   برنامجها   لتع��ز   األول��ة  تع�ي   )Nawa Cita(  سيتا"  "ناوا   �س�  وطن�ة  تنم�ة  أجندة  ٢٠١٤  عام  �ن .  الفساد   لمكافحة  الوطين

نامج،  هذا   إ�   الجمارك  و�انضمام ي   والمكوس  للجمارك  العام  المدير   بدأ   ال�ب
   إندون�س�ا   �ن

�
وعا    م�ش

�
ن   إصالح�ا اهة  لتحسني ن ي   ال�ن

  الجمارك  �ن
ك برنامج بتنف�ذ  الجمارك وقامت األخرى الحكوم�ة الوكاالت  مع بالتنسيق ائب مصلحة مع مش�ت  .٤٨ال�ن

ن   للتعاون  س�كون ي   سواء  الحدود،  ع�  العاملة  الوكاالت   مختلف  بني
ي   أو   للحدود،  المنسقة  اإلدارة  إطار   �ن

ة   آثار   آخر،  شكل   أي  �ن   مبا�ش
ة  وغ�ي  ي   البضائع  تبن�د   فعمل�ات.  الفساد   مكافحة  جهود   ع�  مبا�ش

ة  غ�ي   بصورة  تؤدي  التجارة  وت�س�ي   المنسق  النظام  �ن   إ�  مبا�ش
ن   التعاون  إقامة ي   تتشارك  الذي  الواحدة  النافذة  نظام  يؤدي   المثال،  سب�ل  فع�.  الجمارك   هيئة  مظلة  تحت  الحدود   وكاالت   بني

 �ن
ە ن   المبا�ش   التواصل  قطع  خالل  من   وذلك  الفساد،  تقل�ص  ع�  مبا�ش   غ�ي   آثار   إ�   مختلفة  وكاالت   عدة  توف�ي ي   التجار   بني

  وموظ�ن
ة  منافع  تحقيق  أخرى،  ناح�ة  من  و�مكن،.  المعامالت  و���ــــع  الحدود�ة  الوكاالت  ي   التعاون�ة  اإلجراءات  خالل  من  مبا�ش  تتخذها   اليت

اهة بمست��ات لالرتقاء  الحدود  وكاالت  ن  . ال�ن

 

ن  التعاون ٣-٤  الجمارك هيئات  بني
 

 التعاون  مجاالت  ١-٣-٤

ي   الجمارك  هيئات  تواجه
ي   بما   للغا�ة،  متشابهة  وتهد�دات  تحد�ات  العالم   أنحاء  جميع  �ن

ي   والغش  الته��ب،  ذلك  �ن
 والمنشأ،   الق�مة  �ن

   تنطوي  قضا�ا   و�ي   الخ،  الوثائق،   وت���ف
�
ن   التواطؤ   ع�  أح�انا  االتصاالت   تق�م  أن  الجمارك   لهيئات  المف�د   ومن.  متعددة  أطراف  بني

ن   الالزمة اهة   لتحسني ن كة  العمل�ات  مثل  الفساد،  فرص  وسد   ال�ن ن   المش�ت  وته��ب   الدول�ة،  اإلجرام�ة  الشبكات  لرصد   البلدان  بني
وعة، غ�ي  والسلع المخدرات  . بالب�ش  واالتجار  الم�ش

   الفساد   لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاق�ة  و�ش�ي 
�
ورة  إ�   أ�ضا   من  المتأت�ة  األموال  تح��ل  ومكافحة  منع  ع�  الدو�ي   التعاون  تع��ز   �ن

وع، غ�ي  مصدر  ي  بما ( الفساد  من المجن�ة واألموال م�ش
 . أصحابها  إ�  األموال تلك و�عادة األموال)، غسل ذلك �ن

ة  و�موجب ن ي   المتضمنة  الدو�ي   التعاون  رك�ي
 ف�ما   التعاون  ع�  الموقعة  األطراف  اتفقت  الفساد،  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاق�ة  �ن

ي   بينها 
ي   بما   الفساد،   مكافحة  جوانب  من  جانب  كل  �ن

 االتفاق�ة   بموجب  البلدان  وتتعهد .  الجناة   ومقاضاة  والتحقيق  الوقا�ة  ذلك  �ن
 
�
ي   المتبادلة  القانون�ة  المساعدة  من   محددة  أشكال  بتقد�م  أ�ضا

ي   استخدامها   بغرض  ونقلها   األدلة  جمع  �ن
ي   المحا�مات،  �ن

 �سل�م   و�ن
، ن  وضبطها   وتجم�دها   الفساد   عائدات  تعقب  جهود   لدعم  الالزمة  التداب�ي   باتخاذ   مطالبة  الموقعة  البلدان  أن  كما   المجرمني
 .٤٩ومصادرتها

ن  ع� الفساد  لمكافحة األم��ك�ة البلدان اتفاق�ة تنص :  غرضني ن  مهمني

  والقضاء   مرتكب�ه   ومعاقبة  وكشفه  الفساد   لمنع  الالزمة  اآلل�ات  وضع  ع�  ومساعدتها   األطراف  الدول  من  دولة   كل  �شجيع •
 و عل�ه؛

ن   التعاون  تع��ز  • ە  األطراف  الدول  بني  وكشفه   الفساد   منع  إ�   الرام�ة  واإلجراءات  التداب�ي   فعال�ة  لضمان  وتنظ�مه  وت�س�ي
 . ٥٠المهام هذە بأداء تحد�دا�  المتصل والفساد  العموم�ة الوظائف  مهام بأداء يتعلق ف�ما  عل�ه  والقضاء مرتكب�ه  ومعاقبة

 

ة   تعمل ن ي   العمل  فكرة   تع��ز   ع�  العالم�ة  الجمارك  بمنظمة  الخاص  ) SAFE(  المعاي�ي   إطار   من  األو�   الرك�ي
 أساس   ع�  التعاوين

كة  المعاي�ي   حركة  �غ�ي   بما   الدول�ة،  التجارة  تور�د   لسلسلة  والت�س�ي   األمن  مست��ات   أع�  تحقيق   أجل  من  عليها   المتفق  المش�ت
 . العالم�ة التجارة منظومة  ومحاور  مسارات مختلف ع�ب  النقل ووسائل  البضائع شحن

 
ي  اإلندون�س�ة الجمارك من مقدم عرض ٤٨

اهة الفرع�ة للجنة ١٧ الدورة   �ن ن  العالم�ة  الجمارك  لمنظمة التابعة لل�ن
 . الرابع  الفصل الفساد، لمكافحة المتحدة األمم  اتفاق�ة ٤٩
   . الثان�ة المادة الفساد، لمكافحة األم��ك�ة البلدان  اتفاق�ة ٥٠
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ي   اإلدار�ة  المساعدات  تبادل  �شأن  العالم�ة  الجمارك  منظمة  عن  الصادر   الثنائ�ة  االتفاقات  نموذج  �ش�ي 
  إ�  الجمرك�ة  المسائل  �ن

،   التعاون  مجلس  عن  الصادرة  الصلة  ذات  الصكوك  كانون  ٥(  المتبادلة  اإلدار�ة  بالمساعدة  المتعلقة  التوص�ة  س�ما   وال   الجمر�ي
 والتحقيق  الجمرك�ة  الجرائم  لمنع  المتبادلة   اإلدار�ة  بالمساعدة  المتعلقة  الدول�ة  االتفاق�ة  من ١١  والمادة  )،١٩٥٣ األول/د�سم�ب 

،(  وقمعها   فيها  ي ويب  واإلخطارات،   المساعدة  وتقد�م  المعلومات  تبادل  ع�  االتفاق�ة  �شجع  ح�ث  )،١٩٧٧  ح��ران/يونيو   ٩  ن�ي
 . الحدود  ع�ب  والتعاون

 

 المعلومات تبادل ٢-٣-٤

   الب�انات  تبادل  استخدام  الجمارك  لهيئات  �مكن
�
ون�ا ي   لإلسهام  إل��ت

ي   الدول�ة  الحدود   ع�ب   االحت�ال  من  الحد   �ن
 منها   عدة،  مجاالت   �ن

   الجمرك�ة  التعرفة  وتبن�د   الجمرك�ة،  الق�مة   تحد�د 
�
ي   التبادل  و�ضمن.  المنشأ   وشهادات  المنسق،  للنظام  وفقا

وين  أن   للب�انات  اإلل��ت
  إدارة   لنظم  مف�دة  المعلومات   فإن  وكذلك.  نفسها   البضائع  وصول  قبل   الميناء  إ�   تصل  معينة  �شحنات  المتعلقة  المعلومات

ن   الجمرك�ة،  الرسوم  وتقي�م  الجمارك،   قانون  و�نفاذ   تطبيق  و�عّد .  وصولها   قبل  البضائع  وتخل�ص  المخاطر  ي   الم�ادين  ع�  مثالني   اليت
ي   االتفاق  بموجب  المعلومات  تبادل  خالل  من  المتبادلة  المساعدة  تقد�م  فيها   �مكن

ي   الثنايئ   الجمارك   بمنظمة  الخاص  النموذ�ب
ي  المتبادلة اإلدار�ة المساعدة �شأن العالم�ة

 . الجمرك�ة المسائل �ن

 

ي  التعاون ٣-٤-٤
 األزمات أوقات �ن

   الجمارك  لهيئات  �مكن
�
 استمرار�ة   لضمان  الالزمة   القدرات  أق�  امتالك  إ�   الرام�ة  واإلجراءات  والخطط  اآلل�ات  إعداد   أ�ضا

ي   واستئنافها   التجارة
 و�عّد .  الفعالة  االتصال  آل�ات  وتأس�س  العمل  خطط  وضع  �شمل  و�ما   الدول�ة،  التور�د   سلسلة  انقطاع  حالة  �ن

ي   مث�ً   األهم�ة  فائق  أمرا�   ذلك
ن   ال��ائ�ة  الجوائح  انتشار   حاالت   �ن   آمنة  غ�ي   الحضور�ة  والتفاعالت  الورق�ة  المعامالت  نظم  تصبح  حني

ك  والدعم  الفوائد   تحقيق  الجمارك  لهيئات  و�مكن.  وسالمته  اإل�سان  لصحة  والمعلومات  األفكار   تبادل  خالل  من  بينها   ف�ما   المش�ت
ات، والتكنولوج�ا   . التفاهم ومذكرات اتفاقات توقيع خالل من الصلة ذات التبادل برامج تط��ر  �مكن كما   والخ�ب

 

 الجمر�ي  التعاون وحدة ٤-٣-٤

ئ   أن  الجمارك  لهيئات  �مكن  الوحدات   هذە  تكل�ف  إمكان�ة  مع  األخرى،  الجمرك�ة  الهيئات  مع  للتعاون  متخصصة  وحدات  تن�ش
اهة  ع�  المؤثرة  والمسائل  الوطن�ة  ع�ب   بالج��مة   يتعلق  ف�ما   األخرى  الجمرك�ة  بالهيئات  االتصال  بمهام ن  هذە  تختار   أن  و�جوز .  ال�ن

ن  الوحدة اهة المتعلقة المسائل مع للتعامل المختص التنسيق محور   دور  ليتو�  دو�ي  اتصال موظف تعيني ن  . بال�ن

ي   الوحدات  هذە  فإن  كذلك، ي   بالفعل  أ�شئت  اليت
ة  بوسعها   الدول�ة  الجمارك   هيئات  من  عدد   �ن  ل�شمل   دورها   نطاق  بتوسيع  المبا�ش

ي  العمل محدد  �شكل
اهة مجال �ن ن  . الغرض لهذا  منفصلة وحدة إ�شاء تعذر  إذا  الفساد، ومكافحة ال�ن

 

 االجتما�ي  التواصل وشبكات اإلعالم دور  ٤-٤
 

ن  ابط  اليوم  عالمنا   يتم�ي ن   تتال�ش   الحدود   تكاد   ح�ث  الوثيق،  بال�ت ابطة  واألش�اء  الب�ش   بني ي   الم�ت
  مشهد   عن  ناه�ك  العالم،  هذا   �ن

ة  البيئة  وفهم  لموا�بة  التطور   إ�   بدورها   الجمارك  هيئات  تحتاج  ولهذا   مستمرة،  تطورات  �شهد   الذي   االتصاالت   واالستجابة   المتغ�ي
 . المناسب النحو  ع� لها 

،  وتعّزز   الشفاف�ة،  مست��ات  تحّسن  واالتصاالت  .  واالمتثال  اإلنفاذ   أجل  من  المعلومات  وتن�ش   اآلراء،  توافق  ع�  و�شجع  الو�ي
ن   من  الرئ��ي   والهدف ي   الفجوة  سد   هو   االتصاالت   تحسني

ن   والمعلومات  المعارف  �ن  المصلحة   وأصحاب  وعمالئها   الجمارك  هيئة  بني
 . اآلخ��ن
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ة  الرئ�س�ة  العوامل  وتتطلب ات�ج�ات  الجمارك  هيئات  تتبين   أن  المعدل  أروشا   إلعالن  الع�ش  أجل   من  ج�دا�   مدروسة  اتصال  اس�ت
اهة تع��ز  ن   دورا�  االجتما�ي  التواصل وشبكات لإلعالم أن ذلك إ�  �ضاف. ال�ن

�
ي  مهما

 . المعدل أروشا  إعالن عوامل إنجاح �ن

:  ما  خالل من فاسدة مؤسسة الجمارك بأن انطباع أي معالجة �جب  ��ي

ن  االتصاالت  حواجز  إزالة •  والعمالء؛ الهيئة بني
  الهيئة  أحرزته  الذي  التقدم  حول  المصلحة  أصحاب  إ�   الموجهة  اإلعالم�ة  الرسالة  خالل  من  اإل�جاب�ة  الصورة  تع��ز  •

ي  ومساهماتها 
 . المجتمع وسالمة أمن ضمان �ن

 

اهة،  تع��ز   أجل  من  المهم،  من ن جمة  الجمارك  هيئات  تبا�ش   أن  ال�ن  قابلة   خطط  إ�   لالستخدام  الجاهزة  والمعلومات  المعارف  ب�ت
ي .  للتنف�ذ 

 الصور (  الب�ي  التواصل  مثل  المتنوعة،  االتصاالت   ومفاه�م  سبل  من   االستفادة  للهيئات   �مكن  ذلك،  تحقيق  سب�ل  و�ن
 . االجتما�ي  التواصل وشبكات اإلعالم وسائل ع�ب  اإلخبار�ة القصص و�د   الخ) الب�ان�ة، والرسوم والف�ديو 

 

 اإلعالم  ١-٤-٤

   �مكن  ولهذا   الجمارك،  هيئة  عن  وانطباعاته  الجمهور   تصورات  �ص�غ  الذي  هو   اإلعالم
�
  الجمارك   نزاهة  عن  التصورات   إدارة  أ�ضا

 تزال   ال   واإلذاع�ة  الورق�ة  اإلعالم  وسائل  فإن  االجتما�ي   التواصل  شبكات   إ�   عنها   الناس  تحول  ورغم.  اإلعالم  وسائل  خالل  من
ي  أع� بمصداق�ة تتمتع

 . نظرهم �ن

ي  اإلعالم وسائل استخدام و�مكن
:  ما  تحقيق سب�ل �ن  ��ي

 و الهيئة؛ عن اإل�جاب�ة األخبار  ترو�ــــج •
 . المضللة  أو  المغلوطة المعلومات أو  االدعاءات ع� الرد  •

 

   اإلعالم  �مّثل
�
 �مكن   ح�ث  الفساد)،  مثل(  المخالفة  السلوك�ات  أو   السلب�ة  الراجعة  التغذ�ة  عن  المعلومات  لجمع  فعالة  أداة  أ�ضا

 . الوقائع) من الدقيق التحقق بعد ( فاسد  فرد  ضد  إجراءات التخاذ  أو  واإلجراءات، العمل�ات إلصالح المعلومات هذە استخدام

 

نت ٢-٤-٤  االجتما�ي  التواصل وشبكات اإلن�ت

نت  شبكة  �سهم ي   االجتما�ي   التواصل  وشبكات  اإلن�ت
ي   المحققة  المعلومات  ��ش   ع�  الجمارك  هيئات  قدرة  �ن

 المناسب  الوقت  �ن
اك  فعالة  أداة  االجتما�ي   التواصل  شبكات  تمّثل  كما .  وف�سبوك  ت���ت   مثل  المحمول،  الهاتف  وتطب�قات  الرسم�ة  مواقعها   ع�ب   إل�ش

ي   المعلومات  و��ان.  معهم  والتشاور   المصلحة  أصحاب
ن   �ن  لحظة   المعلومات  جمع   ع�  الهيئة  �ساعد   فوري  �شكل  االتجاهني

اهة وقضا�ا  الجمهور، عامة إ�  المقدمة الخدمة مست��ات حول بلحظة ن ي  ال�ن  . المصلحة أصحاب تواجه اليت

 

 الجمرك�ة االتصاالت  وحدة ٣-٤-٤

ي 
ئ   أن  الجمارك  لهيئات  ينب�ن ورة مع  الجمرك�ة،  المسائل  حول االتصاالت   لعمل�ات  مكرسة وحدات   وتعزز   تن�ش  بأحدث  تزو�دها   �ن

ها   المعلومات  لجمع  التكنولوج�ات  المصلحة  أصحاب  و�ي   زاد   كلما   التوع�ة،  جهود   تكثفت  فكلما .  المناسب  بالتوق�ت  و��ش
ي   �عزز   مما   ومسؤول�اتهم،  بحقوقهم

  استخدام  الجمرك�ة  الهيئات   ع�  و�جب.  واالمتثال  الشفاف�ة  مست��ات  نفسه  الوقت   �ن
اك المعلومات،  لن�ش  الرقم�ة التكنولوج�ات من متنوعة مجموعة  . معهم والتشاور  المصلحة أصحاب من واسعة  طائفة و��ش

ي   تنخرط  أن  المتخصصة  الوحدات  لهذە  و�مكن
 االتصاالت   أن  تكفل  وأن   سواء،  حد   ع�  والخارج�ة  الداخل�ة  االتصاالت   عمل�ة  �ن

ن   المساواة  ترا�ي  ن   بني ائح  جميع  مع  التواصل  ع�  وتحرص   مقتض�اتها   مع  وتتجاوب  الجنسني  مع   التعامل   مهام  وألن.  السكان  �ش
ي   النظر   الجمرك�ة  الهيئات  ع�  �جب  بطب�عتها،  تقن�ة  مهام  �ي   االجتما�ي   التواصل  وشبكات  اإلعالم  وسائل

ن   �ن ن   تعيني  موظفني
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ن  ي   متخصصني
  من   والتأ�د   والدق�قة،  الصادقة  المعلومات  تقد�م  لضمان  الالزمة  والتوازنات  الضوابط  مراعاة  مع  اإلعالم،  مجال  �ن

 االتصاالت   وس�اسات  المعلومات  تكنولوج�ا   س�اسة  مثل  بها،  المعمول  الس�اسات  مختلف  ترا�ي   الرقم�ة  والوسائط  الصور   أن
 . الخ السلوك، ومدونة

ن   لتذك�ي   مهمة  أداة  الداخ�ي   التواصل  و�عّد  ي   المعتمدة  واإلجراءات  بالس�اسات   الموظفني
اهة  التمسك  و�أهم�ة  الهيئة  �ن ن  و�مكن .  بال�ن

ن   معن��ات  لرفع   االتصاالت   استخدام ي   العاملني
هم  الهيئة  �ن وط  وتذك�ي ي   كما  السلوك،  مدونة  ��ش

 باالجتماعات   االستعانة  ينب�ن
فاء   لتشجيع  الخ،  اإلخبار�ة،  والمنشورات  والفعال�ات ي   ال�ش

 التعامل   وك�ف�ة  اإلجرام�ة  بالسلوك�ات  والتع��ف  بهم،  واالهتمام  الهيئة  �ن
 . معها 

ة  الخارج�ة  االتصاالت   تعّد   أخرى،  ناح�ة   من ن   اللوائح   ع�  الشفاف�ة  إضفاء  خالل  من  المصلحة،  أصحاب  لدى  الثقة  بناء  جهود   رك�ي
 بمكتب   االتصال  إمكان�ة  ومنحو   الواضحة  المعلومات  المصلحة  ألصحاب  أت�حت  فإذا .  الجمرك�ة  واإلجراءات  والعمل�ات
اهة  مست��ات  س�عزز   و�التا�ي   الشفاف�ة  يرسخ  أن  شأنه  من  ذلك  فإن  للمساعدة، ن  لجميع   هذە  المساعدة  مكاتب  إ�شاء  و�مكن.  ال�ن

 . االصطنا�ي  الذكاء تكنولوج�ا  مثل التقن�ات، أحدث باستخدام واألسب�ع الساعة مدار  ع� العمالء

ن   االعت�ادي  التواصل  كامل  �شكل  تعوض  لن   وحدها   التكنولوج�ا   أن  ب�د   ومدراء   اتصال  مرا�ز   بتخص�ص  يو�  ولهذا .  الب�ش   بني
ن  العالقة أصحاب أهم مع للتعامل حسابات ك�ي  . المعقدة  القضا�ا  �س��ة ع� وال�ت

 

ي  المجتمع منظمات مع التعاون ٥-٤
 المدين

 

اك  تحد�د   تم ي   المجتمع  مثل  العام،  القطاع  خارج  من  والجماعات  لألفراد   النشط  اإل�ش
 والمنظمات   الحكوم�ة  غ�ي   والمنظمات  المدين

ي   المهمة  العنا�   من  بصفته  المجتمع�ة،
ي   المجتمع  لمنظمات  و�مكن.  الفساد   مكافحة  جهود   �ن

ف  دور   تؤدي  أن  المدين  "الم�ش
" ي  الفساد،   لمكافحة  المتحدة  األمم  واتفاق�ة.  عليها   الضوء  و�سل�ط  السائدة  األخالق�ة  غ�ي   الممارسات  عن  ال�شف  خالل  من  الرقايب

   الملزم  الوح�د   العال�ي   الصك  و�ي 
�
ف  الفساد،  لمكافحة  قانونا ي   بالمجتمع  تع�ت

وري  متعاون  طرف  بصفته  المدين ي   �ن
 العمل   س�اق  �ن

ورة  ع� الفساد  لمكافحة المتحدة األمم اتفاق�ة من  ١٣ المادة و�شدد . الفساد  لمكافحة الجما�ي   لتع��ز   الالزمة التداب�ي  اتخاذ  �ن
ي   للمجتمع  النشطة  المشاركة

ي   المدين
ي   المجتمع  منظمات  مع  التعاون  شأن  من  أخرى،   ناح�ة  ومن.  ومكافحته  الفساد   منع  �ن

 المدين
ي 
ات�ج�ة  �شك�ل  ع�  �ساعد   أن  الجمر�ي   الجما�ي   العمل  مبادرة  إطار   �ن  بالعمل  الفساد   لمكافحة  الفعالة  اإلصالحات  لتحقيق  اس�ت

ي  القاعدي المستوى من
 . القمة اتجاە  �ن

ي   المجتمع  أطراف  تحد�د   هو   النجاح  ومفتاح 
اك  المناسبة  المدين ي   لالش�ت

ي   و�مكن.  الجمارك  مع  الجما�ي   الجهد   �ن
 انتقاء  الصدد   هذا   �ن

ن  ن   المرشحني ن   من  المناسبني ن   الفساد   مكافحة  �شطاء  بني ن   وجمع�ات  العمال�ة  والنقابات  األ�اد�م�ة  واألوساط  المدنيني  المستهل�ني
ات  معارف  من  لديهم  بما   مف�دة  مساهمة  تقد�م  �مكنهم  ح�ث  ٥١الخ،  اإل�سان،  حقوق  وجماعات ي   وخ�ب

 وتنف�ذ   تخط�ط  سب�ل  �ن
ي  المجتمع منظمات مدخالت ب�دراج يو� الخصوص، وجه وع�. الفساد  مكافحة مبادرات

اهة تقي�م عمل�ة ضمن المدين ن  . ال�ن

اهة  لتع��ز   المكرسة  الحكوم�ة  غ�ي   المنظمات  تمتلك ن ي   ال�ن
 العمل  خطط  عام  �شكل  والمجتمع  الحكوم�ة  والوكاالت   الهيئات  �ن

ائها   بها   الخاصة ،  وخ�ب ن ي   الجما�ي   العمل  لمبادرات  إضاف�ة  منافع  س�ض�ف  وتعاونها   المتخصصني
 برامج  تفتح  وعندما .  الجمارك  �ن

ي   المجتمع  أمام  أبوابها   ماركالج
امج  لهذە  بدعمها   تتط�ع  قد   الحكوم�ة  غ�ي   المنظمات   فإن  وتجتذبه،   المدين  ع�   األمثلة  ومن.  ال�ب

وع  ذلك اهة"  العل�ا   القردة  "م�ش ن ي   الجمارك   هيئة  تنفذە  الذي  وال�ن
�ة  الح�اة  حما�ة  ع�  و�ركز   فاسو،  بوركينا   �ن  أنواع  وخاصة(  ال�ب

ن  ح�ث  الفساد،  قضا�ا   من  بها   يتصل  وما   العل�ا)  القردة
�
وع  تمك  SOS Elephants"   منظمة  من  المساعدة  ع�  الحصول  من  الم�ش

Chad"  ٥٢الحكوم�ة غ�ي. 

ي   والتوع��ة  التثق�ف�ة   األ�شطة  اخت�ار   عمل�ة  األخرى  الهامة  الجما�ي   العمل  مكونات  ومن اهة  تعزز   اليت ن ي   ال�ن
 �مكن  ح�ث  الجمارك،  �ن

امج �حة  إ�   وتصل  أ�شطتها   نطاق  توسع  أن  الفساد   بمكافحة  المعن�ة  الجمارك   ل�ب اك  خالل  من  أوسع  مجتمع�ة  �ش  منظمات   إ�ش
ي  المجتمع

 . المدين

 
 ٢٠١٣ الفساد، لمكافحة المتحدة  األمم اتفاق�ة  وتحالف الدول�ة  الشفاف�ة مؤسسة ٥١
 ٢٠١١ العالم�ة،  الجمارك منظمة ٥٢
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   الصعب  من  �كون  قد   ذلك،  ومع
�
ي   المجتمع  �شجيع  أح�انا

ي   االنخراط  ع�  المدين
 ذلك �سه�ل  و�مكن.  الجماع�ة  الجمارك  جهود   �ن

ي   مغزى،  ذا   الجما�ي   العمل  كان  إذا 
وط  و�ستو�ن    وكان  االستجابة،   و�عة  والموثوق�ة  السالمة  �ش

�
ن   �سهولة  متاحا  و�جب   ٥٣. للمشاركني

اهة  تع��ز   ألهم�ة  الواضح  الفهم  يتوفر   أن  كذلك ن ي   ال�ن
ورته  الجمارك  �ن  الجما�ي   العمل  أ�شطة  تكون  وأن  للمجتمع،  بالنسبة  و�ن

ئ   للخطر،  الناس  تعرض  وال   آمنة  الصادقة،   والرعا�ة  الثقة  إظهار   خالل  من   ذلك  تحقيق  �مكن  ح�ث  المصداق�ة،  عال�ة   بيئة  وتن�ش
ك  العمل  إجراءات   واقع�ة  أن  واألرجح.  واضح  �شكل  التوقعات  و�دارة  المناسب،  بالتوق�ت  والتواصل   للتحقيق   وقابليتها   المش�ت

ي  المجتمع تجعل سوف
 . للتجاوب استعدادا�  أ���  المدين

 

 

 
 ٢٠١٩ الدول�ة،  الشفاف�ة مؤسسة ٥٣
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اهة  -٥ ن ن والتن�ع ال�ن ن الجنسني  والمساواة بني

ن   المساواة  تع��ز   فكرة  إن ن   بني "  "السقف  آثار   محو   ع�  �ساعد   والتن�ع  الجنسني ي ي   �عيق  الذي  الزجا�ب
ي   معينة  فئات   تر�ت

 مجاالت   �ن
ن   فأي.  المختلفة  العمل ي   نم�ي   قالب  أو   تمي�ي

ي   األصل  أو   الدين،  أو   الجنس،  ن�ع  أو   السن،  أساس  ع�  العمل  مكان  �ن  القو�ي   أو   اإلثين
ي   الجدارة  اعتبارات  ترا�ي   وال   الشفاف�ة  إ�   تفتقر   بيئة  �خلق  الخ،  الهجرة،  وضع�ة  أو   العرق،  أو 

 هيئات   ع�  و�جب.  القرار   اتخاذ   �ن
�ة  الموارد   تخصص  أن  الجمارك ن   المساواة  تع��ز   إ�   الرام�ة  التداب�ي   لتنف�ذ   الواف�ة  والتقن�ة  والمال�ة  الب�ش ن   بني   وعدم   والتن�ع  الجنسني
   التسامح

�
ن   يتسم  سلوك  أي  مع  مطلقا ي   االعت�اد�ة  العمل  طرق  تقوم  أن  كذلك  و�جب.  اإلساءة  أو   والمضا�قة  التحرش  أو   بالتمي�ي

 �ن
ي   واإلنصاف  المساواة  قدم  ع�  المصلحة  أصحاب  جميع  معاملة  أساس  ع�  الجمرك�ة  الهيئات

ن   دون  القانون،  إطار   �ن    تمي�ي
�
 وفقا

ي  األصل أو  العرق أو  الجنس لن�ع  . الخ االقتصادي، الوضع أو  الد�انة أو  اإلثين

ي   المساواة  ع�  ١٩٤٨  عام  المتحدة  األمم  عن  الصادر   اإل�سان  لحقوق   العال�ي   اإلعالن   و�شجع
ن   الحقوق  �ن  كذلك   والمرأة،  الرجل  بني

ن   "المساواة  فإن "  بني ن    �ي   الجنسني
�
 "تحقيق   الخامس:   الهدف (  المتحدة  لألمم  ع�ش   السبعة  المستدامة  التنم�ة  أهداف  من  أ�ضا

ن   المساواة ن   بني ن   الجنسني ن   للمساواة  المؤس�ي   التقي�م  أداة  و�شدد .  والفت�ات")  النساء  جميع  وتمكني ن   بني  التابعة  )GEOAT(  الجنسني
ن   المساواة  أن  ع�  العالم�ة  الجمارك  لمنظمة ن   بني    تتعلق  ال   الجنسني

�
ن   توازن  بتحقيق  دائما ن   بني ي   ٪٥٠  إ�   ٪٥٠  بنسبة  الجنسني

 �ن
ن   والفرص  الظروف   بتهيئة  األمر   يتعلق  بل  العاملة،  القوى   الحقوق   أنواع  نفس  ع�  الحصول  من  كأفراد،  والرجال،  النساء  لتمكني

ي   مهاراتهم  إ�  استنادا�   والفرص
م  عمل   بيئة  �ن ن   المساواة  مفهوم  تطبيق  فإن  ثم،  ومن .  الجميع  تح�ت ن   بني  صون  جهود   ع�  الجنسني

اهة ن ن   المساواة  اعتبارات  ب�دماج  ال�ف�لة  السبل  إ�جاد   إ�   �ستند   ال�ن ن   بني  واإلجراءات  والس�اسات  المؤسس�ة  الثقافة  ضمن  الجنسني
ي  المعتمدة

 . الجمارك هيئة �ن

ي   للمنظور   ومستجيبة  شاملة  تداب�ي   تنف�ذ   أن   إ�   الدراسات  و�ش�ي 
 استدامة  و�ضمن  اإلجمال�ة  النتائج �حسن  أن  شأنه من  الجنساين

ن   المساواة  تع��ز   فإن  كذلك.  الصلة  ذات  األ�شطة ن   بني  "االقتصاد   مزا�ا   يبلور   وأن  ال�فاءة  مست��ات  يرفع  أن  �مكن  والتن�ع  الجنسني
،" ن   األفراد   ألن  الذ�ي   يهدف  ذلك،  إ�   و�اإلضافة.  متنوعة  وأفكارا�   نظر   وجهات  المؤسسة  إ�   �جلبون  متنوعة  خلف�ات  إ�  المنتمني
ي   للمنظور   والمراع�ة  االشتمال�ة  التداب�ي   من  العد�د 

ن   التحرش  منع  إ�   الجنساين ن   التوازن  طب�عة  وتحسني  وح�اة  العمل  متطلبات  بني
ي   �سهم  مما   الشخص�ة،  الفرد 

ن   �ن ي   والرفاە  العمل  ظروف  تحسني
،  صفوف  �ن ن  ز�ادة   إ�   بدورە  يؤدي  أن  �مكن  الذي  األمر   الموظفني

هم ن  . بكفاءتهم واالرتقاء تحف�ي

ي   مسؤول  �طلب  فقد   التحد�د:   وجه  ع�  النساء  بالفساد   المتصلة  المسائل  بعض   �ستهدف
 من  جنس�ة  خدمات  حدودي  مركز   �ن

ي ٥٤.  البلد   بدخول  لها   السماح  مقابل  امرأة
 تفض�ل�ة  معاملة  ع�  للحصول  كوس�لة  المغازلة  أشكال  بعض  استغالل  يتم  قد   المقابل،  و�ن

ي 
   المنظمة  الج��مة  جماعات  و�ستخدم٥٥.  الحدود�ة  المرا�ز   �ن

�
از   أ�ضا ن  المجموعات   إ�   الته��ب  لت�س�ي   كأداة  الجن�ي   االب�ت

 . اإلجرام�ة

ن   �عّد  ي   العالقات  حول  الفهم  تحسني ن   المساواة  ت��ط  اليت ن   بني اهة  والتن�ع  الجنسني ن    أمرا�   وال�ن
�
ي   حي��ا

ات�ج�ات   تصم�م  س�اق  �ن  اس�ت
اهة ن ن   العالقة  بفهم  االرتقاء  و�مكن.  ال�ن ن   المساواة  بني ن   بني ن   للمساواة  المؤس�ي   التقي�م  وأداة  والتن�ع،  الجنسني ن   بني   ) GEOAT(  الجنسني

اهة،  العالم�ة،  الجمارك  منظمة  من ن ة   الرئ�س�ة  العوامل  من  عامل  ل�ل  الصلة  ذات   المسائل  أهم   ترس�م  خالل  من  وال�ن ي   الع�ش
  �ن

 . )١١ الشكل( المعدل أروشا  إعالن

 

ن  الروابط : ١١ الشكل اهة بني ن ن  والمساواة  ال�ن ن  بني  والتن�ع  الجنسني

اهة، الرئ�س�ة العوامل ن ن  والمساواة ال�ن ن  بني ن  للمساواة المؤس�ي  التقي�م وأداة والتن�ع، الجنسني ن  بني  الجنسني

ام  الق�ادة ن ن   المساواة  مبادئ  تنف�ذ   مؤسسة  ألي  �مكن  ال  واالل�ت ن   بني ام  توفر   دون  والتن�ع  الجنسني ن  من  القوي  االل�ت
ام  العل�ا،  اإلدارة ن وري  الق�ادات  فال�ت  تحقيق  و�ستطيع  المؤسسة،  منظور   تغي�ي   ع�  قادر   ألنه   �ن

 التغي�ي   �حققون  من   هم  الجنس)  ن�ع   عن  النظر   بغض(  المؤسسة  أفراد   وجميع.  ��عة  ذلك
ي   . والمرغوب اإل�جايب
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اهة،  يتعلق  وف�ما  ن ن   للمساواة  المؤس�ي   التقي�م  أداة  تو�ي   بال�ن ن   بني  خطة  واعتماد   ب�عداد   الجنسني
ن  للمساواة عمل ن  بني ي  المؤسسة أهداف بوض�ح تحدد  والتن�ع الجنسني

 و�شتمل  المضمار، هذا  �ن
ي   جدول  ع� ات  مع  والتق��م،  للرصد   قوي  و�طار   للتنف�ذ،  المخصصة  والموارد   واضح،  زمين  مؤ�ش

  تنق�حها  يتم محددة
�
 . دور�ا

   للق�ادة  و�مكن
�
ن   أ�ضا ن   المساواة  مبادئ  تضمني ن   بني ي   والتن�ع  الجنسني

ات�ج�ة  وث�قة  �ن  الهيئة،  اس�ت
ن   المساواة  أهداف  حول  الق�ادة  ب�ان  ��ش   مع ن   بني ي   والتن�ع  الجنسني

 الق�ادة   �ستطيع  كذلك.  الهيئة  �ن
ي   النظر 

ن   المساواة  فجوات  تقل�ص   �ن ن   بني ي   والتن�ع  الجنسني
 الم��د   تحقيق  ع�  �شجع  وأن  الهيئة،  �ن

ن   التوازن  من ،  بني ن ي   بما   الهيئة،  مست��ات  جميع  ع�  والمشاركة،  التمث�ل  وتن�ع  الجنسني
 ذلك  �ن

 . العل�ا  اإلدارة

ن   للمساواة  المؤس�ي   التقي�م  أداة  مرجع( :   بني ن  قطاعات،   لعدة  المستعرضة  الس�اسات  الجنسني
 . والق�ادة) الحوكمة الرابع:  المبدأ 

ن   للمساواة  المؤس�ي   التقي�م  أداة  مرجع( التنظ��ي  اإلطار  :   بني ن  الس�اسات  مؤ�ش   المثال،  سب�ل  ع�  الجنسني
 ) ٢-١ المؤ�ش  ب)،( الرئ��ي  العن�  ،٤  المؤ�ش  أ)،( العن�  - ١ المبدأ  ،٢ المستعرضة

ي   القرار   لصنع  شفافة  إجراءات  الهيئة  تعتمد   أن  �جب الشفاف�ة 
ي   المجاالت   جميع  �ن  تأث�ي   للقرار   �كون  اليت

ن  المساواة ع� فيها  مبا�ش  غ�ي  أو  مبا�ش  ن  بني  . والتن�ع الجنسني

ي 
ي   متساو�ة  بفرص  الجنس)  ن�ع  عن   النظر   بغض(  الناس  جميع  يتمتع  أن  ينب�ن

 ع�   االطالع  �ن
ن .  واإلجراءات  والس�اسات  المعلومات  العاملة   للمرأة  المعلومات  إتاحة  أن   دراسات  عدة  وتبنيّ

ها   بالتجارة  ولذلك، .  األخرى  للفئات  اتاحتها   من  أقل  تكون  ما   عادة  األقل�ات  مجموعات  من  وغ�ي
 فئات   جميع  إ�   المعلومات   هذە  إتاحة  لضمان  استباق�ة  تداب�ي   الجمارك  تتخذ   أن  المهم  من

 . والتوج�ه التدر�ب ألغراض المختلفة السكان

ن   بالمساواة  المتعلقة  القضا�ا   مع  يتعامل  الذي  الشكاوى  معالجة  نظام  �كون  أن  �جب ن   بني  الجنسني
  والتحرش والتن�ع

�
 . المصلحة أصحاب لجميع متاحا

ن   للمساواة  المؤس�ي   التقي�م  أداة  مرجع( :   بني ن  ج)، (  الرئ��ي   العن�   الخامس،  المبدأ   الجنسني
 المصلحة) أصحاب عالقات

ون�ة  النظم  تعّد  الحوسبة ي   اإلل��ت    حد   أدين   إ�   الحضور�ة  المعامالت  تقل�ص  تضمن  اليت
�
،  محا�دا�   أسل��ا

�
  تماما

اهة  من  بكل  االرتقاء  ع�  �ساعد   بالتا�ي   و�ي  ن ن   والمساواة  ال�ن ن   بني  الحوسبة   ز�ادة  تؤدي  وال .  الجنسني
 ( التجار  عمل ت�س�ي  إ� 

�
) إناثا   �سهم أن �مكنها  بل فحسب، وذكورا�

�
ي  أ�ضا

  الجن�ي  التحرش  منع  �ن
،.  الفساد   مخاطر   من  والحد   بالتجار، اهة  من  كل  تع��ز   ع�  �ساعد   فإنها   و�التا�ي ن ن   والمساواة  ال�ن  بني

ن   . الجنسني

ن   للمساواة  المؤس�ي   التقي�م  أداة  مرجع( :   بني ن  العن�   الخامس،  المبدأ   المثال،  سب�ل   ع�  الجنسني
 )٣ المؤ�ش  أ)،( الرئ��ي 

 اإلصالحات
   والتحد�ث

ي  سباقة الجمارك  هيئات  تكون أن �جب
ة  المؤسس�ة الثقافة تع��ز  �ن ن  من  أع� بمست��ات المتم�ي

ائح  جميع  مخاطبة  وتكفل  للجميع،  والعادلة  المتساو�ة  الفرص  وتوف�ي   والتن�ع،  االشتمال�ة  �ش
 . وتلبيها  الخاصة االحت�اجات وتح�ي  السكان،

ي 
ي   الماد�ة  التحت�ة  البن�ة  تحد�ث  إ�  جاهدة  �س�  أن  الهيئات  هذە  ع�  كذلك  و�ن�ن

 مكاتب  �ن
  وآمن   مالئم  عمل  مكان  توف�ي   أجل  من  الحدود�ة)  المحل�ة/المرا�ز   المكاتب  س�ما   ال (  الجمارك

ن  لجميع  . النساء) س�ما   وال ( والتجار  الموظفني
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ن   التوازن  ولضمان ،   بني ن  الحصص)  نظام  مثل(  خاصة  تداب�ي   اتخاذ   الجمارك  لهيئات  �مكن  الجنسني
   و�جب  الوظائف،  بمختلف  يتعلق  ف�ما 

�
ي   بما   الخاص،  القطاع  �شجيع  أ�ضا

 التجار   ذلك  �ن
ن  متوازنة عاملة قوة �شغ�ل ع� والوسطاء، ن  بني  . الجنسني

ن  للمساواة المؤس�ي  التقي�م ألداة المستعرضة الس�اسات(  ، بني ن ات)  جميع الجنسني  المؤ�ش

 خطوات   أخرى،  وس�لة   وأي  اإلبالغ،  آل�ات  خالل  من  المقدمة  للشكاوى  المنتظمة  المتابعة  تعّد  والتحق�قات  التدقيق
ي  األهم�ة فائقة

ن  جمرك�ة هيئة أي �ن اهة تتم�ي ن  . بال�ن

ي   مف�دة  وس�لة  الجنس  ن�ع  حسب  المصنفة  والب�انات
ن   أوصاف  تحل�ل  �ن  السلوك�ات   عن  المبلغني

 . ح�الها   المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ   تم   وهل  س�اقها،  وما   السلوك�ات،  هذە  وراء   �قف  ومن   الفاسدة،

ن   للمساواة  المؤس�ي   التقي�م  أداة  مرجع( :   بني ن   -  ب)(  الرئ��ي   العن�   -  الخامس  المبدأ   الجنسني
 . )٣ المؤ�ش  - ج)( الرئ��ي  العن�  ،١ المؤ�ش 

   السلوك  مدونة  تتضمن  أن  �جب السلوك  مدونة
�
ن   المساواة  مفهوم  أ�ضا ن   بني ورة  مع  والتن�ع،  الجنسني  فرض   �ن

،  ع�  صارمة  عق��ات ن  �س�اسات   المدونة  تدعم  أن  الجمارك  هيئات  ع�  و�جب.  الخ  المتحرشني
،  التحرش  لمكافحة ن ي   المسائل  هذە  تدرج  أن  أو   والتمي�ي

ن   المساواة  �شأن  الشاملة  العمل  خطة  �ن  بني
ن   . والتن�ع الجنسني

ن   للمساواة  المؤس�ي   التقي�م  أداة  مرجع( :   بني ن   -   قطاعات  لعدة  المستعرضة  الس�اسات  الجنسني
، المؤ�ش  ي

/التقاطع�ة)  المتعلق الفصل الثاين ن  بالتمي�ي

�ة الموارد  إدارة �ة  الموارد   و�جراءات  س�اسات الب�ش    تأخذ   ال   الب�ش
�
ي   دائما

ن   للمساواة  المختلفة  األبعاد   جميع  االعتبار   �ن  بني
ن  ي .  والتن�ع  الجنسني

ي   و�نب�ن
ن   حظر   الصدد   هذا   �ن ي   التمي�ي

ق�ة،  التوظ�ف  عمل�ات  �ن  وتحد�د   وال�ت
،  الخدمة  و�نهاء  واالستحقاقات،  المرتبات ي ن   و���ــــح  التأدييب  اعتماد   الهيئة  ع�  و�جب.  العاملني
�ة  الموارد   س�اسات ي   المكت��ة  الب�ش ن   توز�ــــع  آل�ات  ع�  تنص  اليت  ونقلهم  المناصب،  ع�  الموظفني

 الجميع  حصول  ضمان   أجل  من  وذلك  والشكاوى،  والت��ــــح،  التأد�ب،  و�جراءات  و���حهم،
ن  كل  وف وظر  احت�اجات ومراعاة متساو�ة فرص ع�  . الموظفني

ي 
ي  بالتط��ر  يتعلق ف�ما  متساو�ة فرص توف�ي  ينب�ن

 . والتدر�ب الوظ��ن

ا�   ع�   و�جب.  والمهمة  المستجدة  بالقضا�ا   للتوع�ة  ط��قة  أفضل  التدر�ب  دورات  تكون  ما   كث�ي
ن   المساواة  ق�م  ترسيخ  أجل  من  منتظمة  تدر�ب  دورات  إعداد   الهيئة ن   بني ي   والتن�ع  الجنسني

 الهيئة،  �ن
ي   �مكن  ح�ث

ي   للتعلم  العالم�ة  الجمارك  منظمة  دورة  تكون  أن   الصدد   هذا   �ن
وين  �شأن  اإلل��ت

ن  المساواة ن  بني  . القض�ة بهذە الو�ي  ل��ادة وسهلة ج�دة  وس�لة الجنسني

 مثل  العمل،  إ�   عودتهن  معدالت   أو   اإلناث  عمالة  ع�  تؤثر   س�اسات  تضع  أن  للهيئات  �مكن
ة،  الوضع  و�عد   الحمل  أثناء  األجر   مدفوعة   خاصة  إجازة  ع�  الحصول  فرص  إتاحة  توف�ي   أو   مبا�ش

 ..  الصغار  لألطفال النهار�ة الرعا�ة

ن   للمساواة  المؤس�ي   التقي�م  أداة  مرجع(  :   بني ن  ب)(و  أ)(  الرئ��ي   العن�   -  ١  المبدأ   الجنسني
 . )٣ والمبدأ  ج)(و  ب)(و أ)( الرئ��ي  العن�  - ٢ والمبدأ  ج)،(و

 والثقافة المعن��ات
 المؤسس�ة

ن   للمساواة  تثمينها   مدى  للهيئة  المؤسس�ة  الثقافة  تحدد  ن   بني  الرئ�س�ة   والفكرة.  والتن�ع  الجنسني
ن  �ي  هنا  ن  المساواة  مبادئ  تضمني ن  بني ي  والتن�ع الجنسني

 الثقافة  وتعد�ل للهيئة، األساس�ة الق�م �ن
ام  كان  فإذا .  المبادئ  هذە  يرا�ي   بما   المؤسس�ة ي   الفرص  وتكافؤ   االح�ت

ن   المساواة  إطار   �ن ن   بني  الجنسني
   ذلك  سيؤدي  للهيئة،  األساس�ة  الق�م  من  جزءا�   والتن�ع

�
ن   إ�   تلقائ�ا . العاملة  القوى  معن��ات   تحسني

 تكفل  أن  الهيئة  ع�  و�جب.  التوع�ة  و�رامج  التدر�ب  دورات  خالل   من  ذلك  تدر�س  و�مكن
   بانتظام  والتن�ع   المساواة  موضو�ي   ومعالجة  مناقشة

�
 عمل  فرقة  أو   لجنة  خالل  من  مث�ً (   داخل�ا

 . بذلك) تختص
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سيخ  منتظمة  تدر�ب   دورات  ترت�ب   الوحدة  ع�  �جب ن   المساواة  ق�م  ل�ت ن   بني ي   والتن�ع  الجنسني
 �ن

ي   للتعلم  العالم�ة  الجمارك  منظمة  دورة  تكون  أن  و�مكن.  الهيئة
وين ن   المساواة  �شأن  اإلل��ت  بني

ن   . القض�ة بهذە  الو�ي  ل��ادة وسهلة ج�دة وس�لة  الجنسني

  يو�
�
ن  المساواة ب�دراج أ�ضا ن   بني ي  والتن�ع الجنسني

ات�ج�ة  �ن  عم�ً   للهيئة الشاملة االتصاالت  اس�ت
ن   ع�  بالتساوي  واالشتمال  الجنسان�ة  لالعتبارات  االستجابة  ضمان  ع� ي   الجنسني

 جميع  �ن
ي   واالستدامة  اال�ساق  تحقيق  عن  فض�ً   االتصاالت،

ي   المؤسسة  ط��قة   �ن
 مختلف   مخاطبة  �ن

ائح  . معها  والتواصل السكان �ش

ن  للمساواة المؤس�ي  التقي�م أداة مرجع( :  بني ن  .   المستعرضة) الس�اسات الجنسني

 القطاع مع العالقات
 الخاص 

ي   الخاص  القطاع  مع  لعالقتها   تقي�م  إجراء  للهيئة   المهم  من
ن   المساواة  س�اق  �ن ن   بني  . والتن�ع  الجنسني

ة  المشار�ــــع  مثل  المصلحة،  أصحاب  بعض  أن  المحتمل  ومن  وصغار   الحجم،  والمتوسطة  الصغ�ي
. لها   التصدي  �لزم  تحد�ات  يواجهون  الخ،  اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص  واألقل�ات،  التاجرات،

 للتشاور   المصلحة  أصحاب  جميع  مع  و�ناءً   مستمرا�   حوارا�   الجمارك  تِق�م  أن  المهم  من  ولذلك،
ائح  لمختلف  الخاصة  االحت�اجات  �شأن  معهم  المحددة   التحد�ات  و�شتمل .  وتلبيتها   السكان  �ش

ي 
  جهودا�   يتطلب  الذي  األمر   التحرش،  و/أو   والسالمة  المعلومات،  نقص  ع�  مث�ً   الشأن  هذا   �ن

ي  بما  استباق�ة،
ي  التدر�ب دورات ذلك �ن  . محددة فئات �ستهدف اليت

ن   للمساواة  المؤس�ي   التقي�م  أداة  مرجع( :   بني ن   الجمارك  هيئات  الخامس  الفصل  الجنسني
 المصلحة)  أصحاب مع والعالقات
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 :
�
اهة  أعمال تخط�طثالثا ن  ال�ن

 

اهة عمل  خطة تط��ر  ن  ال�ن

ات�ج�ة   مجاالت   عدة  تكون ي   تحددت  قد   التدخل  تتطلب  اس�ت
اهة  تقي�م  عمل�ة  ختام  �ن ن ي .  ال�ن

 مبادرات   أول��ات  ترت�ب  عندئذ   و�نب�ن
اهة  عمل  خطة  وضع  ثم  الالزمة،   التدخل ن ي   لل�ن

ورة  مع  ضوئها،  �ن ن   مفّصلة،  العمل  خطة  تكون  أن  �ن   األ�شطة)(  اإلجراءات  وتبنيّ
ن  الزمن�ة الجداول وتحد�د  المطل��ة، والموارد  الرئ�س�ة، ن  والموظفني  . المكلفني

اهة  عمل  خطة  الهيئة  تدمج  أن  األمثل  من ن ات�ج�ة  التشغ�ل�ة  خططها   ضمن  ال�ن  تخص�ص  ذلك  س�كفل  ح�ث  األوسع،  واالس�ت
اهة،  خطة  تنف�ذ   إلنجاح  الالزمة  الموارد  ن اك  ال�ن ن   و��ش ور�ة  ال�فاءات  ذوي  من  فيها   الموظفني ي   ال�ن

  و�دارة  المشار�ــــع  إدارة  مجال  �ن
ي   كذلك،  و�جب.  التغي�ي 

ي   الموارد   محدود�ة  من  الهيئات  كل  تواجهه  ما   ضوء  �ن ي   تحتاجها   اليت
ي   المخاطر   معالجة   �ن  تحد�دها،   تم  اليت

ي   الواقع�ة  الهيئة   تتو�ن   أن
ت�ب  االهتمام  تو�ي   وأن  العمل  خطة  �ن  إعداد   لعمل�ة  مفصل  وصف  أدناە  و�رد .  الخطة  أعمال  أول��ات  ل�ت

 . )١٢ الشكل أنظر ( العمل خطة

اهة  أعمال  تخط�ط  عمل�ة  �قود   بأن  كذلك  يو� ن ئ   الذي  العمل  ف��ق  نفس  ال�ن اهة،  تقي�م  إلجراء  أ��ش ن ن   إمكان�ة  مع  ال�ن  أعضاء  تعيني
ي  الستشارتها  إضاف�ة ومجموعات

 . حدة ع� هيئة كل  احت�اجات ضوء �ن

اهة  أعمال تخط�ط خطوات : ١٢ الشكل ن  ال�ن

 

 

 

 

 

 

 

 األول��ات تحد�د  - ١ الخطوة

ي   األ�شطة  أول��ات  اخت�ار   ع�  العمل�ة  هذە  من  األول  القسم  ينطوي   خطوة  عن  االستغناء  و�مكن.  التقي�م  عمل�ة  حددتها   اليت
   وذلك  متواضعة، �شاط  كل   لتنف�ذ   الالزمة  الموارد   وكانت األ�شطة  من  �س�ط  عدد   سوى  يتحدد   لم  إذا   األول��ات  تحد�د 

�
 بأن  علما

 . معتادة ول�ست استثنائ�ة تعد  الحالة هذە

ي  �شاط  كل  أول��ة تقي�م �جب باأل�شطة، واقع�ة قائمة  إعداد  بعد 
 . المعاي�ي  من محددة مجموعة ضوء �ن

ي 
 الح�):  ال  المثال سب�ل ع�(  ��ي  ما  �شاط كل  أول��ة مستوى  لتحد�د  المستخدمة المعاي�ي  �شمل أن و�نب�ن

 األهم�ة؛ .١
 اإللحاح؛  .٢
 الفشل؛  عواقب .٣
ن  احتماالت  .٤ ام تأمني ن ؛ التنف�ذ�ة اإلدارة من االل�ت ن  والموظفني
؛  .٥  التأث�ي
امات .٦ ن  الوطن�ة/الدول�ة؛  االل�ت

الخطة  اعتماد 
وتوز�ــــع 

  المسؤول�ات

الموارد  تحد�د 
 التنف�ذومهل 

أصحاب تحد�د 
 المصلحة

 والتشاور معهم

 وضع

ات األداء   مؤ�ش
 الرئ�س�ة

محاذاة األ�شطة 
ذات األول��ة مع 

األهداف 
ات�ج�ة  االس�ت

 تحد�د
 االول��ات
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 التنف�ذ؛  سهولة .٧
 . التكلفة .٨

 

ي 
ي   العمل  لف��ق  ينب�ن

 المعلومات  أخذ   مع  أعالە  المذكورة  المعاي�ي   باستخدام  �شاط  كل  ألول��ة   تقديرات  وضع  المرحلة  هذە  �ن
ي   المتاحة

ي   و�فضل.  الحسبان  �ن
 "منخفض"،   مثل: (   الوصف�ة  ال�لمات  من  محدود   عدد   باستخدام  األول��ات  تقي�م  الصدد   هذا   �ن

ي  المفرطة الثقة أو  االلتباس لتفادي وذلك العدد�ة، التقديرات من بد�ً  "مرتفع") "متوسط"،
 . ٥٦األرقام دقة �ن

 

ات�ج�ة  األهداف مع  األول��ة ذات األ�شطة مواءمة - ٢ الخطوة  االس�ت

ي   العمل�ة  من  التال�ة  الخطوة  تتمثل
ات�ج�ة   األهداف  مع  األول��ة  ذات  األ�شطة  مواءمة  �ن ي   المتضمنة  االس�ت

ات�ج�ة  الخطة  �ن  االس�ت
ات�ج�ة  األول��ات  ومع  للهيئة، ها   االس�ت ض.  العنا�   من   وغ�ي ة   معلومات  التقي�م  عمل�ة  أثناء  جمع   قد   العمل  ف��ق  أن  والمف�ت   وف�ي

 من   معينة  ضعف  مواطن   مسببات  �حدد   أن  العمل  ف��ق  ع�  و�جب.  الهيئة  داخل  بها   المعمول  واإلجراءات  واآلل�ات  النظم  عن
ي   والمساهمة  المرجوة   بالنواتج  الخروج  و�التا�ي   المنشود   التغي�ي   تحقق  أن  المرجح  التداب�ي   تحد�د   أجل

 األهداف   تحقيق  �ن
ات�ج�ة  . للهيئة االس�ت

ات تكون أن �جب  و�اإلضافة . بالفعل حدث قد  التغي�ي  أن إثبات أجل من للق�اس قابلة العمل�ة واإلجراءات والنواتج  السلوك تغ�ي
وري  ومن.  تحق�قها   يتم  وميت   تحق�قها،  المطلوب  النتائج  تصف  محددة  أهداف  وضع  �جب  ذلك،  إ�  م  أن  ال�ن ن  األهداف   هذە  تل�ت

،  ومحددة  صلة  وذات  للتحقيق  وقابلة  للق�اس  وقابلة  محددة  األهداف  تكون  أن  مثل  معينة،   بمبادئ
�
 المواصفات  و�ي   زمن�ا

ن   من  ٪ ١٠٠  �كون  "أن  ذلك:   أمثلة  ومن.  "SMART"  معاي�ي   باسم  اختصارا�   المعروفة وا   قد   الموظفني    ح�ن
�
 األخالق�ات   ع�  تدر�با

 . "٢٠٢٢ عام نها�ة بحلول الرش�دة والحوكمة

 

ات وضع - ٣ الخطوة  الرئ�س�ة  األداء مؤ�ش

dي   تق��م  أي  نجاح  توقف
ي   الثقة  مستوى  ع�  الس�اسات  توج�ه  �ن

 الخت�ار   المستخدمة  والمعاي�ي .  و��اناته  التق��م  منهج�ة  �ن
ات ات كانت  إذا  ما  ستحدد  )KPIs( الرئ�س�ة األداء مؤ�ش  . عليها  المتعارف الجودة معاي�ي  مع وتتما�ش  وموثوقة صلة ذات  المؤ�ش

ات  معاي�ي   إ�   اإلشارة  �مكن  ذلك،  ع�  وكمثال ي   العمل  ف��ق  اجتماعات  هامش  ع�  عليها   المتفق  الرئ�س�ة  األداء  مؤ�ش
 منظمة  �ن

ي  العالم�ة الجمارك  المستقبل�ة:  األداء ق�اس  آل�ة �شأن )WGPM( األداء بق�اس المعين

ات   �مكن  بح�ث   الجمارك،  وأول��ات  بأهداف  صلة   ذات - ي   للتغ�ي ات   مقاي�س  ع�  الزمن  بمرور   تطرأ   اليت   مؤ�ش
ات بدقة تعكس أن الرئ�س�ة األداء ي  الفعل�ة التغ�ي  التنظ�م�ة؛ الس�اسات ممارسات �شهدها  اليت

 مدخالت   تعّد   وهنا .  لالستخدام"  "صالحة  ب�انات  وتضم  المستخدم،  ع�   تركز   أنها   أي  الس�اسات،  لصنع  مف�دة -
ن  ور�ة  المستخدمني  ٥٧. الب�انات جودة لتقي�م �ن

 القرار؛ لصنع مف�دة وتكون المحرز  التقدم ترصد  ل�ي  التوق�ت مناسبة -
 وتع��ز   الب�انات  لتثل�ث  كوس�لة  للتحقق،   مصادر   عدة  ع�  ر�ما   وتعتمد   الهامة  األبعاد   جميع  تغ�ي   متوازنة -

 ؛٥٨الق�اسات 

 
ي  المتحدة األمم مكتب ٥٦  ) ٢١ ص ب،٢٠٢٠( والج��مة  بالمخدرات المعين
ي  والتنم�ة التعاون لمنظمة اإلحصائ�ة لأل�شطة واإلرشادات الجودة  إطار  ٥٧

 . ٢٠١٢  االقتصادي، الم�دان �ن
ن  المقارنة  فمثً�، ٥٨   �سهم قد  بل منها، والتحقق  ب�اناتك  بفهم االرتقاء إ� فحسب  تؤدي  ال  بالج��مة  المتعلقة  اإلدار�ة والب�انات  الضحا�ا  استب�انات من المستقاة اإلحصاءات بني

�
ي  أ�ضا

  ز�ادة �ن
ن   المفاه�م�ة  الناح�ة من المواءمة ،  للتشاور  مسودة( الحوكمة إحصاءات �شأن المتحدة لألمم اإلحصائ�ة اللجنة دل�ل . المذكور�ن الب�انات  مصدري بني  . )٢٠١٩ األول/د�سم�ب  كانون  العال�ي
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ن  التوازن تحقق ح�ث التكلفة فعالة -  األداء ب�انات أن من والتأ�د  الب�انات، جمع وتكال�ف المعلومات  منافع بني
ات الخاصة  ؛٥٩٦٠إليها وتصل عليها  تحصل أن هيئة ل�ل �مكن بالمؤ�ش

 يتحمل   من  �ي   تكون  معينة  وحدة  بت�فات  تتأثر   أن  �مكن  أي  ،مصدرها)  إ�  �سبتها   �مكن (   المصدر   معروفة -
 الب�انات؛  عن المساءلة

 ف�ه؛ لبس ال  تع��ف مع واضحة -
   متسقة -

�
 الزمن،   بمرور   ومتسقة  المختلفة،  الب�انات  مجموعات  وع�ب   الواحدة،  الب�انات  مجموعة  ضمن  داخل�ا

 وتصن�فات،   وتعار�ف  مفاه�م  من  بالمقابل  معها   يتوافق  ما   ع�  األول�ة  الب�انات  عنا�   ترتكز   و�ح�ث  البلدان،  وع�ب 
 اختالفات؛ أي تفس�ي  إمكان�ة مع  الوقت، بمرور  ومقارنتها  المف�د، المعين  لتك��ن دمجها  و�مكن

 الخ)؛ اإليرادات، ون�ع الجنس، ن�ع مثل فرد�ة، عنا�  حسب  مث�ً ( التصن�ف  حسب  مفصلة -
 �عكس   مما   الق�اس،  أداة  تطب�قات  تعدد   مع  الوقت،   مرور   مع  متسقة  نتائج  إ�  وتؤدي  ، بها  وموثوق   دق�قة -

  نتائج   ع�  الحصول  أجل  من  مستقل  �شكل  منها   التحقق  و�مكن  الصالح�ة)،(  له  تقديرات  وضع  المراد   األسا�ي   المفهوم
 . موثوقة تقي�م

 

ا�   ذلك،   ع�  عالوة ات  الخت�ار   وت�س�ي ي   الرئ�س�ة،  األداء  مؤ�ش
ات  )metadata sheet(  وصف�ة  ب�انات  صح�فة  استخدام  ينب�ن  لمؤ�ش

ات  هذە  اخت�ار   ألغراض  الرئ�س�ة  األداء ي .  وتوث�قها   المؤ�ش
 الوصف�ة  الب�انات  صح�فة  بمرجع�ة  االستعانة  �مكن  الصدد،  هذا   و�ن

ات ي   الرئ�س�ة  األداء   لمؤ�ش ي   العمل  ف��ق  اعتمدها   اليت ات  وتفص�ل  اخت�ار   عمل�ة  لت�س�ي   األداء  ب�دارة  المعين  الرئ�س�ة  األداء  مؤ�ش
ي   المستخدمة

ات  الوصف�ة  الب�انات  صح�فة  وتتضمن.  العالم�ة  الجمارك  بمنظمة  الخاصة  األداء  ق�اس  آل�ة  �ن  الرئ�س�ة   األداء  لمؤ�ش
  تعبئتها:  الواجب التال�ة الحقول أعالە المذكورة

 
ي  ٥٩

  ذلك كان  حيثما   الب�انات، جمع  �ستند  أن ينب�ن
�
، ممكنا

�
  االضطرار  وتفادي المؤسسة، تق��ة أهداف دعم أجل من وذلك جد�دة، ومصادر  نظم إ�شاء من بد�ً  الحال�ة والمصادر   النظم إ� ومناسبا

 . حد  أدىن  إ�   اإلضاف�ة التكال�ف وتقل�ص مواز�ة، معلومات  نظم إ�شاء  إ�
ي  ٦٠

ي  المستجدة  المؤسسة  احت�اجات بتوقعات المتعلقة المعلومات  تبادل  و�نب�ن
  و�عد  . الموارد   و�هدار  الجهود   ازدواج�ة مخاطر   من حد   أدىن  إ� �قلل مما  ،)المعدلة االحت�اجات أو ( الب�انات مجال �ن

ن  الممكنة المفاضالت  تدارس يتم الب�انات،  احت�اجات  تحد�د    لأل�شطة واإلرشادات  الجودة  إطار  . الب�انات مقد�ي  وأعباء والتكال�ف،  التوق�ت، وحسن  والدقة، والتواتر،  والتغط�ة، المحتوى،  بني
ي  والتنم�ة التعاون  لمنظمة اإلحصائ�ة

 . ٢٠١٢ االقتصادي، �دانالم  �ن

 اسم المؤ�ش   -أ

 عنوان المؤ�ش  -

 وصف المؤ�ش   -ب

 لإلبهام، ك�ف تصف المؤ�ش بالتفص�ل؟  -
�
 تفاد�ا

 أبعاد األداء ذات الصلة   -ج

ي يهدف المؤ�ش إ� ق�اسها -  النواتج المرجوة ذات الصلة اليت

 ط��قة الحساب   -د

، ك�ف يتم حسابه؟ ما �ي الص�غة/المق�اس، وما �ي وحدة الق�اس؟ - ي حالة المؤ�ش ال��ي
 �ن

ي  - ه
 (الصلة) األساس المنط�ت

ي تلب�ة الطلب ع� المعلومات؟   -
 إ� أي مدى تنجح الب�انات �ن

ات أخرى  - و  ي ت��طه بمؤ�ش
 العالقة اليت

ات؟  - ە من المؤ�ش ن هذا المؤ�ش وغ�ي  ما �ي الروابط بني

)  -ز  ن�ع المؤ�ش (غ�ي إلزا�ي

ا� واحدا� قد يندرج تحت أ��� من تصن�ف واحد   )١٠الملحق  -(ير�ب مالحظة أن مؤ�ش
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ي  ٦١

ي  إدماجها  ينب�ن
ي  �سهم بح�ث  الرؤ�ة ب�ان  �ن

".  هدف تحقيق �ن ات  هدف  كل  ر�ط  �مكن  كما   أخرى، أهداف بعدة  هدف  كل  ر�ط و�مكن "ذ�ي  مختلفة.  رئ�س�ة أداء بمؤ�ش

ال�فاءة،  ات  مؤ�ش الفعال�ة،  ات  مؤ�ش النواتج،  ات  مؤ�ش العمل�ات،  ات  مؤ�ش اله�كل�ة،  ات  المؤ�ش المركبة،  ات  المؤ�ش
ات المسبقة،   ات االمتثال/التنف�ذ، المؤ�ش ات ال�م�ة، مؤ�ش ، المؤ�ش ات التقدير الشخ�ي ات الموضوع�ة، مؤ�ش المؤ�ش

ات المتأخرة   المؤ�ش

 مصدر التحقق  -ح

 الحصول ع� المعلومات حول المؤ�ش (مصدر الب�انات) أين وك�ف �مكن  -

ي جمع الب�انات -
 ما الصع��ات المحتملة �ن

الموثق   - المصدر  و/أو  الخ)  والمالحظات،  العينات،  واستب�انات  الخاصة،  والدراسات  اإلدار�ة،  السجالت  من  مثً�: 
 واإلحصاءات الرسم�ة، الخ). المتاح (مثل تقار�ر العمل المنجز، ودفاتر حسابات المشار�ــــع، 

وع   - ات إما أول�ة أو ثان��ة: فالب�انات األول�ة �جمعها الم�ش ي المؤ�ش
�مكن أن تكون الب�انات المصدر�ة المستخدمة �ن

  ، ن الموظفني ب�انات  أو  ان�ة  ن الم�ي ب�انات  أو  اإلدار�ة  الب�انات  �شمل  وقد  المنفذ)،  �ك  ال�ش بواسطة  (عادة  ة  مبا�ش
وع  واالستب�انات، والمق ة، بينما تكون الب�انات الثان��ة قد سبق جمعها خارج نطاق الم�ش ابالت، والمالحظة المبا�ش

تجمعها   ي  اليت اإلحصاءات  أو  الحكوم�ة  التقار�ر  الثان��ة  الب�انات  أمثلة  ومن  أخرى.  مصادر  من  �سهولة  ومتاحة 
 المنظمات الدول�ة. 

 المتوفر بالفعل (غ�ي إلزام�ة) مرجع�ة قواعد الب�انات والب�انات الوصف�ة  -ط

 قواعد الب�انات الداخل�ة/الخارج�ة والب�انات الوصف�ة  -

ة (غ�ي إلزام�ة)  -ي  الوت�ي

ته المنتظمة (ع� سب�ل المثال: شهري، ر�ــع سنوي، سنوي، إلخ).                     -  ميت سيتم الق�اس وما وت�ي

 تصن�ف تفص��ي  -ك

 إن أمكن (حسب ن�ع الجنس مثً�)  -

 (غ�ي إلزام�ة) ٦١الق�مة المستهدفة  -ل

/معاي�ي المقارنة المرجع�ة   -  مستمدة من المعاي�ي

 األهداف �ساعد ع� تع��ف النواتج المرجوة بعبارات محددة وقابلة للق�اس.   -

)  -م طري (غ�ي إلزا�ي
ُ
 مثال ق

 مؤ�ش مماثل �ستخدمه العضو  -

 س�اسة اإلفصاح   -ن

ن محددين/المجال العام  -  تفض�الت المساءلة لمستخدمني

النتائج وال�شف عنها: ع� مستوى البلد أو االتحاد/مستوى منظمة الجمارك العالم�ة/المستوى  القصد من استخدام  
 العام 

ات أن تظهر/يتم التع��ف بها   -  أين �مكن للمعلومات المستمدة من عمل�ة الق�اس باستخدام هذە المؤ�ش

إمكان�ة ال�شف عن الب�انات التفص�ل�ة أو الب�انات المجمعة فقط (تحد�د معاي�ي تجميع الب�انات، مثل الحد األدين   -
 لعدد البلدان، الخ)  

 اعتبارات أخرى (مثل القيود) (غ�ي إلزام�ة)  - س

ي غ�اب ق�اسات بد�لة مجد�ة، الخ.  -
ح كبد�ل �ن  المؤ�ش المق�ت

 المتعلقة بجمع الب�انات وح�ازتها واستخدامها؟ما �ي القيود القانون�ة  -

؟  - ن ي مصادر الب�انات الحال�ة متطلبات المستخدمني  إ� أي مدى تليب
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ات  �شكل    جزءا�   الرئ�س�ة  األداء  مؤ�ش
�
اهة،  عمل  خطة  من  مهما ن ي   �سهم  أنها   إذ   ال�ن

ن   �ن ك�ي  المرحل�ة  أو   الفور�ة  النواتج  تحقيق  ع�   ال�ت
اهة تط��ر  لعمل�ات المفضلة ن  . ال�ن

اهة  مؤ�ش   تط��ر   لعمل�ة  مفص�ً   مثا�ً   العالم�ة  الجمارك  منظمة  أعضاء  وضع ن ي   قالب  باستخدام  لل�ن ن   �جمع  متكامل  نموذ�ب  كل  بني
اض�ة  اإلقل�م�ة  العمل  ورشة  خالل  وذلك  أعالە،  المذكورة  المجاالت    ٢٨(  أورو�ا   إلقل�م  المؤس�ي   األداء  ق�اس   حول  االف�ت

�ن  ١  -  أ�لول/سبتم�ب  ي   القالب  هذا   أوردنا   وقد .  )٢٠٢٠  األول/أ�ت��ر   ��ش
 "لمستوى   المتوقعة  النواتج  المؤ�ش   و�ق�س.  )١١(  الملحق  �ن

اهة ن   �جري الذي المتقدم" ال�ن
�
 .  األداء  لق�اس المستقبل�ة المنظمة  آل�ة ضمن إدراجه بغرض تقي�مه حال�ا

 

 معهم والتشاور  المصلحة أصحاب  تحد�د  - ٤ الخطوة

ي   التدقيق  أمام  منفتحة  العمل�ة  تكون  أن  ضمان  المهم  من   ممث�ي   مثل  الهيئة،  خارج  من  المصلحة  أصحاب  مع  التشاور   ع�ب   الخار�ب
 . الصلة ذات المعلومات و�متل�ون الهيئة مع كثب  عن �عملون الذين  الخاص القطاع

ي   واإلسهام
ام  خالل   من  يتحقق  اإلجما�ي   النجاح  �ن ن كة  المل��ة  و�رساء  وثقتهم،  المصلحة  أصحاب  جميع   ال�ت   الدعم   وتول�د   المش�ت

ي   للتنف�ذ 
وري  ومن.  والفعالة  الج�دة  االتصال  آل�ات  اعتماد   خالل  من  العمل�ة  مستهل  �ن  جميع   مع  للتعاون  فعالة  آل�ة  توفر   ال�ن
ي   وجهودها   نظرها   وجهات  ومراعاة  الصلة  ذات  األطراف

ي   �ن  المصلحة   أصحاب  تحد�د   أن  كما   والتنف�ذ،  العمل  تخط�ط  عملييت
ي   المصلحة  أصحاب  �شارك  أن  كذلك  المهم  ومن .  األهم�ة  بالغ  أمر   وأدوارهم

كة  أهداف  ووضع  المشكلة،  تحد�د   �ن  وتع��ف   مش�ت
نامج  بمل��ة  شعورهم  تط��ر   و�التا�ي   الممكنة،  الفوائد  ا�هم  المصلحة  أصحاب  تحد�د   �كون  ال   وقد .  معه  والتما�ي   ال�ب  أمرا�   و��ش
 . جمرك�ة هيئة كل  س�اقات باختالف �ختلف بل سهً�،

 

ة الموارد  تحد�د  - ٥ الخطوة  التنف�ذ  وف�ت

  الموارد   عن  معلومات  الخطة  تتضمن  أن  �جب  ح�ث  العمل،  خطة  لتنف�ذ   الالزمة  الموارد   تفاص�ل  �ضع  أن  العمل  ف��ق  ع�  �جب
�ة   المال�ة    المهم  ومن.  بنجاح  الرئ�س�ة  الخطوات  لتنف�ذ   محددة  زمن�ة  وجداول  المطل��ة،  والب�ش

�
 ضمن  العمل  خطة  إدماج  أ�ضا

ات�ج�ة التشغ�ل�ة الخطط ام المطل��ة الموارد  كل  فهم ضمان ع� عم�ً  للهيئة واالس�ت ن ها  واالل�ت  . بتوف�ي

 

 الخطة  اعتماد  - ٦ الخطوة

،  العمل  خطة  اعتماد   قبل  �لزم،
�
ن   الروابط  تتحدد   أن  رسم�ا ات�ج�ة  العمل  خطة  بني  ذلك  س�كفل  إذ   الفساد،  لمكافحة  الوطن�ة  واالس�ت

اهة  لتط��ر   الهيئة  برنامج  مواءمة ن ات�ج�ة  مع  ال�ن ن   المهم  ومن.  المعن�ة  الوطن�ة  االس�ت  العل�ا   اإلدارة  من  الخطة  ع�  الموافقات  تأمني
ن   وكبار   الهيئة  ورئ�س ن   المسؤولني ام  أن  أذ   إلخ)،  الوزراء،  رئ�س  الوز�ر،(  الحكوميني ن  �كفل  أن  شأنه   من  المست��ات  أع�  ع�  االل�ت

ن   تكل�ف  �جب  الخطة،  اعتماد   و�مجرد .  التنف�ذ   استمرار�ة ن   الموظفني ،  بالمسؤول�ات  المعنيني
�
ي   كما   رسم�ا

 الخطة  تكون  أن  ينب�ن
ن   إ�   الرئ�س�ة   الخطوات  تنف�ذ   نجاح  عن  المسؤول�ة  �سند   محددة  زمن�ة  بجداول  ومرفقة   مفصلة  مع  وذلك  محددين،  مسؤولني
ورة ات�ج�ة  التشغ�ل�ة  الخطط  ضمن  إدماجها   �ن ام  ع�  التنف�ذ   نجاح  وسيتوقف.  للهيئة  واالس�ت ن  المكلف  العمل  وف��ق  الهيئة  ال�ت
نامج بق�ادة  . عمل خطة  ع� مثا�ً  ٩ الملحق �قدم. ال�ب
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اهة  ن : تنف�ذ خطة عمل ال�ن
�
 رابعا

 
اهة  عمل  خطة   وضع  بعد  ن ي   عليها،  والموافقة  ال�ن

وع  ذلك  �عقب  أن  ينب�ن ي   ال�ش
ي   الهدف  هو   الناجح  التنف�ذ   أن  إذ   تنف�ذها،  �ن

 النهايئ
اهة لمبادرات ن  . مبادرة أي  فعال�ة تتحدد  أساسه وع� ال�ن

 

اهة يتعلق ف�ما  النتائج لتحقيق الالزمة التنف�ذ  مبادئ -١ ن   بال�ن

م  أن  المهم  من ن ي   بالمبادئ  المؤسسة  تل�ت  المبادئ   لهذە  مفصل  وصف  أدناە  و�رد .  العمل  خطة  أل�شطة  الفعال  التنف�ذ   تدعم  اليت
شد   الرئ�س�ة  وعنا�ها  ي األعضاء    الجمارك  هيئات  بها   لتس�ت

 أنظر (  منها   الفعالة  النتائج  وتحقيق  العمل  خطة  تنف�ذ   عمل�ة  إدارة  �ن
 . )١٣ الشكل

اهة عمل خطة تنف�ذ  مبادئ : ١٣ الشكل ن  النتائج  لتحقيق ال�ن

 

أوجه التآزر  ق�اس األداء
مع مبادرات 

 

العمل 
  الجما� 

الق�ادة 
والتنسيق 

  
ب�انات خط 

األساس 
ووضع 
ا   ال

 تحل�الت
 الب�انات 

ي  اإلبالغ المنه�ب
والمنتظم عن   

 األداء

رصد خطط 
 العمل

جمع  
لتغذ�ة ا

الراجعة 
 

االجتماع مع 
أصحاب 
 المصلحة 

اك أصحاب  إ�ش
ي 

المصلحة �ن
التنف�ذ ق�اس   

ال��ارات 
 الم�دان�ة 

آل�ات 
 التقي�م

إ�شاء لجنة 
 توج�ه

ن   تعيني
  منسق

اله�كل�ة 
تكل�ف و

  األفراد

دعم وتدر�ب 
 لمستعملا

 النهايئ 

ات�ج�ة  اس�ت
 االتصاالت 

ن التنف�ذ  تحف�ي

ضمان 
 االستمرار�ة

تحد�د 
 المبادرات
  المواز�ة

إطار 
 التعاون

التنف�ذ 
ك  المش�ت
 للخطة 

 قناة اتصال
 فعالة

اآلراء  توافق
والثقة 

 المتبادلة 

التآزر 
 الداخ�ي 

تحد�د 
أصحاب 
 المصلحة

اإلطار 
التنظ��ي 
 للتعاون 

األهداف  فهم
كة  المش�ت
 واألدوار 

ن توافق  تأمني
 اآلراء 

التشاور 
المستمر وتبادل 

 المعلومات 

اال�ساق
ات�ج�ة  االس�ت

الوطن�ة لمكافحة 
 الفساد



    

 

 

77    

 الفعال والتنسيق الق�ادة – ١ المبدأ 

 

ات�ج�ة  تتطلب اهة  اس�ت ن ام  مست��ات  الفعالة  ال�ن ن ي   العل�ا،  اإلدارة  من  عال�ة  ال�ت هن  أن  �جب  واليت ات�ج�ة   ومل�يتها   تقديرها   ع�  ت�ب  لالس�ت
  اإلدارة وع�. متواصلة وتداب�ي  خطوات خالل من

�
اهة مبادرة امتالك أ�ضا ن  . ٦٢تنف�ذها جهود  لتنسيق فعالة آل�ات واعتماد  ال�ن

 

 توج�ه  لجنة إ�شاء

ي   شارك  الذي  العمل  ف��ق  �ستمر   بأن  يو�
ي   �ن ي   األ�شطة  وتخط�ط  التقي�م  عملييت

 رصد   تتو�   توجيهة  لجنة  بصفته  مهامه  أداء  �ن
   التوج�ه  لجنة  تمنح   أن  المهم  ومن.  العمل  خطة  تنف�ذ   جهود   وتقي�م

�
   تف��ضا

�
   واضحا

�
،  دورها   ألداء  وسل�ما  تحصل   وأن  التشغ��ي

ن  والدعم الموافقة ع� ي  تنف�ذي لمسؤول و�مكن. العل�ا  اإلدارة من  السل�مني
ام لضمان اللجنة رئاسة  تو�ي  الهيئة �ن ن  العل�ا  اإلدارة  ال�ت

 هذە  وتعقد .  الخطة  تنف�ذ   أعمال  موضوع�ة  التوج�ه  لجنة  وتكفل.  حولها   االتصاالت   سالمة  من  للتأ�د   وكذلك  الخطة،  بتنف�ذ 
ي   توج�ه  لجنة  إ�شاء  و�سهم.  سنوي  أو   سنوي  نصف  أو   سنوي  ر�ــع  أساس  ع�  عادة  اجتماعاتها   اللجان

 التنف�ذ   عمل�ة  أن  ضمان  �ن
ي  تغرق لن

وقراط�ة اإلجراءات �ن ي  الهيئة تنفذها  أخرى خطة أي مثل لتصبح المجد�ة غ�ي  الب�ي
 . المطاف نها�ة �ن

 

ن   منسق تعيني

ن   من  المؤلفة  التوج�ه،  لجنة  أعمال  تح�ن   أن  �جب ن   بدعم  التشغ�ل�ة،  المجاالت   مختلف  من  ممثلني ن   موظفني ي   دائمني
 مع  الهيئة،  �ن

ن   هو   القطاع  هذا   �غدو   ح�ث  الخطة،  تنف�ذ   ورصد   تنسيق  عن   المسؤول�ة  لتو�ي   قطاعات)  عدة  أو (   الهيئة   قطاعات  إحدى  تعيني
ي   المسؤول  المكّون

ات�ج�ات  عن  الهيئة  �ن اهة  تط��ر   اس�ت ن  األخرى  الهيئة  مكونات  مختلف  امتثال  وضمان  الفساد   مكافحة  وجهود   ال�ن
 . األخالق�ة للمعاي�ي 

 

 والفرد�ة اله�كل�ة المهام

ن   كذلك  يتم ي   التنظ��ي   اله�كل  ضمن  الصلة  ذات  القطاعات  تعيني
ي   قطاع   كل  �كون  ح�ث  الجمارك،  هيئة  �ن

 التنظ��ي   اله�كل  �ن
اتها،  العمل�ة  الخطة  أ�شطة  تنف�ذ   عن  مسؤو�ً  ي   �شاط  كل  إ�كال  مع  ومؤ�ش

ن   قطاع  إ�   مؤ�ش   وكل  الخطة  �ن ي   معني
  و��  الهيئة  �ن

  صحائف   اعتماد   مثل  المسؤول�ات،  هذە  إلسناد   متنوعة  آل�ات  �ستخدم  أن  الجمارك  لهيئات  و�جوز .  التنف�ذ)  يتو� (  بعينه  موظف
 التنف�ذ   لتسيهل  كأداة  المهام  إدارة  برمج�ات  الستخدام  �مكن  كما   )،١٤  الشكل  أنظر (  المهام  ومواصفات  المهام،  وصحائف  العمل،

ي   �ساعد   أن
 بغرض   مبكر   إنذار   نظام  واستخدام   األعمال  جميع  أتمتة)(  حوسبة  �مكن  ح�ث  والمساءلة،  الشفاف�ة  آل�ات  تع��ز   �ن

 . الصحيح المسار  ع� الجميع إبقاء

 

ن  والتدر�ب الدعم ن  للمستخدمني  النهائيني

 مستوى  است�فاء  عن  المسؤول  عجز   إذا   معينة  عواقب  ع�  تنطوي  ألنها   الحساس�ة  من  بقدر   المسؤول�ات   إسناد   عمل�ة  تتسم
ات ي   المطلوب  المؤ�ش

ن   وألن.  إضاف�ة  عمل  أعباء  الموظف  ع�  تفرض  ألنها   وكذلك  الموضوعة،  التنف�ذ   مواع�د   غضون  �ن  الموظفني
ي  شاركوا   قد  �كونوا  ال  قد 

اك �عّد  البدا�ة، منذ  األعمال  من الن�ع هذا  �ن " األشخاص إ�ش ن   عن�ا�  البدا�ة منذ  "المناسبني
�
 . حي��ا

 

   يتسين   لن
�
اك  دائما ي   دور   لهم  كان  الذين  الف��ق  أفراد   إ�ش

 الالزمة   األ�شطة  مختلف  تغط�ة  من  هؤالء   يتمكن  ال   قد   أو   الخطة،  وضع   �ن
ي  العمل ف��ق �ضم ما  وعادة. الخطة لتنف�ذ  اهة بتقي�م المعين ن ن  من محدودا�  عددا�  العمل وتخط�ط ال�ن  أحد  �مثلون الذين الموظفني

 
ي  المتحدة األمم  برنامج ٦٢

 ٢٠١٥ ،اإلنماىئ
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ن   عندما   ول�ن  الجمرك�ة)،  اإلجراءات  مجال  أو   المخاطر   إدارة  مجال  مثل(  بال�امل  العمل  مجاالت   ع�   بجب  التنف�ذ   وقت  �حني
كوا  أن هؤالء   ��ش

�
ي  أ��ب  ف��قا

ي  محددة  و�نود  معينة  أ�شطة تنف�ذ  مسؤول�ة تو�ي  �ن
 . الخطة �ن

  المنسقون �قدم أن جدا�  المهم من
�
ن  مستمرا�  دعما ن  للموظفني  يتبعون أنهم ضمان أجل من وذلك الخطة، تنف�ذ  بمسؤول�ة المكلفني

ن   أن  لضمان  المناسب  التدر�ب  إجراء  �سه�ل  عن   فض�ً   والتق��م،  والرصد   واإلبالغ  التنف�ذ   تجاە  متطابقة  مقار�ة ن   المستعملني  النهائيني
 . التنف�ذ  مرحلة خالل تحق�قه وسبل التغي�ي  دوافع �فهمون

 

ي  القالب : ١٤ الشكل ائب  الوطن�ة الهيئة(  العمل لصح�فة النموذ�ب ي  والجمارك لل�ن
 المجر) �ن

  العامة:  الهيئة اسم

ي  السنة    العمل:  خطة  بها   ترتبط اليت

  العمل:  خطة ضمن النشاط  رقم

  اإلجراء:  اسم

  الهيئة:  عمل خطة ضمن  المهمة رقم

،  نص(  المهمة  منشأ  ي
  ذلك):  غ�ي  خاصة،  تعل�مات قانوين

  للمهمة:  المخططة النت�جة 

ي   المهمة نت�جة �سهم الذي  المؤس�ي  الهدف هو  ما 
  تحق�قه؟  �ن

  الهيئة:  داخل المسؤول الشخص 

ن  عدد  ن  الموظفني ي  المشاركني
  التنف�ذ:  �ن

/مؤسسة  مساهم ي   مشاركة:  أخرى/وزارة خار�ب

:  الموعد  ي
  النهايئ

  المهمة:  أداء  تكلفة

  التكلفة:  مصدر 

  المراجعة:  تار�ــــخ

  مالحظة): (  أخرى

ح   اإلجراء:  مضمون �ش

  وحجم   الموارد   وكثافة   العمل   تعق�د   ح�ث  من  توقعاتكم   ما   عام،  �شكل   اإلجراء  لتنف�ذ   بالنسبة
 المخاطر؟

 كب�ي   -  متوسط -  قل�ل

ي   اإلجراء  تنف�ذ  س�سهم مدى أي إ�
 كب�ي   -  متوسط -  قل�ل توقعاتكم؟  حسب   العامة الهيئة نزاهة تع��ز  �ن

 

ات�ج�ة  االتصاالت  اس�ت

اهة   تقي�م  نتائج  أن  لضمان ن ي   غالب�ة  وأن  التنف�ذ�ة،  الق�ادات  وقبول  بفهم  تح�ن   العمل  إجراءات  تخط�ط  وعمل�ة  ال�ن
 موظ�ن

ي .  معهم  والتواصل  بالمعلومات  لتع��فهم  عمل�ة  مقار�ة  تط��ر   المهم  من  فإنه  و���دوها،  يتبنوها   سوف  المؤسسة
امن   أن  و�نب�ن ن  ت�ت

ات�ج�ة  أي اهة  اس�ت ن  أن  و�جب.  والتآزر   الفائدة  من  قدر   أق�   تحقق  ل�ي   األخرى  اإلقل�م�ة  أو   الوطن�ة  الخطط  مع  تط��رها   يتم   لل�ن
ات�ج�ة  �شتمل ن   إ� (  الداخ�ي   االتصال  ع�  االتصاالت   اس�ت ي   واالتصال  و�ينهم)  الموظفني  المصلحة   أصحاب  تجاە(  الخار�ب

( ن  . الخارجيني

 



    

 

 

79    

ها   أن  إذ   عليها،  الموافقة  بمجرد   العمل  خطة  بن�ش   و�و� هن  ��ش م  الهيئة  أن  ع�  ي�ب ن  الشفاف�ة  بتداب�ي   المست��ات  أع�  ع�  تل�ت
ن   المصلحة  ألصحاب  يتيح  الن�ش   أن  كما   الفساد،  بمكافحة  يتعلق  ف�ما  ي   المحرز   التقدم  رصد   الخارجيني

 الحال،   و�طب�عة.  تنف�ذها   �ن
ي   ال 

ي   الخطة  مكونات  بعض  ��ش   ينب�ن ي   اليت
 اإلنفاذ   بتداب�ي   المتعلقة  الحساسة  األقسام  مثل(  بال��ة  التمسك  تقت�ن

 .٦٣واالستخبارات) 

ي 
ات�ج�ة  �ستند  أن ينب�ن ورات �شمل بما  الرئ�س�ة، المبادئ من عدد  إ�  االتصاالت  اس�ت  التال�ة:  ال�ن

اك • ن  األفراد  إ�ش  العمل؛ خطة بتنف�ذ  المعنيني
؛  تدر�ب خطة مع التنسيق ضمان • ن  الموظفني
ن  • ؛  الس�ا�ي  الدعم تأمني  واإلعال�ي
ن  •  ومشاركته؛ الخاص القطاع دعم تأمني
ي  الفعل�ة المنافع تع��ز  • ن  بها  �عود  اليت اهة نظام تحسني ن ن  جميع ع� ال�ن  المصلحة؛ وأصحاب  الموظفني
ام إظهار  • ن  بالخطة؛ العل�ا  اإلدارة ال�ت
ي   �شط   دور   وله  و�الخطة   بالعمل�ة  صلة  له  تحد�دە  تم  مشارك  كل  أن  ضمان •

 مع  يتما�ش   بما   العمل  خطة   تنف�ذ   �ن
 مسؤول�اته؛ 

ن  أو  شخص تحد�د  •  . التغي�ي  جهود  ودفع لق�ادة الهيئة داخل شخصني
 

 االستمرار�ة  ضمان

ام  �عّد  ن ات�ج�ة  العمل  بخطة  المست��ات"  "أع�  ع�  االل�ت    الفساد   مكافحة  واس�ت
�
طا ،  �ش

�
  التنف�ذي   الف��ق  نطاق  يتجاوز   بما   حي��ا

ي   المستوى  رفيع
ات�ج�ات  تخط�ط  وعند .  الجمارك   �ن ي (  المهم  من  فإنه  الجمارك،   هيئة  مع  الفساد   مكافحة  اس�ت

  الجمارك  لموظ�ن
 
�
ن   وأ�ضا هم  للمانحني ن   المصلحة  أصحاب  من  وغ�ي ي   المشاركني

ات�ج�ات  تط��ر   �ن اهة)  الفساد   مكافحة  اس�ت ن  تغي�ي   يؤدي  أال   ضمان  وال�ن
ي  العل�ا  التنف�ذ�ة اإلدارة أفراد 

  التأث�ي  إ� الجمارك �ن
�
ات�ج�ات ع� سلبا  . تنف�ذها  الجاري أو  الموضوعة االس�ت

ات�ج�ة  بجعل  مثً�،  ضمانها،  �مكن  االستمرار�ة  وهذە اهة  اس�ت ن  الوطن�ة  الخطة   من  جزءا�   بها   المرتبطة  العمل  وخطة  الجمرك�ة  ال�ن
ة  المسؤولة  العل�ا   السلطات  من  واعتمادها   إقرارها   �مكن  كما   الفساد،  لمكافحة  األوسع   أو   الجمارك  وز�ر   مثل(  الجمارك  عن  مبا�ش

 . الوزراء) رئ�س مكتب أو  المال�ة وز�ر 

 

ن   التنف�ذ تحف�ي

ي 
ن   آل�ات  وضع  ينب�ن ن   أن  كما   العمل،  خطة  تنف�ذ   فعال�ة  لتدع�م  مستمرة  ومحفزات  للتحف�ي  رصد   عليهم  التنسيق  عن  المسؤولني

ي   واالستمرار�ة  الزخم  تع��ز   �مكنهم  ح�ث  ونتائجه،  التنف�ذ   فعال�ة
 وق�ادات   التوج�ه  لجنة  إ�   التوص�ات  رفع  خالل  من   التنف�ذ   �ن

ن   الجمرك�ة  والمكاتب  واألقال�م  للقطاعات  النقد�ة  وغ�ي   النقد�ة  المكافآت   بمنح  التنف�ذ�ة  اإلدارة  �حققون  الذين  األفراد   والموظفني
ي  النتائج أفضل

 . الخطة تنف�ذ  �ن

ي 
ي   نفسه،  الوقت   و�ن

ي   مث�ً (  المساءلة  إ�  اإلشارة  ينب�ن
  األمور   هذە  مراجعة  مع  األهداف)  تحقيق  عن  العجز   أو   التأخر   حاالت   �ن

 . التأديب�ة باإلجراءات المعن�ة اللجنة بواسطة

 

 الجما�ي  العمل – ٢ المبدأ 
 

ي   جدا�   شائع  الجما�ي   العمل  مبدأ 
ي   اإلدارة  وتداب�ي   عمل�ات  مختلف  �ن

ن   �ن ات�ج�ة   تنف�ذ   عمل�ة  ومنها   والخاص،  العام  القطاعني  اس�ت
ي   الفساد   مكافحة    �ستف�د   اليت

�
ة  استفادة  أ�ضا  الفعال  التنف�ذ   الجما�ي   للعمل  التال�ة  العنا�   وتدعم.  المبدأ   هذا   تطبيق  من  كب�ي

   للخطة: 

 
ي  المتحدة األمم مكتب ٦٣  ٢٩- ٢٨ ص ب،٢٠٢٠ ـ،والج��مة  بالمخدرات المعين
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 المصلحة  أصحاب  تحد�د 

ي   مؤسسة  ألي  األو�   الخطوة   تتمثل
،  مصلحة  أصحاب   بوجود   االقرار   �ن ن كون   ول�نهم  به  الخاصة  مصالحه  منهم  ل�ل  مختلفني  �ش�ت

ي 
ي   يتمثل  عام  هدف  �ن

اهة  وتع��ز   الفساد   ع�  القضاء  �ن ن نا   وكما .  ال�ن ،  أ�ش
�
ي   سابقا

 المصلحة   أصحاب  مع  �شطة  مشاورات  إجراء  ينب�ن
ن  ا�هم، الخارجيني ي  ل�س و��ش

اهة عمل خطة إعداد  �ن ن   بل فحسب،  ال�ن
�
ي  أ�ضا

 . التنف�ذ  مرحلة �ن

 

 للتعاون  التنظ��ي  اإلطار 

كة  قانون�ة  وثائق  أو   تفاهم  مذكرة  توقيع ن   المصلحة  أصحاب  مع  مش�ت ي   الخارجيني
اهة  مجال  �ن ن ة  أداة  يوفر   ال�ن ن  للتعاون،   مف�دة  ورك�ي

ي  المساهمة  تع��ز  �مكن كما 
اهة ميثاق إعداد  خالل من العمل خطة تنف�ذ  �ن ن  . الجما�ي  بالتنف�ذ  ال�ل تلزم عمل و�رامج لل�ن

 

كة واألدوار  األهداف فهم  المش�ت

ي   و�طار   ومسؤول�ات  وأدوار   ومضمون   هدف  بوض�ح  يتحدد   أن  التنف�ذ   مرحلة  خالل  �جب  المصلحة   أصحاب  من  طرف  ل�ل  زمين
ي و . ضمان العمل �شكل جما�ي ل

ي دورهم  أداء ع� المصلحة أصحاب جميع �شجيع �نب�ن
 . العمل خطة هم حسبمهام تنف�ذ  �ن

 

 اآلراء توافق ع� الحصول

ن   القدر   بنفس  المهم  من ن   اآلراء  توافق  تأمني ي   المشاركة  األطراف  جميع  بني
ي .  الجماع�ة  التنف�ذ   أعمال  �ن

 أو   خالف  أي  مناقشة  و�نب�ن
ي  تباين

 . التنف�ذ  قبل مطلوب تعد�ل أو  تنقيح وأي المطلوب، اإلجراء �شأن اآلراء �ن

 

 المعلومات وتبادل التشاور  استمرار 

ن   المعلومات  وتبادل  التشاور   يتواصل  أن  �جب وري،  ومن.  األهداف  تحقيق  حول  المصلحة  وأصحاب  الجمارك  بني   أجل   من  ال�ن
،  العمل  إنجاح ام  ع�  الحصول  الجما�ي ن  وترسيخ  الممكنة،  بالفوائد   الو�ي   وز�ادة  ثقتهم،  وا�تساب  المصلحة  أصحاب  جميع  ال�ت

كة،  بالمل��ة  الشعور  ي   التنف�ذ   لعمل�ة  الدعم  وتول�د   المش�ت
 كذلك .  والفعالة  الج�دة  االتصال  آل�ات  استخدام  ع�ب   العمل�ة  مستهل  �ن

ن   المصلحة  أصحاب  من  العمل�ة  س�ي   طوال   الراجعة   التغذ�ة  لجمع  آل�ة  إ�شاء  شأن  من  فإن ن   الداخليني  �شاركون   الذين  والخارجيني
ي 
 . المشاركة األطراف جميع من المستمر  الدعم لضمان فعالة وس�لة يوفر  أن التنف�ذ  �ن

 

ات�ج�ة مع اال�ساق  الفساد  لمكافحة الوطن�ة االس�ت

ي 
ات�ج�ات  وتنف�ذ   تخط�ط  عدم  ينب�ن ي   الفساد   لمكافحة  وخطط  اس�ت

   �جب  بل  ،�شكل منعزل  الجمارك  �ن
�
ات�ج�ات   إعداد   دائما االس�ت

ن  عامة دعم ا�تساب�سه�ل و  الس�اس�ة اإلرادة توجهات مع اال�ساقمن أجل تحقيق   شامل بأسلوب  . المواطنني

 

اهة مبادرات مع التآزر  أوجه - ٣ المبدأ  ن  المواز�ة ال�ن
 

ي  األساس�ة المبادئ من عام �شكل التآزر  �عّد 
اهة يتعلق ف�ما  س�ما  وال  أعمال، أ�ة تنف�ذ  �ن ن اهة برامج تنف�ذ  وألن. بال�ن ن  ومكافحة  ال�ن

 الخدمات  هيئات  مثل(  الحدود   ع�  العاملة  األخرى  الحكوم�ة  الوكاالت   ومنها   المعن�ة،   األطراف  جميع  بواسطة  يتم  الفساد 
كاء  الدول�ة  والمنظمات  الخ)،  النقل،  مراقبة  وهيئات  والب�ط��ة،  النبات�ة  الصحة  مراقبة  وأجهزة  الحدود�ة،  والمنظمات  التنم�ة  و�ش

ك  ح�ث  الحكوم�ة،  غ�ي  ابط  التماسك  ضمان  المهم  من  �غدو   التنف�ذ،  مراحل  من  أخرى  أو   مرحلة  خالل  بجهودە   منها   كل  �ش�ت  وال�ت
ن   والتضامن امج  مختلف  بني ي   والمبادرات  ال�ب امن  تنف�ذها   �جري  اليت ن  الموارد،   و�هدار   الجهود   �شت�ت  تفادي  أجل  من  والتوازي  بال�ت

ي   المرجوة النتائج تحقيق وضمان وري التآزر  مقتض�ات ومراعاة. عليها  وتتوافق األطراف تقبلها  اليت   أن  مبادرات لعدة يتيح ألنه �ن
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   تعمل
�
كة)،  بصورة(  معا امنة  منسقة  بط��قة  العمل  ألداء  �مهد   أنه  كما   مش�ت ن ي   وم�ت

ن   والتعاون  التضامن  إطار   �ن  المصلحة،   أصحاب  بني
نهم

�
 . والدينام�ة الصح�ة العمل طرق اتباع بفضل للجميع الق�مة و�ض�ف لهم مف�د  إجما�ي  تأث�ي  تحقيق من و�مك

كة   مقار�ة  ع�  ترتكز   ال   أو   التآزر   إ�   تفتقر   المعلومات  لتكنولوج�ا   األساس�ة  البين   تط��ر   عمل�ة  كانت  إذا   المثال،  سب�ل  ع�  مش�ت
ي   المعن�ة  الحكوم�ة  الوكاالت   جهود   فإن   األطراف،  عليها   تتوافق

ي   بع�دا�   تنطلق  قد   المجال  هذا   �ن
 سيؤخر   مما   متباينة  اتجاهات  �ن

ك  الفهم  ع�  االتفاق كة،  والنظم  المش�ت  التصدير   لمعامالت  مالئمة  عمل  بيئة   إ�جاد   إ�   الرام�ة  الجهود   توح�د   وس�عيق  المش�ت
اد   . ٦٤الواحدة النافذة نظام ع�ب  واالست�ي

 

 المواز�ة  المبادرات ع� التعرف

ي 
اهة  مبادرات  ع�  التعرف  ينب�ن ن ،  وتقي�مها   المواز�ة  ال�ن

�
ي   كما   مسبقا

  ا�ساق   لضمان  المواز�ة  المبادرات  تلك   مع  اإلجراءات  مواءمة  ينب�ن
ن   التآزر   تحقيق  و�مكن.  المرغ��ة  النتائج  وتحقيق  التطبيق ي   المتعاقبة  المبادرات  بني ي   اليت  المبادرات   أو   البعض،  بعضها   ع�  تتبين
ي   المواز�ة    بعضها   �كمل  اليت

�
وري  ومن.  بعضا ي   ال�ن

ن   �ن ك  التخط�ط  أسلوب  وانتهاج  المواز�ة  المبادرات  جميع  تحد�د   الحالتني  . المش�ت

 

 التعاون إطار 

ن   التآزر   لتحقيق ي   المبادرات  بني ا�ة  برنامج  أو   تفاهم  مذكرة  توقيع  �مكن  بتنف�ذها،  مختلفة  مؤسسات  تضطلع  اليت  أيها (  اتفاق  أو   �ش
وط لتنظ�م األفضل)  . التآزر  ذلك �ش

 

ك التنف�ذ   للخطة المش�ت

ك  التنف�ذ   نهج  باتباع  يو� ات   تبادل  وت�س�ي   المتاحة،  الموارد   من  االستفادة  وتدع�م  االزدواج�ة،  تجنب  أجل  من  المش�ت   الخ�ب
ن  والمعارف، ي . التآزر  مكاسب وتحسني

ي  بل المبادرات، تتناقض أال  و�نب�ن
  بعضها  �كمل أن ينب�ن

�
 . بعضا

 

 لالتصاالت  فعالة قناة

اف  لضمان ن   المتبادل  واالتفاق  االع�ت  التوجيهات  إصدار   أجل  من  واالتصاالت   المعلومات  لتبادل  فعالة  قناة  إ�شاء  �جب  الجميع،  بني
ن   انقطاع  دون  التواصل  استمرار   لضمان  المنتظم  لالتصال  نقاط  ب��شاء  و�و�.  التعل�قات  وجمع امج  مختلف  بني وري  ومن.  ال�ب   ال�ن
  المواد   وتقد�م  المعلومات)،  بخصوص�ة  المعن�ة  المحل�ة  القيود   مراعاة  مع(   واإلحصاءات  والب�انات  المعلومات  تبادل

ات�ج�ات  ي   واالنخراط  و�تاحتها،  التعل�م�ة  واالس�ت
كة  العمل  وفرق  المشار�ــــع   �ن  المصلحة  أصحاب  مع   بالتضافر   وتنظ�مها   المش�ت

، ن  . التآزر  مكاسب تع��ز  أجل من والثقاف�ة، العلم�ة المؤسسات �شمل بما  الخارجيني

 

 المتبادلة  والثقة اآلراء توافق

ي   اآلراء  توافق  �سود   أن  �جب
ي   المتخذة  اإلجراءات  تنف�ذ   جهود   جميع  �ن

 و�ظهار   ومنفتح،  منتظم  حوار   إجراء  مع  الم�دان،  هذا   �ن
ام األخرى األطراف لمبادرات طرف كل  وقبول  المتبادلة، الثقة ن  . بها  واالل�ت

 الداخ�ي  التآزر 

ي 
ن   �ن اهة  مبادرات  مع  بالتآزر   يتعلق  ف�ما   وأهم�ة  عالقة  لها   أعالە  المذكورة  العنا�   أغلب�ة  أن  حني ن ي   المواز�ة  ال�ن  أصحاب  ينفذها   اليت

، المصلحة ن   �عّد  الداخ�ي  التآزر  فإن الخارجيني
�
  عن�ا�  أ�ضا

�
ي  أساس�ا

اهة عمل خطة تنف�ذ  �ن ن  جميع  تعمل أن ينتظر  عام، و�وجه.  ال�ن
ي   الوحدات

   المعن�ة  الجمارك   هيئة  �ن
�
ي   األساس�ة  للق�م  وفقا    الوحدات   تعمل  أن  المنتظر   من  وكذلك  العمل،  خطة  تحددها   اليت

�
 معا

 
 ب ٢٠١٤ العالم�ة،  الجمارك منظمة ٦٤
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)  والتدقيق  التعل�م  مثل(  معينة  بمهام  يتعلق  ف�ما   متسقة  بط��قة  المعلومات  وتتبادل ي  عن  المسؤولة  بالوحدات  يتعلق  وما   األمين
 . الخ) المعلومات، وتكنولوج�ا  والتدر�ب األمن( جماع�ة جهود  ع� المنط��ة األ�شطة تنف�ذ 

 

 األداء ق�اس – ٤ المبدأ 
 

ور�ة  الممارسات  إحدى  األداء  ق�اس  �مثل ي   ال�ن ي   خاصة  بأهم�ة  �كت�ي   وهو   الجمارك،  هيئات  جميع  عليها   ترتكز   اليت
 تنف�ذ   مرحلة  �ن

اهة  عمل  خطة ن ي   محددة  وظ�ف�ة  مجاالت   من  متواصل  �شكل  الب�انات  جمع  إ�  عادة  األداء"  "ق�اس   مصطلح  و�ش�ي .  ال�ن
. الهيئة  �ن

اهة،   المتعلقة  المؤسس�ة  أهدافها   تحقيق  نحو   الجمارك  هيئة  تحرزە  الذي  التقدم   لرصد   متواصلة  عمل�ة  هو   األداء  وق�اس ن  بال�ن
 الخاصة  المعلومات  وتصن�ف  جمع  مهام  تؤدي  داخل�ة  منظومة  من  األداء  ق�اس  و�تألف.  التقدم  ذلك  حول  دور�ة  تقار�ر   ووضع
 .٦٥�شأنها  التقار�ر  رفع ثم ومن ومخرجاته، ونواتجه العمل بتدفق

 المستوى  ع�  المتوخاة  النواتج  تحقيق  نحو   المحرز   التقدم  مدى  وفهم  القرار   اتخاذ   عمل�ة  مساعدة  هو   األداء  ق�اس  من   الغرضو 
ي  ات��ب ، والمستوى االس�ت ي  التشغ��ي  الخطط  مراجعة أساس  �شكل األداء ق�اس فإن كذلك.  الصلة ذات العمل خطط تحددها  واليت

ة  أنها   يتضح  متوقعة  نتائج  أي  تحقيق  نحو   الجهود   بذل  بموا�بة  وتحسينها   ص�اغتها   إلعادة  الصلة  ذات  بعض  تواجه  أو   عس�ي
   المستخدم  األداء  ق�اس  أسلوب  �كون  أن  و�جب.  الصع��ات

�
  ل�ي   آلخر   وقت  من  التعد�ل  يتطلب  قد   أنه  كما   وعادً�،  موضوع�ا

 . بدقة األداء �عكس

:  األداء ق�اس مناقشة أثناء ��ي  ما  بتدارس و�و�  المؤس�ي

 النتائج؛  وتحقيق المنشودة المخرجات  ع�  والحصول باأل�شطة لالضطالع الالزمة الموارد  إ�  �ش�ي  و�ي  المدخالت: 

ي   المساهمة  بغرض  المتخذة  باإلجراءات  يتعلق  وهو   النشاط: 
  المنجزة   األعمال  أو   المنفذة  اإلجراءات  أي  النواتج،  تحقيق  �ن

ي   المخرجات؛ تحقيق أجل من المدخالت تعبئة خاللها  من يتم اليت

  قص�ي   منتج  بمثابة  المخرجات  اعتبار   و�مكن.  النواتج  بتحقيق  الصلة  ذات  والخدمات  بالمنتجات  تتعلق  المخرجات: 
تب  األجل ي   منتظم  أساس  ع�  المخرجات  ق�اس  و�مكن.  المنجزة  األ�شطة  ع�  ي�ت

ي   إطار   ضمن  تحق�قه  تم  ما   ضوء  �ن  محدد   زمين
ان�ة ن  المنفذة؛ األ�شطة إ�  المخرجات �سبة �مكن كما .  محددة وم�ي

ات  �ي   النواتج:  ي   محددة  تغ�ي
ي   المخرجات  من  مستمدة  السلوك  �ن   النواتج   وصف  و�مكننا .  المنجزة  األ�شطة  حققتها   اليت

ها  دقتها  ز�ادة بغرض  نهائ�ة أو  وس�طة أو  فور�ة بأنها  ن  . األهداف  ع� وترك�ي

ي   مرغوب  تغي�ي   الفور�ة:   النواتج •
ة  نواتج  و�ي .  المخرجات  �سل�م  عند   يتحقق  أن  المتوقع  من  السلوك  �ن   �ش�ي   األجل  قص�ي

 
�
ات إ�  أساسا ي  تغ�ي

 وال�فاءات؛ والمهارات المعارف مثل القدرات، �ن
ي   مرغوب  تغي�ي   الوس�طة:   المخرجات •

 هذە  و�ش�ي .  الفور�ة  المخرجات  تحقيق  بعد   يتحقق   أن  المتوقع  من  السلوك  �ن
ات إ�  األجل متوسطة المخرجات ي  التغ�ي

 واألداء؛ والممارسات السلوك �ن
ات  وأوسع  أشمل  تمثل  و�ي   النهائ�ة:   النواتج • ي   السلوك  تغ�ي  النهائ�ة  والنواتج.  السابقة  النواتج   جميع   خالل  من  تتحقق  اليت

رات أهم �ي  ي  الستدامته والضمانة التغي�ي  م�ب
 . المستقبل  �ن

 

 المقارنة المعاي�ي  ووضع األساس خط ب�انات

)،  والدعم واإلجراءات  والس�اسة  التصم�م(  األداء  لق�اس  نظام   تط��ر   عند  ي  الالزمة   المعلومات  ع�  الحصول المهم  من  التكنولو�ب
ي   األساس  خط  لتحد�د 

ي   االبتدايئ
 من   أول�ة  مجموعة  عن  عبارة  �ي   األساس  خط  ب�انات  أو   ومعلومات.  التط��ر   عمل�ة  مستهل  �ن

ي   الب�انات    �ستخدم  اليت
�
ي   عنها   جمعها/اإلبالغ  يتم  الب�انات  من  متطابقة  مجموعة  مع  المقارنة  إلجراء  الحقا

 ح�ث   المقبلة،  السنوات  �ن
ة  األساس  خط  أداء  ق�اس  ب�انات  توفر  ن ات)  أو (  التحسينات  لتقي�م  رك�ي ي   التغ�ي  خط  ب�انات  تتوفر   لم  و�ذا   الوقت،  بمرور   تمت  اليت

 
 ٢٠١٢ العالم�ة،  الجمارك منظمة ٦٥
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ي   األساس  والجهات  المصلحة  وأصحاب  للحكومة  نثبت  أن  الصعب  من  س�كون  والتحد�ث،  اإلصالح  قبل  الوضع  تفاص�ل  تحدد   اليت
ي  ونجحنا  "النواتج" مستوى  ع� التقدم حققنا  أننا  المانحة

 . تحسينها  �ن

ي   التار�خ�ة  األداء  ب�انات  مجموعة  مكونات   أحد   مجرد   وتصبح  األساس  خط  ب�انات  أهم�ة  ستتغ�ي   الوقت،   بمرور  ا�م  اليت  لدى   ت�ت
   األداء  تقار�ر   استخدام  و�تم.  الهيئة

�
   أسبوع�ا

�
   وشه��ا

�
ي   وسن��ا

ي   لتسهم  دورها   يتطور   وقد   القرارات،  اتخاذ   عمل�ة  �ن
  المطاف   نها�ة  �ن

ي 
ي   �سهم  أن  المرجع�ة  بالمعاي�ي   الراهن  األداء  لمقارنة  و�مكن.  المرجع�ة  المقارنة  معاي�ي   إعداد   �ن

ن   �ن  التعرف  ع�ب   الجمارك  أداء  تحسني
ي   الممارسات  أفضل  ع� ي   أخرى  جمرك�ة  هيئات  تطبقها   اليت

 الفعالة  التقن�ات  أو   الجمر�ي   اإلفراج  زمن  مثل  مماثلة،  أ�شطة  أداء  �ن
   و�مكن.  المخاطر   إلدارة

�
   المرجع�ة  المقارنة  معاي�ي   استخدام  أ�ضا

�
ن   للمقارنة  داخل�ا ن   بني ي   أ���   أو   عمليتني

ئ   �ن  الحجم  متشابهة  مواين
 العمل�ات   وفهم  المتفوق  لألداء  أمثلة  ع�  العثور   هو   المرجع�ة  المقارنة   من  والهدف.  واحد   بلد   داخل  متماثلة  أ�شطة  وتؤدي

ي   والممارسات ي   وتدمجها   وتعّدلها   الفض�  الممارسات  هذە  باقتباس  األخرى  المؤسسات  تقوم  ثم  األداء،  هذا   عليها   يرتكز   اليت
  �ن

 .٦٦عمل�اتها

ي   المؤسسة  نجاح  مدى  إ�   الفعال�ة  مفهوم  �ش�ي   ح�ث  وال�فاءة،  الفعال�ة  منظور   من  األداء  الجمارك  هيئات  معظم  تق�س
 تحقيق  �ن

ات�ج�ة   واألهداف  النواتج  مث�ً   �شتمل  بما   الصلة،  ذات  المدخالت  إ�   المخرجات  �سبة  إ�   فتش�ي   ال�فاءة  أما .  لها   الموضوعة  االس�ت
ي  خطوات أو  التكال�ف، ع�

 . لها  المخصص الوقت أو  ما، عمل�ة �ن

 

 الب�انات تحل�ل

اهة  عمل  خطة  وتنف�ذ   الفساد   مكافحة  مهام  تعت�ب   ال  ن ي   الب�انات  تحل�الت  �سهم  أن  �مكن  ذلك،  ومع.  السهلة  بالمهام  ال�ن
 التنف�ذ   �ن

 توص�ات   وتقد�م  وق�اسها،  االحت�ال  حاالت   عن  لل�شف  جد�دة  فرص  توف�ي   خالل  من  المؤس�ي   األداء  ق�اس  ودعم  للخطة  الفعال
 . ٦٧الخطة  ع� التصح�ح�ة التداب�ي  وتطبيق الوقا�ة، تداب�ي  �شأن

ي   أحداث  فهم  ع�  الجمارك  �ساعد   الب�انات  تحل�الت  فإن  وكذلك
.  والفساد   باالحت�ال  يتعلق  ف�ما   ومسبباتها   والحا�ن   الما�ن

 و�التا�ي   واالتجاهات،  بالنواتج  للتنبؤ   الب�انات  تحل�الت  �ستخدم  التشخ�ص�ة،   أو   الوصف�ة  األسئلة  ع�  اإلجابة  إ�   و�اإلضافة
 . ٦٨الناشئة  واالحت�ال الفساد  مخاطر  استباق �مكن

ي   واأل�ساق،  االتجاهات  تحد�د   بغرض  المختلفة  المعلومات  مصادر   من  عدد   لتقي�م  مثً�،  الب�انات،  تحل�الت  استخدام  �مكن  واليت
ي   الدالئل   من  عليها   �ستدل اهة،  المتعلقة  التحق�قات  أثناء  جمعها   تم  اليت ن ي   الحاالت   ع�  التعرف  و�التا�ي   بال�ن .  المعتاد   عن  �شذ   اليت
ي   للتحقيق  المدققون   �ستخدمها   أداة  بمثابة  �كون  أن   الب�انات  لتح�ل   و�مكن

 بنماذج  المشمولة  عامالتالم  �ن
�ات  لتحل�الت   و�مكن.  ٧٠ومنعها   والفساد   االحت�ال  أعمال  عن  وال�شف  الشاذة،  الحاالت   عن  والبحث  والمدفوعات،٦٩المش�ت

   الجمارك  �ساعد   أن  الب�انات
�
ي   أ�ضا

ي   المؤسسات  أو   العقود   ع�  التعرف  �ن ي   تلك  أو   المتعمق،  للتدقيق  إخضاعها   يتوجب  اليت  اليت
 . أع� مست��ات ع� �شأنها  التقار�ر  إعداد  تتطلب

   للجمارك  �مكن
�
ي   اآل�ي   التعلم  ونظم  الب�انات  تحل�الت  استخدام  أ�ضا

 بما   وفحصها،  الفساد   مخاطر   عن  ال�شف  عمل�ة  تط��ر   �ن
  مف�دة  الب�انات  تحل�الت  وتكون.  والفساد   لالحت�ال  العرضة  وتقل�ص  المخاطر   تخف�ف  تداب�ي   التخاذ   المف�دة  المعلومات  يوفر 
 
�
ي   أ�ضا

ها   المصالح  وتضارب  المخالفات  عن  ال�شف  أو   المحس���ة،  شبكات  ع�ب   التوظ�ف  أ�ساق  عن  ال�شف  �ن ات  من  وغ�ي  المؤ�ش
 . الفاسد  السلوك ع�

 
 . ٣ص ،المرجع السابق ٦٦
ي  �ستخدم ح�ث ، ARACHNE اسمها الب�انات لتحل�ل برمج�ات الدول�ة، الشفاف�ة مؤسسة مع بالتعاون األورو��ة، المفوض�ة طورت ٦٧

 مختلف  بب�انات مطابقتها  خالل  من الب�انات من التحقق �ن
ي   �ساعد  بذلك  و�ي  والخاصة،  العامة  المؤسسات

 . ) ٢٠١٥ الدول�ة، الشفاف�ة ( المخالفات أو  المصالح  تضارب أو  االحت�ال لمخاطر  المعرضة  المشار�ــــع  ع� التعرف �ن
ي  والتنم�ة  التعاون منظمة ٦٨

 ٢٠١٩  االقتصادي الم�دان �ن
ي  الفساد  أبحاث مركز  من باحثون قام ٦٩

�ات إجراءات بخصوص  ضخمة ب�انات مجموعات بفحص)  )Budapest Center Research Corruption  بودا�ست �ن ي  العموم�ة المش�ت
  دول �ن

ي   االتحاد     األوروىب
�
ي  العطاءات أو  الفائز،  للعرض منافسة وجود  عدم مثً�،(  االعت�اد�ة غ�ي  النواتج أو  الق�، شد�دة العطاءات مهل مثل العادة، عن  �شذ  معامالت أ�ساق عن بحثا كة بها   تفوز  اليت   �ش

ي  التحل�الت و�ي  االستدالل�ة،  اإلحصاءات و�استخدام . )متكرر �شكل واحدة ، الب�انات مضمون تتجاوز   استنتاجات الستخالص أجراؤها  �مكن اليت   الفاسد  السلوك  حاالت عن بال�شف قاموا  الفع�ي
 . )https://blog.transparency.org/2015/01/09/the-potential-of-fighting-corruption-through-data-mining/index.html( االعت�اد�ة األ�ساق عن االنحرافات  باستخدام

ي  ديوان ٧٠
، الحسابات  مدق�ت ي  ٢٠١٩ األوروىب

about:blank
about:blank
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ي   الهائلة  اإلمكانات  من  الرغم  ع�  هيئات   من  �ستد�ي   اإلمكانات  هذە  من  ال�املة  االستفادة  فإن  الب�انات،  تحل�ل  تقن�ات  تت�حها   اليت
  والقيود   وتوافرها،  و�تاحتها   الب�انات،  بجودة  المتعلقة  التحد�ات  مث�ً   ومنها   أوً�،  الرئ�س�ة  التحد�ات  بعض  ع�  التغلب  الجمارك

 . الب�انات تحل�الت من الفعالة االستفادة لتحقيق المتوفرة  والمهارات الموارد  محدود�ة عن فض�ً  الب�انات، تبادل ع�

ي 
ي   االستثمار   �عّد   لصدد،ا  هذا   و�ن

وع  أي  إ�   بالنسبة  األهم�ة  بالغ  أمرا�   الب�انات  جودة  �ن  تقن�ات  فأحدث٧١.  الب�انات  لتحل�ل  م�ش
،   التعلم  وقدرات  االصطنا�ي   الذكاء   إ�   �ستند   ذك�ة  تقن�ات  �ي   التحل�ل  مصممة   تزال  ال   الحاس���ة  المنصات  هذە  أن  ب�د   اآل�ي
 النجاح  أن  ذلك  إ�   �ضاف.  دق�قة  غ�ي   نتائج  إ�   سوى  تؤدي  ال   الدق�قة  غ�ي   والب�انات  فحسب،  الب�انات  معالجة  بغرض  تحد�دا� 

ي 
 ع�   القادر�ن  الب�انات  محل�ي   من  كفؤ   ف��ق  توفر   إ�   �حتاج  ومنعهما   والفساد   االحت�ال  عن  لل�شف  الب�انات  تحل�الت  استخدام  �ن

 . المتوفرة والتقن�ات واألدوات التحل�ل باستخدام  الب�انات من المعين  استخالص

ن   الب�انات  تبادل  �عّد     عن�ا�   الحكوم�ة  الوكاالت   بني
�
ي   آخر   مهما

 الفساد   مكافحة  بغرض   الب�انات  تحل�الت   استخدام  عند   مراعاته  تنب�ن
اهة  وتع��ز  ن ك  إطار   توفر   و�ساعد .  ال�ن ك  مع�ار   وضع  ع�  ال��ة)  غ�ي (  المفتوحة  للب�انات  مش�ت ة  و�ناء  مش�ت ن  للبن�ة   الالزمة  الرك�ي

ا�   �سهل  وهذا   للب�انات،  التحت�ة  االتجاهات   ال�تشاف  مختلفة   مصادر   من  المتأت�ة  المعلومات  وتحل�ل  استخراج  عمل�ة  من  كث�ي
 جبف�  واالستخبارات)   القانون   ب�نفاذ   المتعلقة  الحساسة  الب�انات  مثل (  ال��ة  للمعلومات  بالنسبة  أما .  إغفالها   وتفادي   السائدة
 . ��تها  �صون بما  معها  التعامل

ن   تتأثر   وأداة،  عمل�ة  بصفتها   الب�انات،  تحل�الت ن .  أخرى  وعوامل  والتوجيهات،  والس�اسات  بالقوانني  والس�اسات  واألنظمة  فالقوانني
ن   الب�انات  وتبادل  بالتعاون  وكذلك  و�دارتها،  الب�انات  بحوكمة  المتعلقة  الفعال�ة  ع�  تؤثر   أن   مث�ً   �مكنها   الحكوم�ة،  الوكاالت   بني

ي   الب�انات  تحل�الت  استخدام  تعزز   أو   تعيق  أن  و�مكن  المشار�ــــع،  مستوى  وع�  عام  �شكل  الب�انات  ق�مة  سلسلة  ضمن
 تقي�م  �ن

 . ٧٢واالحت�ال  الفساد  مخاطر 

ي   الب�انات  لتحل�الت  الفعال  التنف�ذ   يتطلب
اهة  وتع��ز   وردعه   ومنعه  الفساد   عن  ال�شف  �ن ن    ال�ن

�
   فهما

�
.  الب�انات  ق�مة  لسلسلة  أساس�ا

وري  ومن  ام  ال�ن ن ي   االل�ت
كة،  وممارسات  بمبادئ  الصدد   هذا   �ن  ومبدأ   الب�انات،  وحوكمة  المؤسس�ة  الحوكمة  فعال�ة  مبدأ   مثل  مش�ت

 . المشار�ــــع مستوى  ع� التخط�ط ومبادئ الب�انات،  سالمة

 الب�انات ق�مة سلسلة : ١٥ الشكل
 

 مصادر الب�انات

 الب�انات إدارة 
 معالجة-
 نظ�فت-
 تجميع-
 ل�تح�-
 أخرى للب�انات مهام -

 تحل�ل النتائج  الب�انات نمذجة 

 النموذج تقدير -
 تأ��د صحة النموذج -
 نموذجدرجات ال -

  التعل�مات ،التنبؤ، الوصف
 األثر تقي�م -

ي 
التص��ر الب�اين

والتفاعل مع 
ن   المستخدمني

 وحوكمتهاالب�انات  إدارة

 الب�انات بن�ة 

 
 ) ٢٠٢٠المصدر: منظمة الجمارك العالم�ة ( 

 
٧١  )2016( KPMG 
ي  والتنم�ة  التعاون منظمة ٧٢

 ٣٩-٣٧ ص ،٢٠١٩،  االقتصادي الم�دان �ن
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�
اهة ألغراض التحل�الت إجراء خطوات  فإن )،١٥ الشكل( الب�انات ق�مة لسلسلة وفقا ن :  كما   �ي  ال�ن  ��ي

ي   المجاالت   �ي   ما   فهم   ع�   الجمارك  �ساعد   أن  الب�انات  تحل�ل  أهداف  تحد�د   شأن  من  األهداف:   تحد�د  .١   أن   يرجح   اليت
 الب�انات،   تحل�ل  أهداف  ص�اغة  ع�  �ساعد   أن  معينة  أل�شطة  و�مكن.  استهدافها   ثم  ومن  واالحت�ال  للفساد   عرضة  تكون
اء،  مع  المقابالت  مثل ن   ومجموعات  العمل،  وحلقات  الخ�ب ك�ي ،  التدقيق  وتقار�ر   اآلراء)،  لتجميع(  ال�ت ي   والتغط�ة   المحاسيب

 . السابقة الب�انات تحل�الت ونتائج اإلعالم�ة،

ي   الب�انات  تحد�د   �ي   التال�ة  الخطوة  ومصادرها:   المطل��ة  الب�انات  تحد�د  .٢   مخاطر   ع�  لتحد�د   مطل��ة  ستكون  اليت
ي   الفساد   أو   االحت�ال ي   تع��فها   تم  اليت

 الب�انات   ذلك  �شمل  وقد .  الب�انات  تلك  مصادر   تحد�د   وكذلك   األو�،  الخطوة  �ن
. الخارج�ة   الحكوم�ة  غ�ي   ال��انات  من  الب�انات  أو   األخرى،  الحكوم�ة  الوكاالت   من  الب�انات  أو   المؤسسة  داخل   الموجودة 
ي  والب�انات   تتحدد  سوف التحل�ل إلجراء تلزم اليت

�
 . التحل�ل ألهداف وفقا

 إلجراء   الالزمة  الب�انات  جمع  �ي   التال�ة  الخطوة   وحفظها):   عليها   والحصول   الب�انات  اخت�ار (  و�دارتها   الب�انات  حفظ .٣
 وتتضمن.  بحفظها   الق�ام  قبل  تنظ�فها   ثم  طلبها،  و/أو   وجمعها   الب�انات،  ع�  االستحواذ   الخطوة  هذە  وتتضمن.  التحل�ل

  الب�انات إدارة
�
ها  والتح��ل، والتجميع،  والتصف�ة،  التمه�د�ة، المعالجة مهام أ�ضا  . الب�انات معالجة مهام من وغ�ي

ي   الب�انات  حفظ   بعد   النتائج:   وتحل�ل   الب�انات  نمذجة .٤
  أدوات   ع�  النشاط  هذا   و�عتمد .  التحل�ل�ة  المعالجة  دور   �أيت

ي   البصائر   النشاط  يوفر   كما   التحل�ل،  منتجات  تط��ر   بغرض  التحل�الت  وتقن�ات ن  اليت
�
 اتخاذ   من  القرار   صناع  تمك

ي  األهداف  إ�  استنادا�  المرجوة النتائج أو  النواتج لتحقيق الالزمة الخطوات ي  تحددت كانت  اليت
 . العمل�ة مستهل �ن

:   وتفاعالت  للنتائج  الصوري  العرض .٥ ن ي   أساس�ة  خطوة   التحل�الت  مخرجات  عرض  �عّد   المستخدمني
. التحل�ل  عمل�ة  �ن

ي   للب�انات  الصوري  العرض  تقد�م  و�مكن
ها   وخرائط  ب�ان�ة   رسومات  شكل  �ن   ح�ث   األخرى،  الغراف�ك  منتجات  من  وغ�ي

ن   ت��  ة   القرارات  اتخاذ   إمكان�ة  �عزز   بدورە  وهذا   المعقدة،  التحل�ل  منتجات  واست�عاب  فهم  للمستخدمني   المستن�ي
 . التصح�ح�ة والتداب�ي 

 لبناء   شام�ً   إطارا�   العالم�ة  الجمارك  منظمة  وضعت  وقد .  عال�ة  تقن�ة  معرفة  و�تطلب  الدقة  شد�د   أمر   هو   الب�انات  تحل�الت  نطاق
ي   القدرات

ي   الب�انات  تحل�ل  مجال  �ن
 تحل�الت  إمكانات  الستكشاف  واستعدادها   الجمارك  هيئات   قدرة  دعم  أجل  من  الجمارك   �ن

 . التعمق من بم��د  الب�انات

ي   نورد 
   التنف�ذ")  وتقي�م  "رصد   المعنون: (  الدل�ل  من  الخامس  الجزء   �ن

�
 التقار�ر   و�ي   الرابع،  للمبدأ   الرئ�س�ة  للعنا�   مفص�ً   وصفا

 أصحاب  مع  واالجتماعات  دوري،  أساس  ع�  الراجعة   التغذ�ة  وجمع  األعمال،  خطط  ورصد   األداء،  عن  والمنتظمة  المنهج�ة
اك المصلحة، ي  المصلحة أصحاب و��ش

 . التق��م وآل�ات الم�دان�ة وال��ارات التنف�ذ، ق�اس �ن
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: رصد وتق��م التنف�ذ 
�
 خامسا

اهة  عمل   خطة  تنف�ذ   أن  ضمان  ع�  العمل   المهم  من ن ي   ال�ن
   �م�ن

�
ي   للجدول  وفقا   �جري   المخططة  النتائج  تحقيق  وأن  المقرر،  الزمين

 
�
ي   منعها   أو   المشا�ل  لمعالجة   الالزمة  التعد�الت  إجراء  ذلك  وسيتيح.  للخطة  وفقا

 أو   للتأخر   معينة  تداب�ي   تنف�ذ   تعرض  حالة  �ن
 . الصع��ات

ي   القرار   لصناع  يوفر   والتق��م  للرصد   فعال  نظام  و�ناء
-Zall(  ور�ست  كوسك- زول  و�ذكر .  إضاف�ة  إدار�ة  أداة  الجمارك   هيئات   �ن

Kusek and Rist, 2004(  ما  :  ��ي

وع  أو   برنامج  أو   س�اسة  موقع   عن  معلومات  يوفر   الرصد  • ي   م�ش
 الصلة؛   ذات  باألهداف  مقارنة  الزمن)  و�مرور (  لحظة  أي  �ن

 
ي   اإلخفاق  أو   النجاح  وراء  األسباب  ع�  األدلة  يوفر   التق��م •

 المسائل  معالجة  إ�   و�س�  والنتائج،  األهداف   تحقيق  �ن
 . السبب�ة

 

ات�ج�ة   تنف�ذ   لمرحلة  بالنسبة  خاصة  أهم�ة  ولهما   البعض،  بعضهما   تكمالن  العمليتان  وهاتان اهة،  تط��ر   وخطة  اس�ت ن  ع�   وذلك  ال�ن
ن  النحو  ي  المبني

 . أدناە )١٦( الشكل  �ن

 

 النتائج أساس ع� والتق��م للرصد  المتكاملة األدوار  : ١٦ الشكل

 التق��م  الرصد  

  التدخل   حقق  مدى  أي  إ�  التدخل؛  آثار   تقي�م .  األهداف تحقيق  نحو  المحرز  التقدم تتبع العام  الهدف 
    . أهدافه

،  عادة(   التدخل  مدة  طوال التوق�ت 
�
ات  ع�  أو   سن��ا   ف�ت

 أقل)
  التدخل   ل�حقق  كاف�ة  مهلة  إتاحة  بعد   إجراؤە  يتم

ا�  ،  تأث�ي
�
  عدة   بعد   ذلك  �كون  ما   وعادة  ملموسا

 .  البدا�ة من سنوات

ات،  أطر  االدوات   وعمل�ات  التقار�ر،  ومتطلبات  المؤ�ش
،  التقي�م  .  التنف�ذ  وتقار�ر  النو�ي

ە  المضاد   الواقع  بتحل�ل  التقي�م  أسال�ب    من   وغ�ي
،  والتحل�ل   التق��م،   طرق ي

  مع   والتشاور   اإلحصايئ
 المصلحة أصحاب

ات المطل��ة  الب�انات   منتجات  أو   بمخرجات  المتعلقة  المؤ�ش
ات و�ي  التدخل،  .  مستوى أع� س�اق�ة مؤ�ش

ي   اإلضاف�ة  الب�انات   تكلفة  تحمل  �مكن   ال   اليت
ي   أو   المستمر،  رصدها    األجل؛   ط��لة  اآلثار   تق�س   اليت

ي (   الجزئ�ة   الب�انات كات   مث�ً   تصف  اليت   ال�ش
 .  التدخل بآثار  المتعلقة واألفراد)  والمناطق

  تنف�ذە   و�مكن  �شأنه،  التواصل  و�سهل   �س�ط،  المزا�ا
 .  البدا�ة من

ن  �فصل  .  الخارج�ة والعوامل  التدخل تأث�ي  بني

ا�  القيود  ات   تتأثر   ما   كث�ي   أو   خارج�ة،   بعوامل   المؤ�ش
 .  آثارها  ول�س التدخل  بمخرجات فقط  تتعلق

  و�تطلب   المكثف،  الوقت  تخص�ص  إ�  �حتاج
ات  تفص�ل�ة   ب�انات   �مكن   وال   متخصصة،   وخ�ب

  بدا�ة   من  سنوات  عدة  بعد   إال   عادة) (   تحق�قه
 .  التدخل

 .٧٣األورو��ة المفوض�ة األفضل، التنظ�م أدوات  مجموعة ،٤١ رقم  األداة المصدر: 

 
٧٣ -and-guidelines-regulation-how/better-and-why-regulation-law/better-osingprop-and-process/planning-making-eu/info/law/law.europa.https://ec 

toolbox/better-regulation-toolbox_en )٢٠/ ٠٦/ ٢٠ إطالع آخر  تار�ــــخ ( 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_en


    

 

 

87    

 آل�ات الرصد .١

اهة  عمل  خطة  تنف�ذ   مجرى  لتتبع  رصد   نظام  بناء  �عّد  ن    أمرا�   ال�ن
�
ور�ا  حول ...  "مستمرة:   معلومات  توفر   الرصد   ومهمة.  للمدراء   �ن

،  اتجاە ة  التغي�ي ،  ووت�ي "  وحجم  التغي�ي  األهم�ة  بالغ  أمر   وهو   ال،  أم  فع�ً   �حدث  التغي�ي   كان  إذا   ما   الرصد   �حدد   كذلك.  ٧٤التغي�ي
، للتطبيق قابلة المزمعة التداب�ي  كانت  إذا  ما  لمعرفة ي  وهل العم�ي

 . الصحيح المسار  ع� الس�اسات تم�ن

ي   الهيئة  إلدارة  �مكن
 خطة   تنف�ذ   لرصد   مختلفة  آل�ات  استخدام  اآلخ��ن،  المصلحة  أصحاب  عن  فض�ً   التنف�ذ،  عمل�ة  ومنس�ت

اهة عمل ن ي   الشائعة واآلل�ات. ال�ن
:  الصدد  هذا  �ن  �ي

ي   المدراء  الخطة  وث�قة  �ساعد   األعمال:   خطة  رصد  •
ن   مساءلة  ع�  الخطة  ومنس�ت  كما   األ�شطة،  أداء  ع�  القائمني

ي   كذلك  الوث�قة  و�سهم.  المسؤول�ات  توز�ــــع  ع�  �ساعدهم
ي   التسلسل   تحد�د   �ن

 المتوقعة،   ومدتها   لأل�شطة،  المنط�ت
   إنجازها   المطلوب   باأل�شطة  قائمة  بمثابة  األعمال  خطط  وتكون.  بينها   متبادل  اعتماد   عالقات  وأي

�
ي   لتسلسل  وفقا   زمين

ن  محدد   ٧٥. عنه المسؤول الشخص إ� باإلضافة إنجازە، وموعد  �شاط، كل  بدء تار�ــــخ يبنيّ
ي   الرقابة  آل�ات  إحدى   المنتظمة  الم�دان�ة  ال��ارات  تعّد   الم�دان�ة:   ال��ارات • . الخطة  ومنسقو   المدراء  �ستخدمها   اليت

وع،  الماد�ة  والنتائج  المرافق  تفقد   إ�   و�اإلضافة  المستهدفة  الفئات  مع  التفاعل  ع�  ال��ارات  تركز   أن  �جب   للم�ش
ات  تأثرها   طب�عة  �شأن  آرائها   ع�  للتعرف ،  غ�ي   أو   مبا�ش   �شكل(  المدخلة  بالتغي�ي    مبا�ش

�
)  أو   سلبا

�
 ع�  والتعرف  إ�جابا

ن   حلول ن   المستعملني ي   للمشا�ل  النهائيني    مف�دة  الم�دان�ة  وال��ارات٧٦.  تواجههم  اليت
�
ي   أ�ضا

 يركز   التنف�ذي  الف��ق  أن  إظهار   �ن
 تنف�ذە؛ الجاري اإلجراء أو  المبادرة ع�

ن   والوحدات  األفراد   �قوم  األداء:   عن  والمنتظمة  المنهج�ة  التقار�ر  •   المتعلقة   المعلومات  بتقد�م  األداء  عن  المسؤولني
  عمل�ة  عن  عبارة  والرصد .  سنوي)  و/أو   سنوي  نصف  أو   سنوي  ر�ــع  أو   شهري  أساس  ع�(  إليهم  الموكلة  األ�شطة  بتنف�ذ 

،  التدخل  ح�اة  دورة  طوال  تحص�لها)  أو (  الب�انات  لجمع  ومنهج�ة  متواصلة ي   خالل   من  ذلك  يتم  ما   عادة  ح�ث  المعين
ات  و�عد .  أهدافه   لتحقيق  الصحيح  الط��ق  ع�  �س�ي   التدخل  أن  من   التحقق  هو   والهدف٧٧.  النو�ي   والتقي�م  المؤ�ش

 . للعمل نهج �ي  بل هدف، أو  انطالق نقطة ل�ست الفساد  مكافحة أن حق�قة  إلبراز  ج�دة ط��قة ذلك
ي   دوري:   أساس  ع�  الراجعة  التغذ�ة  وجمع  المصلحة  أصحاب  مع  االجتماعات •

  التصح�ح�ة   التداب�ي   اتخاذ   ينب�ن
ن   للمواءمة ي   األ�شطة  تنف�ذ   ورصد   المقررة،   العامة  واألهداف  الفعل�ة  النتائج  بني

.  المحددة  باألهداف  مقارنة  مواع�دها   �ن
  يتيح  أنه كما   الهدف، تحقيق عن المسؤول أي المستهدف، "المالك" مع حوار  إلجراء �مهد  أن الفعال�ة تقي�م  شأن ومن

ي   �سببت  ر�ما   عوامل  ألي  نو�ي   تقي�م  إجراء
  وتحديثها   العمل  خطة  تعد�ل  �كون  قد   ح�ث  صع��ته،  ز�ادة  أو   التنف�ذ   تأخر   �ن

ور�ة  خطوة ي .  �ن
،  السلوك،  ع�  والتأث�ي   والتحكم،  التوج�ه  ألغراض  األداء  معلومات  استخدام  و�نب�ن ن   و�عادة   والتحف�ي

ان�ات تقي�م ن  الموارد؛  وتخص�ص الم�ي
اك • ي   المصلحة  أصحاب  إ�ش

اك  �مكن  التنف�ذ:   ق�اس  �ن ن   المصلحة  أصحاب  إل�ش ن   الداخليني  مصدرا�   يوفر   أن  والخارجيني
   وذلك،  التحقق،  لعمل�ة  ج�دا� 

�
ات  رهنا ات  و�ساعد .  المختارة  التحقق  ووسائل  الرئ�س�ة  األداء  بمؤ�ش  الرئ�س�ة،   األداء  مؤ�ش

ي   الن�ع  من
)  غ�ي (  الذايت ي   التصورات،  ع�  القائم  أو   الموضو�ي

 أروشا   إلعالن   الرئ�س�ة  العوامل  �شأن  المحرز   التقدم  تقي�م  �ن
ام والمساءلة الق�ادة بمجاالت  يتعلق ف�ما  وخاصة المعدل، ن  . الفردي واالل�ت

 

 
٧٤  113 .p 2004, ,.R Rist, & .J Kusek,-Zall 
  . ٩٧ص ،المرجع السابق ٧٥
ي  المتحدة األمم  برنامج ٧٦

 ١٩٩٧، اإلنماىئ
ي  المكتب ٧٧ ، للتدقيق الوطين ي  ٢٠١٦ المتحدة،  الممل�ة المحاسيب
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 التق��م  .٢

 
ات  التق��م   �قدم ي   لل��ف�ة  التفس�ي ن   األداء  وتق��م  األداء  ق�اس  و�عّد .  ٧٨تحق�قها   أسبابو  النواتج  بها   تتحقق  اليت ،   عمليتني ن ابطتني  م�ت
 برنامج  أو   معينة  لس�اسة   الدور�ة  التق��مات  أجراء  و�تم.  التق��م  عمل�ة  من  جزءا�   المتواصل   األداء  ق�اس  اعتبار   �مكن  ح�ث

ي  لألداء المتواصل الرصد  معلومات باستخدام  . بانتظام جمعها  يتم اليت

ي 
 اإلخفاقات:  أو  المحرز  التقدم من بكل يتعلق ف�ما  التال�ة الرئ�س�ة المجاالت  التق��م يتناول أن ينب�ن

ات  هل  -  والصلة  األهم�ة •   لهيئة   الحال�ة  األول��ات  مع  تتفق  منها،  ل�ل  المقابلة  األهداف  مع  الرئ�س�ة،  األداء  مؤ�ش
 الحكومة؛ أول��ات أو  الجمارك

ات هل - النجاح • ي   �ساعد  منها، ل�ل المقابلة األهداف مع الرئ�س�ة، األداء مؤ�ش
 النواتج؛ تحقيق نحو  التقدم إحراز  �ن

ها  الوسائل أ�سب استخدام يتم هل -  التكلفة فعال�ة •  . المرجوة النواتج لتحقيق معقولة بط��قة كفاءة  وأ���
 

ي 
وع  يتم  أال   ينب�ن ي   ال�ش

)(  التقي�م  عمل�ة  من  االنتهاء  بعد   إال   التق��م  مرحلة  �ن ي
اهة  عمل  خطة  وتنف�ذ   الذايت ن  التق��م  نت�جة  وتكون.  ال�ن

اهة  لثغرات  شامل   تحل�ل  عن  عبارة ن ي   النظر   إعادة  إ�   الهيئة  حاجة  مدى   بموجبه  يتحدد   ال�ن
 التقي�م   عمل�ة  من   معينة  جوانب  �ن

، ي
لة  عمل  خطة  إعداد   أجل  من  الذايت اهة  برنامج   تط��ر   لمواصلة  معدَّ ن ي   ال�ن

ي   بالتوسع  و�و�.  المؤسسة  �ن
 التق��م  نطاق  تفاص�ل  �ن

ي   المتواصلة للتحسينات المستدام التنف�ذ  مع المتوخاة، النواتج تط��ر  أجل من
اهة مجال �ن ن  . بال�ن

  

 
ي  المتحدة األمم  برنامج ٧٨

 ) ١٩٩٧( اإلنماىئ
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 :
�
اهة عمل خطة مراجعةسادسا ن  تط��رها  و�عادة ال�ن

 

   مستعدة  العالم�ة  الجمارك  منظمة
�
اهة  عمل  خطة  لمراجعة  دائما ن  خطة   ومراجعة.  التنف�ذ   مرحلة  بعد   تط��رها   و�عادة وتقي�مها   ال�ن

:  ما  تحقيق ع�  األعضاء الهيئات �ساعد  العمل  ��ي

ات�ج�اتها  تقي�م • اهة الخاصة اس�ت ن ي  النواتج تحقيق مدى لتحد�د  بال�ن اهة عمل خطة إليها  رمت اليت ن  األصل�ة؛  ال�ن
ي  المجاالت  تحد�د  • ي  المبادرات تحد�د  و/أو  االهتمام من م��دا�   تتطلب اليت ي  اليت  تحقق؛  الذي الزخم ع� تبين
 . محسنة عمل خطة وضع •

 

ي 
ي   تقي�م  خطوة   ع�  التط��ر   و�عادة  والتقي�م  المراجعة  عمل�ة  �شتمل  أن  و�نب�ن

  الواردة   المرجع�ة  القائمة   أسئلة  باستخدام  ثان�ة  ذايت
ي 
ات  فحص  مع  بالتضافر   األسئلة، إجابة  أن  ح�ث  الدل�ل،   هذا   من )٣(  الملحق  �ن ي  للتحقق،  القابلة  األداء  مؤ�ش  خطة   تحددها   واليت

اهة،  عمل ن ات�ج�ات  إخفاق  أو   نجاح  مدى  لتقي�م  الالزمة  الب�انات  توفر   ال�ن ي   المدرجة  الفرد�ة  األ�شطة   أو   االس�ت
.  العمل  خطة  �ن

ات و�شمل ي  المف�دة األداء مؤ�ش
اهة عمل خطة نجاح تقي�م �ن ن :  ما  ال�ن  ��ي

 المصلحة؛ العمالء/أصحاب رضا  استب�انات  نتائج •
ي  ضد  االدعاءات أو  الشكاوى عدد  •

 الجمارك؛ موظ�ن
اهة؛ بانتها�ات المتعلقة القضائ�ة المالحقات و/أو  الناجحة التحق�قات  عدد  • ن  ال�ن
اهة اب�ة/السلب�ةاإل�ج اإلعالم�ة التغط�ة • ن ي   لل�ن

 الجمارك؛  �ن
 الدول�ة؛  الوكاالت  تقار�ر  •
 المظالم؛ ديوان إ�  الشكاوى وطب�عة عدد  •
ن  أو  الجمهور  شكاوى • صني

�
ن  المخل  المستوردين؛ أو  الجمركيني

؛  الداخ�ي  التدقيق عمل�ات نتائج • ي  والخار�ب
 العمالء؛  ميثاق األداء/معاي�ي  أهداف تحقيق •
 . التشغ��ي  األداء إحصاءات ارتفاع/انخفاض  •

 

وري  من  �صبح  والتقي�م  المراجعة  عمل�ة  إنجاز   بعد  اهة،  جد�دة  عمل  خطة  وضع  ال�ن ن  ما   ع�  الجد�دة  الخطة  �شتمل  ح�ث  لل�ن
 :  ��ي

ات�ج�ات األ�شطة • ي  واالس�ت  مستمرة؛  عنا�ة وتتطلب تحد�دها  سبق اليت
ات�ج�ات األ�شطة  تعد�ل • ن  بغرض واالس�ت ي  العنا�  توج�ه إعادة أو  تحسني  السابقة؛  العمل خطة عالجتها  اليت
ات�ج�ات األ�شطة من مجموعة •  . الجد�دة  واالس�ت

 

اهة  عمل  خطة  �شتمل ن ،  وفرص  القائمة  المشا�ل  تع��ف   ع�  المعدلة  ال�ن ن ن   الحلول،  وتحد�د   التحسني   الزمن�ة  والجداول  والمسؤولني
ات  للتنف�ذ، ن   تأي�د   ع�  بالحصول  االهتمام  �جب  العمل�ة،  هذە  تنف�ذ   و�عد .  للتحقق  القابلة  األداء  ومؤ�ش ن   المسؤولني  التنف�ذيني

ام المعدلة العمل لخطة ن ن  لدى بفعال�ة و�س��قها  بها   واالل�ت ن  المصلحة وأصحاب  الموظفني  . المعنيني

  



    

 

 

90    

 
 المالحق 

 

اهة  تط��ر  دل�ل مصطلحات م�د .  ١ الملحق ن  ال�ن

 المصدر  التع��ف  المصطلح 

 المساءلة 

 

 

 

ام ن ي   سواء(   المؤسسات أو  األفراد  ال�ت
  عن المسؤول�ة  بقبول  الخاص)  أو  العام القطاع  �ن

  عن المسؤول�ة ذلك  و�شمل . شفافة بط��قة  عنها  واإلفصاح إليهم  الموكلة  األ�شطة 
ها  أو  األموال  عن أو  القرار  صنع عمل�ات ي  الممتل�ات من  غ�ي  . عليها  يؤتمنون اليت

  موارد  مركز  -  U4  مؤسسة
-Glossary( الفساد  مكافحة 

U4 Anti-Corruption 
Centre Resource (٧٩ 

  نتائج إ�  المنظمة/المؤسسة/المجموعة رؤ�ة تح��ل من  للتأ�د  وس�لة �ي  العمل  خطة  العمل  خطة
  العمل خطة وتصف . ملموسة

�
  المنظمة/المؤسسة/المجموعة ستتبعه  الذي  المسار  أ�ضا

ات�ج�ة تحقيق بغرض  ي . األهداف  إ� والوصول   المخططة االس�ت
  خطة  تتضمن أن  و�نب�ن

ي  اإلجراءات تحد�د  العمل ن  اليت   إجراء، كل  عن المسؤول والشخص اتخاذها، يتعني
ي  والموارد  المحددة، اإلجراءات إلنجاز  الواضحة  النهائ�ة والمواع�د  ي  �ستخدم   اليت

 تنف�ذ  �ن
 . للتنسيق الالزمة  االتصاالت  أدوات عن  فض�ً  اإلجراءات،

 االتحاد -أورو�ا مجلس
ي   Council of(  األورويب

Europe-European 
Union: Glossary on 

Youth (٨٠ 

 

  مثل المدخالت، تعبئة خاللها  من يتم  تنجز  أعمال  أو  تنفذ  خطوات عن  عبارة  النشاط النشاط 
ها  الفن�ة  والمساعدة التم��ل  . محددة مخرجات ع�  الحصول بغرض الموارد، من  وغ�ي

ي  والتنم�ة التعاون  منظمة
  �ن

 ,OECD(  االقتصادي الم�دان
Glossary of Key Terms 

in Evaluation and 
Results Based 

2010 Management (٨١ 

 اإلدارة 

 

  إليها  و�شار  اإلدارة،
�
كة، أو   مكتب  إدارة عمل�ة �ي   األعمال، إدارة باسم أ�ضا   منظمة أو  �ش

 األخرى والموارد  والمعلومات لألشخاص ال�فؤ  التنظ�م  ع�  اإلدارة وتنطوي. ن�ع أي من
 . المنظمة أهداف تحقيق بغرض 

  المتحدة  الممل�ة معهد 
 The( العامة  لإلدارة

Institute of 
Administrative 

Management U.K. 
Inspiring Professionals 

since 1915.  What is 
Administration (?٨٢ 

  مكافحة
   الفساد 

ي  والمنهج�ات المقار�ات من مجموعة إ�  لإلشارة �ستخدم مصطلح    محار�ة إ�  �س�   اليت
 تؤدي أوسع نطاق  ع� الد�مقراط�ة وتع��ز  الرش�دة  الحوكمة مقار�ات من وال�ث�ي . الفساد 

 . الفساد" "مكافحة  اسم  �احة  تحمل لم  و�ن  حيت   مماثلة،  نواتج إ�

 موارد  مركز  -  U4  معجم
-Glossary( الفساد  مكافحة 

U4 Anti-Corruption 
90Centre) Resource 

 

 
٧٩ no/terms-u4.https://www )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع  آخر  تار�ــــخ( . 
٨٠ partnership/glossary-int/en/web/youth.coe.eu-https://pjp )٢٠/ ١٢/ ١١  إطالع آخر  تار�ــــخ ( . 
٨١ pdf-org/development/evaluation/2754804.oecd.https://www  )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع  آخر  تار�ــــخ( . 
٨٢ Management-org/Administrative.instam.http://www  )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع   آخر  تار�ــــخ( . 

https://www.u4.no/terms
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
https://www.oecd.org/development/evaluation/2754804.pdf
http://www.instam.org/Administrative-Management
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 االستئناف 

 

 

ة يتأثر  الذي الطرف يتخذە  إجراء   و�عت�ب  الجمارك، جانب  من إهمال أو  قرار   من مبا�ش
را�  نفسه   .   المختصة  السلطات أمام  االنتصاف �لتمس و�التا�ي  مت�ن

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )WCO Glossary of 

International Customs 
2018 Terms (٨٣ 

 

اهة الرش�دة الحوكمة �شأن  أروشا  إعالن أروشا  إعالن  ن ي  وال�ن
  �ن

org/.wcoomd.http://www-الجمارك
-us/legal-/media/wco/public/global/pdf/about

pdf?la=en.d_arusha_declaration_ennstruments/declarations/revisei،  
ي  اعتمد  الذي

  للنهج  األساس�ة   والسمة  المحور�ة األداة ، ٢٠٠٣ عام وعّدل  ١٩٩٣ عام �ن
اهة بمستوى واالرتقاء الفساد  لمنع والفعال الشامل ن .  العالم�ة الجمارك منظمة ألعضاء ال�ن

ة  الرئ�س�ة العوامل وتوفر  ي  الواردة الع�ش
  منظمة عن الصادر  المعدل أروشا  إعالن �ن

ات�ج�ات  وتنف�ذ  لوضع عم�ي  أساس أفضل  العالم�ة  الجمارك اهة اس�ت ن   الفساد  ومكافحة  ال�ن
ي  العمل  ببيئة الصلة  ذات

 األخرى المنظمة  أدوات من عددا�  اإلعالن �دعم كما   الجمارك، �ن
اهة  لتع��ز  ن ي  بما  الفساد، ومكافحة ال�ن

اهة  تط��ر  دل�ل ذلك �ن ن  . ال�ن

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )Revised Integrity 

Development Guide 
June 2014( 

ي  الراهنة الحالة التقي�م  �حلل   التقي�م 
ي  القصور  أوجه  لتحد�د  مؤسسة  أو  قطاع أو   بلد  �ن

  منظومة �ن
ي  الس�اس�ة) الدينام�ات مثل(   األخرى والعوامل العمل ن اليت

�
 . وتد�مه الفساد  تمك

 موارد  مركز  -  U4  معجم
-Glossary( الفساد  مكافحة 

U4 Anti-Corruption 
90Centre) Resource 

  التدقيق
ي   المحاسيب

 

 

  أو  داخل�ة   جهة بواسطة وأدائها  ومهامها  وعمل�اتها  المؤسسة  حسابات  ع� التفت�ش
ن  امتثالها  لمدى  وموثوق مستقل تقي�م إعداد  بغرض  خارج�ة  المعمول  واللوائح  للقوانني

 . بها 

  الدول�ة   الشفاف�ة منظمة
 )Transparency 

International Glossary, 
Z-A Corruptionary (٨٤ 

 الحوسبة 

 

 

 

 

  ال�فاءة  مست��ات �عزز  مما  الحاسوب، نظم  باستخدام وأعمالها  الجمارك مهام أداء
ي . الفساد  فرص أمام الباب و�سد  والفعال�ة 

  بغرض  المؤتمتة النظم هذە  تط��ــــع و�نب�ن
  بطرق  الرسم�ة  التقدي��ة  الصالح�ات ممارسة  فرص  من ممكن قدر   بأق� التقل�ص
  المبا�ش  واالتصال مخالفة،

�
ن  لوجه وجها  ال�دو�ة  ومناولة  والعم�ل، الجمارك  موظف  بني

 . المال�ة والتح��الت للنقد 

  العالم�ة،  الجمارك منظمة
  المعدل أروشا  إعالن

 )٨٥) ١٩٩٣ 

  بصائر 
 السلوك 

ي  نهج
ن  �جمع الس�اسات، لصنع  استقرايئ   المعرف�ة،  والعلوم النفس، علم من بصائر  بني

، مؤكدة نتائج  مع االجتماع�ة، والعلوم 
�
  الب�ش  �قرر  ك�ف  ا�تشاف أجل من تج��ب�ا

   خ�اراتهم
�
 . فعل�ا

ي  والتنم�ة التعاون  منظمة
  �ن

 االقتصادي الم�دان
 )OECD.  

Website/Behavioural 
Insight (٨٦ 

 العم�ل 

 

ة،  الخدمة أو  المنتج يتل�ت  الذي الطرف  ي  و�دخل مبا�ش
  الذي الطرف  مع  معامالت �ن

 . والخدمات المنتجات هذە  ع� الحصول بغرض �قدمها 
  ال�ندي الخزانة مجلس أمانة

 )A Discussion Paper 
from the Treasury 

 
٨٣ -customs-international-of-tools/tools/glossary-and-topics/facilitation/instruments/media/wco/public/global/pdf/-org/.wcoomd.http://www

terms/glossary-of-international-customs-terms.pdf?db=web  )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع   آخر  تار�ــــخ( . 
٨٤ org/en/corruptionary/audit.transparency.https://www  )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع آخر  تار�ــــخ( . 
٨٥ pdf?la=en.laration_eninstruments/declarations/revised_arusha_dec-us/legal-media/wco/public/global/pdf/about/-org/.wcoomd.http://www )تار�ــــخ  

 . ) ٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع آخر 
٨٦ htm.insights-policy/behavioural-org/gov/regulatory.oecd.https://www )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع آخر  تار�ــــخ( . 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/revised_arusha_declaration_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/revised_arusha_declaration_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/revised_arusha_declaration_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/glossary-of-international-customs-terms/glossary-of-international-customs-terms.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/glossary-of-international-customs-terms/glossary-of-international-customs-terms.pdf?db=web
https://www.transparency.org/en/corruptionary/audit
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/revised_arusha_declaration_en.pdf?la=en
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/behavioural-insights.htm
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Board of Canada 
Secretariat (٨٧ 

  خدمة  ميثاق
 العمالء 

ام و�ظهار  المساءلة  لتع��ز   أداة �ي  العمالء خدمة مواثيق ن   عال�ة خدمة  بتقد�م الهيئة  ال�ت
 . لعمالئها  الجودة 

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )Revised Integrity 

Development Guide 
June 2014( 

  مدونة
  السلوك

 واألخالق�ات 

 

 الحد  الوض�ح وشد�دة  عمل�ة بعبارات السلوك،  قواعد   ومدونة األخالق�ات مدونة  تصف 
ي  لجميع الملزمة  السلوك لمعاي�ي  األدين 

ي  ع�  �جب  ح�ث الجمارك، موظ�ن
  موظ�ن

  الجمارك
�
شدوا  وأن المقررة السلوك بمعاي�ي  است�فائهم  إثبات جم�عا  المدونات بهذە �س�ت

 . اإلجراءات وتنف�ذ  القرارات اتخاذ  عند 

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )WCO, Model code of 

Ethics and Conduct 
2011( (( ٨٨ 

  العمل
 الجما�ي 

 

 

 

ي   اإلجراءات إ�  الجما�ي  العمل  �ش�ي    تحقيق  أجل من الجماعات و/أو  األفراد  يتخذها  اليت
 . جما�ي   هدف أو  غرض

  موارد  مركز  -  U4  مؤسسة
-U4 Anti( الفساد  مكافحة 

Corruption Resource 
Centre( 

/Barriers to collective 
action against 

corruption by Ben 
Wheatland and Marie 

Chen   )٨٩ ) ٢٠١٥ 

ات�ج�ة   اس�ت
 االتصاالت 

 

ات�ج�ة  تتمثل ي  االتصاالت  اس�ت
  بقض�ة  المتعلقة المعلومات إل�صال الموضوعة الخطط �ن

،  جمهور  أو   وضع  أو  حدث أو  ن  مع التواصل  لعمل�ة أساس�ة مخططات بمثابة وتكون  معني
 . الهيئة داخل الزمالء حيت   أو  المصلحة،  أصحاب أو  الجمهور 

  األم��ك�ة  البيئة حما�ة  وكالة 
 )United States 

Environmental 
Protection Agency, 

Communication 
2018( Strategies ((٩٠ 

  تضارب
 المصالح 

 

 

 

ي  الحاالت  كة  أو  حكوم�ة جهة سواء عمله، جهة   أو  الفرد  فيها   يواجه اليت   مؤسسة أو  �ش
، مجتمع منظمة  أو  إعالم�ة ي

ورة  مدين ن  ما  االخت�ار  �ن  والواجبات الشخص�ة  مصالحه  بني
امات ن تبة واالل�ت ي  منصبه ع�  الم�ت

 . الوظ��ن

  الدول�ة   الشفاف�ة منظمة
 )Transparency 

International Glossary, 
Corruptionary A-Z95( 

  عواقب
 الفشل 

ي  اآلثار  كها  اليت ي  واآلالت للمعدات المعتاد  العمل�ات س�اق  ع�  العطب ي�ت   تعرضت  اليت
ي  بما  للعطب،

 . والبيئة  واألشخاص  التجاري النشاط  ع�  العواقب ذلك �ن
  األعمال إلدارة الدول�ة  المجلة

 International(   الهندس�ة
Journal of Engineering 

Business 
Management, Vol.  1, 
No.  1 (2009), pp.  33-

36.  Clarification of 
Failure Terminology by 

 
٨٧ asp.eng-ca/Pubs_pol/opepubs/TB_O/12qg01.gc.sct-tbs.https://www   )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع   آخر  تار�ــــخ( . 
٨٨ pdf?la=en.conduct -and-icseth-of-code-tools/model-and-media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments/-org/.wcoomd.http://www    
 . )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع  آخر  تار�ــــخ(

٨٩ corruption/-against-action-collective-to-no/publications/barriers-u4.https://www  )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع  آخر  تار�ــــخ( . 
٩٠ pdf-gov/work/HQ/100002214.epa.https://semspub  )٢٠/ ١٠/ ١٦ إطالع آخر  تار�ــــخ( . 

https://www.tbs-sct.gc.ca/Pubs_pol/opepubs/TB_O/12qg01-eng.asp
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/model-code-of-ethics-and-conduct.pdf?la=en
https://www.u4.no/publications/barriers-to-collective-action-against-corruption/
https://semspub.epa.gov/work/HQ/100002214.pdf
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Examining a Generic 
Failure Development 

Process (٩١ 

 الفساد 

 

 

 

 

ي  والتنم�ة التعاون منظمة تصف 
  إساءة بأنه الفساد  )OECD  (  االقتصادي الم�دان  �ن

ي   منصب استغالل 
  تعّرفه بينما  شخص�ة،  مكاسب  تحقيق بغرض الخاص  أو  العام القطاع  �ن

  غ�ي  منظمة و�ي  )،  International Transparency ( الدول�ة   الشفاف�ة منظمة
 . شخص�ة مكاسب تحقيق  بغرض الموكلة السلطات استغالل إساءة بأنه حكوم�ة،

ي  والتنم�ة التعاون  منظمة
  �ن

 ,OECD(  االقتصادي الم�دان
Corruption a Glossary 

of International 
Criminal Standards 

2007( (( ٩٢ 

  الدول�ة  الشفاف�ة ومنظمة
 ))and Transparency 

International, What is 
Corruption (?٩٣ 

  الرسوم وتحص�ل  الجمارك قانون  تنف�ذ  إدارة  عن المسؤولة الحكوم�ة  الدائرة أو  الهيئة الجمارك 
ائب،   وتتو� وال�ن

�
ن  تطبيق  مسؤول�ة  أ�ضا اد  المتعلقة األخرى واللوائح القوانني   باست�ي

 .   تخ��نها  أو  نقلها  أو  تصديرها  أو  البضائع

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )General Annex, 

Chapter 2 of the 
Revised Kyoto 

WCO)( Convention (٩٤ 

 اآلمن النقل وضمان  اإليرادات بحشد   المتعلقة الفعالة واألهداف  لل�فاءة الجمارك تحقيق   الجمارك أداء
  والقدرة التجارة،  ت�س�ي  بمست��ات  االرتقاء مع الحدود، ع�ب  والبضائع  لألفراد  والسلس 

 .   المجتمع وحما�ة  واألمن والمكافحة،  واإلنفاذ  االقتصاد�ة، التنافس�ة

ي   األداء إدارة خب�ي 
  منظمة  �ن

 العالم�ة  الجمارك

  اللوائح 
  التنظ�م�ة
 للجمارك 

 

 

ن  ي  واإلجراءات واإلرشادات  واللوائح القوانني   تنظ�م لغرض   الجمارك هيئات تضعها  اليت
 . الجمرك�ة واإلجراءات الممارسات

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )Revised Integrity 

Development Guide 
June 2014( 

ي  مختلفة متعددة جماعات إ� ينتمون  أفراد  تواجد  واقع   التن�ع 
 المؤسسة، وداخل  المجتمع، �ن

 . إلخ
�دج  قاموس  ٩٥كام�ب

ي  التقي�م   التق��م وع والموضو�ي   المنه�ب  بعد  أو  التطبيق  أثناء سواء س�اسة،  أو  برنامج أو  لم�ش
  مدى تحد�د  هو  ذلك  من والهدف .  ونتائجها   وتنف�ذها  تصم�مها  تقي�م وكذلك  إنجازها،
ها   وفعاليتها  التنم�ة كفاءة  ومستوى  تحق�قها، ومدى  األهداف مالءمة  .   واستدامتها  وتأث�ي

ي  والتنم�ة التعاون  منظمة
  �ن

 ,OECD(  االقتصادي الم�دان
Glossary of Key Terms 

in Evaluation and 
Results Based 

922010 Management( 

  التدقيق
ي     الخار�ب

ي  التدقيق �جري   بمعلومات الحكومة لمّد  مستقلة  وتفت�ش  تدقيق عمل�ات الخار�ب
  لألداء وال��حة  العادلة بالمحاسبة االرتقاء بغرض وذلك موضوع�ة، وتأ��دات ومشورة 

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )Revised Integrity 

 
٩١  a_Generic_Failure_Developmentnet/publication/221786522_Clarification_of_Failure_Terminology_by_Examining_.researchgate.https://www

Process )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع  آخر  تار�ــــخ( . 
٩٢ pdf-bribery/39532693-org/corruption/anti.oecd.http://www  )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع  آخر  تار�ــــخ( . 
٩٣ corruption#define-is-org/en/what.transparency.https://www  )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع  آخر  تار�ــــخ( . 
٩٤ -kyoto-convention/revised-tools/conventions/kyoto-and-pdf/topics/facilitation/instrumentsmedia/wco/public/global//-org/.wcoomd.http://www 

convention/body_gen-annex-and-specific-annexes.pdf?la=en )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع  آخر  تار�ــــخ( . 
٩٥ org/dictionary/english/diversity.cambridge.https://dictionary  )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع   آخر  تار�ــــخ( . 

http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/39532693.pdf
https://www.transparency.org/what-is-corruption#define
https://www.researchgate.net/publication/221786522_Clarification_of_Failure_Terminology_by_Examining_a_Generic_Failure_Development%20Process
https://www.researchgate.net/publication/221786522_Clarification_of_Failure_Terminology_by_Examining_a_Generic_Failure_Development%20Process
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/39532693.pdf
https://www.transparency.org/en/what-is-corruption#define
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/conventions/kyoto-convention/revised-kyoto-convention/body_gen-annex-and-specific-annexes.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/conventions/kyoto-convention/revised-kyoto-convention/body_gen-annex-and-specific-annexes.pdf?la=en
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/diversity
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اف، يتعلق ف�ما   الحكو�ي   اإليرادات، وتحص�ل   التكلفة، وفعال�ة واإلنتاج�ة،   وال�فاءة باإل�ش
ام  ن  . الممنوحة بالصالح�ات واالل�ت

Development Guide 
June 2014( 

  الرقابة 
 الخارج�ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مالحقته و/أو  الفساد  مكافحة عن المسؤولة الحكوم�ة  والجهات للدولة  التابعة  الوكاالت 
 
�
�عاتها،  الدولة  نظام حسب متنوعة قانون�ة  صفات  لها  الخارج�ة) الرقابة (  قضائ�ا   و��ش

  ترفع الفساد  بمكافحة مختصة  وطن�ة وكاالت  أو  للجان  شكل ع� تكون ما  عادة  ل�نها 
لمان إ� تقار�رها  امج  وضع عن  المسؤول الرئاسة مكتب أو  ال�ب   الوطن�ة والخطط ال�ب

طة  إ� التقار�ر  تقدم كما   تنف�ذها، ورصد   الفساد  لمكافحة ها   األمن�ة واألجهزة ال�ش  من  وغ�ي
ي  التحقيق عن المسؤولة الحكوم�ة القانون إنفاذ  وكاالت 

ن  فساد   �ن ، المسؤولني ن  الحكوميني
  الجنائ�ة المالحقة   إجراءات عن المسؤولة والمؤسسات العام، المد�ي  أو  الن�ابة ومكاتب 

 . القضاء  أمام

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )WCO Compilation of 

Integrity Practices on 
Internal Control and 

Relationship with 
External Control 

2019( ((٩٦ 

ن  المساواة   بني
ن   الجنسني

 

 

 

ي   التساوي إ� المصطلح هذا  �ش�ي 
ن   والفرص والمسؤول�ات الحقوق �ن   والرجال النساء بني

ي  ال  والمساواة . والفت�ان والفت�ات ن  التماثل تعين   أن منها  القصد  بل  والرجل، المرأة بني
 الذي  الجنس  �مليها  وال  امرأة،  أو  رجل أ�ان سواء إ�سان، كل  وفرص ومسؤول�ات حقوق

ي . به  يولد  ن  المساواة وتعين ن  بني   المرأة من كل  وأول��ات واحت�اجات مصالح مراعاة  الجنسني
ن  القائم التن�ع تقدير  مع والرجل،  وال . والرجال النساء ومجموعات فئات  مختلف  بني

ن  المساواة تخص ن  بني ، النساء الجنسني ي  بل  ح�ا�
  والنساء الرجال  تهّم  قض�ة تكون أن ينب�ن

كهم وأن سواء،   حد  ع�    ��ش
�
  جم�عا

�
ا�ا ن  المساواة وقض�ة . كام�ً   إ�ش   تعّد   والرجل المرأة بني

ا�  اإل�سان،  حقوق  قضا�ا  من ي  المستدامة التنم�ة  ع�  ومؤ�ش   اإل�سان حول تتمحور  اليت
 
�
طا   و�ش

�
 . لتحق�قها   مسبقا

  األمم  هيئة  تدر�ب مركز 
 UN( للمرأة   المتحدة

Woman Training 
Centre: Gender 

Glossary Equality ( ٩٧  

  الممارسات 
   الج�دة 

ي  وتكرارها  اختبارها  تم ناجحة  تج��ة �ي   الج�دة الممارسة
  و�التا�ي  مختلفة س�اقات �ن

  تصبح
�
ها  وجديرة  باعتمادە، يو� نموذجا �ن يتاح ل�ي   وتبادلها  بن�ش   تكي�فها  لل�ث�ي

 .   واعتمادها  لظروفهم 

  تنم�ة  الج�دة، الممارسات
  األغذ�ة  منظمة القدرات،
  المتحدة  لألمم والزراعة

 ٩٨) ٢٠٢٠( .  الفاو) ( 

  هيئة  رئ�س
 الجمارك 

 

 

 

 

 

ي  اليوم�ة العمل شؤون  و�دارة �سي�ي   عن المسؤول الشخص هو  الجمارك هيئة رئ�س
  �ن

ا� . الهيئة ي   الهيئة"  "رئ�س مصطلح  �ستخدم ما  وكث�ي
  لإلشارة العموم  نحو  ع� الدل�ل هذا  �ن

سخ المصطلح  ألنه  الجمارك  هيئة رأس  ع� األول المسؤول  إ� ي   الم�ت
 الدارج المعجم �ن

 لقب  مثل  متعددة، وظ�ف�ة ألقاب حام�ي  ع�  ��ي  أنه رغم العالم�ة  الجمارك لمنظمة
  مجلس ورئ�س العام والمدير  األول التنف�ذي والمسؤول والمفوض والوز�ر   العام المدير 
 . إلخ اإلدارة،

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )Revised Integrity 

Development Guide 
June 2014( 

ات أو  العوامل  أحد  المؤ�ش  ي  النوع�ة  أو  ال��ي  المتغ�ي   لق�اس  وموثوقة  �س�طة  وس�لة توفر  اليت
ات لتمث�ل أو  اإلنجاز، ي  للمساعدة   أو  معينة، بتدخالت المرتبطة التغ�ي

  جهة  أداء تقي�م �ن
ي  فاعلة

 . التنم�ة مجال  �ن

ي  والتنم�ة التعاون  منظمة
  �ن

 ,OECD(  االقتصادي الم�دان
Glossary of Key Terms 

in Evaluation and 
 

٩٦ -internal-on-practices-integrity-of-tools/compilation-and-ia/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instrumentsmed/-org/.wcoomd.http://www 
control-and-relationship-with-external-controls-from-wco-membersen.PDF?la=en )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع  آخر  تار�ــــخ( . 

٩٧ https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey=&sortorder=   )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع  آخر  تار�ــــخ( . 
٩٨ practices/en/-development/resources/good-org/capacity.fao.http://www  )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع   آخر  تار�ــــخ( . 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/compilation-of-integrity-practices-on-internal-control-and-relationship-with-external-controls-from-wco-membersen.PDF?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/compilation-of-integrity-practices-on-internal-control-and-relationship-with-external-controls-from-wco-membersen.PDF?la=en
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey=&sortorder=
http://www.fao.org/capacity-development/resources/good-practices/en/
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Results Based 
922010 Management( 

اهة  ن ي  اإل�جاب�ة المواقف من مجموعة ال�ن   الصادقة العمل وممارسات السلوك�ات تعزز  اليت
 . واألخالق�ة

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )Revised Integrity 

Development Guide 
June 2014( 

   تط��ر  عمل�ة 

اهة  ن  ال�ن

 

 

ن  وفلسفة  مفهوم  ي  التقي�م �شمل متواصلة  عمل�ة  تنف�ذ  خالل  من  المستمر  التحسني
  الذايت

اهة، ن ات�ج�ة، وتط��ر  لل�ن ك  جما�ي  �شكل   تنف�ذها   و�تم  التقدم،  وتقي�م االس�ت   مش�ت
ات القوة  نقاط من  لالستفادة  . المؤسسة داخل األفراد  من مجموعة  لدى المتوفرة والخ�ب

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )Revised Integrity 

Development Guide 
June 2014( 

  الرقابة 
 الداخل�ة 

ي   التحقيق عمل�ة
ن  تورط وشبهات حاالت  �ن ي  والضباط  المسؤولني

  بالمخالفة  الفساد  �ن
ي  السلوك   معاي�ي  أو  للقانون  . المهين

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )WCO Compilation of 

Integrity Practices on 
Internal Control and 

Relationship with 
External Control 

1072019))( 

 التحق�قات 

 

 

 

 

 

ي  التدقيق تغ�ي  وشاملة منهج�ة عمل�ة
 إثبات بغرض ادعاء أو  بحادثة  المح�طة  الظروف �ن

ي  الهيئة تتمكن ل�ي   وتحل�لها   الصلة ذات الحقائق جميع وتوثيق
  القرار  اتخاذ  من  ضوئها  �ن

ي  التحقيق وظ�فة  و�ساهم. المستن�ي 
 . عام �شكل   الهيئة  نزاهة  تع��ز  �ن

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )Revised Integrity 

Development Guide 
June 2014( 

  تماثل عدم
 المعلومات 

  أفضل أو  أ���  معلومات العالقة أطراف من طرف  امتالك حالة   �ي  المعلومات تماثل عدم
 . اآلخر  الطرف  من

  اإلدارة مجلة
 )Information 

Asymmetry in 
Management 

Research: Past 
Accomplishments and 
Future Opportunities.  

Journal of 
Management Vol.  45 

No.  1, January 2019 
158–122 . (٩٩ 

 التأث�ي 

 

 

ي  األجل، ط��لة  الثان��ة  أو  األول�ة  والسلب�ة،  اإل�جاب�ة اآلثار  تب  اليت   تدخالت  ع�  ت�ت
ة أ�انت سواء  المنفذة، التط��ر  ة، غ�ي  أو  مبا�ش  . مقصودة غ�ي  أو  مقصودة مبا�ش

ي  والتنم�ة التعاون  منظمة
  �ن

 ,OECD(  االقتصادي الم�دان
Glossary of Key Terms 

in Evaluation and 

 
٩٩ 1177/0149206318798026.com/doi/pdf/10.sagepub.https://journals   )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع   آخر  تار�ــــخ( . 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0149206318798026
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Results Based 
922010 Management( 

ي االتصال وسائل  كل  جما�ي   �شكل  "اإلعالم"  مصطلح �شمل  اإلعالم    البث(   الرئ�س�ة الجماه�ي
نت) والن�ش   . واإلن�ت

 ١٠٠أ�سفورد قاموس

ات إ� التحد�ث  مصطلح �ش�ي  التحد�ث  ي  التغ�ي
  والهيئات العمالء مع وعالقاتها   الهيئة  نظم �ن

ات وكذلك األخرى، ي  التكنولوج�ة التغ�ي
 . المرجع�ة المقارنة ومعاي�ي  العمل إجراءات �ن

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )Revised Integrity 

Development Guide 
June 2014( 

 الرصد 

 

 

 

ي  التحص�ل  هدفها  متواصلة وظ�ف�ة  مهمة ات عن لب�انات المنه�ب  بغرض  محددة  مؤ�ش
ن  المصلحة  وأصحاب الهيئة تزو�د  ن  الرئ�سيني ي  المشاركني

  بأحدث جار�ة تط����ة  تدخالت �ن
ات ان�ة انفاق وتطورات األهداف وتحقيق التقدم  مدى عن المؤ�ش ن  . المخصصة الم�ي

ي  والتنم�ة التعاون  منظمة
  �ن

 ,OECD(  االقتصادي الم�دان
Glossary of Key Terms 

in Evaluation and 
Results Based 

922010 Management( 

  نموذج
   -الوك�ل

 األص�ل 

ي 
  الوك�ل  �س�  األشخاص) من مجموعة أو (   شخص �قوم  األص�ل،- الوك�ل نموذج �ن

  �س�  األشخاص) من مجموعة  أو (   آخر  شخص  عن ن�ابة  معينة  إجراءات بتخل�ص
ي  القرارات  اتخاذ  جانبه، من  لألص�ل،  و�مكن. األص�ل ي   الوك�ل حوافز   ع� تؤثر  اليت

 تنف�ذ  �ن
 . المحتملة الخطوات مختلف

Accountability and 
Principal-Agent 

Models∗ Sean 
Gailmard† August 

2012١٠١. 

 

  القطاع 
 الخاص 

 

 

 

 

 

 

ي  والمؤسسات المنظمات   جهات  حصصها  أغلب�ة وتمتلك  ال��ــح بغرض أ�شطتها  تزاول اليت
  المال�ة المؤسسات المصطلح هذا  و�شمل.  الحكومة)  تديرها  أو  تمل�ها  ال  أي(   خاصة

، والوسطاء  ن كات الماليني ة الصغر  متناه�ة والمؤسسات الجنس�ات،  متعددة  وال�ش   والصغ�ي
ن  الفرد�ة،  المشار�ــــع وأصحاب  والتعاون�ات، الحجم، والمتوسطة  �عملون الذين والمزارعني

ي 
ن  �ن ،  وغ�ي  الرس�ي  القطاعني ي  الرس�ي ي  األطراف و�ستثين ها  ينصب  اليت ن   األ�شطة ع� ترك�ي

  المجتمع ومنظمات الخاصة  والثقاف�ة الفك��ة  والمؤسسات المرا�ز  مثل  ال��ح�ة،  غ�ي 
ي 
 . المدين

ي  والتنم�ة التعاون  منظمة
  �ن

 ,OECD(  االقتصادي الم�دان
Understanding Key 

Terms and Modalities 
for Private Sector 

Engagement in 
Development Co-

2016( perationo ((١٠٢ 

ات    المؤ�ش
 النوع�ة 

ات ي  المؤ�ش   األمور  عن معلومات  إ� و�ستند  قطع�ة، وص�غة  �د�ة  بعبارات عنها  �ع�ب  اليت
ي  واألحداث والحقائق ة  منها  والتحقق  مالحظتها  المبدأ  ح�ث   من  �مكن اليت   مبا�ش

ات(  ات  أو  الحقائق)،  ع�  قائمة  مؤ�ش ي  المؤ�ش ي  ل�س  ول�ن �د�ة  بعبارات عنها  �ع�ب  اليت
  �ن

ورة، قطع�ة ص�غة    وآراء وانطباعات  تصورات من مستقاة معلومات  إ� و�ستند  بال�ن
ات(  وأحكام  وتقديرات  ذات�ة) مؤ�ش

ات   المتحدة  األمم مؤ�ش
 اإل�سان، لحقوق

 UN( والتنف�ذ  الق�اس دل�ل 
HUMAN RIGHTS 

INDICATORS A Guide 
to Measurement and 

Implementation © 
2012 ( 74 

 
١٠٠ com/definition/media#h47193983556940.lexico.https://www  )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع   آخر  تار�ــــخ( . 
١٠١   Agent_Models(2).pdf-_Accountability_and_Principal-https://www.law.berkeley.edu/files/csls/Gailmard_ ) ٢٠/ ١٢/ ١١تار�ــــخ آخر إطالع .( 
١٠٢ pdf.Typology-and-Terminology-Engagement-Sector-Private-1-reviews/Inventory-org/dac/peer.oecd.http://www  )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع   آخر  تار�ــــخ( . 

https://www.lexico.com/definition/media#h47193983556940
https://www.law.berkeley.edu/files/csls/Gailmard_-_Accountability_and_Principal-Agent_Models(2).pdf
http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Inventory-1-Private-Sector-Engagement-Terminology-and-Typology.pdf
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ات    المؤ�ش
 ال�م�ة 

ات ي  المؤ�ش   والحقائق األمور  عن معلومات إ�  و�ستند  كم�ة  بص�غة عنها  �ع�ب  اليت
ي  واألحداث ة مالحظتها  المبدأ  ح�ث   من �مكن اليت ة  منها  والتحقق  مبا�ش   قائمة  أي(  مبا�ش

ات  أو  الحقائق)،  ع� ي  المؤ�ش  من  مستقاة معلومات إ� و�ستند  كم�ة  بص�غة عنها  �ع�ب  اليت
تيب�ة أو  األصل�ة  األعداد  مقاي�س  مثل وأحكام،  وتقديرات وآراء وانطباعات تصورات   ال�ت

ات(   . ذات�ة)  مؤ�ش

ات   المتحدة  األمم مؤ�ش
 اإل�سان، لحقوق

 UN( والتنف�ذ  الق�اس دل�ل 
HUMAN RIGHTS 

INDICATORS A Guide 
to Measurement and 

Implementation © 
742012) 

ة التدخالت أداء تقي�م   المراجعة  ي  والتنم�ة التعاون  منظمة . مخصصة أو  دور�ة  بوت�ي
  �ن

 ,OECD(  االقتصادي الم�دان
Glossary of Key Terms 

in Evaluation and 
Results Based 

922010 Management( 

ن  غ�اب نت�جة  األهداف ع� مؤثرات المخاطر    العالم�ة  الجمارك منظمة . ال�قني
 )WCO Customs Risk 

Management 
Compendium (١٠٣ 

  تقي�م 
   المخاطر 

ي  تحد�د  عمل�ة   المخاطر  مستوى ومقارنة تقي�م  خالل من  المخاطر  إدارة ألول��ات منه�ب
،  موضوعة   بمقاي�س القائمة

�
ها  أو  المستهدفة، المخاطر  بمست��ات أو  مسبقا   من  بغ�ي

 . المعاي�ي 

  العام  الملحق توجيهات
  الفصل كيوتو،   التفاق�ة

  الجمرك�ة الرقابة  السادس،
 )١٠٤) ٢٠١٠ 

  إدارة
 المخاطر 

 

ي  المنسقة  األ�شطة   . عليها  والس�طرة المخاطر  إدارة  بغرض الجمارك هيئات تنفذها  اليت

 

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )WCO Glossary of 

International Customs 
942018) Terms 

  معاي�ي   إطار 
SAFE   

ن  طاقم  وممارساتها، المؤسسة  س�اسات عن الشاملة المساءلة يتحمل الذي  المسؤولني
ي  العمل مع المخاطر، إدارة عمل�ة ودعم  ق�ادة  منهم و�نتظر 

 أن  ضمان  ع� نفسه  الوقت  �ن
ي  المؤسسة  . ومتطلباتهم المصلحة  أصحاب  توقعات تليب

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )WCO Glossary of 

International Customs 
942018 Terms( 

ن  طاقم   العل�ا   اإلدارة  وممارساتها، المؤسسة  س�اسات عن الشاملة المساءلة يتحمل الذي  المسؤولني
ي  العمل مع المخاطر، إدارة عمل�ة ودعم  ق�ادة  منهم و�نتظر 

 أن  ضمان  ع� نفسه  الوقت  �ن
ي  المؤسسة  . ومتطلباتهم المصلحة  أصحاب  توقعات تليب

  العالم�ة  الجمارك منظمة
 )WCO, Risk 

Management 
Compendium Volume 

1 (١٠٥ 

  الشبكات
 المجتمع�ة 

  بينهم  ف�ما  يتفاعلون أفراد  مجموعة من  المجتمع�ة الشبكات تتألف
�
  عند  أو  لوجه وجها

 . بعد 
ي  والتنم�ة التعاون  منظمة

  �ن
 االقتصادي الم�دان

 )Society at Glance 

 
١٠٣ -and-management-programmes/risk-and-compliance/activities-and-pdf/topics/enforcement/media/wco/public/global/-org/.wcoomd.http://www 

intelligence/risk-management-compendium-common-part.pdf?db=web )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع   آخر  تار�ــــخ( . 
١٠٤ pdf.6-ch-guidelines-atf/dev/rkc-media/wco/public/global/pdf/topics/wto/-org/.wcoomd.http://www  )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع  آخر  تار�ــــخ( . 
١٠٥ -and-management-programmes/risk-and-compliance/activities-and-f/topics/enforcementmedia/wco/public/global/pd/-org/.wcoomd.http://www 

intelligence/risk-management-compendium-common-part.pdf?db=web )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع   آخر  تار�ــــخ( . 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelligence/risk-management-compendium-common-part.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelligence/risk-management-compendium-common-part.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/dev/rkc-guidelines-ch-6.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelligence/risk-management-compendium-volume-1.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelligence/risk-management-compendium-volume-1.pdf?db=web
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2016 OECD Social 
Indicators (١٠٦ 

  أصحاب 
 المصلحة 

 

 

ي  مصلحة   لها  تكون جهات
ن   أو  كأفراد   إما  معينة،  قرارات  �ن   و�شمل لمجموعات، كممثلني

  القرار  صناع و�عت�ب . بها  يتأثرون  والذين القرارات ع� التأث�ي  �مكنهم  الذي األشخاص  ذلك
 
�
ي  أ�ضا

 . المصلحة  أصحاب عداد  �ن

ي  المتحدة األمم  برنامج
  اإلنمايئ

))UNDP) Financing 
Solutions for 

Sustainable 
Development, 

2020( Glossary ((١٠٧ 

 الشفاف�ة 

 

 

ن  الذي والتنبؤ   االنفتاح مستوى  إجراءات وكذلك  التجار�ة، والممارسات  الس�اسات به تتم�ي
 . بها  العمل و�رساء تطب�قها 

  العالم�ة التجارة منظمة
 )WTO Glossary, Basic 

glossary of terms 
commonly used in the 

World Trade 
2012 Organization (١٠٨ 

غون
�
  المبل
  ع�

 المخالفات 

 معامالت من كشفوە   أو  شهدوە  عّما  السلطات أو  الجمهور  عامة يبلغون  الذين األشخاص 
ها  فاسدة  ا� .  واألخالق للقانون المخالفة السلوك�ات من  وغ�ي غ �حتاج ما  وكث�ي

�
  إ� المبل

ن  ضد  الحما�ة ن  "حما�ة   مصطلح و�ش�ي . أمرهم  كشف  الذين المخالفني   عن المبلغني
ن  هؤالء لحما�ة المتخذة التداب�ي  إ� المخالفات" ن  النتقام التعرض  من المبلغني  . المخالفني

 موارد  مركز  -  U4  معجم
-Glossary( الفساد  مكافحة 

U4 Anti-Corruption 
90Centre) Resource 

  مقار�ة 
  الحكومة

   بكاملها 

  غ�ي  و/أو  الرسم�ة للشبكات النشط باالستخدام   الحكومة ق�ام ع� تنطوي مقار�ة
  مختلف وتنف�ذ  تصم�م جهود   تنسيق بغرض لها   التابعة الوكاالت  مختلف ع�ب  الرسم�ة

 . المرجوة األهداف تحقيق ع�  وقدرتها  فعاليتها  تع��ز  ع�  عم�ً  المطل��ة التدخالت

ي  والتنم�ة التعاون  منظمة
  �ن

 االقتصادي الم�دان
 )Whole of 

Government 
Approaches to Fragile 

States.  (OECD 
2006) (١٠٩ 

 

 
١٠٦ -org/docserver/9789264261488.ilibrary-oecd.https://www 

en.pdf?expires=1601242522وid=idوaccname=guestوchecksum=232424737F490C8B8F916244EB8C4414  )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع   آخر  تار�ــــخ( . 
١٠٧ html.org/content/sdfinance/en/home/glossary.undp.sdfinance.https://www  )٢٠/ ١٢/ ١١  إطالع  آخر  تار�ــــخ ( . 
١٠٨ A19A?sequence=2pdf;jsessionid=36EFD9CE28D5990810D4EB4EFF2F.int/bitstream/handle/11324/6565/BVE18039757i.iica.https://repositorio  

 . )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع  آخر  تار�ــــخ(
١٠٩ pdf.resilience/docs/37826256-fragility-org/dac/conflict.oecd.https://www  )٢٠/ ١٢/ ١١ إطالع  آخر  تار�ــــخ( . 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264261488-en.pdf?expires=1601242522&id=id&accname=guest&checksum=232424737F490C8B8F916244EB8C4414
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264261488-en.pdf?expires=1601242522&id=id&accname=guest&checksum=232424737F490C8B8F916244EB8C4414
https://www.sdfinance.undp.org/content/sdfinance/en/home/glossary.html
https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/6565/BVE18039757i.pdf;jsessionid=36EFD9CE28D5990810D4EB4EFF2FA19A?sequence=2
https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/37826256.pdf
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 : أمثلة ع� الممارسات الج�دة من أعضاء منظمة الجمارك العالم�ة٢الملحق 

 

ام الق�ادة -١ ن  واالل�ت
 

 بكاملها  الحكومة مقار�ة

ي 
 مكافحة   برنامج  لتع��ز   األول��ة  خاللها   من  أعطت  سيتا"  "ناوا   باسم  وطن�ة  تنم�ة  أجندة   إندون�س�ا   حكومة  أطلقت  ،٢٠١٤  عام  �ن

نامج،  هذا   إ�   و�االنضمام.  الفساد  ي   والمكوس   للجمارك  العام  المدير   بدأ   ال�ب
   إندون�س�ا   �ن

�
وعا    م�ش

�
ن   إصالح�ا اهة  لتحسني ن ي   ال�ن

 �ن
اك ع� وعمل األخرى، الحكوم�ة  الوكاالت  مع بالتنسيق الجمارك ي  الخاص القطاع ممث�ي  إ�ش

نامج،  �ن ك  برنامج تنف�ذ  مع ال�ب   مش�ت
ائب مصلحة مع ي  عرض ( . ال�ن

اهة الفرع�ة للجنة ١٧ الدورة �ن ن  . العالم�ة) الجمارك لمنظمة التابعة لل�ن

 

 اإلدارة دور 

ات�ج�ة تتمركز  ي  الفساد" لمكافحة الوطن�ة "االس�ت ي  ٢٠١٧ سنة  اعتمدت اليت
ي  المتجددة الجهود  صم�م �ن   الجمارك  دائرة تبذلها  اليت

ي   الجد�د   الق�ادي  الف��ق  و�عت�ب .  الفساد   لمكافحة  األفغان�ة
 الفرص  لتقل�ص  شاملة  وطن�ة  جهود   من  جزءا�   �شكل  أنه  الدائرة  �ن

   العالم�ة،  الجمارك   منظمة  من  بدعم  األفغان�ة،  الجمارك   اعتمدت   وقد .  الفاسد   السلوك   النتشار   والحوافز 
�
   نهجا

�
 هذا   لدعم  استباق�ا

ي   الهدف اهة  لتع��ز   العالم�ة  الجمارك  منظمة  عن  الصادر   المعدل  أروشا   ب�عالن  االستعانة  خالل  من  الوطين ن  الفساد   ومكافحة  ال�ن
ة(. الجمارك هيئات داخل اهة، عن العالم�ة الجمارك منظمة  ��ش ن  )) ٥-٤ ص( ١٤ العدد  ال�ن

 

 والرقابة المساءلة آل�ة

ي الجمارك  
اهة �ن ن أس هيئة ال�ن مندوب من جهة خارج الجمارك ح�ث �جري التقي�م المستقل لالدعاءات المتعلقة النيوز�لند�ة  ي�ت

اهة. و�ستطيع موظفو الجمارك أو الوكاالت الحكوم�ة األخرى، أو من أفراد من عامة الجمهور، التقدم ببالغات عن  ن بانتها�ات ال�ن
اهة المزعومة  ن  . ح�ث تخضع جميع البالغات لتحق�قات ع� أع� مست��ات الجد�ة والمهن�ةانتها�ات ال�ن

 -report-documents/annual-(https://www.customs.govt.nz/globalassets/documents/corporate 
)ability.pdfcap-and-health-3-2019/section 

 

ام ن ام المؤس�ي  االل�ت ن  الفردي واالل�ت

ي آذار/مارس    للوال�ات المتحدة ألم��ك�ةأ�شأت وكالة الجمارك وحما�ة الحدود  
اهة، �ن ن ، بغرض ٢٠١٥هيئة استشار�ة مختصة بال�ن

ي مجال إنفاذ القانون حول المسائل المتعلقة باستخدام القوة، ومنع 
تقد�م النتائج والتوص�ات المستندة إ� أفضل الممارسات �ن

ن  الفساد، وقدرات التحقيق الالزمة لمعالجة السلوك اإلجرا�ي والخط�ي داخل هيئة الجمارك، وال كة بني ي فرق العمل المش�ت
تشارك �ن

للمعلومات  ي 
االستبا�ت االستخدام  إ�  �ستند  مقار�ات  باستخدام  وذلك  بالفساد،  المعن�ة  الحدود  عمل  فرق  مثل  الوكاالت، 

ە من أنواع السلوك المخالف، ومعالجة قضا�ا الشفاف�ة ف�ما يتعلق باالستجابة لألحداث،  االستخبار�ة من أجل كشف الفساد وغ�ي
 .االنضباط، والتواصل مع أصحاب المصلحةو 

-S-U-on-orthttp://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/alliancesandiego/legacy_url/1123/Rep(
)Protection.pdf?1490744184-Border-and-Customs 

 

https://www.customs.govt.nz/globalassets/documents/corporate-documents/annual-report-2019/section-3-health-and-capability.pdf
https://www.customs.govt.nz/globalassets/documents/corporate-documents/annual-report-2019/section-3-health-and-capability.pdf
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/alliancesandiego/legacy_url/1123/Report-on-U-S-Customs-and-Border-Protection.pdf?1490744184
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/alliancesandiego/legacy_url/1123/Report-on-U-S-Customs-and-Border-Protection.pdf?1490744184
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 التنظ��ي  اإلطار  -٢
 الدول�ة والمعاي�ي  والصكوك االتفاق�ات إ� االنضمام

   المغ���ة  الممل�ة  حققت
�
ا�   تقدما ي   كب�ي

 األمم   اتفاق�ة  ع�  المصادقة  خالل  من  س�ما   ال   الفساد،  مكافحة  إ�   الرام�ة  جهودها   �ن
ي   السادسة  مادتها   مقتض�ات  وخاصة  الدول�ة،  االتفاق�ة  هذە  لروح  وامتثا�ً .  الفساد   لمكافحة  المتحدة  إ�شاء  إ�   األطراف  تدعو   اليت

ت   الفساد،  لمكافحة   مستقلة  وطن�ة  هيئات  االسم   عّدل  ثم  ،٢٠٠٧  سنة  الرشوة  من  للوقا�ة  المرك��ة   الهيئة  ب��شاء   الممل�ة  با�ش
اهة  الوطن�ة  الهيئة  لتصبح  ٢٠١٨  سنة ن اهة، العدد  .  ومحار�تها   الرشوة  من  والوقا�ة  لل�ن ن ة منظمة الجمارك العالم�ة عن ال�ن  ١٧(��ش
 )) ٢٣-٢٠(ص 

�نتبنت دول   ي عام    مجموعة الع�ش
ي الجمارك. ومن المنتظر   ٢٠١٧�ن

مجموعة من المبادئ عال�ة المستوى �شأن مكافحة الفساد �ن
ي الجمارك استنادا� إ� تلك المبادئ

اهة �ن ن ات�ج�ة شاملة لتع��ز ال�ن �ن اس�ت  .أن �عتمد كل بلد من بلدان المجموعة الع�ش

-in-corruption-countering-on-principles-corruption/G20-(https://www.oecd.org/g20/topics/anti
)customs.pdf 

 

ن  المصلحة أصحاب مع التشاور  ن  الداخليني  والخارجيني

وع  ٢٠٠٠  عام  (GCNet(  المجتمع�ة  الشبكة  لخدمات  المحدودة  غانا   شركة  تأسست ك  كم�ش ا�ة  ع�   قائم  مش�ت ن   ال�ش ن   بني  القطاعني
وع  يهدف  ح�ث  والخاص،   العام ن   المصلحة  أصحاب  جميع  أن  ضمان  إ�   الم�ش ي   التنافس�ة  القدرة   تع��ز   إ�   الطامحني

 البالد   �ن
ي   ينضوون

ون�ة  المجتمع�ة  الشبكة  هذە  �ن  Public - Private(  الصلة.   ذات  والجمرك�ة  التجار�ة  المعامالت  إلنجاز   اإلل��ت
Partnership on Integrated Customs Service in Ghana,  ( 

)https://www.intracen.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=50096 

 

ي 
ي   أسلوب  اتباع   بغرض  ٢٠١٤  سنة  الخاص  للقطاع  االستشار�ة  اللجنة  للجمارك  الوطن�ة  المدي��ة  أ�شأت  أوروغواي،  �ن ي   منه�ب

 �ن
ي   الدول�ة  التجارة  أ�ة  أعضاء  مع  التواصل

ي   البالد   �ن
،  اللجنة  وتن�ش   مشاغلهم.   إ�   واالصغاء  اتصاالتهم  لتل�ت

�
 المستطاع،  بقدر   مسبقا

ي   استماع   جلسات  وتعقد   واللوائح،  اإلجراءات   ع�  تعد�الت  أي
(مجلة الجمارك العالم�ة،   .أخرى  رسم�ة  غ�ي   مواقع   أو   مكاتبها   �ن

 )١٠٧-١٠٣)، ص ١( ١٠المجلد 

https://worldcustomsjournal.org/Archives/Volume%2010%2C%20Number%201%20%28Mar%202
)n.pdf016%29/1796%2002%20WCJ%20v10n1%20Cano 

 

 الشفاف�ة  -٣
 

  ولكن   البشر  بین  التفاعالت  تحاكي  والتي  للجھد،  الموفرة  االتصال  أدوات  في  االصطناعي  الذكاء  تقنیات  اإلندون�س�ة  الجمارك  تطبق
 وتعمل   واألسبوع.  الساعة  مدار  على  بالجمارك  المتعلقة  لالستفسارات  االستجابة  وتوفیر   الموارد   استخدام  في   وفورات  تحقیق   مع

 الجمھور،  من  الواردة  األسئلة  على  للرد  للجمارك  اإللكتروني  الموقع  على  الدردشة"،  "روبوتات  أو  ھذه،  االصطناعي  الذكاء  أدوات
ً   استقباالً   المبادرات  ھذه  شھدت  وقد   المحمول.  للھاتف  "سیغنال"  وتطبیق  برافو"  "نوني  اسمھ  مخصص  تطبیق  جانب  إلى  إیجابیا

ات�ج�ات االتصاالت الشاملة،   .الجمھور  عموم  من  ھائلة  ومشاركة نت لمؤتمر منظمة الجمارك العالم�ة األول حول اس�ت (موقع اإلن�ت
٢٠١٩ ( 

https://na.eventscloud.com/ehome/2019wcocommconf/991725/?وt=762671287d3219f962b2c5d7
)8c797a17 

https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/G20-principles-on-countering-corruption-in-customs.pdf
https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/G20-principles-on-countering-corruption-in-customs.pdf
https://www.intracen.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=50096
https://worldcustomsjournal.org/Archives/Volume%2010%2C%20Number%201%20%28Mar%202016%29/1796%2002%20WCJ%20v10n1%20Canon.pdf
https://worldcustomsjournal.org/Archives/Volume%2010%2C%20Number%201%20%28Mar%202016%29/1796%2002%20WCJ%20v10n1%20Canon.pdf
https://na.eventscloud.com/ehome/2019wcocommconf/991725/?&t=762671287d3219f962b2c5d78c797a17
https://na.eventscloud.com/ehome/2019wcocommconf/991725/?&t=762671287d3219f962b2c5d78c797a17
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ي 
ن   يتيح   اتصاالت   مركز   األنغول�ة  الجمارك  افتتحت  ،٢٠١٩  عام  �ن �ب�ة،  الجمرك�ة  المسائل  حول  معلومات  طلب  للمستخدمني  وال�ن

ائب  كمكتب  المركز   و�عمل  الخ.   شكاواهم،  وتقد�م  والتكنولوج�ة،  التقن�ة  المساعدة  وطلب .   �ن ي
ا�ن ة منظمة الجمارك    اف�ت (��ش

اهة، العدد  ن  )) ٨-٦(ص  ١٧العالم�ة عن ال�ن

 

 وأدائها  الجمارك نظم عن المعلومات  ألحدث والدوري المتواصل الن�ش 

ي   العمالء  لحق  است�فاءً 
ن   مست��ات  أع�  �ن ي   التنبؤ   و�مكان�ة  ال�قني

ت  الجمارك،  مع  معامالتهم  �ن ن   األنغول�ة  الجمارك  ��ش  وأنظمة   قوانني
نت،  ع�  موقعها   ضمن  الجمارك  وتعل�مات  و�جراءات  ومتسق.   موحد   �شكل  تنف�ذها   وضمان  عليها   االطالع  �سهل  ح�ث  اإلن�ت

اهة، العدد  ن ة منظمة الجمارك العالم�ة عن ال�ن  )) ٨-٦(ص   ١٧(��ش

 

 والمراجعة  االستئناف آل�ات

ي   االتحاد   الئحة  من  ٤٤  المادة   بموجب لمان  عن  الصادرة  ٢٠١٣/ ٩٥٢  رقم  األورويب ي   ال�ب �ن   ٩  بتار�ــــخ  أورو�ا   ومجلس  األورويب  ��ش
ي   ،٢٠١٣  األول/أ�ت��ر  ،   االتحادي  الجمارك   قانون  تفاص�ل  تضع  واليت ي ي   الطعن  شخص  ألي  �حق  األورويب

 �شكل  �مسه   قرار   أي  �ن
ي  الجمارك سلطات تصدرە وفردي مبا�ش 

ي  االتحاد  دول  �ن �عات  تطبيق �شأن األورويب   .الجمرك�ة الت�ش

) content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&from=EN-ropa.eu/legal-lex.eu-https://eur( 

ي  الطعن حق  ع� أوروغواي دستور  ينص
ي  اإلجراءات �ن  اإلدار�ة  الطعون إجراءات فإن ذلك، ع� و�ناء اإلداري.  الجهاز  يتخذها  اليت

ي   الطعن  حق  ع�  تنص
اهة، العدد   القرارات.   هذە  مراجعة  طلب  أو   الجمرك�ة  القرارات  �ن ن ة منظمة الجمارك العالم�ة عن ال�ن (��ش

 )) ٨- ٤(ص  ١٣

 

 الجمرك�ة  العمل�ات شفاف�ة

ي   الجمارك  هيئة  تطبق
ي   الرئ�س�ة  اإلجراءات  ع�  ٩٠٠١  أ�سو   الجودة  إدارة  نظام  باراغواي  �ن    الجمرك�ة  المؤسسة  تنفذها   اليت

�
 ضمانا

ي   والتنب��ة  للشفاف�ة
ات  تحقيق  ع�  النهج  هذا   شجع  وقد   اإلدارة.   أعمال  �ن ي   �سهم  إ�جاب�ة  ثقاف�ة  تغ�ي

 اإلداري  العمل  كفاءة  تع��ز   �ن
ي   المستمر   االرتقاء  حول   المتمحور 

.   ورضا   الخدمة  مست��ات  �ن ن  وتوح�دها   وتبس�طها   اإلجراءات  تصم�م  أع�د   قد و   المتعاملني
وقراط�ة  تقل�ص  مع  وتحسينها، اهة، العدد    المعامالت.   مدة  وخفض  الب�ي ن ة منظمة الجمارك العالم�ة عن ال�ن  ))١٣- ٨(ص    ١١(��ش

 إنجازات   أهم  أحد   )SIGA, Sistema Integrado de Gestion Aduanera:  باإلسبان�ة(  الجمارك  لهيئة  المتكامل  النظام  �مثل
ي   للجمارك  العامة  المدي��ة

ي   و�سهم  والس�طرة،  للرقابة  آل�ة  للمدي��ة  توفر   مرنة  أداة  وهو   ،الدومين�كان  جمهور�ة  �ن
  كفاءة   تع��ز    �ن

   والتشغ�ل�ة  اإلدار�ة  العمل�ات  مقاي�س  توح�د   و�ضمن  الجمرك�ة،  اإلجراءات
�
ة    عام.   �شكل  ال�فاءة  بمست��ات  لالرتقاء  سع�ا (��ش

اهة، العدد  ن  )) ١١-١٠(ص  ٨منظمة الجمارك العالم�ة عن ال�ن

 

 الحوسبة  -٤
 

ي  الجد�دة التكنولوج�ات واستخدام الحوسبة
 الجمارك  �ن

اء   فرقة  نظام  المتقدمة  المعلومات  تكنولوج�ا   نظم  من  ،الجن���ة  كور�ا   لجمارك  التابع  )،BACUDA(  الجمرك�ة  الب�انات  تحل�ل  خ�ب
ي   النظام  استخدم  وقد .  التطور   وعال�ة

،  التعلم  تقن�ات  باستخدام  الجمر�ي   االحت�ال  عن  ال�شف  �ن ي   وكذلك  اآل�ي
 تحل�ل   إجراء  �ن

ات  وتط��ر   الب�انات،  تطابق   وتحل�ل  الوحدات   أسعار   األساس�ة،   باإلحصاءات  الجمارك  هيئة   ومد   التجار�ة،  االستخبارات  مؤ�ش
نت  شبكة  من  األسعار   ب�انات  وتجميع ي   تقد��ي   عرض(.  اإلن�ت

اهة   الفرع�ة  للجنة  ١٩  الدورة  �ن ن  )العالم�ة   الجمارك  لمنظمة  التابعة  لل�ن

 

https://eur-lex.eu-ropa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&from=EN
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 المحوسب  الجمر�ي  التخل�ص  نظام

ي  )ATLAS( المح�ي  الجمر�ي  والتخل�ص للتعرفة المحوسب النظام
  متكامل معلومات تكنولوج�ا  نظام  هو  ألمان�ا  �ن

�
 إلجراءات تماما

،  التخل�ص ي   المستهدفة  والرقابة  الفحص  عمل�ات  و�تضمن  الجمر�ي ي   تنفذ   واليت
ن .  التخل�ص  مراحل  جميع  �ن  بقدرات   النظام  و�تم�ي

ي   لل�شف  استخدامه  و�مكن  الجمرك�ة،  الب�انات  مصداق�ة  تقي�م  بغرض  المخصصة  والتوازنات  الضوابط  إعداد   عن   المنه�ب
اهة،  انتها�ات ن ي   المغالطة  مثل  ال�ن

ي   والتنم�ة  التعاون  منظمة(.  الفوات�ي   �ن
اهة.  ٢٠١٧  االقتصادي،  الم�دان  �ن ن ي   ال�ن

 تقي�م  الجمارك:   �ن
   )) ٣٤ ص( الج�دة الممارسات

-good-of-stock-taking-customs-in-integrity-https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20
)practices.pdf 

ن   العمل�ات  مواءمة  تمت ي   مختلفة  حكوم�ة  وكالة  ١٨  بني
ون�ة  النافذة  نظام  خالل  من  أوغندا   �ن   النظام  توسع  وقد .  الواحدة  اإلل��ت

ي 
وين ي   نظام  من  البضائع  لتتبع   اإلل��ت ي   الجمرك�ة  النظم  �دمج  للتتبع  إقل��ي   نظام  إ�   وطين

 الد�مقراط�ة  ال�ونغو   وجمهور�ة  أوغندا   �ن
 . وكين�ا  ورواندا 

 

ي  المخاطر  إدارة
  الجمر�ي  التخل�ص �ن

ي 
ي   الجمر�ي   النظام  �ستطيع  ،إ�طال�ا   �ن

وين ،  التخل�ص  قبل  بالرشاوى  المتعلقة  القضا�ا   معظم   معالجة  اإلل��ت   يوفر   ح�ث  الجمر�ي
   الجمر�ي   الب�ان  استمارات  لمعالجة  أخرى  أدوات  و�شمل  بما   المخاطر،   لتحل�ل  آل�ة  منظومة

�
ت�ب  وفقا  ومطابقتها   تقد�مها   ل�ت

ان��ت  عمل�ات  و�دارة  الشحن،  بب�انات ي   متكاملة  بط��قة  ال�ت
،  االتحاد   أنحاء  مختلف  �ن ي ي   والتنم�ة   التعاون  منظمة(.  الخ  األورويب

 �ن
اهة. ٢٠١٧ االقتصادي، الم�دان ن ي  ال�ن

 ) )٣٤ ص ( الج�دة الممارسات تقي�م الجمارك:  �ن

-good-of-stock-taking-customs-in-integrity-https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20
practices.pdf 

 

 الحاس���ة النظم  استدامة

ي   الجمر�ي   الب�ان  لخدمات  جد�د   نظام  بتطبيق  المتحدة   الممل�ة  جمارك   قامت
 الجمرك�ة   المناولة  نظام  محل  ل�حل  ٢٠١٩  عام  �ن

اد   لشحنات  سحاب�ة   تحت�ة  بن�ة   ع�  التخ��ن  مع  متطورة،  حاس���ة  هندسة  ع�  الجد�د   النظام  و�عتمد   والتصدير.   االست�ي
اض�ة، ي   المتوقع  المستقبل  التنا�ي   مع  التعامل  �مكنه  الجمرك�ة  الب�انات  لمعالجة  مرن  نظام  وهو   اف�ت

 . والصادرات  الواردات  حجم  �ن

https://www.bifa.org/media/4387599/customs_declaration_service_toolkit.pdf 
 

 الب�انات وحما�ة النظام أمن

ي   والجمارك  للمكوس  المرك��ة  الهيئة  اعتمدت
 المع�ار   هذا   و�ضمن.  ٢٠١١  سنة  المعلومات  ألمن  ٢٧٠٠١  إ�سو   مع�ار   الهند   �ن

 األخرى   الحاسوب  بيئات  عن  منفصل  الشبكة  لتشغ�ل  مركز   بواسطة  و�شغ�لها   واختبارها   وتط��رها   الب�انات  إنتاج  عمل�ات  حما�ة
ي  والتنم�ة التعاون منظمة( . للعمالء  المتاحة

اهة االقتصادي) الم�دان �ن ن ي  ال�ن
   )) ٣٤ ص( الج�دة الممارسات تقي�م الجمارك:  �ن

-good-of-stock-taking-customs-in-integrity-https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20
practices.pdf 

 

ن  مع العالقات ن ( المستخدمني ) الداخليني ن  والخارجيني

اد   لشحنات  الجمرك�ة  المناولة  نظام  يرتبط ي   والتصدير   االست�ي
  نظام  مزودي  من  بخمسة  أعالە  إل�ه  المشار   المتحدة  الممل�ة  �ن

،  المجتمع ة  تخدم  مستقلة  تجار�ة  نظم  و�ي   الجمر�ي كات  مئات  مبا�ش ان��ت   ومستودعات  النقل  �ش  بغرض   الشحن،  ووكالء  ال�ت

https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
https://www.bifa.org/media/4387599/customs_declaration_service_toolkit.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
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ئ   داخل  البضائع  حركة  وتتبع  �سج�ل  المجتمع   نظام  مزودو   و�واصل  التشغ�ل.   بكفاءة  االرتقاء  من  �مكنهم  مما   والمطارات،  المواين
ي  المناولة نظام  محل حل الذي  الجد�د  الجمر�ي  الب�ان خدمات نظام مع  العمل الجمر�ي 

 . ٢٠١٩ عام  �ن

ment_data/fihttps://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
le/209612/Customs_Handling_of_Import_and_Export_Freight__CHIEF_.pdf 

 

 والتحد�ث اإلصالحات -٥
 

 والمستدام المتواصل  والتحد�ث اإلصالح

ال�ة  الجمارك  إصالحات  من  األو�   المرحلة  بدأت ي   األس�ت
 التكم�ل�ة   الداخل�ة  الصالح�ات  من  عدد   دخل  ح�ث  ،٢٠١٢  عام  أواخر   �ن

ن   الجد�دة  مجاالت   ثالثة  ع�  يركز   الذي  "٢٠١٨- ٢٠١٣  اإلصالحات  "مخطط  تنف�ذ   ع�  الثان�ة  المرحلة  ركز   بينما   ذلك  التنف�ذ،  ح�ي
اهة،  �ي   رئ�س�ة، ن اهة  تداب�ي   صممت  وقد .  واألفراد   والتحد�ث،   ال�ن ن ن   التواؤم  وتحقيق  الجمهور،  ثقة  استعادة  بهدف  ال�ن   الجمارك   بني
ال�ة   القانون  إنفاذ   ووكاالت  ح   مع  العمل�ات،  وتبس�ط  األعمال  نظم  كفاءة  ضمان  إ�   التحد�ث  تداب�ي   وهدفت  األخرى،  األس�ت  مق�ت
ن  مهن�ة خدمات تقد�م إ�  وصو�ً  جد�د  �شغ�ل ونموذج  أفراد" "نموذج  . واالستجابة بالمرونة تتم�ي

au/~/media/Estimates/Live/legcon_ctte/estimates/sup_1314/DIBP/191113.gov.aph.https://www(
)ashx._2 

 

ن  األداء ق�اس ك�ي  النتائج ع� بال�ت

   صمم  ح�ث  األداء،  إدارة  ع�  ال�ور�ة  الجمارك  هيئة  ميثاق  يرتكز 
�
 أسال�ب  )٢(  الخدمات،  ووصف  المعاي�ي   )١(  لتحد�د   خص�صا

ي   والتع��ض  التصحيح  إجراءات  )٣(   الخدمات،  تقد�م  و�جراءات
ة(.  العمالء   رضا   عدم  حالة  �ن  عن   العالم�ة  الجمارك  منظمة  ��ش

اهة، ن  )) ٤-٣ ص( ٠٤ العدد  ال�ن

 

 والتحد�ث  اإلصالح بممارسات المتعلقة التجارب تبادل

ي   اإليرادات  هيئة  بدأت
 بعثة   المنظمة  أرسلت  إذ   العالم�ة،  الجمارك  منظمة  بمساعدة  والتحد�ث  اإلصالح  برنامج  مور�شيوس  �ن

�ن  تضم  خرائط  ترس�م  منهج�ة  حول  العروض  البعثة  قدمت  ح�ث  ،٢٠١٥  عام  مور�شيوس  هيئة  إ�   األلمان�ة  الجمارك  من  خب�ي
ي   الهيئة مع وتعاونت المخاطر،

  التقدم إحراز  سبل حول  بالتوص�ات وتقدمت للفساد،  المعرضة المجاالت  من مجموعة تحد�د  �ن
ة( . ح�الها  اهة، عن العالم�ة الجمارك منظمة ��ش ن  ) ) ١٤ ص(  ١٢ العدد  ال�ن

 

  والتحق�قات التدقيق -٦
 

 الداخل�ة الرقابة تع��ز 

ي 
ان�ا   �ن ن ي   الداخل�ة  الرقابة  تع��ز   بغرض  الداخل�ة  للشؤون  دائرة  اإليرادات  هيئة   أ�شأت  ، ت�ن

،  الدائرة   تضم  ح�ث  الهيئة،  �ن ن   هما   وحدتني
ي   والتدر�ب  التوع�ة  برامج  وتنف�ذ   الهيئة  س�اسات  إعداد   عن  إجما�ً   المسؤولة  األخالق�ات  وحدة

 تختص   بينما   األخالق�ات،  مجال  �ن
ي   الداخل�ة  التحق�قات  إجراء  بمسؤول�ة  الداخل�ة  التحق�قات  وحدة اهة   المتعلقة  المسائل  ع�  تركز   اليت ن ،  ب�ن ن    الموظفني

�
 للفساد   استباقا

ة(. له واستجابة اهة، عن العالم�ة الجمارك منظمة ��ش ن  ) )١٤-١٣ ص( ٨ العدد  ال�ن

ي 
ي   وسلوك�ات أ�شطة  رصد  �جري ،ليتوان�ا  و�ن

 ع�   و�حافظ  القانون نص مع يتوافق أداءهم أن من  التحقق بهدف الجمارك موظ�ن
 . المطل��ة المعاي�ي 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209612/Customs_Handling_of_Import_and_Export_Freight__CHIEF_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209612/Customs_Handling_of_Import_and_Export_Freight__CHIEF_.pdf
https://www.aph.gov.au/%7E/media/Estimates/Live/legcon_ctte/estimates/sup_1314/DIBP/191113_2.ashx
https://www.aph.gov.au/%7E/media/Estimates/Live/legcon_ctte/estimates/sup_1314/DIBP/191113_2.ashx
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 الفساد مخاطر  إدارة

ي 
   الجاللة)  صاحبة  وجمارك  إيرادات  هيئة(  المتحدة  الممل�ة  جمارك  أجرت  ،٢٠٠٨  عام  �ن

�
   تقي�ما

�
ات�ج�ا  يتعلق   ف�ما   للمخاطر   اس�ت

ن   بتورط ي   الموظفني
ي   والسلوك  والفساد   الداخ�ي   االحت�ال  �ن

ي   الرئ�س�ة  التقي�م  أهداف  وتمثلت.  الجنايئ
 موحدة   منهج�ة  تط��ر   �ن

ف ي   الداخل�ة  والفساد   االحت�ال  مخاطر   وتقي�م  لح�   بها   مع�ت
  الضعف   مواطن  وتحد�د   تدارس   ع�  ومساعدتها   الجمارك  �ن

 .  الجمارك داخل انتشارا�  وأوسعها  واالحت�ال الفساد  مخاطر  أخطر  ع� والتعرف بها، الخاصة والمخاطر 

ت  العل�ا،  اإلدارة  إ�   التقي�م  نتائج  رفع  و�عد  ي   الداخل�ة  الحوكمة  دائرة  با�ش
 مدي��ات   جميع  بمساعدة  والجمارك  اإليرادات  هيئة  �ن

ات�جيتها   إعداد   ع�  الهيئة ة  الج��مة  وكالة  ع�  المخاطر   تقي�م  نتائج  عرضت  كما   الرقاب�ة،  اس�ت ي   والمنظمة  الخط�ي
 الممل�ة   �ن

ي   المتحدة، طة  قوة   ٤٣  من  المخاطر   تقي�م  ب�انات  مع  بالتضافر   المعلومات  هذە  من  استفادت  واليت ي   ب��طان�ة   �ش
 تقي�م   إعداد   �ن

ي  ي  للفساد  التعرض لمستوى وطين
 . المتحدة بالممل�ة القانون إنفاذ  وكاالت  جميع �ن

ي   الرئ�س�ة  المخاطر   أفادت  ذلك،  و�عد  ي   التقي�م  حددها   اليت
ي   الداخل�ة  الحوكمة  دائرة  وغا�ات  أهداف   إعداد   �ن

 المال�ة  للسنة  الهيئة  �ن
ي   استخدمت  كما   التال�ة،

ي   المحددة  الخطر   ومكامن  مجاالت   تع��ف  �ن    الداخل�ة  الحوكمة  دائرة   استهدفتها   اليت
�
  باستخدام  الحقا

  االستخبار�ة المعلومات جمع وتقن�ات الب�انات  مطابقة تقن�ات
�
 . استباق�ا

،  تتكرر   العمل�ة  باتت  األو�   التقي�م  عمل�ة  حققته  الذي  النجاح  و�ثر 
�
افق  سن��ا  واألسئلة  االستب�انات  تنقيح  مع  تقي�م  كل  و��ت

ات�ج�ات  التكم�ل�ة  للفساد   االستباق�ة  المكافحة  موارد   وتوج�ه  المخاطر   لجميع  السل�مة  اإلدارة  ضمان  ع�  عم�ً   الرقابة  واس�ت
ي   المتوفرة

ها   العمل  مجاالت   أخطر   الستهداف  الهيئة  �ن ة(.  للفساد   عرضة  وأ��� اهة،  عن  العالم�ة  الجمارك  منظمة  ��ش ن  ٣  العدد   ال�ن
   110)) ١٠-٩ ص(

 

 والتحق�قات  ال�شف

ي   وذلك  الوقائ�ة،  ال�قظة  أسلوب  الهند�ة  الجمارك   تمارس
ئ   التفت�ش  عمل�ات  خالل  من  األول  المقام  �ن   المعزز   والتدقيق   المفا�ب

   تجري  كما   لل�قظة،
�
ي   هذە   التدقيق  عمل�ات   أ�ضا

 ومنع   ال�قظة،  آل�ات  لتع��ز   الالزمة  التداب�ي   تحد�د   بغ�ة  الجمارك   قطاعات  جميع   �ن
ن   ضد   المناسبة  اإلجراءات  واتخاذ   للمضا�قات،  التجار   تعرض ن   الموظفني ة(.  الجانحني اهة،   عن  العالم�ة  الجمارك   منظمة  ��ش ن  ال�ن
 )) ١٩-١٧ ص(  ١٧ العدد 

ي 
ن   �ن نامج  يهدف  ح�ث  للتحقيق"،  ف��قان  -  واحدة  "قض�ة  �س�  جد�دة  س�اسة  للجمارك  العامة  اإلدارة   نفذت  ،الصني   إ�  ال�ب

كة  لتحق�قات  الجمرك�ة  األنظمة  له  تتعرض  انتهاك  أي  خض�ع ن   مش�ت  المح�ي   الجمارك  لمركز   التابع  الته��ب  مكافحة  مكتب  بني
اهة  االنضباط  ع�  الرقابة  ومكتب ن ي   وال�ن

ن   المعلومات  تماثل  وعدم  التواطؤ   حاالت   منع  أجل  من  للجمارك  الرئ��ي   المقر   �ن  المقر   بني
 )) ٤٦-٤٤ ص ( ٨٣ العدد  العالم�ة، الجمارك منظمة أخبار ( . المحل�ة والمكاتب الرئ��ي 

 

ن  وحما�ة المخالفات كشف  عنها  المبلغني

 

ي 
 المعلومات   عن  �كشفون  الذي  لألفراد   االنتقام  ضد   الوقا�ة  ،٢٠٠٠  لسنة  المخالفات،  عن  ال�شف  حما�ة  قانون  يوفر   ،نيوز�لندا   �ن

 القانون   هذا   حما�ة  نطاق  و�تسع  اإلمكان،   قدر   ��تهم  و�ضمن  والجنائ�ة،  المدن�ة  اإلجراءات  من  الحصانة  و�منحهم  الفساد،  حول
ن   ل�شمل  س�اسات   باعتماد   ملزمة  العامة  الخدمة  وكاالت   جميع  أن  إ�   اإلشارة  وتجدر .  المساندة  اإلضاف�ة  بالمعلومات  المتطوعني

ن  لحما�ة و�جراءات  . لإلبالغ المالئمة الرسم�ة الجهات وتحد�د  المخالفات عن المبلغني
)html.nz/act/public/2000/0007/latest/DLM53466.govt.legislation.http://www ( 

 
اهة ممارسات "مجمع ،)٢٠١٧( العالم�ة  الجمارك منظمة 110 ن ؟  واالحت�ال  للفساد  عرضتها  المؤسسات تق�س ك�ف  . العالم�ة"  الجمارك منظمة  أعضاء من ال�ن   المتحدة الممل�ة  تج��ة الداخ�ي

)'WCO (2017), ‘Compilation of Integrity Practices from WCO Members’. How does an organization measure its vulnerability to corruption and internal 
fraud? UK Experience’( .   

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2000/0007/latest/DLM53466.html
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 الداخ�ي  التدقيق

ي   الداخ�ي   التدقيق  دائرة  تقوم
ائب  هيئة  �ن    التدقيق  بعمل�ات  اإلسبان�ة  ال�ن

�
ي   السن��ة  التدقيق   لخطة  وفقا  رئ�س  عليها   �صادق  اليت

:   ما   التدقيق  نطاق  المشمولة  العنا�   أهم  وتضم.  الهيئة  الرقابة   جهات  مع  والعالقة  توقيتها،  وحسن  وجودتها   اإلجراءات  فعال�ة  ��ي
،  والتدقيق  الخارج�ة ي ن   طرف  من  المحتملة  والمخالفات  والموارد،  اإلجرائ�ة  والعمل�ات  القرارات،  وكفاءة   ودقة  الخار�ب .  الموظفني

ي   تقد��ي  عرض(
اهة الفرع�ة للجنة ١٦ الدورة �ن ن  العالم�ة)  الجمارك لمنظمة التابعة لل�ن

 

ي  التدقيق  الخار�ب

ي 
،  للتدقيق  االتحادي  الديوان  و�ي   خارج�ة،  وكالة  تختص  ألمان�ا،  �ن ي  بمنع  يتعلق   ف�ما   األلمان�ة  الجمارك  حسابات  بتدقيق  المحاسيب

ي   س�ما   وال   الفساد،
 الفساد،  منع  بمسائل  الخاصة   االتصاالت   عن  المسؤول  الشخص  وأداء  الوقائ�ة،  التداب�ي   تنف�ذ   مثل  مجاالت   �ن

ي   والمتقدم  األسا�ي   والتدر�ب
�ات   المتعلقة  لألحكام  واالمتثال  الفساد،  منع  مجال  �ن ي   المواد   بمش�ت  ألداء   الجمارك  تحتاجها   اليت

ي  تقد��ي  عرض(. عملها 
اهة الفرع�ة للجنة ١٣ الدورة �ن ن  العالم�ة) الجمارك لمنظمة التابعة لل�ن

 

 الفساد بمكافحة المعن�ة الحكوم�ة الجهات مع العالقة

ي 
ي   �ن طة  إدارة  مع  اإليرادات  هيئة  وقعت  ،إسواتيين ن   والدعم  االستخبار�ة  المعلومات  تبادل  لتع��ز   تفاهم  مذكرة  المل��ة  ال�ش  بني

ن  ي   التحقيق  ع�  والتعاون  الطرفني
ي   �ن ها   الحدود   ع�ب   ونقلها   المحظورة  السلع   ته��ب  أعمال  مرتكيب وعة،  غ�ي   األ�شطة  من  وغ�ي  الم�ش

ة(. مرتكبيها  ومقاضاة اهة، عن العالم�ة الجمارك منظمة ��ش ن  )) ٨-٧  ص( ١٦ العدد  ال�ن

 

 السلوك  مدونة -٧
 

ات�ج�ة   التنف�ذ  اس�ت

ي   األخالق�ات  لجنة  أ�شئت
مة  اإلدارة  عمل�ات  ودعم  تنف�ذ   بغرض  باراغواي  جمارك  �ن ن  اللجنة   تجتمع  ح�ث  األخالق�ة،  بالمعاي�ي   المل�ت

 
�
ي   و�شارك  شه��ا

نت،   روابط  و��شاء  القدرات،  بناء  أ�شطة  مثل  األخالق�ات،  مدونة   دور   ع�  بالحفاظ  المعن�ة  األ�شطة  �ن  اإلن�ت
ي   التشغ�ل  إجراءات  واعتماد   المدونة،  ومراجعة 

ات  األخالق�ات  إدارة  عمل�ة  تنف�ذ   مجال  �ن اهة،  ومؤ�ش ن  ف��ق  إ�شاء  تم  كذلك.  الخ  ال�ن
ي   األخالق�ة  اإلدارة  عمل�ات  بتنف�ذ   المتصلة  األ�شطة  لتنف�ذ   المستوى  رفيع   أخالق�ات

 لجنة  من  ودعم  بتنسيق  الجمارك  هيئة   �ن
ة(. األخالق�ات اهة، عن العالم�ة الجمارك منظمة ��ش ن    ))١٣-٨ ص( ١١ العدد  ال�ن

 

�ة الموارد  إدارة -٨  الب�ش
 

ق�ة واالخت�ار  التوظ�ف  وال�ت

ن   لجميع  األم��ك�ة  المتحدة  بالوال�ات   الحدود   وحما�ة  الجمارك  وكالة  تجري  كشف   اختبارات  القانون  إنفاذ   مناصب  لشغل  المرشحني
ن   الخت�ار   األو�   الجولة  من  بدءا�   خلفيتهم  عن  شاملة  وتح��ات  توظ�فهم  قبل  ال�ذب ن   الموظفني  ضباط   مناصب  وتتطلب.  المحتملني

ي   القانون   إنفاذ 
ي   األفراد   خلف�ة  عن  التح��ات  مست��ات  أع�  وهو   النطاق"  أحادي  الخلف�ة  "تحري  إجراء  الهيئة  �ن

 التدقيق  نظام  �ن
ة  �غ�ي   ح�ث  األم��ك�ة،  الف�درال�ة  األجهزة  ضمن  للتوظ�ف  السابق ة(.  سنوات  ع�ش   ف�ت اهة،   عن  العالم�ة  الجمارك  منظمة  ��ش ن  ال�ن

 )) ٥- ٤ ص( ٩ العدد 
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ي 
ن   يتم  ،البلغار�ة  الجمارك  �ن ن   تعيني ا�هم  بعد   وترقيتهم  المرشحني ي   اش�ت

اهة  اختبار   �جرى  كما   س�كولوج�ة،  دراسة  �ن ن ن   ل�ل  ال�ن  المرشحني
ي   منصب  ألي

ن   الق�اد�ة  وال�فاءات  القدرات  وتقي�م  الجمارك،  �ن .  الشخص�ة   االستب�انات  خالل  من  اإلدار�ة  للمناصب  للمتقدمني
   البلغار�ة  الجمارك  هيئة  وضعت  وقد 

�
ة (.  للمناصب  المهن�ة  المتطلبات  الست�فاء  الالزمة  النفس�ة  الخصائص  ألهم  إطارا�   أ�ضا   ��ش

اهة، عن العالم�ة الجمارك منظمة ن  )) ٦ ص( ١٦ العدد  ال�ن

 

وط  األجور   العمل  و�ش

   الجن���ة  كور�ا   جمارك  تجري
�
   تق��ما

�
ي   مسؤول  كل  ألداء  سن��ا

 رضا   استب�انات  نتائج  أن   كما   الجمارك،  هيئة  قطاعات  من  قطاع  كل  �ن
   تمثل  العمالء

�
   الجمارك  قطاعات  تصن�ف  و�تم.  للجمارك  اإلجما�ي   األداء  تق��م  من  ٪١٥  إ�  ٪٥  إ�  �صل  ما   أ�ضا

�
 لنتائج   وفقا

ن  مكافآت منح  مع االستب�ان، ي  للعاملني
ة(. مرتبة أعالها  �ن اهة، عن العالم�ة الجمارك منظمة ��ش ن  ) )٤-٣ ص(  ٠٤ العدد  ال�ن

 

ي  الن�ش 
 والنقل والتناوب الم�داين

ي 
ن   المنتظم  التناوب  أسلوب  الجمارك  هيئة  تمارس  ،الهند   �ن  تصن�ف   و�تم.  معينة  حساسة  وغ�ي   حساسة  وظائف  ع�  للمسؤولني

ي   الضباط
   مختلفة  مجموعات  �ن

�
ة(.  والن�ش   بالنقل  لتح��كهم  مختلفة  س�اسات  وتطبيق  لرتبهم  وفقا  العالم�ة  الجمارك  منظمة  ��ش

اهة، عن ن  )) ١٩-١٧  ص( ١٧ العدد  ال�ن

 

   األداء إدارة/تقي�م

ي   األداء  تقي�م  عمل�ة  تجري
ي   اإليرادات  هيئة  �ن

   محا�دة  معاي�ي   إ�   استنادا�   غامب�ا   �ن
�
ن   جميع  لتغط�ة  وضعها   يتم  تماما    الموظفني

�
 وفقا

ن   و�ــهذا   لمناصبهم، ي   األداء  إدارة  تتم�ي
ن   و�خضع  حي��ة،  بق�مة  الهيئة   �ن وط  لمعاي�ي   بالتا�ي   الموظفني  لوصف  واضحة  تق��م  و�ش

ة( . منهم المطلوب اإلنجاز  اهة، عن العالم�ة الجمارك منظمة ��ش ن  ))٢١- ٢٠ ص( ١٥ العدد  ال�ن

 

ي  والتط��ر  التدر�ب
 المهين

اهة  ع�  التدر�ب  يندرج ن ي   األسا�ي   الجمر�ي   التعل�م  منهج  ضمن  ال�ن
و�ج�ة  الجمارك  دائرة  �ن   إ�  الجدد   الموظفون  و�نضم  ،ال�ن

اهة  نظ��ات  تغ�ي   دورات ن    ع�   �حصلون  ح�ث   بها،  المو�  العمل  وأسال�ب  المختلفة  ال�ن
�
 التوجيه�ة   للمبادئ  مفص�ً   وصفا

ي   المعتمدة  األخالق�ة
ي   الجمرك�ة  السلوك  ولمدونة  الحكومة  �ن ام  الموظفون  يتعهد   اليت ن ة(.  بها   باالل�ت  العالم�ة  الجمارك  منظمة   ��ش

اهة، عن ن  ))٧-٦ ص( ١ العدد  ال�ن

ي   التدر�ب  ل�ل�ة  األسا�ي   المهمة  ب�ان  ينطوي
ن   تط��ر   ع�  الحدود   لخدمات  ال�ند�ة  الوكالة  �ن ي   مهنيني

ون  الحدود   إدارة  �ن ن  بأنهم   يتم�ي
ة  المسؤول�ة  تتحمل  متوازنة  شخص�ات ن   ال�ل�ة  وتوجه.  وفخورة   وأخالق�ة  ومستن�ي  وتط��ر   بناء  ع�  و�ساعدهم  الجدد   الموظفني

اهة  بوصلة  وتع��ز  ن نت،  ع�ب   المرشح  �درسه  الذي  الدرا�ي   المنهج  قسم  لبدء  األول  اليوم  من  الشخص�ة  ال�ن   من   يوم  آخر   إ�   اإلن�ت
اهة  بوصلة  لص�غ  األسس  ير�ي   مما   اإلقامة)،(  الداخل�ة  الدراسة   قسم ن ي   ال�ن شدون  اليت تهم  ع�ب   بها   �س�ت  عرض (.  ال�املة  المهن�ة  مس�ي

ي  تقد��ي 
اهة الفرع�ة للجنة ١٨ الدورة �ن ن  العالم�ة) الجمارك لمنظمة التابعة لل�ن

 

 المصالح تضارب إدارة

ي 
   الجمارك  هيئة  عينت  ليتوان�ا،  �ن

�
ن   التضارب  إدارة   جهود   ع�  الرقابة  �مارس   االمتثال  عن  مسؤو�ً   موظفا  الخاصة  المصالح  بني

ي   والعامة
 جانب   إ�   الخاصة،  المصالح  افصاح  تقد�م  عمل�ة  لتنظ�م  القواعد   من  مجموعة  اعتمدت  وقد   ،الليتوان�ة  الجمارك  �ن

 والخدمات،   الهدا�ا   عن  واإلفصاح  والقيود،  القرار،  اتخاذ   من  لال�سحاب  الواجبة  واإلجراءات  المصالح،  تضارب  بتفادي  التعهد 
ن  األشخاص تمث�ل ع� والقيود  ن  الطب�عيني  . اآلخ��ن واالعتبار�ني
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 المؤسس�ة والثقافة المعن��ات -٩
 

ي  العل�ا  اإلدارة دور 
 المؤسس�ة  والثقافة المعن��ات تع��ز  �ن

ي   العل�ا   اإلدارة  بدأت
ي   بروناي  جمارك  هيئة  �ن

ن   مع  تفاعل�ة  وحوارات   داخل�ة  ندوات  إقامة  �ن ي   المصلحة  وأصحاب  الموظفني
 قطاع  �ن

ورة  الفساد   مخاطر   �شأن  األعمال اهة  مست��ات  أع�  ترسيخ  و�ن ن ة  ال�ن ن  أخالق�ات   ثقافة  تع��ز   بغ�ة  وذلك  األعمال،  لممارسة  كرك�ي
ي   العمل

فة،  الق�م  غرس  ع�ب   الجمرك�ة  الخدمات  تقد�م  مجال  �ن ة(.  واإلخالص  والصدق  الشفاف�ة  مثل  الم�ش   الجمارك   منظمة  ��ش
اهة، عن العالم�ة ن  )) ٦ ص(  ٤ العدد  ال�ن

 

 المؤسس�ة  والثقافة المعن��ات تقي�م

ي   جمارك  أجرت    ف��ب
�
،  رضا   مست��ات  ع�  للوقوف  العمالء  رضا   عن  استب�انا ن  بغرض  العمالء  لرضا   مؤ�ش   تط��ر   وتم  المتعاملني

ي   جمارك   أجرت  كذلك.  المتوخاة  التحسينات  لق�اس   مقارن  كمع�ار   استخدامه    ف��ب
�
،  عمل  لبيئة  استب�انا ن  الهيئة   مكن  بما   الموظفني

ن   من ن   مدخالت  استخدام  ع�ب   العمل  كفاءة  تحسني ي   الرضا   لمست��ات  وتقديرهم  الموظفني
ة(.  العمل  �ن  العالم�ة   الجمارك  منظمة  ��ش

اهة، عن ن  )) ١١-١٠ ص( ٩ العدد  ال�ن

 

 العال�ة  والمعن��ات المستدامة المؤسس�ة الثقافة تع��ز 

ك�ة  الجمارك  تعقد   متنوعة   فعال�ات  تقام  ح�ث  عام،  كل  من  أ�ار/مايو   شهر   من  األخ�ي   األسب�ع  خالل  األخالق�ات"  "أسب�ع  ال�ت
ي   فيها   �شارك

 مبادئ   حول  وأخرى  األخالق�ات،  مدونة  حول  ندوات  ع�  السن��ة  المناسبة  هذە  تنطوي  كما   الجمارك،  موظ�ن
ي   تدر�ب  و�رامج  أخالق�ة،  المسائل  حول   والمؤتمرات  العامة،  والمبادئ  األخالق�ات ة(.  األخالق�ات  لمدريب   الجمارك   منظمة  ��ش

اهة، عن العالم�ة ن  )) ١٠-٨ ص(  ١٤ العدد  ال�ن

 

ي   والثقاف�ة  االجتماع�ة  االحت�اجات  تلب�ة  أجل  من  االجتما�ي   للرفاە  جمع�ة  األلمان�ة  الجمارك  أ�شئت
 وأ�هم   الجمارك  لموظ�ن

ن  ي   ال   وحدها   الحكوم�ة  التداب�ي   أن  إذ   �ستحقونه،  الذي  الرعا�ة  مستوى  وتحسني
   الرابطة  وتوفر .  المتطلبات  هذە  لسد   تك�ن

�
 فرصا

فيه�ة  لأل�شطة ي   معقولة  بأسعار   ال�ت
   الجمع�ة  تعمل  كما   وخارجها،  ألمان�ا   داخل  �ن

�
 األفراد   صحة  ع�  المحافظة  أجل  من  أ�ضا

ن  والتوفيق ة(. السل�مة األ��ة والح�اة العمل متطلبات بني اهة، عن العالم�ة الجمارك منظمة ��ش ن    ))١٢-١١ ص(  ٠٥ العدد  ال�ن

 

اهة لحما�ة السلوك�ة الجوانب ن  الجمرك�ة  ال�ن

ن   تأه�ل  عمل�ة  من  كجزء  الق��م  السلوك   بدستور   خاصة  مبادرة  الدنمارك�ة  الجمارك  أطلقت  عدة  الدستور   و�تناول.  الجدد   الموظفني
اوح   متنوعة  مواضيع ن   ما   ت�ت ي   السل�م  السلوك   بني

،  التواصل   وشبكات  التعب�ي   وح��ة  الهيئة،  �ن  الب�انات  قواعد   واستخدام  االجتما�ي
ها  والهدا�ا  واألنظمة، ة( . المنافع من وغ�ي اهة، عن العالم�ة الجمارك منظمة ��ش ن  )) ١٣ ص(  ١٧ العدد  ال�ن

ن   لمساعدة ن   الموظفني ي   األخالق�ة  المعضالت  معالجة  ع�  العموميني ي   تواجههم   اليت
 العامة  الخدمة  هيئة  طورت  القرار،  صنع   س�اق  �ن

ال�ة    األس�ت
�
 ع�  واحصل  المحتملة،  والمشا�ل  المسائل  ع�  "تعرف   لعبارة  اختصارا�   ،REFLECT  باسم  القرار   صنع   لعمل�ة  نموذجا

ق  عند   وتأمل  الصلة،  ذات  المعلومات ي   الوقت  بعض  واستغرق  القرار،  إ�   وتوصل  الخ�ارات،  وقّ�م  الط��ق،  مف�ت
"   �ن .  التفك�ي

ي   والتنم�ة  التعاون   منظمة(
اهة  لتع��ز   السلوك�ات  بصائر   )،٢٠١٨(  االقتصادي  الم�دان  �ن ن ي  العامل  �سخ�ي   العامة:   ال�ن ي   الب�ش

 �ن
 ) الفساد  مكافحة

 integrity_-public-for-insights-org/governance/behavioural.ilibrary-oecd.https://read
#page1  en-9789264297067 ( 

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/behavioural-insights-for-public-integrity_%209789264297067-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/behavioural-insights-for-public-integrity_%209789264297067-en#page1
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 المتحدة   بالوال�ات  الحدود   وحما�ة  الجمارك  وكالة  ضمن  التخصصات  متعددة  أبحاث  وحدة  وهو   الداخل�ة،  الشؤون  مكتب  يتكون
ن   من  ،األم��ك�ة ي   متخصصني

،  واالجتماع،  السلوك  علوم  �ن ن ن   ومحللني ،  وموظفني ن  المنهج�ة   األبحاث  ب�جراء  �قومون  ح�ث  �شغ�ليني
امج،  وتقي�م  بالعمل�ات،  صلة  ذات ،  والتحل�ل  ال�ب ي

اهة  تع��ز   بغرض  وذلك  والتشاور،  اإلحصايئ ن ن   ال�ن  لل�شف  المكتب  قدرات  وتحسني
ة(.  ومنعها   فيها   والتحقيق  وردعها   والفساد   السلوك  سوء  حاالت   عن اهة،  عن  العالم�ة  الجمارك   منظمة  ��ش ن -٩  ص(  ٠٢  العدد   ال�ن

٠١ (( 

 

 الخاص  القطاع مع العالقات -١٠
 

 قوي تعاون  إطار 

ي   البول�ف�ة  الوطن�ة  الجمارك  هيئة  وقعت
ي   المصلحة  أصحاب   مختلف  مع  تفاهم  خطاب  ٢٠١٤  عام  �ن

 التجارة   تور�د   سلسلة  �ن
 ثنائ�ة  تفاهم  خطابات  ع�  بالتوقيع  الهيئة  قامت  كما   الفساد،  مكافحة  بهدف  الخاص،  القطاع  هيئات  من  العد�د   ومعهم  الخارج�ة،

ي   األهداف  فعال�ة  وضمان  تنف�ذ   أجل  من  طرف  كل  مع  فرد�ة  اجتماعات  عدة  وعقدت  قطاع  كل  مع  التفاهم   خطاب  �حددها   اليت
ة(. الفساد  لمكافحة اهة، عن العالم�ة الجمارك منظمة ��ش ن  )) ١١-٦ ص(  ١٢ العدد  ال�ن

 

 الخدمة جودة) ( مواثيق

ي   استب�ان  عام  كل  �جرى
 فئات  أ��ب   من  ثالثة  تصورات  ق�اس  بهدف  ككل  البلد   مستوى  ع�  المكس�ك�ة  الجمارك  حول  هات�ن

ن  ي   االستب�ان  نتائج  و�ستخدم.  الجمركيون  والمخلصون  والمصدرون  المستوردون  الجمارك:   مع  المتعاملني
 الجودة   جوانب  تقي�م  �ن

ي   والشفاف�ة  والعمل�ات
ي   والتنم�ة  التعاون  منظمة(.  الجمرك�ة  والعمل�ات  اإلجراءات  �ن

اهة .  )٢٠١٧(  االقتصادي  الم�دان   �ن ن ي   ال�ن
 �ن

 ) ٤٠ ص( الج�دة الممارسات تقي�م الجمارك: 

-good-of-stock-taking-customs-in-integrity-org/corruption/ethics/G20.oecd.https://www
pdf.practices( 

 

اهة ع� التدر�ب ن  الخاص  للقطاع ال�ن

ي 
ي   التحد�ث  برنامج  إطار   �ن

�ة  الجمارك  دائرة  �ن عت  ،الليب�ي ي   الدائرة  �ش
اهة  ع�  يركز   قوي  تدر�ب  برنامج  تنف�ذ   �ن ن  ل�س  و�شمل  ال�ن

ي 
  بل  فحسب،   الجمارك  موظ�ن

�
ن   مثل  اآلخ��ن،  المصلحة  أصحاب  مختلف  أ�ضا ن   المخلصني كات  والمصارف  الجمركيني . الشحن  و�ش

�ة  الجمارك  تدرج  وكذلك ي   بالتدر�ب  متعلقة  بنودا�   الليب�ي
ي   االتفاقات  �ن كاء  مع  ترمها   اليت ن   ال�ش   الجمارك   منظمة  أخبار (.  المتعاونني

 )) ٥٥-٥٤ ص( ٧٥  العدد  العالم�ة،

 

كة  تج��ب�ة  دورة  الحدود   لخدمات  ال�ند�ة  الوكالة  أجرت كة  مع  الو�ي   لتع��ز   مش�ت ي   متخصصة  خاص  قطاع  �ش
 الجمرك�ة  الوساطة  �ن

ن   الو�ي   بناء  جلسات( ن   إ�  الجلسة  هدفت   ح�ث  التجار�ة)،  والمؤسسات   الجمارك  بني ن   فهم   تحسني  وآثار   ألدوارهم   المشاركني
 . البعض بعضهم واقع ومعا�شة العمل مواقع تبادل خالل من وذلك قراراتهم،

كة  الحدود   وكالة  من  كل  ق�ام  ع�  الدورة  واشتملت ن   من  متساو   عدد   باخت�ار   الوساطة   و�ش  واحد،  يوم  مدتها   دورة   لحضور   المشاركني
ن   إ�   قدمت  عامة  لمحة  ع�  الصباح  جلسات  اشتملت  ح�ث ن   المخلصني   الجمارك،   وعمل�ات  ومسؤول�ات  أدوار   عن  الجمركيني
ي   جولة  تبعها 

ة  جلسة  ركزت  بينما   اإلقل�م�ة،  الوكالة  مرافق  بعض  �ن ي   إعطاء  ع�  الظه�ي
كة  أ�شطة  عن  عامة  لمحة  الجمارك  موظ�ن  �ش

ي  العمل ثم وعمل�اتها، الوساطة
ي  التطب��ت

كة العمل مواقع �ن ة ذوي من وسطائها  مع بال�ش  . الخ�ب

ي   أسهمت  إنها   وقالوا   األ�شطة،  هذە  عن  رضاهم  عن  المشاركون  أعرب  عام،  و�وجه
ن   �ن  هذا   نجاح  و�ثر .  اآلخر   للطرف  فهمهم  تحسني

وع ،  الم�ش ي ي   المستوى  ع�  لتقاسمها   واإلرشادات  الممارسات  أفضل  ب�عداد   اآلن  الوكالة  تبا�ش   التج��يب  �شجيع  بغرض  الوطين

https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/G20-integrity-in-customs-taking-stock-of-good-practices.pdf
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ي   المصلحة  أصحاب  مع  الدورات  هذە  من  الم��د   تنظ�م  ع�  اإلقل�م�ة  المكاتب
 متسقة   مقار�ة  تط��ر   ع�  والمساعدة  مناطقها   �ن

وع هذا  من متنوعة صيغ توف�ي  إمكان�ة استكشاف ع� التال�ة الخطوات �شتمل وسوف. األ�شطة لهذە ي   الم�ش   والتشارك  التج��يب
ي   الخاص  القطاع  مع

 "إرشادات   )،٢٠١٥(  العالم�ة  الجمارك  منظمة(  الوكالة  تقدمه  الذي  التجاري  التدر�ب  منهج  من  أجزاء  �سه�ل  �ن
ا�ة ن  ال�ش   ١١١) ٢٧ صفحة. التجاري" والقطاع الجمارك بني

 

كة العمل فرقة  الفساد لمكافحة المش�ت

ي   المستوردين  غرفة  وممث�ي   الجمارك   مسؤو�ي   بمشاركة  الرش�دة،  الحوكمة  لجنة  باراغواي  جمارك   شكلت
 وغرفة  باراغواي  �ن

ي   ورابطة  المصدر�ن
ي   المسار   إ�شاء  مثل:   متنوعة،   مسائل  معالجة  اللجنة  تتو�  ل�ي   الجمارك،  موظ�ن ي   المهين

  ونظام  الجمارك  لموظ�ن
ي  المسؤول�ات حول واألبحاث المعلومات وتبادل  التناوب؛

ن  من  ل�ل الجمرك�ة العمل�ات �ن ؛ المسؤولني ن   نظام وتع��ز   والمستخدمني
و�ــــج  المخاطر؛  إدارة نامج  وال�ت ة(.  الرش�دة  الحوكمة  للجنة  الداخل�ة  اللوائح  ةوص�اغ  المعتمد؛  االقتصادي  المشغل  ل�ب  منظمة  ��ش

اهة، عن العالم�ة الجمارك ن  )) ٢٦-٢٤ ص(  ١٧ العدد  ال�ن

 

 والمساءلة  اإلبالغ آل�ة

ي   العامة  المساءلة  آل�ة  تتيح
ن   البول�ف�ة  الجمارك  �ن  الرصد   لضمان  الجمارك  مؤسسة  حول   المعلومات  ع�  االطالع  للمتعاملني

ي   للنتائج  األول��ة  ومنح   العامة  الموارد   الستخدامات  المتواصل ي   منها   االستفادة  و�مكن  العامة  اإلدارة  أداء  تعزز   اليت
 إعداد   �ن

 هذە   حضور   ع�  المصلحة   وأصحاب  المجتمع�ة  القطاعات  جميع  لتشجيع  العامة  الدعوات  الجمارك  وتصدر .  التوص�ات
ة(. الفعال�ات اهة، عن العالم�ة الجمارك منظمة ��ش ن  )) ١٠-٦ ص( ١٢ العدد  ال�ن

 

ن   االمتثال  ع� الخاص القطاع تحف�ي

ي   األخ�ن   الرأس  جمارك   بدأت
ن   �ن ك�ي اك   ع�  ال�ت اء   المحليون  المسؤولون  ووضع  معهم،  والتواصل  المصلحة  أصحاب  إ�ش  منظمة  وخ�ب

ات�ج�ة  العالم�ة  الجمارك اك  اس�ت  التحد�ات   لمواجهة  الالزمة  بالمعدات  الجمارك  هيئة  تزود   أن  شأنها   من   المصلحة  أصحاب  إل�ش
وع  هذا   من  الرئ��ي   والهدف.  األول��ة  ذات  المؤسس�ة ن   هو   الم�ش  االمتثال  �شجيع  أجل   من  الشحن  وكالء  مع  العالقات  تحسني

ك   عمل  ف��ق  إ�شاء  وتم  الجمرك�ة،   لإلجراءات  الطو�ي   العالم�ة  الجمارك  منظمة  أخبار (.  الهدف  هذا   لتحقيق  الشحن  وكالء  مع  مش�ت
 )) ٤٨-٤٧ ص(  ٧٦ العدد 

 

 الخاص للقطاع  السلوك مدونة

ك�ة  الجمارك  رعا�ة  تحت  السلوك  لقواعد   مدونة  الجمارك   وسطاء  توقيع  بعد   خالل   من  المدونة  لتنف�ذ   واحدة  سنة  إمهالهم  تم  ،ال�ت
"  الوس�ط  "شعار   الخطوة  هذە  بعد   �منحون  ح�ث  الرشوة،  مخاطر   معالجة  إ�   يهدف  امتثال  برنامج  تنف�ذ  ي

ي   الذي  األخال�ت
 �ض�ن

  المحددة المخاطر  إدارة ع� القادر  الوس�ط صفة عليهم
�
 )) ١٤-١٢ ص(  ٨٣ العدد  العالم�ة الجمارك منظمة أخبار (. مسبقا

 

 
١١١ tools/-and-cilitation/instrumentsmedia/wco/public/global/pdf/topics/fa/-org/.wcoomd.http://www 

tools/customs-business-partnership-guidance/customs--business-partnership-guidance.pdf   

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/customs-business-partnership-guidance/customs--business-partnership-guidance.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/customs-business-partnership-guidance/customs--business-partnership-guidance.pdf
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ن  المساواة  -١١ ن  بني اهة والتن�ع الجنسني ن  وال�ن
 

ن  المساواة ن  بني ي  المساواة خالل من الجنسني
 األجور �ن

ي   المساواة  "مع�ار   متطلبات  اآل�سلند�ة  الجمارك   نفذت
   وأ�شأت   األجور"،  �ن

�
ي   والرجال  للنساء  �كفل  نظاما

 العمل   جهة  نفس  �ن
وط  والتمتع  متساو�ة  أجور   ع�  الحصول ي   متكافئة   عمل  ��ش

ي   أو   الوظائف  نفس  �ن
 منظمة  أخبار (.  الق�مة  متساو�ة  الوظائف  �ن

 ) ٣٩-٣٦ ص(  ٨٣ العدد  العالم�ة، الجمارك

 

ن  األجور  فجوة ن  بني  بينهما والتكافؤ  الجنسني

   ١٢٥  مرور   ٢٠١٨  عام  شهد 
�
 .  التص��ت  حق  النيوز�لند�ة  المرأة  منح  ع�  عاما

�
افا ي   المرأة  تمث�ل  بأن  واع�ت

،  يزال  ال   الق�ادة  �ن
�
 ناقصا

ي   المهن  وأن  الق�مة،  لنفس  إضافتها   أو   العمل  لنفس  أدائها   مقابل  الرجل  من  أقل  أجور   ع�  تحصل   وأنها   ال   اإلناث  عليها   ته�من  اليت
ي   المهن  من  أجرا�   أقل  تزال    الحكومة  وضعت  الذكور،  عليها   يه�من  اليت

�
ن   األجور   فجوة  ع�  للقضاء  هدفا ن   بني ي   الجنسني

 منظومة  �ن
ي   العوامل  لمعالجة  السب�ل  �مهد   رائدا�   ككل  العامة  الخدمة  تصبح  ل�ي   العامة،  الخدمة  ن   األجور   فجوة  إ�   تؤدي  اليت ن   بني ي   الجنسني

 �ن
ورة ع� والتأ��د  العمل، أما�ن لمان�ة الدورة خالل الهدف هذا  تحقيق نحو  كب�ي   تقدم إحراز  �ن  ١١٢. )٢٠٢٠-٢٠١٨( آنذاك ال�ب

ي  �شكل العمل ع�  العامة الخدمة وافقت وقد 
:  ما  تحقيق أجل من تعاوين  ��ي

اف التوجيهات تط��ر  •  ككل؛   المنظومة مستوى ع� واإل�ش
 الوكاالت؛ مستوى ع� الالزمة التداب�ي  تنف�ذ  •
 . المحرز  التقدم عن المساءلة ضمان •

 
ن  المصلحة أصحاب قائمة اشتملت  ي  المشاركني

اهة  مبادرة �ن ن  : التال�ة األطراف ع� ال�ن

ك ي   هيئة  مع  المرأة  شؤون  وزارة  �ش�ت
ي   العامة  للخدمة  ماتاهو   كاوا   يت

ن   األجور   بمساواة  المعن�ة  العمل  فرقة  ق�ادة  �ن ،   بني ن  الجنسني
ا�ة مت  وقد . العامة الخدمة رابطة مع بال�ش ن  العمال�ة  النقابات مجلس إ� باإلضافة العامة، الخدمة وكاالت  جميع الهدف بهذا  ال�ت

، القطاع نقابات ومختلف مون العامة الخدمة ومدراء ق�ادات  جميع أن معناە وهذا  الحكو�ي ن   مل�ت
�
 . المساواة  بهدف أ�ضا

 المحققة:  والنتائج األثر 

ي   العمل  من  اقتضته  وما   ال�وف�د   جائحة  �سبب  التنف�ذ   ���ــــع   تم   -  كأساس  المرونة •
  الجمارك   أن  مث�ً   ذلك  ومن  المنازل،  �ن

   تبنت
�
ي   المرنة"  العمل  "أسس  س�اسة  رسم�ا

  ال"   فلَم   المانع،  غاب  "إن  مبدأ   تنتهج  س�اسة  و�ي   ،٢٠٢٠  عام  منتصف  �ن
ي  للبت كأساس

 . العمل)  مكان و/أو  العمل أ�ام و/أو  العمل ساعات  تباين أي( المرن العمل طلبات �ن
ي   المساواة •

ن   األجر   فجوة   متوسط  بلغ  ،٢٠١٩  عام  منتصف  بحلول   -   األجور   �ن ن   بني ي   الجنسني
  بما   ٪،٦٫٢  العامة  الخدمة  �ن

   �مثل
�
   �عزى  ما   وهو   ،٢٠١٨  عام  عن  ٪١٠٫٧  بنسبة  انخفاضا

�
ن   فجوة  أي  لسد   الوكاالت   مختلف  تحرك  إ�   جزئ�ا   بني

ن  ي  الجنسني
  �عزى كما   الواحدة، الوظ�فة أجر  �ن

�
ي  النساء عدد  ز�ادة إ�  أ�ضا

 . أدناە)  أنظر ( العل�ا  الق�اد�ة المناصب �ن
ن   ومتنوعة  متوازنة   ق�ادة • ن   بني ي   -   الجنسني

ن   من  امرأة  ١٧  هناك  كانت  ، ٢٠١٩  أ�لول/سبتم�ب   ٣٠  �ن  مسؤو�ً   ٣٤  إجما�ي   بني
 
�
ي   المستوى  رفيع  تنف�ذ�ا

 النساء  وشكلت.  بالن�ابة  مناصبهم  �شغلون  واحد   ورجل  امرأتان  منهم  العامة،  الخدمة  جهاز   �ن
ن   كبار   إجما�ي   من  ٪٥٠ ،  المسؤولني ن    �مثل  بما   التنف�ذيني

�
ي   ٪٣٠و   ٢٠١٨  عام  ٪٤٤  من  ارتفاعا

  بالنسبة   أما .  ٢٠١٤  عام  �ن
ي   للتن�ع

ي   العر�ت
ن   كبار   صفوف  �ن ،  المسؤولني ن ي   فيتمثل  التنف�ذيني

،  من  ٪١٦٫١و  أورو��ة،  أصول  من  ٪٩٠٫٣  �ن ن   و   الماور�ني
 . األعراق) متعددي �شمل بما ( الهادئ المح�ط شعوب من ٪٣٫٢

ن  ع� القضاء • ن  التح�ي ي  والتمي�ي
�ة الموارد  وممارسات األجور  نظم �ن ي  اإلجراءات شملت  - الب�ش

:  ما  المجال هذا  �ن  ��ي
ي  الفجوة إزالة ‒

ن  األول الراتب �ن  الوظائف؛  نفس لشاغ�ي  والنساء الرجال بني

 
١١٢ equity/-pay-and-gap-pay-gender-work/the-nz/our.govt.publicservice.https://www  

https://www.publicservice.govt.nz/our-work/the-gender-pay-gap-and-pay-equity/
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ي   التعلم  برامج  اعتماد  ‒
وين ات  القناعات  حول  اإللزام�ة  اإلل��ت ن ،  لجان  وأعضاء  للمدراء/الق�ادات   الواع�ة  غ�ي   والتح�ي ن  التعيني

ن   جميع   إ�   التدر�ب  هذا   لتقد�م  الالزمة  الخطط  اعتماد   مع ن   الموظفني  متواصل؛  أساس  ع�  معلوماتهم  وتجد�د   المعنيني
�ة  الموارد   س�اسات  مراجعة  استكمال ‒ ن   األجور   بمساواة  المعن�ة  العمل  فرقة  توجيهات  مع  يتما�ش   بما   وممارساتها   الب�ش   بني

ن   . الجنسني
 

 بمرور   ��ي   ما   إنجاز   المتوقع  ومن.  اآلن  حيت   كب�ي   تقدم   من  تحقق  ما   رغم  وذلك  الزمن،  بعض  الجما�ي   الجهد   هذا   تنف�ذ   سوف
 الوقت: 

ي   فقط  ل�س  والتن�ع،  االشتمال  ز�ادة •
ات  هذە  آثار   تدفق  مع  أوسع  نطاق  ع�  ول�ن  العام  القطاع  أرجاء  �ن   منظومة   ع�ب   التغ�ي

 ككل؛  العمل
ن  األجور  فجوة سد  مواصلة • ؛ بني ن  الجنسني
 األعمال؛ استمرار�ة ع� الحفاظ قدرات تع��ز  •
 بها؛ واالحتفاظ العامة الخدمة إ�  المواهب  جذب •
ن  إنتاج�ة ز�ادة • ي  انخراطهم وتعميق الموظفني

 . العمل �ن
 

 والتن�ع االشتمال

 

ات�ج�ة  أول  النيوز�لند�ة  الجمارك  اعتمدت ي   والشمول  للتن�ع  اس�ت
ات  أدت  وقد .  ٢٠١٤  عام  �ن   والتجارة   السكان�ة  الد�موغراف�ة  تغ�ي

ات�ج�ة، أول��ة  �صبحا  أن �جب والتن�ع االشتمال أن استنتاج إ�  والسفر  ي  بالمرأة يتعلق  ف�ما  ج�د  تقدم تحقق وقد  اس�ت
  المواقع  �ن

ات و�دراك الق�اد�ة، ن ن  األجور  فجوة وتقل�ص الالواع�ة، التح�ي ، بني ن ة مجاالت  عدة هناك تزال ال  ول�ن الجنسني  . للقلق مث�ي

ات�ج�ة  وتوضح ة  المحدثة  والتن�ع  االشتمال  اس�ت  اشتمال�ة   مؤسسة  "الجمارك   أن  مفادها   رؤ�ة  تفاص�ل  ٢٠٢١-٢٠١٩  للف�ت
ام" بالتقدير  �ح�ن  صوت كل  ومتنوعة:     للجمارك:  العامة الق�م مع يتما�ش  بما  واالح�ت

 �ي تانغاتا: نحن نقدر الناس  •

ي  •
   الصواب نفعل ت�كا:  آرا  يت

   أوص�اء نحن كايت�ا�يتانغا:   •

:  باي • ي  .   األمام إ�  نتطلع  تاوهييت

ات�ج�ة  وتضم    االس�ت
�
 بمبادئ   والتمسك  الحدود"،  ع�ب   ونعززها   نيوز�لندا   نح�ي   ومعا   نخدمه،  الذي  المجتمع  "تمث�ل  هدف  أ�ضا

ي   معاهدة
ا�ة  و�ي   النيوز�لند�ة،  وايتان�ن اك  ال�ش ات�ج�ة  وضعت  وقد .  والحما�ة  واالش�ت    االس�ت

�
ي   ٢٠٢١  لسنة  محددة  أهدافا

 مجاالت   �ن
ن  المساواة ن  بني ي  التن�عو الجنسني  . اإلثين

ات�ج�ة  ولدعم    تم  األصل�ة،  االس�ت
�
ي   أ�ضا

 وتغ�ي   للمراجعة  مؤخرا�   خضع  ح�ث  واالشتمال"،  التن�ع  "مجلس  �شك�ل  ٢٠١٤  عام  �ن
ا�  والتن�ع" االشتمال "مجلس إ�  اسمه ي  التغ�ي  عن تعب�ي

ن  �ن ي  مهمته تتلخص الذي المجلس، اهتمامات ترك�ي
:  ما  تحقيق �ن  ��ي

 للجمارك؛ التنف�ذي والمجلس الما�ي  المراقب إ�  المشورة إسداء •
ة ور�ادة  والتن�ع، باالشتمال الو�ي  تع��ز  • ي   والتن�ع االشتمال مس�ي

 الجمارك؛  أرجاء مختلف �ن
 فرد؛ ل�ل الف��دة الخصائص دعم خالل من االشتمال�ة للسلوك�ات قدوة تمثل •
 والتن�ع؛  باالشتمال المتعلقة المبادرات تنف�ذ  و/أو  ودعم تحد�د  •
ن  • ات�ج�ة تنف�ذ  جهود  تمكني  والتن�ع؛ االشتمال  اس�ت
ي  المحرز  التقدم وتقي�م رصد  •

ات�ج�ة تنف�ذ  �ن  . الرئ�س�ة والتن�ع  االشتمال ومقاي�س االس�ت
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ي   جميع  بمساهمة   ،للجمارك  التنف�ذي  المجلس  وقام
 األسس  وضع  بغرض  مؤسستهم  ق�م  بتأط�ي   النيوز�لند�ة،  الجمارك  موظ�ن

ي  المبادرة هذە إلنجاح
 . البع�د  األجل �ن

 

،  ١٥  حوا�ي   من  والتن�ع   االشتمال  مجلس  يتكون
�
ن   منهم  شخصا ي   مسؤولني

 بما   الجمارك،  مؤسسة  تن�ع  �مثلون  الذين  العل�ا،  اإلدارة  �ن
ي 
ات  تن�ع  ذلك   �ن ي   والموقع   الخ�ب

 نفسه   يرشح   أن  مهتم  موظف  ألي  و�مكن .  والمهن�ة  الشخص�ة  والمهارات  والخلف�ات  الجغرا�ن
ن   و�كون  بنفسه، ي   التعيني

،  ١٢  عن  تقل  ال   لمدة   المجلس  �ن ة   األعضاء  تن�ي   مع  شهرا�  مناصبهم   األعضاء  و�تنا�.  مستمرة  بوت�ي
ات   المهارات  بتن�ع  يرحب  الذي  المجلس  خارج  الوظ�ف�ة  ورتبهم  بوتقة   إ�  شخص  كل  �ض�فه  الذي  والتفرد   واألفكار   والخ�ب

 . المجلس

م ن ن  جميع �ل�ت ي  الموظفني
ي  والتن�ع  باالشتمال الجمارك مؤسسة أرجاء مختلف �ن

 . المقررة أدوارهم  أداء �ن

ي   موظف  كل   تفرد   تقدير   معناە  واالشتمال
 اإلسهام  ع�  الجميع  �ساعد   مبدأ   وهو   معه،  تتعامل  شخص  وكل  النيوز�لند�ة  الجمارك  �ن

ي   األص�لة   �شخصيتهم  والحضور 
اف  معناە  التن�ع   بينما   العمل،  مكان  �ن    �جسدون  الناس  بأن  االع�ت

�
 المعارف  من  ف��دا�   م��جا

ات  والمهارات   واألعراق   واألعمار   الجنس�ة  واله��ة  الجن�ي   والتوجه  المهن�ة  المهارات  تباين  ع�  القائمة  المختلفة   والخ�ب
ها  واإلعاقات، ، وغ�ي  . النيوز�لند�ة  الجمارك إ�  مختلفة ق�مة تض�ف نظر  وجه كل  وأن ال�ث�ي

 المحققة:  النتائج

ن   عمل  بيئة  ترسيخ  ع�  الجمارك  تعمل ي   االشتمال  ثقافة  بن�ش   القوي  باإل�مان  تتم�ي  والمعاملة  باألمان،  الشعور   الناس  تمنح  اليت
ات�ج�ة  دخول  ومنذ .  وجه  أفضل  ع�  أعمالهم  أداء  ع�  والقدرة  للنمو،  الالزم  والدعم  المنصفة، ن   االس�ت  تم   ٢٠١٤  عام   التنف�ذ   ح�ي

ات  اإلدراك  وتع��ز   ٪)،٨  ب��ادة(  الق�اد�ة  للمواقع  المرأة  بتبوء  يتعلق  ف�ما   ج�د   تقدم  إحراز  ن  ٪ ٦٠  حضور   خالل  من  الالواع�ة  بالتح�ي
ي   الفجوة  وتقل�ص  الصلة،  ذات  للتدر�بات  الجمارك  ق�ادات  من

ن   األجور   �ن ن   بني  المساواة   قضا�ا   معالجة  خالل  من  كب�ي   حد   إ�   الجنسني
ي 
 . األجور  �ن

 المستقبل�ة:  اآلفاق

ا�د،  بالتن�ع   النيوز�لند�ة  الجمارك  تخدمه  الذي  المجتمع  يتسم ن ات   لالستجابة  مستعدة  الجمارك  تكون  أن  �جب  ولهذا   الم�ت  للتغ�ي
ي  ي   فرد   كل  من  تتطلب  مجتمعة  المستجدات  وهذە.  والتكنولوج�ا   المخاطر   تغ�ي   إ�   إضافة  العمالء،  من  الطلب  �شهدها   اليت

 أ�ة   �ن
 قرارات   اتخاذ   أجل  من  الفكري  التن�ع  من  �ستف�د   وأن  الثقاف�ة،  وال�فاءة  االشتمال  بخصائص  يتح�  أن  النيوز�لند�ة  الجمارك

 . أفضل

ي   ب�خالص،  مجتمعها   تعكس  أفضل  صورة   الجمارك  ستصبح  ٢٠٢١  لعام  أهدافنا   و�تحقيق
 وحل   القرار   صنع  بجودة   وترت�ت

ن   خالل من واالبتكار  المشكالت ا�د  �شكل �جسدون عاملني ن :  األهداف وهذە. والتن�ع االشتمال�ة مبادئ  م�ت  �ي

ن   من  أ��ب   عدد   اجتذاب • ي   والتقدم  التط��ر   وتحقيق  بهن  واالحتفاظ  النساء،  الموظفني  المست��ات  جميع  ع�  لهن  المهين
 النسائ�ة)؛  الق�ادات من  ٪٣٦٫٥ مثً�: (

ن من األصور الماور�ة، و�سبة الق�ادات من   • الخلف�ات الماور�ة واآلسي��ة والباس�ف�ك�ة ع� جميع  ز�ادة �سبة الموظفني
إ�   ن  الماور�ني ن  الموظفني �سبة  ز�ادة  (مثً�:  إ�  ١٢٫٦المست��ات  الماور�ة  والق�ادات  والق�ادات من جزر ١١٫٤٪،   ،٪

 ٪). ٨٫٢٪، ومن األصول اآلسي��ة إ� ٨٫٢المح�ط الهادئ إ� 
 

   تعت�ب   العقل�ة،  والصحة   واإلعاقة  الجنس�ة  واله��ة  لجن�ي ا  التوجه  مجاالت   مثل   الناشئة،  االهتمام  مجاالت 
�
 مجاالت   من  أ�ضا

ن  ك�ي    النيوز�لند�ة  الجمارك  تمتلك  وال .  المهمة  ال�ت
�
ات  أو   إحصائ�ة  دراسات  حال�ا ي   اإلجراءات  �شأن  واضحة  مؤ�ش  دعم  شأنها   من  اليت

   و�جري.  المجاالت   هذە
�
ي   الجمارك  تتمكن  ل�ي   اإلضاف�ة  والتخط�ط  البحوث  تنف�ذ   حال�ا

ة  �ن  األهداف   تحد�د   من  المقبلة  الف�ت
 . الالزمة واإلجراءات
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 الجما�ي  العمل -١٢
 

ن  تحد�د   العمل  مجموعات لتشك�ل المشاركني

ي   بما   الرئ�س�ة،  الحكوم�ة  الوكاالت   مع  اإلندون�س�ة  الجمارك  تعاونت
طة  الدولة،  رئ�س   مكتب  ذلك   �ن   العام،  والمد�ي   والج�ش  وال�ش

ي   الوزارات،  من  والعد�د   الفساد،  ع�  القضاء  ولجنة
ن   للمستوردين  المكافحة  برنامج  تطبيق  �ن  قامت   كذلك.  عال�ة  لمخاطر   المعرضني

 للجنة  ۱۸  الدورة  في  عرض(.  الصناع�ة  الجمع�ات  من  والعد�د   التجار�ة  الغرف  �مثل   الخاص  القطاع  مع  تحالف  ببناء  الجمارك
 العالمیة)  الجمارك لمنظمة التابعة للنزاھة الفرعیة

 

ي 
ي   المهم  بالدور   إقرارها   ضوء  �ن

،  الموظف  قرارات  تلعبه  الذي  الفساد   عمل�ات  �ن كت  الجمر�ي  الدوائر   مع  البلج�ك�ة  الجمارك  اش�ت
ي   األ�اد�م�ة

ن   و�ي   مستوى  لرفع  برنامج  تنف�ذ   �ن   الظاهرة،   لهذە  والنفس�ة  والقانون�ة  اإلدار�ة  الجوانب  س�ما   وال   بالفساد،  الموظفني
 )) ۱۰-٦ ص ( ۱۲ العدد النزاھة، عن العالمیة الجمارك منظمة نشرة(. وعواقبه الفساد  أثر  ع� التشد�د  مع

 

كة وأدوار   أهداف تحد�د   اآلراء  توافق لضمان  مش�ت

ي  المصلحة أصحاب مع تفاهم مذكرات أوروغواي جمارك  وقعت
ن  �ن كة توجيهات إرساء بهدف والخاص العام القطاعني   ف�ما  مش�ت

ي   األخرى  والت�فات  الفساد   ومكافحة  والشفاف�ة،  باألخالق�ات  يتعلق ن   من  المقبولة  السلوك�ات  مع  تتنا�ن   اليت ن   المسؤولني  الحكوميني
ي   السلوك   لقواعد   مدونات  العتماد   الخطوات  هذە  وتمهد .  الخاص  والقطاع

 الخاص،  القطاع  من  المصلحة  وأصحاب  الجمارك  �ن
ن   بالتعاون  األخالق�ات  حول  التدر�ب  وأ�شطة  العمل  ورش  وعقد  ي   بني

ن   الجمارك  موظ�ن ي   والمشغلني
 الخارج�ة،  التجارة  مجال  �ن

ك والتط��ر  ي  العمل لخطط المش�ت
 ))۳۱-۳۰ ص( ۱۷  العدد النزاھة، عن العالمیة الجمارك منظمة نشرة(. الشأن هذا  �ن

 

 المعلومات وتبادل التشاور  استمرار 

اك  المخصصة  الجلسات  من  سلسلة  الجاما�ك�ة  الجمارك  عقدت ي   "الجمارك  عنوان  تحت  المحل�ة،  المجتمعات  إل�ش
  تلت�ت

ي   أوسع  جمهور   مع  التواصل  من  لتمكينها   الفعال�ات  هذە  صممت   ح�ث  بالمجتمع"،
�ة  المجتمعات  �ن   السواء،   ع�  وال��ف�ة  الح�ن

ي   الجلسات  وهدفت
ي   الجمرك�ة  العمل�ات  مختلف  �شأن  المصلحة  وأصحاب  الجمهور   عامة  من  كل  تثق�ف  إ�   األول  المقام  �ن  اليت

ا�   )) ۱۳-۱۲  ص( ۱٦ العدد النزاھة،  عن العالمیة الجمارك منظمة نشرة(. األشخاص هؤالء �ستخدمها  ما  كث�ي

 

ون برنامج   الفساد  ومعارضة العادات لتغي�ي  ال�ام�ي

ي 
ون  حكومة  قدمت  ،٢٠٠٧  عام  �ن وع   ال�ام�ي ي   ،الفساد   ومعارضة  العادات  تغي�ي   م�ش

ا�ة  �ن ن   �ش  تع��ز   إ�   �س�  مانحة  جهات  عدة  بني
ي   الرش�دة  الحوكمة

وع   هذا   بتنف�ذ   الس�ا�ي   القرار   جاء  ناح�ة،  ومن.  البالد   �ن ي   التحد�ات  لضخامة  كاستجابة  الم�ش ن   تواجه  اليت  تحسني
ي   الحوكمة

ون،  �ن    أخرى  ناح�ة  ومن  ال�ام�ي
�
ي   الحكومة  إرادة  من  انطالقا

وع  و�ندرج.  الفساد   مكافحة  �ن ي   الم�ش
نامج   إطار   �ن ي   ال�ب   الوطين

   و�س�  الوزراء،  رئ�س  مكتب  ينسقه  الذي  للحوكمة،
�
ي   اإلسهام  إ�   أساسا

ي   كب�ي   انخفاض  تحقيق  �ن
ي   الفساد   مست��ات  �ن

 عن   البالد   �ن
ي  الموصوفة المشار�ــــع  تنف�ذ  دعم ط��ق

نامج قسم  �ن ي  ال�ب  . الفساد" مكافحة بـ"س�اسات المعين

وع  قدم ي   الدعم  )٢٠١١-٢٠٠٧(  األو�   مرحلته  خالل  الم�ش ات�ج�ة  وتنف�ذ   إلعداد   الالزم  والما�ي   التقين  لمكافحة  الوطن�ة  االس�ت
ي   المجتمع  منظمات  و��   الحكومة  إ�   أح�لت  الفساد   لمكافحة  قانون  مسودة  ووضع  الفساد،

 وعمل.  الفساد   بمكافحة  المعن�ة  المدين
وع    الم�ش

�
 و�فضل .  الفساد   بمكافحة  المعن�ة  الوطن�ة  والوحدات  الفساد   لمكافحة   الوطن�ة  اللجنة  قدرات  تع��ز   ع�  أ�ضا

ات�ج�ة ون  لدى  أصبح  الوطن�ة  االس�ت   وزارة   بّينت   وقد .  لتنف�ذها   المتسقة  المبادرات  من  و�طار   الفساد   لمكافحة  س�اسة  اليوم  ال�ام�ي
ورة  العدل ��ي   النظام  تع��ز   �ن  التعاون   و�رساء  لتشك�ل  الجهود   وتتواصل  والمال�ة،  االقتصاد�ة   للجرائم  التصدي  أجل  من  الت�ش

ي  ي   المجتمع  منظمات  مع  التدر��ب
وع  هذا   نطاق  أن  ورغم.  الفساد   بمكافحة  المعن�ة  المدين  هذا   فإن  بعد،  الجمارك  �شمل  لم  الم�ش

هن المثال ي  تقدم إحراز  إمكان�ة ع� ي�ب
ي  أطراف عدة جهود  تتضافر  عندما  حق��ت

   تهمها  قض�ة ع� العمل �ن
�
 . آلخر  أو  لسبب جم�عا
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  الفساد  لمكافحة البح��ة الشبكة

ي   المبادرة  تعّد  ي   الجما�ي   العمل  ع�  األمثلة   أفضل  أحد   الفساد   لمكافحة  البح��ة  الشبكة  أطلقتها   اليت
 تمّثل   ح�ث  المجال،  هذا   �ن

كة  منصة  الشبكة ي   للمساهمة  مش�ت
ي   الفاسدة  الممارسات  ع�  القضاء  �ن

كات  من  تتألف  و�ي   البحري،  النقل  قطاع  �ن  مال�ة  ال�ش
ي   السفن

ها   الرئ�س�ة  البحري  النقل  قطاعات  �ن كات  من  وغ�ي ي   بما   الصناعة،  هذە  �ش
 وتتعاون .  الخدمات  ومقد�ي   البضائع  مالك  ذلك  �ن

   الشبكة
�
ن   المصلحة  أصحاب  مع  أ�ضا ي   الرئ�سيني

كاء  الشبكة  حددت  وقد .  الوطن�ة  السلطات  ومع  الصناعة  هذە  �ن ن   ال�ش  الرئ�سيني
، ن ئ   سلطات  س�ما   وال   المعنيني ي   المحل�ة،  والحكومات  الحكوم�ة،  غ�ي   والمنظمات  والجمارك،  المواين  لتنف�ذ   جهودها   تتضافر   اليت
امج من مجموعة ي  الفساد  من الحد  إ�  الرام�ة ال�ب

، �ن ئ  . التور�د  سلسلة مكونات مختلف  ع� المؤكدة بالمنافع س�عود  مما  المواين

كاء  أهم   وجمع  الخرائط  ترس�م  المقار�ة  هذە  تتضمن ي   ال�ش
ك  العمل  فرصة  ومنحهم  البح��ة  الصناعة  �ن  التحد�ات   تقي�م  ع�  المش�ت

ن   المخاطر   تقي�م  عمل�ة  تجرى  ثم  ومن  الحلول،  و��جاد  ك�ي اد   إجراءات  ع�  بال�ت   لدعوة   األساس  التقي�م  هذا   و�غدو   والتصدير   االست�ي
ي   المشاركة   إ�   األطراف  مختلف

 التشاور،   عمل�ة  و�عد .  تنف�ذها   ع�  القادرة  المتنوعة  الفاعلة  األطراف  وتحد�د   الحلول  ص�اغة  �ن
 لمكافحة   البح��ة  الشبكة  مبادرة  الخاص  القطاع  أطلق   وقد   ١١٣. عمل  خطة  ضمن  وتحد�دها   الواجبة  اإلجراءات  أول��ات  ترت�ب  يتم

ن  المدراء من  النشط بالتعاون  تمتعها  مع الفساد  ي   للجمارك العامني
ي  البلدان �ن ي   مماثلة مقار�ات  اعتماد  و�مكن.  الشبكة تغطيها  اليت

 �ن
ا�ة مبادرات �حا�ي  بما  جمرك�ة هيئة أي ي  ال�ش ن  بالفعل انطلقت اليت  . األخ�ي  هذا  طلب ع� بناء الخاص والقطاع الجمارك بني

 

  

 
 . )2016 Report Impact MACN-BSR( . ٢٠١٦ ،BSR وشبكة  الفساد  لمكافحة  البح��ة الشبكة  عن الصادر   التأث�ي  تق��ر  ١١٣

https://www.bsr.org/reports/BSR-MACN-Impact_Report-2016.pdf 

https://www.bsr.org/reports/BSR-MACN-Impact_Report-2016.pdf


    

 

 

115     

اهة  تط��ر  لدل�ل التحقق قائمة أسئلة : ٣ الملحق ن  ال�ن

 

 الرئ��ي  العامل

ام  الق�ادة -١ ن  واالل�ت

 

:  ما  ع� المعدل أروشا  إعالن ينص  ��ي

ي   الفسـاد   منـع  عن  المسـؤول�ة  تقع
ي .  التنف�ذ�ة  اإلدارة  وف��ق  الجمـارك  رئـ�س  عاتق  ع�  األول   المقام  �ن

ورة   ع�  التأ��د   و�نب�ن   �ن
ي   الفسـاد   ضد   المعركة  ومواصلة  عال�ة،   نزاهة  مست��ات  تحقيق

ن   المــدراء  علــى  و�جب.  الط��ل  األجل  �ن ن   والمشــرفني  الجمركيني
  فـي   عال�ـة  نزاهة  مسـت��ات  ع�  الحفاظ  عن  والمساءلة  المسؤول�ة  من  مالئم  مســتوى  تحمل  �قبلوا   وأن  ق��ا�   ق�ــاد�ا�   دورا�   تبنــي

اهة،  ع�  ف�ه  لبس  ال   بوض�ح  يركزون  أنهم  إثبات  الجمـارك  مدراء  ع�  و�جب.  الجمركـي  العمـل  جوانـب  جم�ـع ن   �مثلوا   وأنهم  ال�ن
ي  للجميع قدوة

 . وروحا�  نـصا�  السلوك قواعد  بمدونة التمسك �ن
 

 المرجع�ة القائمة 

 بكاملها  الحكومة مقار�ة أو�ً 

ات�ج�ة  أو   برنامج  الحكومة  لدى  هل 1 اهة؟  معتمدة  اس�ت ن ي   لل�ن
ات�ج�ة  ترتبط  ك�ف  بنعم،  اإلجابة  حالة  �ن  الهيئة   اس�ت

ات�ج�ة  األوسع؟  الحكومة باس�ت

اهة  المعن�ة  جهودها   حول  المعلومات  الهيئة  تنقل  ك�ف 2 ن  عن   مسؤول   حكو�ي   تنف�ذي   مسؤول  أع�  أو   الوز�ر،  إ�   بال�ن
ي  المعلومات تنتقل وك�ف الجمارك،

؟  االتجاە �ن  العك�ي

تيبات  �ي   ما  3 اهة  الحكومة  دعم  ع�  للحفاظ  الحال�ة  ال�ت ن تيبات  هل  وز�ادته؟   الهيئة  ل�ن  �مكن  وك�ف  فعالة؟  ال�ت
 تحسينها؟ 

 وفعال�ة؟  بكفاءة وظائفها  ألداء كاف�ة  موارد  للهيئة تتاح هل 4

 
�
 اإلدارة دور  ثان�ا

ي   بنشاط  الهيئة  رئ�س  �شارك  ك�ف 5
ات�ج�ة  تع��ز   �ن اهة،  الخاصة  الهيئة  اس�ت ن  المصلحة  أصحاب  مع  وخاصة  بال�ن

؟ ن  الخارجيني

اهة  برنامج  العل�ا   واإلدارة  الهيئة  رئ�س  �قود   ك�ف 6 ن هنون  وك�ف  ال�ن ام  ع�  ي�ب ن  قدوة   �صبحون  ك�ف  به؟  النشط  االل�ت
 للق�ادة؟

اهة تع��ز  هل 7 ن ط بالقدوة والق�ادة ال�ن  العل�ا؟ لإلدارة بالنسبة عل�ه منصوص �ش

  والحوافز،   المكافآت  استخدام(  وآل�اته  السلوك  بصائر   لمفهوم  الفعال  التطبيق  ع�  المدراء   �شجيع/تدر�ب  يتم  هل 8
ن  تورط فرص تقل�ص أجل من  النقد�ة) غ�ي  والحوافز  الرصد،  مهمة وممارسة ي  الموظفني

  المخالف؟ السلوك �ن

ن   عمل�ة  هل 9    محددة  معاي�ي   هناك   هل  وشفافة؟  واضحة  والمتوسطة  العل�ا   اإلدارة  مسؤو�ي   تعيني
�
 مسبقا

ي  التكل�فات/التعيينات
 المستوى؟  رف�عة المناصب �ن

ات توجد  هل 10 اهة؟ بتط��ر  يتعلق ف�ما  المدراء كبار   أداء لق�اس أداء مؤ�ش ن   ال�ن

 
�
 والرقابة المساءلة آل�ة ثالثا
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؟ اإلدارة  مسؤو�ي  كبار   نزاهة لتقي�م معتمدة رقابة آل�ة هناك هل 11 ن  والموظفني

ات�ج�ات �ي  ما  12 اهة مسألة  لمعالجة المعتمدة االس�ت ن ي  ال�ن
 العل�ا؟ اإلدارة صفوف �ن

اهة  انتها�ات   عن  لإلبالغ  المعتمدة  اآلل�ات  �ي   ما  13 ن  انتها�ات  ع�  محاسبتهم  تتم  ك�ف  العل�ا؟  اإلدارة  بواسطة  ال�ن
اهة؟ ن  ال�ن

ي   بما   عليها،  يردون  أو   الفساد   ادعاءات  مع   العل�ا   واإلدارة  الجمارك   رئ�س  يتعامل  ك�ف 14
 الموجهة   االدعاءات  ذلك  �ن

 ضدهم؟

 
�
ام رابعا ن ام المؤس�ي  االل�ت ن  الفردي واالل�ت

و�ــــج  يتم  واضحة  أساس�ة  وق�م  مهمة  و��ان  رؤ�ة  المؤسسة  لدى  هل 15 ن   لها   ال�ت ؟  بني ن  المعمول   اآلل�ة  �ي   ما   الموظفني
ن  الو�ي  وتع��ز  للتواصل بها  ؟ بني ن  الموظفني

ل  ك�ف 16
�
ام  �شك ن اهة  بتع��ز   الهيئة  ال�ت ن ات�ج�اتها   وق�مها   ورسالتها   رؤ�تها   من  يتجزأ   ال   جزءا�   الفساد   ومكافحة  ال�ن  واس�ت
 وأهدافها؟ 

ام التع��ف يتم هل 17 ن اهة بتع��ز  الهيئة  بال�ت ن ە و�عالنه ال�ن  وخارجها؟ الهيئة داخل و��ش

ن   مع  المدراء  �عمل  ك�ف 18  واإلجراءات؟   بالعمل�ات  يتعلق  ف�ما   للمخاطر   والعرضة  الضعف  نقاط  عن  لل�شف  الموظفني

ن   تحد�د   ع�  المدراء  لمساعدة  بها   المعمول  اآلل�ات  �ي   ما  19 ن   الموظفني ي   الوق�ع  لخطر   المعرضني
 والمخالفات  الفساد   �ن

 عليهم؟ طارئة شخص�ة  ظروف �سبب

اهة  من  عال�ة  مست��ات  إظهار   أن  المفهوم  من  هل 20 ن كة  ومسؤول�ة  جما�ي   جهد   هو   ال�ن  ع�  موظف  كل  عاتق  ع�  مش�ت
ن  لدعم المتاحة األدوات �ي  ما  المست��ات؟ جميع اهة مست��ات إلظهار  والمدراء الموظفني ن  العال�ة؟  ال�ن

اهة  المدراء كبار   �شجع ك�ف 21 ن  و�دعمونها؟ والفرد�ة المؤسس�ة ال�ن

 
�
 بأ�مله  المجتمع مقار�ة خامسا

ي   الهيئة  �شارك  هل 22
اهة،  تع��ز   برامج  �ن ن ا�ة  خالل  من  ال�ن ؟  المجتمع  و/أو   الخاص  القطاع  مع  ال�ش ي

ي   المدين
 حالة   و�ن

نامج هو  فما  بنعم، اإلجابة امج)؟(  ال�ب  المشاركة؟ مستوى وما  ال�ب

اهة،  بفوائد   الو�ي   وز�ادة  المجتمع  مع  للتواصل  بها   المعمول  اآلل�ات  �ي   ما  23 ن  التسامح   منسوب  خفض  حول  والتوع�ة  ال�ن
اهة؟ لمعاي�ي  المصلحة وأصحاب الجمارك مسؤو�ي  انتهاك مع ن  ال�ن
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 الرئ��ي  العامل

 التنظ��ي  اإلطار  -٢

 

:  ما  ع� المعدل أروشا  إعالن ينص  ��ي

ن   وتبس�ط  تنسيق  �جب   يتيح   بما   ممكـن  حـد   أقصـى  إلـي  بالجمارك  الخاصة  واإلجـراءات  اإلدار�ـة  واإلرشادات  واللوائح  القوانني
 من  دول�ا�   عل�ه  االتفاق  تم  ما   اعتماد   علـى  العمل�ـة  هـذە  وتنطـوي.  مفرطة  أعباء  تحمل  دون  الرسم�ة  الجمرك�ـة  المعامالت  إنجاز 

 ص�اغتها   و�عادة  الجمرك�ـة  للممارسـات  المراجعة  إجراء  و�نبغـي.  المقبولة  والمعاي�ي   الصكوك  من  ذلك  وغ�ي   ومعاهدات  اتفاق�ـات
 أمكـن،   كلما   الجمرك�ة  الرسـوم  تخف�ف  �جب  كذلك.  الضـرور�ة  غ�ـر   االزدواج�ـة  وتقل�ص  الـروتين�ة  المعوقات   علـى  القضاء  بغ�ة

ي .  حد   أق�  إ�   الموحدة  القواعد   من  اإلعفاءات  تقل�ل  مع
 الدول�ـة  االتفاق�ـة  مع   متوافقة  واإلجـراءات  األنظمة  تكون  ان  و�نب�ن

 . المعدلة) كيوتو   اتفاق�ة( الجمرك�ة اإلجراءات وتنسـيق لتبسـ�ط المعدلة
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 الدول�ة والمعاي�ي  والصكوك االتفاق�ات إ� االنضمام أو�ً 

�عات تتما�ش  هل 1  المعدلة؟ كيوتو   اتفاق�ة مع الوطن�ة الت�ش

 والمصادقة   المعدلة  كيوتو   اتفاق�ة  تنف�ذ   لتسه�ل  المختلفة  الهيئة  إدارات  داخل  القائم  والتنسيق   التعاون  مستوى  هو   ما  2
  عليها؟

ي   المبادئ  تنف�ذ   تم  هل 3 ي   عليها؟  التصديق  أو   المعدلة  كيوتو   اتفاق�ة  عليها   تقوم  اليت
،  اإلجابة  حالة  و�ن ي

  �شكل   فهل  بالن�ن
ي  بها  العمل يبدأ  أن المقرر  ومن عل�ا  أول��ة عليها  والتصديق االتفاق�ة تنف�ذ 

  الق��ب؟ المستقبل �ن

   عليها   المتفق  األخرى  المعاي�ي   �ي   ما  4
�
ي   دول�ا   النظام   اتفاق�ة   مثل(  عليها   والتصديق  تنف�ذها   المقرر   من  و/أو   تنف�ذها   تم  اليت

 ت�س�ي   �شأن   العالم�ة  التجارة  منظمة  واتفاق�ة  الجمرك�ة،  الق�مة  تحد�د   �شأن   العالم�ة  التجارة  منظمة  واتفاق�ة  المنسق،
ون�ة  التجارة  �شأن   المعاي�ي   و�طار   ،SAFE  معاي�ي   و�طار   اسطنبول،  اتفاق�ة/ ATA  بطاقات  واتفاق�ة  التجارة،   ع�ب   اإلل��ت
، واتفاق�ة الحدود، ي ويب  الخ)؟  ن�ي

 
�
 الجمرك�ة  والنظم  واإلجراءات بالممارسات المتعلقة الوطن�ة للوائح الدور�ة المراجعة ثان�ا

 متسقة؟ بط��قة تطب�قه يتم هل ومفهوم؟ شفاف اإلدار�ة العق��ات تطبيق هل 5

�عات تنص هل 6  اتباعها؟  الواجب والممارسات اإلجراءات ع� بوض�ح الحال�ة الت�ش

ور�ة  غ�ي   االزدواج�ة  من  للحد   وتبس�طها   ومواءمتها   والنظم  واإلجراءات  الممارسات  مراجعة  تمت  هل 7  والمتطلبات   ال�ن
ي   معتمدة  نظام�ة   مراجعة  آل�ات  هناك  هل  "الروتين�ة"؟

ن   برنامج  و/أو   للمراجعة  دور�ة  تواق�ت   مثل  الهيئة،  �ن  للتحسني
 المستمر؟

ي   واألحكام  البنود   مثل(  الفساد   مخاطر   ع�  للقضاء  االهتمام  تو�ي   ك�ف  واإلجراءات،  والنظم  الممارسات  مراجعة  عند  8  اليت
ن   أمام   الباب  تفتح   مخاطر   تقي�م  يتم  هل  مساءلة)؟   ألدين   والخض�ع   التقدي��ة  والصالح�ات  السلطات  الحتكار   المسؤولني

  الفساد 
�
  داخل�ا

�
  المراجعة؟ عمل�ة لدعم وخارج�ا

 شفافة؟ بط��قة واإلجراءات النظم بمراجعات التع��ف يتم هل 9

ي   النظر   تم  هل 10
ي   اإلجراءات  اعتماد   �ن ن   المبا�ش   التفاعل  تقل�ص  جهود   تعزز   اليت  مثل   التجارة،  ت�س�ي   وتداب�ي   األفراد   بني

ائب  تحص�ل  عن  اآل�ي   واإلفراج  الوصول،  قبل  والتخل�ص  تفت�ش،  دون  البضائع  عن  واإلفراج  اإلفراج،  بعد   والرسوم  ال�ن
 الخ؟  البضائع،
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�
ن  المصلحة أصحاب مع التشاور  ثالثا ن  الداخليني  والخارجيني

ي  العمل ف��ق �شك�ل يتم ك�ف 11  الجمرك�ة؟ اللوائح ومراجعة ب�عداد  المعين

 الحكوم�ة،  غ�ي   والمنظمات  األخرى،  الحكوم�ة  والوكاالت   الخاص   القطاع(  الخارجيون  المصلحة  أصحاب  �شارك  ك�ف 12
ي   الخ)

ن   المصلحة  أصحاب  مع  التشاور   مراعاة  اإللزا�ي   من  هل  المراجعة؟  عمل�ة   �ن  مراجعة   أو   استحداث  عند   الخارجيني
اك  االستباق�ة  الخطوات  تتخذون  هل  الجمرك�ة؟  والنظم  واإلجراءات  بالممارسات  المتعلقة  الوطن�ة  اللوائح ن   إل�ش  ممثلني

ي  الخاص القطاع فئات مختلف من
 األقل�ات؟ ومجموعات التاجرات ممث�ي  فيهم بمن المراجعة، عمل�ة �ن

   أ�شأتم  هل 13
�
  الرام�ة   المؤسس�ة  المتطلبات  ترش�د   سبل  لتدارس  األخرى  الحكوم�ة  الوكاالت   مع  والتعاون  للتشاور   برنامجا

" تقل�ص إ�  ن  بال�امل؟ منه التخلص أو  "الروتني

ن   هل 14 �عات  واإلجراءات  واألنظمة  واالمت�ازات  اإلعفاءات  تتم�ي   المصلحة؟  أصحاب  إ�   إبالغها   يتم  و�ي   بالشفاف�ة  والت�ش
ي 
 ذلك؟ يتم ك�ف  بنعم، اإلجابة حالة �ن

 
�
 الرئ�س�ة أعمالها  وعمل�ات األساس�ة الجمارك ل�فاءات التنظ��ي  اإلطار  رابعا

   الهيئة  تعتمد   هل  وعمل�اتها؟  الجمارك  كفاءات  عمل�ات  جميع  وتوثيق  تنظ�م  يتم  هل 15
�
   توز�عا

�
ن   لل�فاءات  واضحا  أقسام  بني

،  ه�كلها   الجمرك�ة  الخدمات  تقد�م  بجانب  يتعلق  ف�ما   بينها   الداخل�ة  التفاعالت  لتنظ�م  قواعد   تطبق  وهل  التنظ��ي
ها (   العامة)؟ الخدمات من وغ�ي

ي   موظف  ل�ل  يتوفر   هل 16
ي   توص�ف  الهيئة  �ن

 اإلجراءات  وضعت  هل  ومسؤول�اته؟   أدوارە  بوض�ح  �حدد   بروف�ل)(  وظ��ن
  التشغ�ل�ة؟ الجمارك عمل�ات لجميع المناسبة الموحدة التشغ�ل�ة

   جمر�ي   قطاع  أي  تكل�ف  تم  هل 17
�
اهة،  وانتها�ات  الفساد   مخاطر   إدارة  بدور   رسم�ا ن ي   وأخذها   ال�ن

  اللوائح   إعداد   عند   االعتبار   �ن
 الجد�دة؟ التنظ�م�ة واإلجراءات والمبادرات والس�اسات والمشار�ــــع

 

 

 الرئ��ي  العامل

 الشفاف�ة  -٣

 

:  ما  ع� المعدل أروشا  إعالن ينص  ��ي

ن   من  عال�ة  درجة  ع�  التعود   الجمارك  لعمالء  �حق  تكون  أن  ينبغـي  ولهذا   الجمـارك،  مـع  تعامالتهـم  فـي  التنبؤ   و�مكان�ة  ال�قني
ن   ومتسـق،  موحـد   بأسلوب  ومطبقة  �سهولة  ومتاحة  علن�ة  بالجمارك  المعن�ة  اإلدار�ة  واإلرشادات  واإلجراءات  واللوائح  القوانني

  إدار�ا�   ومراجعتها   القرارات  الستئناف  اآلل�ات  توف�ي   مع  التقدي��ـة،  الصالح�ات  ممارسة  ألسس  واضح  تع��ف  وضع  ينبغـي  كما 
اض  من  تمكنه  آل�ة  للعم�ل  يتيح  بما    لخدمات  أداء  معاي�ي   أو   مواثيق  وضع  و�جب.  لتعد�لها   والس�ي   الجمرك�ة  القـرارات  ع�  االع�ت

ي  الخدمة مست��ات ع� تنص العمالء  . الجمارك من توقعها  للعمالء �مكن اليت

 

 المرجع�ة القائمة 

ات�ج�ة أو�ً   االتصاالت  اس�ت

ها؟  وتنظ�مها  والمتسقة) الدق�قة(  المعلومات جمع بغرض أ�شئت١١٤ اتصال وحدة الهيئة تضم هل 1  و��ش

 
 . الخ واإلعالم،  الصحافة وحدة/مركز  أو  العمالء، مع التواصل أو  العمالء،  اتصاالت أو   العامة،  العالقات أو  االتصاالت، وحدة مثل باسم  الوحدة  هذە �س� قد  ١١٤
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ن   الح�اد   لمراعاة  تكي�فه  وتم  وواضح،  ودقيق  �س�ط  المعلومات  مضمون  هل 2 ن   بني    واالشتمال  الجنسني
�
 الحت�اجات   وفقا

؟  ن  المستخدمني

ات�ج�ة  �ستهدف  هل 3 ن   مثل  مخاطبته،  �جب  الذي  الجمهور   االتصاالت   اس�ت ،  المخلصني ن  والغرف   الجمركيني
/المساف��ن، والمستوردين/المصدر�ن، التجار�ة، واالتحادات ن  الخ؟ والسائحني

   المؤسسة  �ستخدم  هل 4
�
ي   متنوعة  طرقا

ون�ة  اإلصدارات  مثل  المعلومات؟  ��ش   �ن نت  ومواقع  والمطبوعة،  اإلل��ت   اإلن�ت
، التواصل وشبكات  الخ؟ والمؤتمرات،  والندوات والمنشورات، وال�تيبات االجتما�ي

 وتطب�قات  والمجان�ة،  الساخنة  الهاتف  وخطوط  الخدمة  مكاتب  مثل  العمالء،  لمساعدة  وسائ�ً   الهيئة  أ�شأت  هل 5
، التواصل وشبكات الذك�ة الهواتف ون�ة؟  والمواقع االجتما�ي  اإلل��ت

  وأحكام   وقواعد   الجمرك�ة،  التعرفة  بنود   مثل(  المعلومات  ع�  للحصول  خاصة  و�جراءات  نظم  الهيئة  تعتمد   هل 6
 الخ)؟ المسبقة، والقرارات الجمرك�ة، والق�مة المنشأ 

ن  جميع  يبلغ هل 7  بانتظام؟  اإلدار�ة واإلرشادات المعلومات بتعام�م الموظفني

ي   والوسائط  متطلباتهم  حول  المصلحة  وأصحاب  العمالء  من  الراجعة  التغذ�ة  ع�  للحصول  آل�ات  تطبيق  هل 8  اليت
 �فضلونها؟

 
�
 وأدائها  الجمارك نظم عن المعلومات  ألحدث والدوري المتواصل الن�ش  ثان�ا

ي   ومبسط  موجز   �شكل  والممارسات  والمعاي�ي   والس�اسات  القواعد   عن  الحي��ة  المعلومات  تن�ش   هل 9
 كتيبات  �ن

جم  هل  الخ؟  وملفات،    ذلك  كان  حيثما (  المستخدمة  المختلفة  اللغات  إ�   المواد   هذە  ت�ت
�
ور�ا )   �ن

�
 يتم  ل�ي   وممكنا

 نطاق؟ أوسع ع� تداولها 

نت شبكة ع� موقعها  بتحد�ث المؤسسة تقوم هل 10  الجمرك�ة؟ اللوائح ع� التعد�الت آخر  ب�ضافة بانتظام اإلن�ت

نت، ع�ب ( الجمهور  لعامة الجمر�ي  األداء تقي�م نتائج تتاح هل 11  الخ)؟ والصحافة،  اإلن�ت

 الجمرك�ة)   واإلجراءات  النظم  ع�  التعد�الت  أو   الجد�دة  واللوائح  والقرارات  المبادرات(  الجمرك�ة  اللوائح  ��ش   يتم  هل 12
 ومتواصل؟ متسق �شكل

نت، ع�ب ( الجمهور  لعامة الجمر�ي  األداء تقي�م نتائج تتاح هل 13 ؟ هذا  هل الخ)؟ السنوي، والتق��ر  اإلن�ت  إلزا�ي

 
�
 التقدي��ة  الصالح�ات ممارسة إطار  ثالثا

 التقدي��ة؟  الصالح�ات الستخدام  معاي�ي  أي هناك هل 14

ي   القرارات  �سج�ل  أو   توثيق  يتم  هل 15 ي   األطراف  إ�   القرارات  هذە  إبالغ  يتم  وهل  الجمرك�ة،  األنظمة  عن  تح�د   اليت  اليت
 بنتائجها؟  تتأثر 

ن  لمساعدة نظم توجد  هل 16 ي  الموظفني
 المتسقة؟ القرارات اتخاذ  �ن

ي  المسجلة/الموثقة القرارات لمراجعة آل�ة أي هناك هل 17  األنظمة؟  عن تح�د  اليت

  ع�   تعد�الت  إدخال  إ�   تقدي��ة،  صالح�ات  ممارسة  أو   األنظمة،  عن  �ح�د   قرار   التخاذ   الموثقة  الحاالت   تؤدي  هل 18
 الجمرك�ة؟  األنظمة

 
�
 والمراجعة  االستئناف آل�ات رابعا

ي  الحق للمؤسسة هل 20
 اإلدار�ة؟ القرارات لمراجعة المناسبة  اآلل�ات لديها  وهل االستئناف �ن

  المصلحة؟ وأصحاب العمالء لجميع متاحة الداخل�ة االستئناف آل�ة هل 21

 المصلحة؟  وأصحاب للعمالء مناسبة  وتكال�فها  المراجعة آلل�ة الزمن�ة الُمهل هل 22
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 الداخل�ة؟  اآلل�ات إ�  باإلضافة مستقلة خارج�ة استئناف آل�ة تتوفر  هل 23

ي  القرارات تنف�ذ  آل�ة �ي  ما  24  الخارج�ة؟  الطعن  جهات تصدرها  اليت

 والتافهة؟  المغرضة الشكاوى مع التعامل يتم ك�ف 25

 
�
 المؤسس�ة الشفاف�ة خامسا

   المؤسسة  طورت   هل 26
�
ون�ة  نظما ون�ة،  الحوكمة(  إل��ت �ات  اإلل��ت ون�ة،  والمش�ت  العمل؟   شفاف�ة  لتع��ز   الخ)  اإلل��ت

ون�ة،  الحوكمة( �ات  اإلل��ت ون�ة،  والمش�ت �ات   إجراءات   ع�  مناسبة  ضوابط  تطبق  هل.  الخ)  اإلل��ت   المش�ت
ائب؟ بالجمارك المتعلقة واألشغال للمشار�ــــع  والمناقصات  وال�ن

ن   هل 27 ي   بالشفاف�ة  المؤسسة  تتم�ي
؟  القرار   صناعة  �ن   القرار؟   صنع  عمل�ة  شفاف�ة  لضمان  المتخذة  التداب�ي   �ي   ما   الداخ�ي

ام  ضمانات  توف�ي   �ستد�ي   أو   للفساد   المعرضة  واإلجراءات  االجتماعات  توثيق  أو   �سج�ل   يتم  هل ن  بالموضوع�ة؟   لالل�ت

ات�ج�ة  المؤسسة  تطبيق  هل 28   ومعالجة  الجمارك  صورة  تع��ز   هدفها   عامة  عالقات  وحدة  لديها   و/أو   اتصاالت   اس�ت
ي   بما   المناسبة،  القنوات  خالل  من  الجمهور   عامة  لدى  والمظالم  االنتقادات

ها   االجتما�ي   التواصل  شبكات  ذلك  �ن  وغ�ي
ون�ة؟ المنصات من    اإلل��ت

ها   المؤسسة  وثقت  هل 29 ي   الزمن�ة  المهل  تفص�ل  مع  الداخل�ة،  معاي�ي م  اليت ن  خاللها؟   للعمالء  باالستجابة  الموظفون  �ل�ت

 
�
 التشغ�ل�ة العمل�ات شفاف�ة سادسا

   دوري  �شكل  تحديثها   يتم  وهل  خدمة،  مواثيق  المؤسسة  اعتمدت  هل 30
�
 �مكن  وهل  المستجدة؟  للمتطلبات  وفقا

ون�ة المطبوعة الوسائط خالل من إليها  الوصول نت؟ وشبكة واإلل��ت  اإلن�ت

 الخدمة؟  معاي�ي  ع�  الحفاظ لضمان الالزمة والموارد  النظم المؤسسة توفر  وهل الخدمة؟ معاي�ي  ق�اس  �مكن هل 31

ي  المؤسسة أداء  وتقي�م لرصد  آل�ات وتنف�ذ   اعتماد  يتم هل 32
 المقررة؟  المعاي�ي  ضوء  �ن

 

 

 الرئ��ي  العامل

 الحوسبة -٤

 

:  ما  ع� المعدل أروشا  إعالن ينص   ��ي

ي   الحوسـبة  إدخال   شأن  من
  �مكن   كمـا .  الفسـاد   فرص  مـن  ال�ث�ي   و���ل  وفعال�ـتها   كفـاءتها   مست��ات  يرفع  أن  الجمـارك  أعمال  �ن

ي   الحقا�   استخدامها   �مكن  للتدقيق  خيوط  وتوف�ي   المساءلة  مست��ات  تع��ز   للحوسبة
 وممارسة  اإلدار�ة  القرارات  ومراجعة  رصد   �ن

ن .  التقدي��ـة  الصالح�ات ي   التعدي  فرص  تقل�ص  يرا�ي   بما   الحاسوب  نظم  تصم�م  أمكن  كلما   و�تعني
 الصالح�ات   ممارسة  �ن

ن  والتعامل التقدي��ة، ي  بني
 . الماد�ة بالطرق وتح��لها  األموال  ومناولة لوجه،  وجها�  والعمالء الجمارك موظ�ن

 

 المرجع�ة القائمة 

 المحوسب الجمر�ي  التخل�ص ونظام الحوسبة أو�ً 

ي  الحديثة التطورات دراسة  تمت هل 1
 النظم  ع� المطل��ة التعد�الت إدخال باحتماالت  التنبؤ  بغرض التجارة عالم  �ن

 الجمرك�ة؟
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؟ ومعالجتها  الجمرك�ة الب�انات تقد�م إمكان�ة  إلتاحة المحوسبة النظم تصم�م تم هل 2
�
 رقم�ا

ي  غ�ي  العمل نهج تطبيق تم هل 3
ي  الور�ت

 الهيئة؟ �ن

 فرص  تقل�ص بهدف لد�كم الحاس���ة النظم صممت هل 4
  الفساد، 

�
ي  اإلجراءات ع� للتعرف  وأ�ضا  ورصدها؟  الفساد  فرص أمام المجال تفتح  قد  اليت

ي الب�انات/التدخل مدخالت لتقل�ل النظام تصم�م تم هل 5  حد؟  أدين  إ�  الب�ش

ي   المحددة  المتطلبات  مثل  للب�انات،  توح�د   متطلبات  تطبيق  يتم  هل 6
 منظمة   أعدته  الذي  الجمرك�ة  الب�انات  نموذج  �ن

 العالم�ة؟  الجمارك

، التداول أدوات استخدام لدعم مناسبة �شغ�ل نظم هناك هل 7 ي
وين ون�ة؟  التجارة  مثل اإلل��ت  اإلل��ت

اف  تع��ز   �ح�ن   هل 8 ن   والمساءلة  اإل�ش ي   المناسب  باالهتمام  الرسميني
ي   واإلجراءات  الخطوات  �ن  تنف�ذها   �مكن  ال   اليت

 البضائع)؟  ع� التفت�ش مثل( بالحاسوب

   وتح��لها   األموال  مناولة  تن�ي   محوسبة  دفع  نظم  أ�شئت  هل 9
�
ن   �دو�ا ي   بني

 تحد   األقل  ع�  أو   والعمالء،  الجمارك  موظ�ن
 نطاقها؟  من

ي  األداء إلدارة الالزمة الوسائل تطبق هل 10
 المحوسبة؟ النظم �ن

 
�
ي  المخاطر  إدارة ثان�ا

 الجمر�ي  التخل�ص �ن

ن  تنسيق هناك هل 11  البضائع؟ ع� بالتفت�ش المعن�ة وتلك المخاطر  بتحد�د  المعن�ة الوحدات بني

  "االتصال فرصة تقلصت هل 12
�
وري غ�ي  لوجه" وجها ن  ال�ن ن  بني  والعمالء؟ المسؤولني

ن  عدد  ُخفض هل 13  للرقابة؟ �خضعوا  وهل الحاسوب نظام إ�  الدخول لهم المتاح المسؤولني

ات�ج�ة الهيئة تطبق هل 14 ي  التداول لمخاطر  للتصدي اس�ت
وين ون�ة)؟  التجارة( اإلل��ت  اإلل��ت

ي  متخصص بواسطة للتدقيق اآل�ي  الدفع نظام �خضع هل 15
 المجال؟ هذا  �ن

ي   �شاركون  الخارجيون  والمتعاقدون  االستشار�ون  كان  إذا  16
 خضعوا   فهل  دعمها،  أو   الحاس���ة  النظم  خدمات  توف�ي   �ن

،  للتدقيق ي اف نظم أ�شئت وهل األمين  األداء؟ لرصد  والمساءلة لإل�ش

ون�ة  التجارة أسال�ب هل 17 ي  بالتقي�م مدعومة اإلل��ت
؟  التدقيق ع�ب  والرقابة  المخاطر  إدارة وأنظمة  الذايت ي  المحاسيب

ي   التحل�ل  أسال�ب  باستخدام  للمخاطر   واقع�ة  تحل�الت  تتوفر   هل 18
ي   ال��ا�ن

  المخاطر   مجاالت   تحد�د   بغرض  واإلحصايئ
ن   المجاالت؟ تلك ع� المكافحة جهود  وترك�ي

 
�
 الحاس���ة النظم  استدامة ثالثا

ي  العمل لحوسبة  خطة هناك هل 19
 الهيئة؟ �ن

�ة( الحوسبة باحت�اجات الوفاء  يتم هل 20  متواصل؟  �شكل والمال�ة) الب�ش

 ( المتوقعة المستقبل�ة الحوسبة احت�اجات تلب�ة ضمان تم هل 21
�
 الموضوعة)؟ للخطة وفقا

 
�
 الب�انات وحما�ة النظام أمن رابعا

ي   التدقيق  عمل�ات  تتيح  هل 22  حما�ة  وسائل  لمجمل  الراهن  بالوضع  يتعلق  ف�ما   السل�م  التقي�م  إجراء  إمكان�ة  األمين
 لتع��زها؟ الالزمة التداب�ي  اتخاذ  �مكن بح�ث النظام

ن   وسائل  تتوفر   هل 23 اقات  من  الحاسوب  نظم  وقا�ة  بغرض  مالئم  حما�ة  وجدار   مناسبة   تأمني  يتم   هل  الخارج�ة؟  االخ�ت
 الحما�ة؟  وجدار  األمان وسائل عن دور�ة تقار�ر  إعداد 
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ن  طرف من للمخاطر  النظام تعرض  عدم لضمان التداب�ي  تطبق هل 24  الصلة؟  ذات النظام بتفاص�ل درا�ة ع� موظفني

  مطالعة   عدم  لضمان  المنتظم،   والتدقيق  والرصد   الصارمة،  للرقابة  المحم�ة  المعلومات  إ�   الوصول  �خضع  هل 25
 مخالفة؟  أو  شخص�ة ألغراض المعلومات

  بهذا   درا�ة  ع�  الموظفون  هل  ال��ة؟  المعلومات  مناولة  عند   الخصوص�ة  ع�  بالحفاظ  مطالبون   الموظفون  هل 26
  المطلب؟

ي   كاف  فصل  هناك  هل 27
ن   المهام  �ن ن   بني ن   المسؤولني ن   المخاطر   بتحد�د   المعنيني ن   والمسؤولني ي   المشاركني

 اإلجراءات  �ن
 والتحق�قات؟ التفت�ش وعمل�ات اإليرادات، وتحص�ل البضائع، فحص مثل الالحقة، الجمرك�ة

 
�
ن  مع العالقات خامسا ن ( المستخدمني ) الداخليني ن  والخارجيني

 خط   مثل (   تفاعل�ة  منصة  هناك  هل  الجمرك�ة؟  اإلجراءات  بحوسبة  يتعلق  ف�ما   العمالء  رضا   لتقي�م  آل�ة  تطبق  هل 28
ي  التقن�ة القضا�ا  لمعالجة الساخن) الهاتف ي  تنشأ  اليت

 المحوسبة؟  للنظم  اليو�ي  االستخدام س�اق �ن

 النظام؟  استخدام ط��قة حول التدر�ب ع� المستخدمون حصل هل 29

ن  تع��ف يتم ك�ف 30  بالحوسبة؟  المتعلقة باإلصالحات المستخدمني

 

 

 الرئ��ي  العامل

 والتحد�ث اإلصالحات -٥

 

:  ما  ع� المعدل أروشا  إعالن ينص  ��ي

 محاولة  إ�   تدفعهم  أوضاعا�   العمـالء  يواجه  وعندما   ال�فؤة،  وغ�ـر   المتقادمة  الممارسـات  استخدام  ظل  فـي  عـادة  الفسـاد   ينشأ 
 هيئات   ع�  يتوجب  لذلك.   معامالتهم  لت�س�ي   واإل�رام�ات  الرشاوى  عرض  خالل  من  والثق�لة  البطيئة  اإلجراءات  تفادي

 المتطلبات   ع�  بالتحا�ل   س�حققها   أنه  المتعامل  يتصور   مزا�ا   أي  ع�  القضاء  بغ�ة  و�جراءاتها   أنظمتها   وتحد�ث  إصالح   الجمارك
ن   بالشمول  والتحد�ث  اإلصالح  مبادرات  تتصف  أن  �جب ح�ث  الرسم�ة، ك�ي ي . الجمارك  وأداء عمل�ات   أوجه  جميع   ع�  وال�ت

 و�ن
 . الن�ع هذا  من للمبادرات مف�دا�  مرجع�ا�  إطارا�  المعدلة  كيوتو   اتفاق�ة توفر  الصدد، هذا 

 

 المرجع�ة القائمة 

 والتحد�ث اإلصالحات أو�ً 

ي  المجاالت  �ي  ما  1 ي  والتحد�ث اإلصالح مبادرات  عليها  تركز  اليت
 الهيئة؟ �ن

ي  النظر  تم هل 2
اهة المتعلقة القضا�ا   �ن ن  والتحد�ث؟  اإلصالح مبادرات ضمن بال�ن

اهة؟ تع��ز  مسألة ع� تحد�دا�  والتحد�ث اإلصالح برنامج ركز  هل 3 ن  ال�ن

اهة؟ وتع��ز  الفساد  لردع اإلدار�ة الضوابط إصالح تم هل 4 ن  ال�ن

 الصالح�ات   زائد   االحتكار،  �ساوي  الفساد   كليتغارد:   ص�غة (  للفساد؟  المسببة  العوامل  إنهاء  ع�  الهيئة  ركزت  هل 5
 مساءلة) - تقدير  +  احتكار  = فساد  المساءلة:  ناقص التقدي��ة،

 
�
 والمستدام المتواصل  والتحد�ث اإلصالح ثان�ا



    

 

 

123     

ي   الدعم  وسائل  من  لد�كم  ماذا  6 اء(  الفين  اإلصالح  عمل�ات  إلدارة  اللوجست�ة)  والخدمات  والمهارات  والمعارف  الخ�ب
 المستدامة؟ 

�ة موارد  تخص�ص لضمان القائمة اآلل�ات �ي  ما  7 نامج كاف�ة  ومال�ة ��ش  والتحد�ث؟ اإلصالحات ل�ب

 
�
اك ثالثا  المصلحة  أصحاب إ�ش

اء  مشورة  ع�  بالحصول  الهيئة  موظفو   �قوم  ك�ف 8 ن (  الخ�ب )  الداخليني ن  لمبادرات  الالزمة  والمساعدة  والخارجيني
 والتحد�ث؟ اإلصالح

 مقار�ة  تفاص�ل  ع�  والعكس)  القمة  إ�   القاعدة  من(  الجميع  إطالع  لضمان  بها   المعمول   االتصال  آل�ات  �ي   ما  9
 والتحد�ث؟ اإلصالح

ن  أن تضمنون هل 10 مون والتحد�ث اإلصالح برنامج بمل��ة قوي ب�حساس يتمتعون الموظفني ن  تجاهه؟ و�ل�ت

،  المصلحة  أصحاب  من  النشطة  المشاركة  لضمان  المتخذة  المبادرات  �ي   ما  11 ن ي   بما   الرئ�سيني
 الخاص  القطاع  ذلك  �ن

ي   األخرى،  الحكوم�ة  والوكاالت 
ا�هم   مثل  المجال،  هذا   �ن ي   إ�ش

،  اإلصالح  خطة  �ن ي ات��ب  اإلصالح  وخطة  االس�ت
 الخ؟ والتحد�ث، اإلصالحات وس�اسة والتحد�ث،

اك   استشارة  تمت   هل 12 ،   المصلحة  أصحاب  و��ش ن ي   بما   الرئ�سيني
ي   الخاص،  القطاع  ذلك   �ن

ي   اإلصالح  عمل�ة  �ن
 مرحلة  �ن

، مبكرة  ذلك؟ تحقق وك�ف جدا�

ي  أخرى؟ حكوم�ة وكاالت  استشارة تمت هل 13
كة؟ األ�شطة مجاالت  تبس�ط تم ك�ف  بنعم، اإلجابة حالة و�ن   المش�ت

 اإلصالحات؟ تنف�ذ  بعد  المصلحة أصحاب من الراجعة التغذ�ة  ع� للحصول بها  المعمول اآلل�ة �ي  ما  14

ي  الهيئة أخذت هل 15
ن  التوازن االعتبار  �ن ن  بني ن  مجموعة وتن�ع الجنسني ي  المشاركني

اك س�اق �ن  المصلحة؟  أصحاب إ�ش

 
�
ن  األداء ق�اس رابعا ك�ي  النتائج ع� بال�ت

ي  األداء أهداف وضع يتم ك�ف 16
 اإلصالحات؟ تنف�ذ  بعد  األساس�ة الجمرك�ة العمل�ات �ن

ن  تحقيق لضمان القائمة العمل�ات مراجعة آل�ات �ي  ما  17  المتواصل؟  التحسني

ي  تق��م هناك هل فمثً�، والتحد�ث؟  اإلصالح برامج ق�اس يتم ك�ف 18  الفعال�ة  حققت اإلصالحات أن لضمان خار�ب
 التكلفة؟ وكفاءة

 المصلحة؟  أصحاب �شمل خارج�ة لمراجعة األداء إدارة تخضع هل 19

 
�
ات ممارسات تبادل خامسا  والتحد�ث  اإلصالح وخ�ب

ي   الهيئة  عل�ه  اعتمدت  الذي  األساس  ما  20
 منظمة  من  التشخ�ص  نموذج   مثل  والتحد�ث،  اإلصالحات  عمل�ة  تط��ر   �ن

 بالقدرات؟  يتعلق ف�ما  الهيئة احت�اجات بتقي�م الخاص العالم�ة التجارة منظمة نموذج أو  العالم�ة، الجمارك

 المعدلة،  كيوتو   اتفاق�ة مث�ً ( عليها  متفق دول�ة وصكوك معاي�ي  اعتماد  ع� والتحد�ث اإلصالحات  برنامج يركز  هل 21
 الخ)؟  ،SAFE معاي�ي  و�طار 

 األخرى  الهيئات  مع  المرجع�ة  المقارنة  إجراء  من  للتمكن  دول�ة  منصة  ع�  والتحد�ث  اإلصالحات  نتائج  تقاسم  تم  هل 22
ي   مماثلة؟  وتحد�ث إصالح بمبادرات اضطلعت اليت

 

  



    

 

 

124     

 الرئ��ي  العامل

 والتحق�قات  التدقيق -٦

 

:  ما  ع� المعدل أروشا  إعالن ينص  ��ي

ي   الفساد   ومكافحة  منع  جهود   �سه�ل  �مكن
 والرقابة،   للرصد   المناسبة   اآلل�ات  من  متنوعة  مجموعة  تطبيق  خالل  من  الجمارك  �ن

،  التحقق  برامج  مثل ي   والتدقيق  الداخ�ي  القضائ�ة،  والمالحقات  للتحق�قات  وأنظمة  وخارج�ة،  داخل�ة  جهات  بواسطة  المحاسيب
ورة  مع ن   معقو�ً   توازنا�   األنظمة  هذە  تحقق  أن  �ن ات�ج�ات  بني  نزاهة   مست��ات  بل�غ  ع�  التشجيع  إ�   الرام�ة  اإل�جاب�ة   االس�ت

ات�ج�ات  عال�ة، ن   وتأد�ب  الفساد   حاالت   عن  ال�شف  بغرض   المعّدة  القمع�ة  واالس�ت ن   الموظفني   مالحقتهم   أو   فيها   المتورطني
ي   �شجيع  و�جب.  قضائ�ا� 

  لألخالق�ات   المخالفة  أو   الفاسدة،  األ�شطة  عن اإلبالغ  ع�  الجمهور   وعامة  والعمالء  الجمارك موظ�ن
ة  القب�ل  هذا   من  معلومات  ورود   عند   �جب  كما   القانون،  أو   الحما�ة   توف�ي   مع  ودقيق،  وكامل  فوري  �شكل   فيها   بالتحقيق   المبا�ش

 إجراء  الظروف  اقتضت  إذا   الفساد   لمكافحة  مستقلة  جهات  إ�   االلتجاء  إمكان�ة  توف�ي   كذلك  و�جب.  المعلومات  لمصادر 
�ا�  الفساد  كان  إذا  أو  ومعقدة، موسعة تحق�قات ي  مست�ش

 . المعن�ة اإلدارة �ن

 

 المرجع�ة القائمة 

 الداخل�ة الرقابة تع��ز  أو�ً 

ي  للتحقيق الداخل�ة الشؤون أو  الداخل�ة للرقابة وحدة أ�شأتم هل 1
 المخالفات؟ �ن

ي  اإلطار  هو  ما  2
 الداخل�ة؟  الرقابة واختصاصات مسؤول�ات �حدد  الذي القانوين

 الداخل�ة؟  الرقابة استقالل�ة لضمان القائمة اآلل�ات �ي  ما  3

 
�
 الفساد مخاطر  إدارة ثان�ا

 الفاسدة؟  الممارسات لمخاطر  المعرضة التشغ�ل�ة المجاالت  لتحد�د  الفساد  مخاطر  تقي�م �جري ك�ف 4

 الفساد؟  مخاطر  لتقي�م المطبقة التقن�ات و/أو  األدوات �ي  ما  5

 تدر�بهم؟ يتم وك�ف الج�د؟ التدر�ب ع� الفساد  مخاطر  إدارة مهام عن المسؤولون الموظفون حصل هل 6

 
�
 والتحق�قات  ال�شف ثالثا

  المحققون يتل�ت  هل 7
�
 واالستجوابات؟ المقابالت إجراء تقن�ات ع� تدر�با

 التحق�قات؟  إلجراء الالزمة القانون�ة بالصالح�ات المحققون يتمتع هل 8

ات�ج�ات ضمن التحق�قات خالصة أدمجت هل 9   والتدر�ب؟ الوقا�ة اس�ت

رات  توفرت   إذا   المستقلة  الفساد   مكافحة  أو   التحقيق  سلطات  مع  التواصل  إمكان�ة  تتاح  هل 10  تحق�قات  إلجراء  م�ب
  معقدة؟ أو  النطاق واسعة

ن  الالزم التباعد  ع� �حافظ بأسلوب التحق�قات تجرى هل 11 ن  بني ؟ المحققني ن   والموظفني

ة طوال المنصفة اإلجراءات مقتض�ات ترا� هل 12  التحقيق؟ ف�ت

ي  تطب�قها  �مكن رسم�ة تأديب�ة إجراءات تتوفر  هل 13
 التحق�قات؟  نتائج ضوء �ن

؟   وفرص  الضعف  ونقاط  السائدة   االتجاهات  لتحد�د   التحق�قات  من  المستمدة  الب�انات  تحل�ل  يتم  هل 14 ن  التحسني
 الخ) االتجاهات، وتحل�ل التدقيق، وعمل�ات التحق�قات، نتائج حول الدور�ة التقار�ر  مثً�،(
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�
ن  وحما�ة المخالفات كشف رابعا  عنها  المبلغني

�عات  تتوفر   هل 15 ي   المخالفات؟  عن   اإلبالغ  لتسه�ل  و�جراءات  وس�اسات   ��ش
  �سمح  هل  بنعم،  اإلجابة  حالة  و�ن

�عات   اله��ة؟ كشف  دون المخالفات عن باإلبالغ الت�ش

�عات  هل 16 ن   �سهولة  متاحة  واإلجراءات  والس�اسات  الت�ش  توع�ة  يتم  وهل  والجمهور؟  المصلحة  وأصحاب  للموظفني
ن   المخالفات؟  عن باإلبالغ يتعلق ف�ما  بمسؤول�اتهم الموظفني

 االنتقام؟  من بالحما�ة �ح�ن  وهل ��ته تصان فهل مخالفة،  عن الموظف أبلغ إذا  17

ي   المخالفات  عن  باإلبالغ   ملزمون  الموظفون  هل 18
؟  أو   االشتباە  حالة  �ن ن ي   ال�قني

 الموظفون   فهل  بنعم،  اإلجابة  حالة  �ن
 اإللزام؟  بهذا  درا�ة ع�

ي   وتف��ضه  مستقل  ثالث  طرف  تحد�د   تم  هل 19
ن   بتعرض  المتعلقة  الشكاوى  بتل�ت  كنت�جة  مجحفة   لمعاملة  الموظفني

ة ة غ�ي  أو  مبا�ش  المخالفات؟ عن باإلبالغ لق�امهم مبا�ش

ن   آل�ات  تتوفر   هل 20 ي   المخالفات؟  عن  لإلبالغ  الجمهور   وعامة  المصلحة  وأصحاب  والعمالء  للموظفني
 اإلجابة   حالة  �ن

 مالئم؟  �شكل بها  التع��ف يتم هل بنعم،

؟ ضد  الشكاوى إلدارة  نظام هناك هل 21 ن  الموظفني

 
�
 الداخ�ي  التدقيق خامسا

 دوري؟  أو  سنوي أساس ع� بالهيئة الداخ�ي  للتدقيق خطة وضع يتم هل 22

 التحق�قات  مجال  عن  مستقل  الف��ق  وهل  مؤهل؟  ف��ق  بواسطة  الداخ�ي   التدقيق  عمل�ات  إجراء  يتم  هل 23
 والتفت�ش؟ 

؟  ع� قائمة منهج�ة مقار�ة باستخدام الداخ�ي  التدقيق عمل�ات إجراء يتم هل 24 ن اهني  ال�ب

؟  التدقيق  نتائج  ع�  بناء  تصح�ح�ة  عمل  خطط  وضع  يتم  هل 25 ي   الداخ�ي
  متابعة   تتم  ك�ف  بنعم،  اإلجابة   حالة  و�ن

 التنف�ذ؟ 

 
�
ي  التدقيق سادسا  الخار�ب

ي   تعاون  عالقة  توجد   هل 26
ن   العمل  �ن ؟  والتدقيق  الداخ�ي   التدقيق  بني ي ي   الخار�ب

تيبات   �ي   فما   بنعم،  اإلجابة  حالة  �ن  ال�ت
ي  المتبعة

 ذلك؟ �ن

؟ التدقيق تكرار  معدل هو  ما  27 ي  الخار�ب

ي   العامة  الخالصات  طب�عة  ما  28 ي   التدقيق  إليها   توصل   اليت ي   الخار�ب
 هل   التنف�ذ؟  متابعة  تتم  وك�ف   تقار�رە،  أحدث  �ن

 مماثلة؟  حاالت  وق�ع لمنع الحقة تداب�ي  الهيئة اتخذت

ي   التدقيق  عمل�ات  من  المستخلصة  النتائج  تحل�ل  �جري  وهل 29 ات�ج�ة  ضمن  و�دراجها   الخار�ب اهة  اس�ت ن  الشاملة   ال�ن
 الوقائ�ة؟  التداب�ي  إلنفاذ  للهيئة
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 الرئ��ي  العامل

 السلوك مدونة -٧

 

:  ما  ع� المعدل أروشا  إعالن ينص   ��ي

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

ورة  مع  الجمارك،  موظ�ن ي   السار�ة  الجزاءات  ع�  المدونة  تنص  أن  �ن
 حالة   �ن

�ع�ة اإلدار�ة باألحكام وتدع�مها  االنتها�ات خطورة  مع للتناسب الجزاءات تط��ــــع مراعاة  مع مخالفتها،  . الالزمة والت�ش

 

 المرجع�ة القائمة 

 السلوك  مدونة إ�شاء أو�ً 

 رسم�ة؟  سلوك مدونة الهيئة لدى هل 1

ي   السلوك  مدونة  تط��ر   تم  هل 2 ن   األخرى  الحكوم�ة  والوكاالت   العمالء  مع   بالتشاور   الهيئة  وضعتها   اليت  ع�  والموظفني
 المست��ات؟ جميع

ن   ع�  ي��   بما   المدونة  أحكام  مختلف  لتوضيح  العمل�ة  األمثلة  من  مجموعة  السلوك  مدونة   تضم  هل 3  فهمها؟   الموظفني

 
�
 السلوك  لمدونة والمستمرة الدور�ة المراجعة ثان�ا

 دوري؟ �شكل السلوك مدونة مراجعة تجري هل 4

ة �ي  ما  5  الدور�ة؟  المراجعة وت�ي

 
�
ات�ج�ة   ثالثا  التنف�ذ اس�ت

ام أ)  ن  والق�ادات  المدراء  ال�ت

 مدونة  أحكام  مع  المتسق  النموذج  بالسلوك  تمسكهم  اآلخ��ن  المدراء  وجميع  العل�ا   اإلدارة  ف��ق  أعضاء  �ظهر   هل 6
 السلوك؟ 

فون يتخذ  هل 7 ي   المناسبة التداب�ي  والمدراء الم�ش
ن  انتهاك حالة �ن  السلوك؟  لمدونة الموظفني

 السلوك  بمدونة والتع��ف التوع�ة ب)

ن   جميع  من   �طلب  هل 8 امات   من  تمل�ه  وما   أحكامها   وفهموا   المدونة  طالعوا   بأنهم  إقرار   ع�  التوقيع  الموظفني ن  ال�ت
 ومسؤول�ات؟ 

ن  جميع  تدر�ب يتم هل 9 ن  الجدد  الموظفني  السلوك؟ مدونة تطبيق ع� والحاليني

؟ لجميع �سهولة  السلوك  مدونة تتاح هل 10 ن  الموظفني

ي   القواعد   ع�   التعرف  بغرض  إليها   للرج�ع  الخارج�ة  للجهات  السلوك  مدونة   تتاح  هل 11  مثل   الموظفون،  لها   �خضع  اليت
 الهدا�ا؟ قبول ع� قدرتهم تقي�د 

ن  العق��ات نظام ج)   للمخالفني

�عات ضمن متوفرة السلوك مدونة مخالفة لحاالت  الفعالة التأديب�ة التداب�ي  هل 12  ومعمول العام القطاع  أو  الجمارك ��ش
 بها؟
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ن  بها  المعمول اآلل�ات �ي  ما  13 ن  لتمكني  السلوك؟  لمدونة بها  المشتبه االنتها�ات عن اإلبالغ من الموظفني

ي  للتحقيق بها  المعمول اإلجراءات �ي  ما  14
 السلوك؟ لمدونة فيها  المشتبه أو  المزعومة االنتها�ات �ن

ي  النظر  تم هل 15
ات�ج�ة عنا�  اشتمال جدوى  �ن اهة اس�ت ن  للمدونة؟ الطف�فة االنتها�ات عن المحدود  العفو  ع� ال�ن

 

 

 الرئ��ي  العامل

�ة الموارد  إدارة -٨  الب�ش

 

:  ما  ع� المعدل أروشا  إعالن ينص   ��ي

�ة  الموارد   إلدارة  سل�مة  وممارسات  مبادئ  تطبيق  يؤدي ي   رئ�س�ا�   دورا�   الب�ش
ي   الفساد   مكافحة  �ن

 ممارسات   وتتضمن.  الجمارك  �ن
�ة الموارد  إدارة ي  الب�ش :  ما  واجتثاثه الجمـارك فـي  الفسـاد  مكافحة فـي جدواها  أثبتت اليت    ��ي

ي  منح ‒
ها  األجور  الجمارك موظ�ن وط المكافآت من وغ�ي ي  العمل و�ش   . الئقة مع�شة مست��ات لهم تكفل اليت

ن  ‒ ن   واستبقاء تعيني  . مستقب�ً  بها  يتمسكوا  أن و�رجح عال�ة نزاهة  بمعاي�ي  يتحلوا  الذين الموظفني
ن  اخت�ـار  إجراءات أن مـن التأ�ـد  ‒ ن  من تخلو  وترقيتهم الموظفني  . الجدارة أسـاس علـى وتقوم والمحسـ���ة التح�ي
ن   توز�ــــع   قرارات  أن  من  التأ�د  ‒ ن   ونقلهم  وتناو�ــهم  الموظفني ورة  ترا�ي   المناصب  بني  الموظف  بقاء   فرص  تقل�ص   �ن

ات  الجمر�ي  ي  مطولة لف�ت
 . حساسة مناصب �ن

ن   المهنـي  والتطـ��ر   التـدر�ب  تـوف�ي  ‒ ي   ال�افيني
تهم   وطـوال  تعي�ـنهم  عنـد   الجمـارك  لمـوظ�ن   العمل   أجل  من  المهن�ـة  مس�ي

 . وتع��زها  العال�ة  والمهن�ة األخالق�ة المعاي�ي  �شجيع ع�  متواصل �شكل
ي   �سهم   األداء  وتق�ــ�م  إلدارة  مناسبة  نظم  تطبيق ‒

 مســت��ات  أع�  بل�غ  ع�  و�شجع  الســل�مة  الممارســات  تدع�م  �ن
اهــة ن  . والمهن�ة الشخص�ة ال�ن

 
 المرجع�ة القائمة 

وط  األجور  أو�ً   العمل  و�ش

ن   أجور   مست��ات  هل 1 ي   مماثلة  وظائف  أجور   تناهز   الموظفني
ن   �ن  أجرا�   الموظفون  يتل�ت   هل  والخاص؟  العام  القطاعني

ي  مستوى ع� للمحافظة �كفيهم  مالئم؟ مع��ش

ة؟ بديون الموظف كاهل  إثقال دالئل عن لل�شف آل�ات  تتوفر  هل 2  اآلل�ات؟ هذە �ي  وما  خط�ي

  غ�ي   بمكافآت  للتوص�ة  الالزم  الصالح�ات  مستوى  ما   عادل؟  �شكل  �دار   وهل  نقد�ة؟  غ�ي   مكافآت  نظام  هناك   هل 3
   للمراقبة؟ ذلك �خضع وهل نقد�ة؟

ن   لجميع  مكافآت  نظام  هناك   هل 4 ف  ال   المكافآت  أن  أم  عال�ة،  أداء  معاي�ي   �حققون  الذين  الموظفني  بعدد   سوى  تع�ت
ن  من قل�ل ي  الموظفني

 محددة؟  مناصب �ن

وط  ترا� هل التقاعد؟ معاشات و/أو  واإلسكان الصح�ة للرعا�ة برنامج هناك هل 5 ؟  والسالمة  الصحة �ش ن  للموظفني

 
�
ق�ة واالخت�ار  التوظ�ف ثان�ا  وال�ت

 بدقة؟  ترا� وهل الشاغرة الوظائف لجميع االخت�ار  معاي�ي  ��ش  يتم هل 6

 بالوظ�فة؟  الخاصة التقن�ة وال�فاءات المعارف إ�   باإلضافة العال�ة األخالق�ة المعاي�ي  ع� االخت�ار  معاي�ي  تركز  هل 7
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ن  عمل�ة �ستند  هل 8  الجدارة؟ إ�  واالخت�ار  التعيني

 فورا�؟ بالنتائج يبلغوا  وهل االخت�ار  بعمل�ة درا�ة ع�  المرشحون هل 9

ن  تتوفر  هل 10 ي  للطعن وشفافة  واضحة إجراءات للموظفني
 االخت�ار؟ عمل�ة نتائج �ن

ن   التوازن  يرا�ي   بما   لجان  أعضاء  �ختار   وهل  الح�اد؟  تضمن  بط��قة  االخت�ار   لجان  تتشكل  هل 11 ن   بني  والتن�ع   الجنسني
ي  والتخصص

�ة؟  الموارد  إدارة من عضو  ع� اللجنة �شتمل هل المختلفة؟ العمل مجاالت  �ن  الب�ش

ن   �خضع  هل 12 ي   للتدقيق  الجدد   الموظفني ي   �شكل  الخار�ب طة،  وتح��ات  الخلف�ات،  تحري  مثل  روتيين  وفحص   ال�ش
نك�ات)؟  وتدقيق  السابقة،   التوظ�ف  سجالت    التحقق  يتم  هل  التوظ�ف؟  قبل  ذلك  ينجز   هل  ال�ت

�
نك�ات  من  دائما  ال�ت

 والمؤهالت؟

ي   يتم   مدى  أي  إ�  13
ن   �جوز   هل  المصالح؟  تضارب  عن  التغا�ن ي   العمل  للمسؤولني

ي   أخرى؟  وظائف  �ن
 اإلجابة  حالة  و�ن

ن  فهل بنعم،  بذلك؟  مسبقة  موافقة ع� الحصول عليهم يتعني

ي   اإلفصاح  آل�ات  تتاح  هل 14
ي   المصالح؟  تضارب   احتمال   حالة  �ن

ن   تع��ف  يتم  ك�ف  بنعم،  اإلجابة  حالة  و�ن  بها؟   الموظفني

ن  تقي�م �جري هل 15 ن  المسؤولني ق�ة  المرشحني  الفساد  منع عن المسؤول�ة لتحمل واستعدادهم الجدارة أساس ع� لل�ت
اهة؟ وتع��ز  ن  ال�ن

 
�
ي  الن�ش  ثالثا

 والنقل والتناوب الم�داين

ات  للفساد   معرضة  مناصب  شغل  من  الموظفون  �منع  هل 16 ؟   تناوب  أو   نقل  معدل  هو   ما   مطولة؟  زمن�ة  لف�ت ن  الموظفني

وط  من  التناوب/النقل  وهل  واضحة؟  بالتناوب  المعن�ة  اإلرشادات  هل 17 ي   الخدمة  �ش    الموظفون   �فهمها   اليت
�
  فهما

؟ 
�
 واضحا

ي  النظر  تم هل 18
 التقن�ة؟  للوظائف منفصلة تناوب خطة وضع  �ن

اف  قائمة  آل�ات  هناك  هل 19 ن   تناوب  ع�  لإل�ش ات  ع�  الموظفني ن   من  العمل�ة  هذە  تخلو   هل  منتظمة؟  ف�ت  التح�ي
 والمحس���ة؟ 

ن   لتوز�ــــع  فرصة  الحوسبة  تتيح  هل 20    الموظفني
�
 يوزع  هل  التفت�ش)؟  عمل�ات  مث�ً (  محددة  وظائف  ألداء  عشوائ�ا

،  أساس  ع�  والتفت�ش  والفحص  التدقيق  ز�ارات  مهام  ع�  الموظفون ي
  صناعات   أو   بضائع  أساس  ع�  ول�س  عشوايئ

 معينة؟ أقال�م أو 

ي  21
  ه��ة   عن  المعلومات  لحجب  آل�ات  توجد   هل  والبضائع،  الركاب  مراقبة  نقاط  مثل  الجمهور،  مع  التفاعل  نقاط  �ن

ن  ي  معينة وظائف سيؤدون الذين المسؤولني
؟  بها  العلم لمنع محددة مواع�د  �ن

�
 مسبقا

ن  الفصل  يتم  هل 22 ي   المهام  بني
 السداد   معامالت  يبدأ  أن  واحد   لمسؤول  �مكن  هل  فمثً�،  للفساد؟  المعرضة  المناطق  �ن

ها  و�فحصها  ن  بمفردە؟  و�ج�ي

وط  توفر   الهيئة  تضمن  هل 23 ورة؟  دعت  إذا   بعد   عن  أعمالهم  الموظفون  ليؤدي  الالزمة  ال�ش ن   هل  ال�ن   ع�   يتعني
وط  تلب�ة  الموظف ي   التداب�ي   �ي   وما   معينة؟  معدات  إ�   �حتاج  وهل  بعد؟  عن  للعمل  تؤهله  محددة  �ش  تتخذها   اليت

 التسه�الت؟ لهذە المخالف االستخدام احتماالت  لدرء الهيئة

ن   بحما�ة  ال�ف�لة  المعدات  تتوفر   هل 24   و�شكل   الخ)؟  والقفازات  األقنعة(  الجمهور   مع  التفاعل  نقاط  عند   الموظفني
ن  وسالمة صحة المؤسسة تضع هل عام، ي  رفاههم عن وماذا  أول��اتها؟ ضمن الموظفني

؟ البدين  والعق�ي

 
�
ي  والتط��ر  التدر�ب رابعا

 المهين

ن   الهيئة   توفر   هل 25 ي   التدر�ب  للموظفني ،  المهين ي   والتدر�ب  النظا�ي   العامة   المهارات  �غ�ي   بما   العمل،  أثناء  المنه�ب
 سواء؟  حد  ع� والتخصص�ة



    

 

 

129     

اهة  رسالة  النظام�ة  التدر�ب  دورات  كل  تغ�ي   هل 26 ن   من  المتوقعة   السلوك  معاي�ي   ع�  يركز   وهل  الفساد،  ومكافحة  ال�ن
؟  جميع ن ن   التمه�دي  التدر�ب  �شمل  هل  المسؤولني اهة  مبادئ  الجدد   للموظفني ن ي   المعتمدة  السلوك  ومدونة  ال�ن

  �ن
 المؤسسة؟

ي   التعاقب  لتخط�ط  برنامج  يتوفر   هل 27
ي   الهيئة  إفراط  عدم  ضمان  أجل  من  الوظ��ن

 من  محدود   عدد   ع�  االعتماد   �ن
ن  ؟ المسؤولني ن  الرئ�سيني

 منتظم؟  لتقي�م التدر�ب فعال�ة تخضع هل 28

 األفراد؟ وأداء الوظ�فة احت�اجات ع� �عتمد  أم األفراد، من مختارة لمجموعة التدر�ب يتوفر  هل 29

 
�
 األداء إدارة/تقي�م خامسا

 وتقي�مه؟  األداء إلدارة وشفاف واضح نظام الهيئة لدى هل 30

 محوسب)؟ ( آ�ي  نظام نتائج ع� التقي�م نظام �عتمد  هل 31

 بانتظام؟  ومراجعته رصدە و�تم عادل �شكل النظام �دار  هل 32

ن   دون  تطب�قه  و�مكن  عادل  المكافآت  نظام  هل  األداء؟  تقي�م  بنظام  مرتبط  مكافآت  نظام  هناك  هل 33  أصحاب  ع�  تمي�ي
هنون الذين المرتفع األداء   ي�ب

�
 عال�ة؟  أخالق�ة بمعاي�ي  تمسكهم ع� أ�ضا

اهة مست��ات عن ال�شف ع� تحد�دا�  األداء تقي�م  عمل�ة تركز  هل 34 ن  العال�ة؟  والمهن�ة الشخص�ة ال�ن

ي   الطعن  بفرصة  الموظفون  يتمتع  هل 35
 عمل�ة  وهل  تقي�مهم؟  جوانب  من  جانب  أي  مع  اختلفوا   إذا   أدائهم  تقي�م  �ن

 وشفافة؟  واضحة االستئناف

ي   �شط  دور   أداء  المدراء  من  �طلب  هل 36
؟  أداء  إدارة  عمل�ة  �ن ن ي   الموظفني

 وسبل  األدوات  �ي   ما   بنعم،  اإلجابة  حالة  و�ن
ي   المدراء لمعاونة  المتوفرة الدعم

  منتظم؟ أساس ع� األداء تقي�م �جرى وهل المهمة؟ هذە تنف�ذ  �ن

 

 

 الرئ��ي  العامل

 المؤسس�ة والثقافة المعن��ات -٩

 

:  ما  ع� المعدل أروشا  إعالن ينص  ��ي

ي   الفساد   احتماالت   ترتفع
ي   المؤسسات  �ن ي   اليت

ي   من  تعاين
،  العمـل  روح  وضعف  المعن��ـات  تدين  المـوظف  �شعر   ال   ح�ث  الجمـا�ي

از   بالفخر  ن ي   تمسك  احتماالت   تزداد   بينما   ذلك  الجمرك�ة،  إدارته  سمعة  تجاە  واالع�ت
اهـة  الجمـارك  مـوظ�ن ن ي   بال�ن

 عندما   عملهم  �ن
ي   المناسبة  الفـرص  لهم  وتتوفر   واإلنصاف،  بالعدالة  البشـ��ة  المـوارد   إدارة  وتعاملهم  العال�ة،  بالمعن��ـات  �حاطون

�ت  والتطـ��ر   لل�ت
ي  اك  و�نبغـي.  المهين ن   إ�ش ي   المست��ات  جميع  ع�  الموظفني

  من   مناسب  مستوى  تحمل  ع�  و�شج�عهم   الفساد   مكافحة  برنامج  �ن
 . إدارتهم نزاهة عن المسؤول�ة

 

 المرجع�ة القائمة 

ي  العل�ا  اإلدارة دور  أو�ً 
 المؤسس�ة  والثقافة المعن��ات تع��ز  �ن

ي  السائدة للثقافة دقيق وتقي�م واضح فهم العل�ا   اإلدارة لدى هل 1
 المؤسسة؟ �ن
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وع أي العل�ا  اإلدارة  تقود  هل 2 ي  السلوك لتع��ز  محدد  م�ش
؟ لدى المؤسس�ة والثقافة األخال�ت ن  الموظفني

ن  الواجب االهتمام العل�ا   اإلدارة تو�ي  هل 3 اهة مست��ات ع� للحفاظ �سعون الذين بالموظفني ن  العال�ة؟  ال�ن

 
�
 المؤسس�ة  الثقافة تقي�م ثان�ا

؟  وسلوك  المؤسس�ة  الثقافة  حول   العمالء  نظر   وجهات  لتقي�م  اتصال  آل�ة  هناك   هل 4 ن  تنف�ذ   يتم  وهل  الموظفني
ن  رأي استب�انات مثل المعن��ات، مستوى لق�اس أ�شطة حات؟ وتقد�م الراجعة التغذ�ة لجمع الموظفني  المق�ت

  الفساد؟  مخاطر  لخرائط ترس�م إجراء خالل من  الداخل�ة المخاطر  مجاالت  الهيئة حددت هل 5

 
�
 العال�ة  والمعن��ات المستدامة المؤسس�ة الثقافة تع��ز  ثالثا

ن  نزاهة مستوى يؤثر  ك�ف 6  ونقلهم؟ ترق�اتهم ع� الموظفني

ام الموظفون ينظر  هل 7  عال�ة؟  نزاهة بمست��ات تمسكهم �ظهرون الذين زمالئهم إ�  كب�ي   باح�ت

ن   �مكن  آل�ات  تتوفر   هل 8  المعن��ات  و/أو   بالثقافة  المتعلقة  القضا�ا   وحل  ومناقشة  إثارة  خاللها   من  للموظفني
ي  المؤسس�ة   الفساد؟ لمكافحة الهيئة  جهود  ع� تؤثر   اليت

ن   �مكن  هل 9 ن   خدمات  إ�   الوصول  للموظفني ن   متخصصني ي   النفس،  علماء  مثل(  مهنيني  األخالق�ات   واختصاصيي
ي  الشخص�ة الطب�عة ذات بالمسائل يتعلق ف�ما  المعتمدين)  المعن��ات؟ ع� تؤثر  اليت

ن   توع�ة  يتم  هل 10  الموظف   أبلغ  و�ذا   المخالفات؟  عن  لإلبالغ   اتباعها   عليهم  الواجب  واإلجراءات  بمسؤول�اتهم  الموظفني
 ��ته؟  تصان فهل مخالفة، عن

�عات هناك هل 11 ن  لحما�ة فعالة ��ش اهة؟ انتها�ات عن يبلغون الذين الموظفني ن  ال�ن

ن  �شجيع يتم هل 12  محتملة؟ أو  فعل�ة مصالح تضارب ألوضاع تعرضهم عن بأنفسهم ال�شف  ع� الموظفني

 ؟ المخالف السلوك لردع  كاف�ة  الفساد  ع� المفروضة العق��ات هل 13

 
�
اهة   ثقافة �شأن  والتدر�ب التوع�ة رابعا ن  ال�ن

ن   إل�ساب  مصمم  تدر�ب  أو   توع�ة  برنامج  هناك  هل 14   الموجودة   السيئة  والممارسات  للق�م  الصحيح  الفهم  الموظفني
ي 
ي   التدر�ب  توف�ي   يتم  هل  المؤسسة؟  �ن

ن   ال�ا�ن  وجه   ع�  ومسؤول�اتهم  أدوارهم  �عرفون  أنهم  ضمان  أجل  من  للموظفني
 الدقة؟ 

،  المدراء  تدر�ب  يتم  هل 15 ن ،  والمدراء  التنف�ذيني ن  ومعالجة   لتقي�م  المالئمة  باألدوات  وتزو�دهم  ودعمهم  المتوسطني
ي  الحاالت  اهة؟ نقص عن اإلبالغ فيها  يتم اليت ن ؟ أمام شفافة العمل�ة هذە هل ال�ن ن  الموظفني

 
�
 الجمارك صورة تع��ز  خامسا

ي   الجمارك  هيئة  جهود   عن  معلومات  ��ش   تم  هل 16
اهة  تع��ز   مجال  �ن ن ي   المؤسسة  داخل  ال�ن

 المختلفة   اإلعالم   وسائل  �ن
   الجمهور؟ تثق�ف  أجل من

ن  أن للجميع الواضح  من هل 17 ؟ الزي بارتداء �فخرون هل بمؤسستهم؟ فخورون العل�ا  واإلدارة الموظفني  الرس�ي

 
�
اهة لحما�ة السلوك�ة الجوانب سادسا ن  الجمرك�ة  ال�ن

ي  السلوك  بصائر  استخدام أهم�ة المؤسسة حددت هل 18
ن  مواقف تغي�ي  �ن  والعمالء؟ الموظفني

ي  المؤسسة تنظر  هل 19
ي  الرسم�ة والممارسات القواعد  ع� السلوك بصائر  تطبيق �ن  الجمارك؟ عمل تنظم اليت
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 الرئ��ي  العامل

 الخاص القطاع مع  العالقات -١٠

 

:  ما  ع� المعدل أروشا  إعالن ينص   ��ي

  ينبغـي   كما   والشفاف�ة،  المصارحة  ع�  وتقوم   مثمرة  تكون  الخـاص  القطـاع   مـع  عالقـات  تن�ي   أن  الجمرك�ـة  الهيئات  علـى   يتوجـب
 وتنف�ذ   وتحد�د   الفساد،  مشكلة  عن  والمساءلة  المسؤول�ة  من  مالئم  مستوى  قبول  ع�  المختلفة  العمالء  مجموعات  �شـجيع

ن   التفـاهم  لمـذكرات  و�مكن.  لها   عمل�ـة  حلـول ي   مف�ـدة  تكون  أن  االقتصاد   لقطاعات  الممثلة  والجهات  الجمـارك  بـني
  الصـدد،   هـذا   �ن

ي   السلوك  لقواعد   مـدونات  إعداد   من  االستفادة  �مكن  كما 
.  المطل��ة  المهنـي  السـلوك  معـاي�ي   ع�  بوضـ�ح  تنص  الخاص  القطاع  �ن

  �سه�ل   و�كرام�ات  الرشـاوى  دفع  عـن  العمـالء  مجموعـات  بردع  كف�لة  الفاسـد   السـلوك   ع�  العق��ـات  تكون  أن  �جب  كذلك
ي  سع�ا�  المعامالت

 . تفض�ل�ة معاملة لتل�ت

 

 المرجع�ة القائمة 

 للتعاون  قوي إطار  أو�ً 

ن   والعمالء   المصلحة  أصحاب  هم  من  لتحد�د   مطبقة  التسج�ل)  برامج  مثل(  آل�ات  لد�كم  هل 1 اف   المعنيني  واالع�ت
 وتعاونهم؟   دعمهم ا�تساب يتم ك�ف  بهم؟

ن  والتعاون واالتصاالت  التشاور  لت�س�ي  مناسبة آل�ات أ�شئت هل 2  العمالء؟ ومجموعات الهيئة بني

ن   التجار   مثل(  الرئ�س�ة  العمالء  مجموعات  شاركت  ك�ف 3 ن   والمخلصني  لمختلف   الممثلة  والجهات  الجمركيني
ي  الصناعات)

ات�ج�ات وضع �ن  الفساد؟  لمكافحة الهيئة اس�ت

 
�
 الخدمة جودة) ( مواثيق ثان�ا

ات�ج�ة هناك هل 4 و�ــــج وكذلك بالمعلومات مّدهم  تغ�ي  للعمالء مخصصة  اتصاالت  اس�ت  الهيئة؟  إلنجازات ال�ت

؟  �شكل  متاحة  خدمة  مواثيق  و/أو   معتمدة  أداء  معاي�ي   هناك  هل 5 ي ام  مدى  رصد   آل�ة  تعمل  وك�ف  علين ن  بهذە   االل�ت
  والمواثيق؟ المعاي�ي 

 تصورات   موض�ع  تناول  يتم  ك�ف  التشغ�ل؟  وفعال�ة  األداء  جودة  إزاء  تصوراتهم  لتقي�م  العمالء  استب�انات  تنفذ   هل 6
اهة ن ي  ال�ن

ة وما   االستب�انات؟ هذە  �ن  إجراؤها؟ وت�ي

 
�
اهة ع� التدر�ب ثالثا ن  الخاص  للقطاع ال�ن

  باإلجراءات   المعرفة  مثل   جوانب  �شمل  بما   الصناعات  تمث�ل  جهات  مع  للتعاون  رسم�ة  ترتيبات  الهيئة  وضعت  هل 7
 المتبادل؟ والتدر�ب المعلومات، وتبادل الجمرك�ة،

ي   الخاص  للقطاع  وتوع�ة  تدر�ب  دورات  تعقد   هل 8
اهة؟  مجال  �ن ن ي   ال�ن

ة  ما   بنعم،  اإلجابة  حالة  �ن  وك�ف   عقدها؟  وت�ي
ن  اخت�ار  يتم ي  المشاركني

   الدورات؟ هذە �ن

 المصلحة  أصحاب  ومنتد�ات  االستشار�ة،  المجموعات  مثل  المعلومات،  تبادل  أل�شطة  األخرى  األنواع  ما  9
 المتعددين)؟ 

 
�
كة العمل فرق رابعا  الفساد لمكافحة المش�ت

ك  للعمل  ه�كل�ات  أ�شئت  هل 10 ن   المش�ت ي   اآلل�ات  هذە  �ستخدم  ك�ف  الخاص؟   والقطاع  الجمارك  بني
ن   �ن ك�ي  ع�   ال�ت

اهة صون ن  الفساد؟  ومكافحة ال�ن
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ي   المجاالت   ع�  التعرف  أجل  من  المشا�ل  لتحل�ل  بها   معمول  آل�ة  هناك  هل 11  والتوصل   وا�شغاالت،  إشكال�ات  فيها   اليت
كة حلول إ�  اهة؟ منظور  تناول يتم ك�ف   ممكنة؟ مش�ت ن  ال�ن

 
�
 والمساءلة  اإلبالغ آل�ات خامسا

 عن   يبلغوا   ل�ي   �شط  �شكل  الم�ف�ة،  المؤسسات  مثل  الثالثة،  واألطراف  الجمهور   وعامة  العمالء  �شجيع   يتم  هل .12
 الفساد؟ محاوالت  أو  حاالت 

ي   الخط  مثل  الفساد،  عن  لإلبالغ  آل�ات  توجد   هل .13
  يتم  هل  الراجعة؟  والتغذ�ة  الشكاوى  نظام  أو   الساخن،  الهات�ن

و�ــــج  المصلحة؟ أصحاب لدى منتظم �شكل اآلل�ات لهذە ال�ت

ي   المعلومات  ��ة  ع�  الحفاظ   لضمان  آل�ات   هناك  هل .14   هذە  تطبيق  يتم  وك�ف  الثالثة؟  واألطراف  العمالء  �قدمها   اليت
 اآلل�ات؟ 

ي  للتحقيق آل�ات توجد  هل .15
 ثالثة؟  أطراف من الهيئة إ�  المقدمة المعلومات �ن

 
�
ن  سادسا  االمتثال  ع� الخاص القطاع تحف�ي

ن   العمالء  �منح  وهل  الجمرك�ة؟  للوائح  العمالء  امتثال  مست��ات  وتقي�م  لرصد   آل�ات  توجد   هل .16   حوافزا�   الممتثلني
؟  االمتثال  لتع��ز   كمكافأة امج   �ي   ما   الطو�ي ؟  االمتثال  لتع��ز   المنفذة  ال�ب امج  هذە   هل  الطو�ي  وشفافة   نظام�ة  ال�ب
 �سهولة؟  ومتاحة

 تقي�م   عمل�ة  ضمن  المقصود   غ�ي   االنتهاك   وحاالت   الق�اس�ة  المهن�ة  للسلوك�ات  االمتثال  تقي�م  دمج  يتم  ك�ف .17
؟  االمتثال

�
 عموما

 
�
 الخاص للقطاع  السلوك مدونة سابعا

ي  للسلوك واضحة معاي�ي  تضع سلوك مدونات الهيئة اعتمدت هل 18  الخاص؟  القطاع من المطلوب المهين

ي   المتورطة  األطراف  جميع  مناسبة،  و�ط��قة  القانون�ة،  األحكام  تغ�ي   هل 19
 ع�  تقت�   أنها   أم  الفاسدة،  الممارسات  �ن

ي  تغط�ة
ن  الهيئة موظ�ن  فحسب؟ المتورطني

ي   التورط  ع�  العمالء  �عاقب   هل  للعمالء،  الممثلة  المجموعات  من  أعضاء  �شمل  فاسدة  ممارسات  ا�تشاف  عند  20
  �ن

ي  هل الفاسد؟ السلوك
 المستقبل�ة؟  االنتها�ات لردع النافذة العق��ات تك�ن

ن   �شتمل  هل 21 ي   المتورطة  الخاص  القطاع  أطراف   لمعاقبة  جزائ�ة  أحكام  ع�  الوطن�ة  القوانني
ي   الفساد؟  �ن

 اإلجابة   حالة  �ن
ي  فعالة األحكام هذە هل بنعم،

 تفض�ل�ة؟  معاملة ع� للحصول الس�ي  عن الخاص القطاع جهات ردع �ن
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اهة لتع��ز  الجما�ي  العمل ن  ال�ن

 الفساد بمكافحة المعن�ة الدولة هيئات مع التعاون -١

 المرجع�ة القائمة 

 الخارج�ة  الرقابة مع العالقة أو�ً 

 الحكوم�ة   الجهة  �ي   ما   والتوازنات"؟  "الضوابط  مفهوم  �دعم  بما   الداخل�ة  الرقابة  وحدة  ع�  خارج�ة  رقابة  هناك  هل 1
 بذلك؟  المناطة

ي   اإلطار   هو   ما  2
ن   العالقة  �حدد   الذي  القانوين  منع  بمسؤول�ات  المناطة  األخرى  الدولة  وهيئات  الداخل�ة  الرقابة  وحدة  بني

طة الفساد  مكافحة وكالة مثل( مرتكب�ه مقاضاة و/أو  الفساد   العام)؟  والمد�ي  التحق�قات ومكتب وال�ش

 خارج�ة   جهات  إ�   القض�ة  ب�حالة  ملزمة  تصبح  الداخل�ة  الرقابة  وحدة  فإن   المخالفة  تجاوزتها   إذا   عتبة  حد   هناك  هل 3
ة  الوحدة   كانت  سواء  وذلك  مرتكب�ه)،  مقاضاة  و/أو   الفساد   منع  بمسؤول�ات  المكلفة  األخرى  الدولة  هيئات  مثل(  نظ�ي
ي  تحقق

 بها؟ أبلغت مجرد  أو  بالفعل القض�ة �ن

 
�
 التعاون  فرص ثان�ا

ن   المتبادلة  المعلومات  طب�عة  �ي   ما  4  مرتكب�ه؟  مقاضاة  و/أو   الفساد   منع  عن  المسؤولة  األخرى  الدولة  وهيئات  الجمارك  بني
 الغرض؟ لهذا  المستخدمة القنوات �ي  ما 

 استخبارات   أو   معلومات  ع�  المعن�ة  الخارج�ة  الرقابة  وكاالت   من  للحصول  بنشاط  الداخل�ة  الرقابة  وحدة  �س�  هل 5
  تنف�ذها؟ و/أو  التحق�قات بتخط�ط يتعلق ف�ما 

ي  المعلومات طب�عة ما  6   اليت
�
 الخارج�ة؟ الرقابة وكاالت  مع الجمارك تتبادلها  ما  غالبا

 
�
 التعاون تنف�ذ  ثالثا

 ن�ع  ما   مرتكب�ه؟  مقاضاة  و/أو   الفساد   منع  عن  المسؤولة  األخرى  الدولة  هيئات  مع  رسم�ة  ترتيبات  الهيئة  تعتمد   هل 7
تيبات هذە  الخ)؟ المشورة،  والمراقبة، الرصد ( بالجمارك عالقتها  طب�عة وما  ال�ت

كة األ�شطة ن�ع ما  8 ي  المش�ت  الخارج�ة؟ الرقابة وكاالت  مع عادة تنفذ  اليت

 خطط  ب�عداد   يتعلق  ف�ما   الصلة  ذات  الخارج�ة  الرقابة  وكاالت   من  مدخالت  ع�  الداخل�ة  الرقابة  وحدة  تحصل  هل 9
 الداخل�ة؟ الرقابة أو  التدقيق عمل�ات

   الهيئة  قامت  هل 10
�
ن   رسم�ا   جهة  باعتبارها   الخارج�ة  الرقابة  وكاالت   مع  بالتعامل  مكلفة  محددة  وحدات  أو   وحدة  بتعيني

ي   المختصة  االتصال
ي   الوكاالت   �ي   وما   بذلك،  المكلفة  الوحدات  أو   الوحدة  �ي   ما   الهيئة؟  �ن   الروابط؟   هذە  معها   تق�م  اليت

 

اهة لتع��ز  الجما�ي  العمل ن  ال�ن

ن  التعاون -٢  الجمارك هيئات  بني

 المرجع�ة القائمة 

ي  الهيئة �شارك هل 1
اهة الفرع�ة اللجنة اجتماعات �ن ن  العالم�ة؟  الجمارك لمنظمة التابعة لل�ن

اهة موض�ع حول الجد�دة األبحاث بتشجيع الهيئة تقوم هل 2 ن  الفساد؟  ومكافحة ال�ن
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ي   األعضاء  األخرى  الهيئات  لدى  المتوفرة   والمعارف  المعلومات  من  للتعلم  بها   معمول  آل�ات  الهيئة  لدى  هل 3
 منظمة   �ن

 العالم�ة؟  الجمارك

ي   التبادل  �شأن  تفاهم  مذكرات  الهيئة  وقعت  هل 4
وين ي   األعضاء  األخرى  الجمارك  هيئات  مع  )EDI(  للب�انات  اإلل��ت

 �ن
 العالم�ة؟  الجمارك منظمة

ي  التحق�قات ع� المتبادل للتعاون إ�شاؤها  تم آل�ات الهيئة لدى هل 5
؟ االحت�ال قضا�ا  �ن  الدو�ي

اهة لالرتقاء تحد�دا�  وذلك معينة، وحدة إ�  الجمر�ي  التعاون مهمة الهيئة أسندت هل 6 ن  تع��زها؟  وجهود  بال�ن

 

اهة لتع��ز  الجما�ي  العمل ن  ال�ن

 االجتما�ي  التواصل وشبكات اإلعالم -٣

 المرجع�ة القائمة 

؟ التواصل وشبكات باإلعالم خاصة س�اسة الهيئة اعتمدت هل 1  االجتما�ي

اهة بالفساد  المتعلقة األخبار  مع التعامل يتم ك�ف 2 ن ي  وال�ن
 الهيئة؟  �ن

؟ التواصل شبكات ع�  )Handle(  مستخدم اسم الهيئة  تملك هل 3  االجتما�ي

ي  والمعلومات الجمهور  لتناسب االجتما�ي  التواصل شبكات ع� االسماء هذە تحد�ث يتم هل 4  �طلبونها؟ اليت

ي  متخصصة وحدة لديها  الهيئة هل 5
 االتصاالت؟  مجال �ن

  الهيئة عينت هل 6
�
ي  موظفا

 اإلعالم؟  وسائل مع االتصال)  نقطة( الدائم المنسق دور  �ن

ن  هل 7 ي  إعال�ي  منسق عني
ي  أم فقط، الرئ��ي  المقر/المكتب �ن

 الم�دان�ة؟  المكاتب جميع �ن

ي  الهيئة �ساهم هل 8
ة �ن اهة؟ عن العالم�ة الجمارك منظمة ��ش ن  ال�ن

ي  فض� ممارسات لديها  الهيئة هل 9
اهة مجال �ن ن  المصلحة؟ أصحاب مع تبادلها  و�ستطيع ال�ن

 

 

ن  المساواة ن  بني اهة والتن�ع الجنسني ن  وال�ن

 المرجع�ة القائمة 

ن والتن�ع؟ 1 ن الجنسني  هل تعتمد الهيئة س�اسة �شأن المساواة بني

ي هيئتكم، مثل مدونة هل تعتمد   2
ي س�اسات أخرى موثقة �ن

الهيئة س�اسة لمنع التحرش، أم أن هذە المسألة مدرجة �ن
 السلوك؟ 

ي هيئتكم، مثل مدونة  3
ي س�اسات أخرى موثقة �ن

، أم أن هذە المسألة مدرجة �ن ن التمي�ي هل تعتمد الهيئة س�اسة لمنع 
 السلوك؟ 

ي الهيئ 4
؟ هل تتعامل مدونة السلوك المعتمدة �ن ن  ة مع مسألة التحرش والتمي�ي

ي الهيئة ككل عن  (هل تضم الهيئة جهة   5
وحدة أو ف��ق عمل أو مسؤول/مسؤولون) مكرسة لتو�ي المسؤول�ة الشاملة �ن

؟  ، وضمان التنف�ذ والرصد والتق��م لهذە التداب�ي ن ن الجنسني  تنسيق التداب�ي المتعلقة بالمساواة بني
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مصنفة حسب ن�ع الجنس، و��انات عن جوانب التن�ع األخرى، من أجل ال�شف عن  هل تقوم الهيئة بتجميع ب�انات   6
الب�انات حسب المنصب والرتبة، ودورات   ي مجاالت مثل التوظ�ف، وذلك بتصن�ف 

الثغرات المحتملة ومعالجتها �ن
، الخ؟ ن  التدر�ب للموظفني

ي  7
ن ع� الوظائف �ن ي المناصب المتوسطة ومناصب اإلدارة العل�ا؟ما �ي النسبة اإلجمال�ة لتوز�ــــع الجنسني

 هيئتكم، �ن

ي س�اسات الهيئة الخاصة باالتصاالت، وذلك عمً�   8
ن والتن�ع �شكل محدد �ن ن الجنسني هل يتم تغط�ة مسائل المساواة بني

ي التواصل الداخ�ي  
، سواء �ن ن ي  (ع� استخدام لغة شاملة للجنسني ي الهيئة) أو التواصل الخار�ب

ن موظ�ن أصحاب مع  ( بني
 المصلحة اآلخ��ن)؟ 

ي   9
النساء منهم، �ن المصلحة، وخاصة  الضباط وأصحاب  المخاطر ع� سالمة  الهيئة جهودا� استباق�ة لفهم  تبذل  هل 

 المناطق الحدود�ة والنائ�ة؟ 

ي الشكاوى   10
ە) وتوفر إمكان�ة االتصال بها ع� مدار الساعة واأل (هل أ�شأت الهيئة آل�ة لتل�ت سب�ع، وذلك رقم هاتف أو غ�ي

ن واالنتها�ات إ� أق� حد ممكن؟ اهة والتحرش والتمي�ي ن  بغرض منع مشا�ل ال�ن

 هل موظفات الجمارك ع� اتصال مبا�ش مع التجار والوسطاء؟ 11

ي مختلف وحدات الهيئة؟ 12
 ما �ي النسبة المئ��ة للموظفات �ن

ي صفوف  13
 موظفيها؟هل قامت الهيئة بتحل�ل جانب التن�ع �ن

ي الهيئة احت�اجات مختلف المجموعات، مثً� ف�ما يتعلق باإلعاقة، والعوائق اللغ��ة، الخ؟ 14  هل تليب
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اهة تقي�م وأ�شطة خطوات وصف : ٤ الملحق ن ن  واألشخاص ال�ن  عنها المسؤولني

 

 ٣ النمط ٢ النمط ١١١٥ النمط األ�شطة وصف اال�شطة

 التقي�م نطاق تع��ف - ١ الخطوة

    التقي�م مقار�ة/نمط تحد�د  ١-١ النشاط 

    التقي�م  ومدة توق�ت تحد�د  ٢-١ النشاط

ن  واألفراد   األقسام تحد�د  ٣-١ النشاط     المسؤولني

 العمل مجموعة إ�شاء - ٢ الخطوة

ن  تحد�د  ١-٢ النشاط ن  المساهمني ن  الداخليني  و/أو  ١١٦و. ت. ن والخارجيني
 ١٧م. م

  و/أو  و، . ت. ن
 م. م

 ينطبق  ال 

�كة  خارج�ة جمارك هيئة أو  منظمة مع االتصاالت  ٢-٢ النشاط  �ش
ن  وم���ن  خارجيني

   

ن  ومسؤول�ات  أدوار  مناقشة ٣-٢ النشاط  ع� التعرف−المشاركني
 البعض  بعضهم

  + م. و/م. ت. ن
 ١٧خ. م

  + م. و/م. ت. ن
 خ. م

 

 التعاون ومنصات بعد، عن العمل أدوات استخدام مناقشة ٤-٢ النشاط
ون�ة،  . التقي�م عمل�ة مهام إلجراء االل��ت

 

 ينطبق  ال 

  خ. م + م. م

 ينطبق  ال 

  والتعل�مات اإلحاطات تقد�م ٥-٢ النشاط
�
 إ�  بعد  عن أو  لوجه وجها

ن  الم���ن  والمهام واأل�شطة الوثائق �شأن المحليني
 ينطبق  ال  خ. م ينطبق  ال 

اهة ذات الصلةاستعراض وثائق معلومات الخلف�ة  - ٣الخطوة  ن  ومبادرات ال�ن

 وتدارس وجمعها  الخلف�ة معلومات وثائق تحد�د  ١-٣ النشاط
 الصلة ذات  المعلومات

  + م. و/م. ت. ن
 خ. م

  + م. و/م. ت. ن
 خ. م

 ع. م + م. م

  واإللمام وتحل�لها  وعرضها  الخلف�ة معلومات وثائق تبادل ٢-٣ النشاط
 بها

  + م. و/م. ت. ن
 خ. م

  + م. و/م. ت. ن
 خ. م

 ع. م + م. م

ي  العالم�ة الجمارك منظمة أ�شطة عرض ٣-٣ النشاط
 مكافحة مجال �ن

اهة، وتع��ز  الفساد  ن ي  الرئ�س�ة المنظمة وأدوات ال�ن
 مجال �ن

اهة، ن اهة  تط��ر  ودل�ل المعدل  أروشا  إعالن أي ال�ن ن  ال�ن

 توج�ه مع م. م خ. م
 من بعد  عن

  خ. م

 م. م

ي   الجمارك هيئة  مبادرات عرض ٤-٣ النشاط
 الفساد  مكافحة مجال �ن

اهة ن  وال�ن
 م. م م. م  م. م

  

 
ن  الم���ن من أ��ث  أو  واحد  ي��ها  تقي�م  عمل�ة : ١ النمط ١١٥   العمل بأسلوب الخارجيني

�
  من أ��ث   أو  واحد   ي��ها  تقي�م عمل�ة : ٢ النمط . البلد" "داخل أو  لوجه" "وجها

ن  الم���ن ن   الم���ن من أ��ث   أو  واحد   و���ها  بنفسها  الهيئة  تج��ــها  تقي�م عمل�ة : ٣ النمط . بعد" عن "العمل أسلوب باستخدام الخارجيني  . المحليني
؛ م�ّ�  م: . م وطن�ة؛  اتصال نقطة و: . ت. ن ١١٦ ؛ م�ّ�  خ: . م مح�ي ي  عل�ا  إدارة ع: . إ  خار�ب
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اهة - ٤الخطوة  ن  تخط�ط تقي�م ال�ن

ن  النقاش ١-٤ النشاط اء للهيئة التابعة الوطن�ة االتصال نقاط بني  والخ�ب
ن  ات�ج�ة المحادثات لعقد  اإلعداد  بغرض الخارجيني  االس�ت

 الهيئة رئ�س مع

  + م. و/م. ت. ن
 خ. م

  + م. و/م. ت. ن
 خ. م

 ينطبق ال   

ن  المستوى رف�عة محادثات ٢-٤ النشاط   و�دارة الهيئة رئ�س بني
 الخارج�ة  الهيئة أو  المؤسسة

ن  من ع. إ   الجانبني
 خ. م + م. م +

 من ع. إ 
ن   م. م + الجانبني

 خ. م +

 ينطبق ال    

وع:  إدارة  عنا�  أهم حول والمناقشات المحادثات ٣-٤ النشاط   الم�ش
ي  والجدول اللوجست�ة، واألمور  بها، المو� المقار�ة  الزمين
، ي

 والنواتج الصلة، ذات واألدوات األ�شطة، وحزمة المبديئ
 �سل�مها المنتظر 

 

 

 ينطبق ال     

 

  + م. و/م. ت. ن
 خ. م

 

 

 ينطبق  ال 

  مسودة و/أو  للبعثة/التقي�م السابق للتق��ر  مسودة إعداد  ٤-٤ النشاط
وط ي  المرجع�ة ال�ش ن  اليت  ومدخالته، التقي�م أهداف تبنيّ

 ونواتجه المتوقعة، ومخرجاته

 م. م خ. م خ . م    

نامج، جدول مسودة إعداد  ٥-٤ النشاط  تفاص�ل ووضع األعمال/ال�ب
كة المبادرة  المش�ت

 م. م م . م و  خ. م م . م و  خ. م

 األوضاع  تحل�ل - ٥ الخطوة

ن  تعل�مات ١-٥ النشاط  األوضاع تحل�ل  أ�شطة تنف�ذ  حول للمساهمني
اهة تط��ر  بدل�ل اإللمام. أهدافه  وتحقيق ن  ال�ن

 

 خ. م

 

 م. م

 

 م. م

ي  النموذج�ة بالقوالب اإللمام ٢-٥ النشاط ن  اليت ن  ع� يتعني   المساهمني
ي  بما  ب�اناتها، تعبئة

 لدل�ل المرجع�ة القائمة استب�ان ذلك �ن
اهة تط��ر  ن  ال�ن

  و  م،. م و  خ،. م
 ع. م

 ع . م و  م،. م ع . م و  م،. م

ي  رئ��ي   عامل كل  تقي�م ٣-٥ النشاط
 بواسطة المعدل أروشا  إعالن  �ن

 المكلفة العمل مجموعات
 ع. م ع. م ع. م

 الفرع�ة، العمل مجموعات بواسطة التقي�م ونتائج التق��م ٤-٥ النشاط
 الرئ�س�ة العوامل لجميع العام والتقي�م

  و  م،. م و  خ،. م
 ع. م

 ع . م و  م،. م ع . م و  م،. م

  ينطبق  ال  م . م و  خ،. م التشغ�ل�ة  الم�دان�ة ال��ارات ٥-٥ النشاط

 

 ٦-٥ النشاط

  و  م،. م و  خ،. م األعمال تخط�ط لعمل�ة الداعمة والوثائق المواد  إعداد 
 ع. م

 ع . م و  م،. م ع . م و  م،. م

 التقار�ر رفع  - ٦ الخطوة

اهة تقي�م �شأن التق��ر  إعداد  ١-٦ النشاط ن  القرار  صناع إلخطار  ال�ن
 بالنتائج 

 م. م م . م و  خ،. م م . م و  خ،. م

ي  المتبعة المقار�ة فعال�ة حول الراجعة التغذ�ة جمع ٢-٦ النشاط
 �ن

 ومجاالت  والتحد�ات، األثر،  والتنف�ذ:  التقي�م عمل�ات
ن   والدروس الممارسات، وأفضل الممكن، التحسني

  المستفادة

 م. م م . م و  خ،. م م . م و  خ،. م
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ي  القالب : ٥ الملحق وط – النموذ�ب اهة تقي�م لعمل�ة المرجع�ة ال�ش ن    ال�ن

اهة تقي�م مهمة ن  ال�ن

وع:  اسم نامج/الم�ش  ال�ب

 

 المهمة:  هدف

 التار�ــــخ: 

 

 الموقع: 

 المستف�د: 

 

 المستهدفة:  المجموعة

لة:  المؤسسة  المموِّ

 

 المانح:  العضو 

 اإلجراء:  خلف�ة

 

 المتوخاة:  النتائج

a( المتوخاة المخرجات 
 

b( المتوخاة النواتج 
 

اء:   الخ�ب

 

اء مدخالت  العالم�ة:  الجمارك ومنظمة الخ�ب

 

 المستف�دة:  الجهة  مدخالت

 

ي  االتصال نقطة
 العالم�ة الجمارك منظمة عضو  لدى االتصال نقطة العالم�ة الجمارك  منظمة أمانة �ن

�د  – المنصب – االسم ي  ال�ب
وين  الهاتف رقم – اإلل��ت
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البلد داخل أو  بعد  عن الم�ّ�، التقي�م - الج�دة الممارسات  : ٦ الملحق

  

تحدید طریقة العمل الفعالة؛•
تخطیط األنشطة وتوزیع األدوار ومھام العمل على داخل الفریق؛•
التشجیع على االنخراط وتنمیة القدرات وتحدي الممكن؛•
.المیسرین المحلیین والمساھمین المحلیین/ضمان توفر نقطة االتصال الوطنیة•

تنظیم عمل الفریق

تحدید احتیاجات الفریق؛•
اختیار أدوات تقاسم المعلومات؛•
.تحدید األدوات الفعالة للتواصل واالجتماع عن بعد•

بعدعنللعملفعالةأدواتاستخدام

تحدید األھداف وتوزیع العمل داخل الفریق؛•
؛"التغذیة المرتدة المستمرة"تلبیة الحاجة إلى •
.مناقشة القضایا الناشئة وإیجاد الحلول ورصد التقدم المحرز•

بفعالیةالتواصل

إثارة ومناقشة التحدیات المتعلقة بالعملیة؛•
التبدیل بین المحادثة الفردیة واجتماعات الفریق؛•
.الوظائف قبل االجتماع/اإللمام بتفاصیل المشاركین•

تفاعللكلمستعداً كن

ضمان أنھم یشعرون بأن دور المیسر غرضھ المساعدة ولیس إصدار األحكام؛•
.تقدیم أمثلة ونتائج للمشاریع والبرامج التي قدمت نتائج ناجحة•

الصادقةللمناقشاتبیئةتعزیز

إظھار الفھم الجید للصعوبات؛•
التبدیل بین المقابالت الفردیة واجتماعات الفریق؛•
.تخصیص بعض اللحظات على مدار الیوم لنشاط خارج عن بیئة العمل عن بعد•

زمالئكعلىتعرف

الحاسوب المكتبي أو المحمول أو اللوحي، والھاتف الذكي؛: استخدام المعدات المناسبة•
ضمان جودة االتصال باإلنترنت قدر اإلمكان؛•
مراعاة سرعة اإلنترنت حسب فترات الیوم؛•
اختیار األدوات التي تضمن األمن والسریة؛•
.ضمان اإلدارة السلیمة للملفات•

وأمنھاتشغیلھاعلىوالقدرة،والمعداتالتحتیةالبنیةتوفرضمان
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ي  التقي�م – الج�دة الممارسات .  ٧ الملحق
 الذايت

  

؛)مجموعة توجیھ علیا ومجموعة عمل متوسطة المستوى(تشكیل مجموعتي عمل •
تخطیط األنشطة وتحدید األدوار وتوزیع العمل داخل المجموعات؛•
لتولي المسؤولیة عن كل خطوة أو نشاط أو مھمة في المبادرة؛) وحدات(وحدة ) / أشخاص(تحدید شخص •
.التشجیع على االنخراط وتنمیة القدرات وتحدي الممكن•

العملھیكلتنظیم

أمر إلعالم الجمیع في المنظمة بمبادرة تنمیة النزاھة؛/نشر تعمیم•
.جعل الموظفین یشعرون بأن النزاھة ضروریة للجمیع وھم جزء من ھذه المبادرة•

التنظیميالمستوىعلىالفعالالتواصلاستخدام

في حالة إنشاء عدة فرق عمل یجب تعیین جھات اتصال مسؤولة عن التواصل والتفاعل بینھا؛•
تحدید أسالیب وفترات اتصال متفق علیھا؛•
تخطیط التفاعل المنتظم بین المجموعات؛•
.تحدیثات بالبرید اإللكتروني، محادثات منتظمة مع كبار القادة، الخ: االتفاق على نسق االتصال•
تحدید األھداف وتوزیع مھام العمل على الفریق؛•
؛"التغذیة المرتدة المستمرة"تلبیة الحاجة إلى •
.مناقشة القضایا الناشئة وإیجاد الحلول ورصد التقدم المحرز•

العملمجموعاتبینبفعالیةوالتفاعلللتواصلاإلعداد

إعداد قائمة بالوثائق الالزمة؛•
إذا كانت ھناك حاجة إلجراء مقابالت واستقصاءات ودراسات أخرى یجب وضع خطة تشمل المھام والتوقیتات•

واألشخاص المسؤولین؛
.تجمیع الوثائق وحفظھا في مجلد واحد كنسخة إلكترونیة أو مطبوعة•

الصلةذاتاألساسیةالمعلوماتوثائقجمیعإعداد

ضمان مشاركة أصحاب المصلحة الخارجیین في مناقشات النزاھة؛•
وضع آلیات إلشراك أصحاب المصلحة الخارجیین باستمرار في أعمال النزاھة مع مراعاة السریة الواجبة؛•
وعامة استخدام اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت لزیادة الوعي لدى أصحاب المصلحة الخارجیین•

.الجمھور

الخارجیینالمصلحةأصحابمعالتفاعل

استخدام مكتب أو غرفة مخصصة، إن أمكن؛•
.ضمان أن ظروف العمل عن بعد توفر بیئة ھادئة مع تفادي مسببات اإلزعاج وتشتیت االنتباه•

تشجیع النقاش الصادق وبیئة العمل المالئمة
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 الجمرك�ة  �فاءاتال قائمة  -٨ الملحق

 ١١٧  الفن�ة)( الجمارك كفاءات

ي   ومكافحته االحت�ال  مراقبة المساف��ن  تدقيق البضائع تخل�ص
 والمقاضاة التقا�ن

 الوصف الوصف الوصف الوصف

 التخل�ص إجراءات –

�عات –  الجمرك�ة الت�ش

 المنسق النظام  تع��فة –

 المنشأ وقواعد  االتفاق�ات –

 الجمر�ي  التقي�م –

 اإلقرارات من التحقق –
 للبضائع المادي والتفت�ش

 والمطابقة  التعداد  أسال�ب –

ائب نظام –  الجمرك�ة ال�ن

  الجمر�ي  التخل�ص –
 للمركبات 

 اله�دروك��ونات تخل�ص –

 الجمر�ي  التخل�ص –

 للمعادن الجمر�ي  التخل�ص –
 النف�سة 

 الدول�ة التجارة أسال�ب –

 الصور تحل�ل –

 األخرى الهيئات دعم –

  المساف��ن تدقيق –
�بة  األمتعة  و�ن

 تفت�ش أسال�ب –
 واألمتعة  المساف��ن

  استهداف أسال�ب –
 المساف��ن

 قطاع و�شغ�ل تنظ�م –
 المراقبة

  والتدخل المراقبة أسال�ب –
 الم�دان�ة 

 وتحل�ل االستخبارات –
 االحت�ال  مخاطر 

 وطرق االحت�ال شبكات –
 اشتغلها 

 واالتصال  التنسيق وسائل –

 اللواء  سجالت حفظ –

ي  –
ي  التقا�ن

  القضا�ا  �ن
 الجمرك�ة

 المخالفات تصن�ف –
 الجنائ�ة 

 القانون�ة األوراق كتابة  –

 القضائ�ة  اإلجراءات –

داد  –  الق�ي االس�ت

داد  –  الودي االس�ت

 
 الداعمة ال�فاءات

  االتصاالت   إدارة
 والمعلومات 

�ة الموارد  إدارة  اللوجست�ة  الخدمات  إدارة الب�ش
  والممتل�ات

 والمال�ة المحاسبة

 الوصف الوصف الوصف الوصف

�د  إدارة –  ال�ب

 األرشفة أسال�ب –

نت  إدارة –  اإلن�ت

ن  إدارة  لوائح –  الموظفني

  الموارد  إدارة مبادئ –
�ة  الب�ش

  المركبات وص�انة إدارة –
�ة  والبح��ة  ال�ب

 الممتل�ات وص�انة إدارة –
 واألثاث 

  لتعامالت المحاسبة –
 الجمهور

 الجمرك�ة المحاسبة –

 
 ٢٠١٨ العالم�ة،  الجمارك منظمة ١١٧
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انت  إدارة –  اإلن�ت

 االتصال وسائط  تط��ر  –

 الفعال�ات تنظ�م –

 اإلدار�ة ال�تابة –

 السكرتار�ة أسال�ب –
 واالستقبال

 التص��ر  أسال�ب –
ي 
 الفوتوغرا�ن

 الرسومات أسال�ب –
 الحاس���ة 

 

ة إدارة  إجراءات –   المس�ي
 المهن�ة

 التعل�م هندسة –

 التدر�ب هندسة –

 بعد عن التعلم –

 التأديب�ة  القضا�ا  إدارة –

 االجتماع�ة   الشؤون إدارة –

 التدر�ب خطة تط��ر  –

 التدر�ب تق��م –

 األداء ق�اس إجراءات –

 الموحد الزي إدارة –

 األسلحة إدارة –

 المخزون إدارة –

 العامة  المحاسبة –

 التحل�ل�ة المحاسبة –

ان�ة تنف�ذ  إجراءات – ن  الم�ي
 والنفقات 

 العقود  تنف�ذ  إجراءات –
 العموم�ة

 

 المستعرضة ال�فاءات

ن   األخرى القانون�ة المتطلبات  والنظم القوانني

 الوصف الوصف

 الجمارك قانون –

ائب قانون –  العامة  ال�ن

 العق��ات قانون –

 التعدين قانون –

 البيئة  قانون –

ي  القانون –
 المدين

 االجتما�ي  الضمان قانون –

 االستثمار ميثاق –

 

 التجارة ت�س�ي  اتفاق�ة –

�ة والنباتات الحيوانات بأنواع الدو�ي  االتجار  اتفاق�ة –  ) CITES(  باالنقراض المهددة ال�ب

�دي االتحاد  اتفاق�ة –  العال�ي  ال�ب

ي النقل اتفاق�ة –  ) TIR( الدو�ي  ال�ب

 ) ATA( المؤقت القبول بطاقة اتفاق�ات –

 العمل قانون –

 اإلداري القانون –

 األعمال قانون –

 ال��م�ائ�ة  بالمواد  الخاصة اللوائح –

ي  ال�ف لوائح –  األجنيب

 

 
 والسلوك�ة  اإلدار�ة ال�فاءات

 سلوك�ة إدار�ة 

 الوصف الوصف

ي  التخط�ط – ات��ب  االس�ت

اعات  إدارة – ن  المشكالت وحل ال�ن

 القرار  صنع –

 واالستباق المبادرة –
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 الف��ق إدارة –

 الق�ادة –

ي  التوج�ه –  والدعم  التدر�يب

 المشار�ــــع إدارة –

 التغي�ي  إدارة –

 التفاوض أسال�ب –

 والتنظ�م   العمل طرائق –

 االجتماعات �سي�ي  –

 العمالء وتوج�ه االستقبال –

 التن�ع إدارة –

 النتائج ع� القائمة اإلدارة –

 ال�قظة  –

 الجما�ي  العمل –

 اآلخ��ن مع والتعامل التواصل مهارات –

 التحل�ل�ة المهارات –

 الوقت  إدارة –

 اإلجهاد  إدارة –

 التك�ف ع� القدرة –

 

 



 

  
 
 

  
 

 
اهة  عمل خطة : ٩ الملحق ن ي  القالب – ال�ن   النموذ�ب

ي  الضعف مواطن بتحد�د  المدراء جميع تكل�ف : ١ الناتج
اهة واألخالق�ات العمل بأسال�ب يتعلق ف�ما  مرؤوسيهم �ن ن  . ومعالجتها  عنها  واإلبالغ والفساد، وال�ن

ي  تدر�ب برنامج إعداد  : 1-1
ي  لضباط العالج�ة التداب�ي  وتطبيق اإلبالغ آل�ة وتط��ر  الخدمة؛ أقسام مختلف �ن

 . الجمارك وموظ�ن

 النشاط

 

ان�ة األداء أهداف )KPI( الرئ��ي  األداء مؤ�ش   المسؤول الشخص ن ي  الجدول والموارد الم�ي  أنظر:  الزمين

ات�ج�ة  الخطة  االس�ت
)٢٠٢٢-٢٠٢٠ ( 

  تدر�ب  وحدة  تصم�م
 وتقد�مها 

ن   �سبة التدر�ب وحدة ون   الذين  الموظفني  �ح�ن
 األخالق�ات  حول  التدر�ب
اهة ن  الرش�دة والحوكمة وال�ن

 اإلضاف�ة  التكال�ف ٪ ١٠٠ تغط�ة
 للنشاط  تكبدها   المتوقع 

 وجدت) إن(

 ١ رقم الهدف ٢٠٢٢ ،١ ال��ــع

  المطبوعات  وتوز�ــــع  تحد�ث 
اهة   باألخالق�ات  المعن�ة ن   وال�ن
 والفساد 

 اإلضاف�ة  التكال�ف ٪ ١٠٠ تغط�ة الموزعة اإلرشاد�ة ال�تيبات عدد  الس�اسات وحدة
 للنشاط  تكبدها   المتوقع 

 وجدت) إن(

 ٣ رقم الهدف ٢٠٢١ ،٤ ال��ــع

  مجّهل  لإلبالغ  س�اسة  ص�اغة
  األخالق�ات   قضا�ا   عن   اله��ة

اهة ن  والفساد وال�ن

 لإلبالغ المنشأة اآلل�ة الس�اسات وحدة

 

 التقار�ر  عدد 

  الواردة   التقار�ر   من  5٪
ن   عدد   مقابل(   الموظفني

(  اإلجما�ي

 اإلضاف�ة  التكال�ف
 للنشاط  تكبدها   المتوقع 

 وجدت) إن(

 ٣ رقم الهدف ٢٠٢٢ ،١ ال��ــع

 



 

  
 
 

  
 

ات  أنماط م�د  : ١٠ الملحق  الرئ�س�ة  األداء مؤ�ش

 
ات أنماط   األداء مؤ�ش

 الرئ�س�ة 
 أخرى  أنماط إ� أمثلة/إشارات المصادر الوصف 

ات ات النشاط  مؤ�ش ور�ة  النشاط  مؤ�ش   لفهم  �ن
وع  إنجاز  مدى   الم�ش

�
 للخطة  وفقا

  أمام  العقبات و�براز   له، الموضوعة
ي . التنف�ذ 

ات  تتضمن  أن  و�نب�ن   مؤ�ش
  أساس�ة:  عنا�  ثالثة النشاط 

  النشاط، نفذ  الذي   الشخص
ي   والخطوات   كان  وأين اتخذها،  اليت

 . عمله موقع

ات �طان�ة المعونة مؤ�ش   للمدخالت ال�ب
 UK(  والواتج والمخرجات واأل�شطة

Aid Indicators of Inputs, 
Activities, Outputs, Outcomes, 

2013)73 .١١٨  

ي  التقن�ة والمساعدة  التدر�ب   تم  اليت
 تقد�مها 

ات   الوفاء مدى تحد�د  هو  منها  الغرض االمتثال مؤ�ش
امات  ن  المعاي�ي  تلك  عن الناشئة باالل�ت

ات    اإل�سان، لحقوق  المتحدة  األمم مؤ�ش
 UN HUMAN( والتنف�ذ   الق�اس دل�ل

RIGHTS INDICATORS A Guide to 
Measurement and 

2012 © Implementation (١١٩ 

  

ات من الغرض   هو  االمتثال مؤ�ش
  أو  الق�اس�ة للمعاي�ي  االمتثال تقي�م
  القانون�ة المرجع�ة  المقارنة معاي�ي 

  من الغرض فمثً�،.  بها   المعمول
  المستدامة التنم�ة أهداف مؤ�ش 

  امتثال مدى تقي�م هو  ١-أ-١٦
  الوطن�ة  اإل�سان حقوق   مؤسسات

  بوضع المتعلقة  للمبادئ الحال�ة
 بار�س)  مبادئ( الوطن�ة المؤسسات

 المتحدة  لألمم اإلحصائ�ة اللجنة دل�ل
 UN(  الحوكمة  إحصاءات �شأن

Statistical Commission’s 
Handbook on Governance 
Statistics (Draft for Global 

Consultation, December 
2019) (١٢٠ 

ات إطار  من  ١-أ- ١٦ المؤ�ش    المؤ�ش
  التنم�ة  وغا�ات  ألهداف العالم�ة

 المستدامة

ي  الواردة
  المستدامة التنم�ة خطة  �ن

  مؤسسات وجود  : ٢٠٣٠  لعام
  اإل�سان  لحقوق مستقلة وطن�ة

 
�
  بار�س   لمبادئ وفقا

ات   وفئات   مرّجحة فئات من  تتألف   المركبة المؤ�ش
 فرع�ة 

 التنظ�م�ة، الس�اسات �شأن  عمل ورقات 
ي  والتنم�ة التعاون منظمة

  الم�دان �ن
 OECD REGULATORY( االقتصادي

POLICY WORKING PAPERS 2015 
Indicators of Regulatory Policy 

Governance and (١٢١ 

  لممارسة الدو�ي   البنك تصن�ف
 World Bank Doing(  األعمال 

Business ( 

ات   المخرجات/الخدمات  تكلفة  ق�اس التكلفة  مؤ�ش
ة(  المنتجة  مستوعبة و/أو  مبا�ش
 بال�امل) 

الند   وال�ة لحكومة األداء  إدارة إطار  ن  ك���ن
ال�ة  Performance( األس�ت

Management Framework, 
Measuring, Monitoring and 

Reporting Performance, 
Reference Guide − Queensland 

Government Performance 

ات  أنظر   ال�فاءة  مؤ�ش

 
١١٨pdf.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.gov.service.publishing.https://assets   )إطالع   آخر  تار�ــــخ   
٢٠/ ٠٧/ ٢٤  ( 
١١٩pdf.org/documents/publications/human_rights_indicators_en.ohchr.https://www  
١٢٠pdf.Draft_for_global_consultation-cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_GovernanceStatistics.http://ine  
١٢١en-governance_5jrnwqm3zp43-and-policy-regulatory-of-indicators-org/governance/2015.ilibrary-oecd.https://www  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/human_rights_indicators_en.pdf
http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/2015-indicators-of-regulatory-policy-and-governance_5jrnwqm3zp43-en
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Management Framework (PMF) 
2017 April (١٢٢  

ات ي  النواتج  ال��ي  بالق�اس  تصف الفعال�ة  مؤ�ش   اليت
  �سبب للمستف�دين  تحققت
 المقدمة الخدمة ونوع�ة مستوى

الند   وال�ة لحكومة األداء  إدارة إطار  ن  ك���ن
ال�ة  Performance( األس�ت

Management Framework, 
Monitoring and Reporting 

Performance, Reference Guide−  
Queensland Government 

Performance Management 
772017 April PMF)( Framework ( 

ن  التباين مقاي�س   المخرجات بني
  المخرجات  جودة  واألهداف؛
  بالرضا،  واالنطباعات المتحققة،

   التوق�ت  وحسن

ي  النواتج نجاح مدى �ي  الفعال�ة
  �ن

  الموضوعة األهداف تحقيق
 للنشاط 

ي  العام القطاع أداء  ق�اس
 البن�ة مشار�ــــع  �ن

ي  صال�ي  هادي  التحت�ة،
  أصفهاين

)MEASURING PUBLIC SECTOR 
PERFORMANCE IN 

INFRASTRUCTURE, Hadi Salehi 
Esfahani (١٢٣  

ي  المصانة الطرق  �سبة
  حالة �ن

  الس�اسة بأهداف مقارنة ج�دة
 المعن�ة 

ات ات تتناول ال�فاءة  مؤ�ش   مقدار  التكلفة كفاءة  مؤ�ش
 معينة كم�ة  من الناتجة  المخرجات 

 . المدخالت/الموارد  من
ات هذە تق�س   كفاءة  المؤ�ش

ي  الموارد)(  القدرات  استغالل
  إنتاج �ن

  النتائج تحقيق  لغرض المخرجات 
  ال�فاءة  مؤ�ش  و�كون. المرجوة
  إ�  الموارد)(  القدرات �سبة بص�غة

 المخرجات: 

ي  التقن�ة ال�فاءة • 
  إنتاج تقت�ن

   ممكنة تكلفة بأقل  والخدمات  السلع 
  إنتاج  تتطلب التخص�ص  كفاءة  •

ي   والخدمات السلع  من  مجموعة   اليت
ها،   من أ���  المستهل�ون  يثّمنها   غ�ي

   محددة موارد  مجموعة  من
ي  الدينام�ك�ة ال�فاءة  •   أن تعين

  إ�  تقّدم  ومحّسنة جد�دة  منتجات
ن    وأن الوقت،  بمرور   المستهل�ني

  بتكلفة لهم تقّدم الحال�ة  المنتجات
 . أقل

  والرفاە  المع�شة نوع�ة أبحاث  موسوعة
)Daskalopoulou I.  (2014) Cost-

Efficiency Indicators.  In: 
Michalos A.C.  (eds) 

Encyclopedia of Quality of Life 
and Well-Being Research.  

124Dordrecht Springer,( . 

 

الند   وال�ة لحكومة األداء  إدارة إطار  ن  ك���ن
ال�ة  Performance( األس�ت

Management Framework, 
Monitoring and Reporting 

Performance, Reference Guide−  
Queensland Government 

Performance Management 
772017 April PMF)( Framework ( 

ن  مستوى  إنتاج تكلفة   من معني
ئ  محس��ة المخرجات،    الدوام بمكا�ن

 ال�امل 

 
١٢٢ pdf.performance-reporting-monitoring-au/sites/default/files/measuring.gov.qld.forgov.https://www  
١٢٣ pdf.org/PSGLP/Resources/ShahChp7.worldbank.http://siteresources  
124 5_602-0753-007-94-1007%2F978.com/referenceworkentry/10.springer.https://link  

https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf
http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/ShahChp7.pdf
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-007-0753-5_602
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  ع�  اإلجراءات  كفاءة  تنطوي
  ع�  التجارة)  ت�س�ي  بهدف ( الحدود 
 التنظ�م�ة اللوائح  ضوابط تبس�ط

  بغرض الحدود  ع�  بها   المعمول
ور�ة  غ�ي  األعباء تقل�ص   الملزمة ال�ن
ي   اإلقرار  مع  للتجار،

  نفسه الوقت �ن
  الجمرك�ة الضوابط   بعض بأن

ور�ة   من  تكل�فات بها  وصدرت  �ن
  عوامل وهناك.  الس�اسات واض�ي 
  عمل�ات  كفاءة  ع� تؤثر  متنوعة

ي   بما  الحدود، ضبط
  عدد   ذلك �ن

ي 
  ومدى ونوعيتهم، الحدود  موظ�ن

ي  الحوسبة  استخدام
  ونظم العمل  �ن

  االنتقائ�ة)، الرقابة(  المخاطر  إدارة
  السلع  تصن�ف عمل�ة تعق�د  ومدى

  المنسق) النظام بنود  حسب (
  الوثائق  وعدد  ق�متها،   وتحد�د 

  االزدواج�ة  ومقدار   المطل��ة،
تبة   العاملة الوكاالت  تعدد  ع�  الم�ت

 . الحدود  ع�

Cantens, Thomas 

Ireland, Robert 

Raballand, Gael (2012) Reform 
by numbers: measurement 
applied to Customs and tax 

administrations in developing 
125countries  

  التجار�ة،  المعامالت  تكال�ف 
ي   والمدة   ع�  السلع تقضيها  اليت

 الحدود

ن  مدى اإلنصاف �ق�س اإلنصاف  مقاي�س ك�ي   ع� ال�ت
ن   األداء فجوات   ذوي فئات  بني

 . السكان وعامة الخاصة االحت�اجات 

الند   وال�ة لحكومة األداء  إدارة إطار  ن  ك���ن
ال�ة  Performance( األس�ت

Management Framework, 
Monitoring and Reporting 

Performance, Reference Guide−  
Queensland Government 

Performance Management 
772017 April PMF)( Framework ( 

ات  انظر   النواتج  مؤ�ش

ات ات�ج�ة  األهداف  ق�اس األثر  مؤ�ش ات األع�   االس�ت �طان�ة المعونة مؤ�ش   للمدخالت ال�ب
 UK(  والنواتج والمخرجات واأل�شطة

Aid Indicators of Inputs, 
Activities, Outputs, Outcomes, 

732013) . 

ي  تحسينات
 العامة السالمة �ن

ات   للغرض الخدمة مالءمة مدى تق�س الجودة  مؤ�ش
 مطابقة مدى ق�اس  مثل منها،

.  المطل��ة للمواصفات المخرجات 
 الخدمة جودة  ق�اس   و�مكن

  حسن(  محددة معاي�ي  باستخدام
  اإلتاحة، اال�تمال، الدقة، التوق�ت، 

  التور�د)، استمرار�ة إتاحتها، عدالة
  رضا  استب�انات  باستخدام و/أو 

  الراجعة التغذ�ة إ�  للتوصل العمالء 
  وتعّد . المعاي�ي  هذە من مع�ار  حول

ي  الجودة
  أبعاد  أحد  ذاتها  حد   �ن
 . الفعال�ة

الند   وال�ة لحكومة األداء  إدارة إطار  ن  ك���ن
ال�ة  Performance( األس�ت

Management Framework, 
Monitoring and Reporting 

Performance, Reference Guide−  
Queensland Government 

Performance Management 
772017 April PMF)( Framework ( 

ات  انظر   الفعال�ة مؤ�ش

 
125 -numbers-by-431821468157506082/reformreports/documentdetail/-org/en/publication/documents.worldbank.https://documents 

measurement-applied-to-customs-and-tax-administrations-in-developing-countries 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/431821468157506082/reform-by-numbers-measurement-applied-to-customs-and-tax-administrations-in-developing-countries
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/431821468157506082/reform-by-numbers-measurement-applied-to-customs-and-tax-administrations-in-developing-countries
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ات   والن�ع  ال�م( الخصائص   ق�اس المدخالت مؤ�ش
ي  المستهل�ة للموارد   والجودة)

  �ن
 المخرجات   انتاج عمل�ات

 Key a is What org:.KPI
KPI)( Indicator Performance ?١٢٦ 

ات  أنظر   ال�فاءة  مؤ�ش

ات ات  هذە تؤثر  المسبقة  المؤ�ش   األداء  ع� المؤ�ش
  تكون ما   وعادة. المستقب�ي 
ات   إ�  مستندة المسبقة المؤ�ش

  ق�اسها، و�صعب المدخالت، 
 عليها التأث�ي  و�سهل

ي  التدقيق مكتب  أيرلندا  بحكومة المحاسيب
 Northern Ireland Audit( الشمال�ة

Office, Performance 
management for outcomes.  A 
good practice guide for public 

2018( bodies ((١٢٧ 

  الذين لألفراد   المئ��ة النسبة
ي  صلبة خوذات يرتدون

  مواقع �ن
 . للسالمة مسبق مؤ�ش  تمثل  البناء

ات   تكون ما  عادة. السابق األداء تحل�ل  المتأخرة المؤ�ش
ات   ع�  مرتكزة المتأخرة  المؤ�ش

  ول�ن  ق�اسها، و�سهل المخرجات، 
 .  عليها  التأث�ي  أو  تحسينها  �صعب

ي  التدقيق مكتب  أيرلندا  بحكومة المحاسيب
 Northern Ireland Audit( الشمال�ة

Office, Performance 
management for outcomes.  A 
good practice guide for public 

842018)( bodies ( 

ي  الحوادث عدد 
  �مثل البناء مواقع  �ن

 . متأخر  سالمة مؤ�ش 

ات   الموضوع�ة المؤ�ش
 الحقائق)  ع� القائمة(

ات  هذە تدل   أو  أش�اء  ع� المؤ�ش
  ح�ث   من �مكن أحداث أو   حقائق
  منها  التحقق   أو  مالحظتها  المبدأ 

ة ات بعكس ( مبا�ش  الذات�ة  المؤ�ش
ي  )  اإلدراك  ع� تعتمد  اليت  الشخ�ي

ات  اإل�سان، لحقوق  المتحدة  األمم مؤ�ش
 UN HUMAN( والتنف�ذ  الق�اس   دل�ل 

RIGHTS INDICATORS A Guide to 
Measurement and 

742012) © Implementation 

 . الخ   التكلفة، المدة،

ات ات هذە تق�س النواتج  مؤ�ش   نتائج  المؤ�ش
امج   الس�اسات   باألفراد  المتعلقة وال�ب

 والسكان والجماعات 

 المتحدة  لألمم اإلحصائ�ة اللجنة دل�ل
 UN(  الحوكمة  إحصاءات �شأن

Statistical Commission’s 
Handbook on Governance 
Statistics (Draft for Global 

Consultation, December 
752019)) 

ن   للسكان  المئ��ة النسبة   عن الراضني
ة  معامالتهم تج��ة   جهات  مع  األخ�ي

  أهداف مؤ�ش ( العامة الخدمة
 . )٢-٦-١٦ المستدامة التنم�ة

ة الفوائد   ق�اس  ومتوسطة قص�ي
ي  األجل   مخرجات  تحققها  اليت

وع  منتجات)(  الم�ش

ات �طان�ة المعونة مؤ�ش   للمدخالت ال�ب
 UK(  والنواتج والمخرجات واأل�شطة

Aid Indicators of Inputs, 
Activities, Outputs, Outcomes, 

732013). 

  القضائ�ة المالحقات معدل
  مستوى خفض ومدى  الناجحة،
طة  استجوابات  ع� االعتماد    ال�ش
 األدلة لجمع  أساس�ة كوس�لة

ي  الوقت بمرور  النتائج  مؤ�ش  �سهم
  �ن

  العمل�ات  مختلف تأث�ي  تع��ز 
ي ( األساس�ة اإلجرائ�ة   �سجلها  اليت

ات  من  أ���  أو   واحد  مؤ�ش    مؤ�ش
ا�  اإلجرائ�ة)؛  العمل�ات   يتسم  ما  وكث�ي

ء مؤ�ش  بأنه النتائج مؤ�ش    ب�ي
،  مؤ�ش  من حساس�ة وأقل   التغ�ي

ي   اإلجرائ�ة  العمل�ات
  عن  ال�شف  �ن

ات  اللحظ�ة التغي�ي

ات  اإل�سان، لحقوق  المتحدة  األمم مؤ�ش
 UN HUMAN( والتنف�ذ  الق�اس   دل�ل 

RIGHTS INDICATORS A Guide to 
Measurement and 

742012) © Implementation 

  العدالة تطبيق أخطاء   حاالت  عدد 
  الذين  ضحا�اها  و�سبة  عنها،  المبلغ
  تلقوا 

�
ي  تع��ضا

  مهلة غضون �ن
 معقولة

 
١٢٦ Basics-org/KPI.https://kpi    

١٢٧ indicators-leading-and-com/topics/lagging.https://kpilibrary  

https://kpi.org/KPI-Basics
https://kpilibrary.com/topics/lagging-and-leading-indicators
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ة اآلثار  مع  النتائج تتطابق   المبا�ش
تبة   الرج�ع  مع التدخالت، ع�  الم�ت

ن  رأي إ�   خاص �شكل    المستهدفني
 بالتدخالت 

 األورو��ة المفوض�ة أدوات   مجموعة
 European(  المحسن  للتنظ�م

Commission Better regulation 
toolbox TOOL #41. 

MONITORING ARRANGEMENTS 
INDICATOR AND (١٢٨   

، االمتثال مثً�، ي �يب   ال�ن
  الجد�دة،  والمنتجات واالبتكارات،

  المستخدمون، يوفرە الذي  والوقت
كات،  بقاء ومعدل   واستهالك ال�ش
  السكر، وقل�لة الدسم قل�لة األغذ�ة

اف   بالمنتجات  المتبادل  واالع�ت
،  المعتمدة

�
  وطن�ا

  الممنوحة، والتصار�ــــح/االستثناءات
  الفوات�ي  وتبادل المفروض،  والحظر 

ون�ة  د،الحدو   ع�ب  اإلل��ت
�ب�ة واالفصاحات   . المودعة ال�ن

ات ات هذە  نتائج �ش�ي  المخرجات مؤ�ش   مقدار  إ�   المؤ�ش
  ومواصفات  إنجازە،  تم الذي   العمل
 منه  المتحققة  النتائج

ات �طان�ة المعونة مؤ�ش   للمدخالت ال�ب
 UK(  والنواتج والمخرجات واأل�شطة

Aid Indicators of Inputs, 
Activities, Outputs, Outcomes, 

732013) . 

 Key a is What org:.KPI
83KPI)?( Indicator Performance 

 التقن�ة؛  والمساعدة التدر�ب   توف�ي 
�ع�ة؛ والوثائق المعاي�ي   و�عداد    الت�ش

  �سج�ل تكنولوج�ا  أجهزة وترك�ب
   البصمات

.  للتدخالت الفوري الناتج  ق�اس
حة التنظ�م�ة للوائح و�النسبة    المق�ت

  مدى  أي بتنف�ذها، تعلقي األمر   فإن
 لالمتثال الالزمة التداب�ي   اعتماد 

  من والتمكن  التنظ�م�ة للمتطلبات
�عات تطبيق    الت�ش

�
. فعا�ً  تطب�قا

  االمتثال  رصد  ذلك يتبع أن  و�مكن
 . واإلنفاذ 

 

 األورو��ة المفوض�ة أدوات   مجموعة
 European(  المحسن  للتنظ�م

Commission Better regulation 
toolbox TOOL #41. 

MONITORING ARRANGEMENTS 
90INDICATOR AND ( 

ة المشار�ــــع عدد  مثً�:    الصغ�ي
ي  والمتوسطة   ع� حصلت   اليت

ون�ة والمواقع  الدعم، ي  اإلل��ت   تم  اليت
كات، امتثال  ومستوى إ�شاؤها،   ال�ش

  وعمل�ات المسجلة، والق�اسات
  والقضا�ا   المنفذة، التفت�ش

 المحا�م،  أمام  المرفوعة
ات   المش�دة،  الطرق  وك�لوم�ت

  الممنوحة، الدراس�ة  والمنح
  المقدمة، االستشار�ة والخدمات

ي  والمعاي�ي    وقواعد  تط��رها، تم اليت
وط  المنشأة،  الب�انات   االعتماد  و�ش

ي   ونفذت   أعدت اليت

ات  العمل�ات  مؤ�ش
ات أنظر ( اإلجرائ�ة   مؤ�ش

 المدخالت/المخرجات)

امج   الس�اسات تنف�ذ   ق�اس   وال�ب
امات تنف�ذ  بغرض ن  االل�ت

 المتحدة  لألمم اإلحصائ�ة اللجنة دل�ل
 UN(  الحوكمة  إحصاءات �شأن

Statistical Commission’s 
Handbook on Governance 
Statistics (Draft for Global 

Consultation, December 
752019)) 

  العمل�ات  مؤ�ش  ع� مثال
  سن دون األطفال �سبة اإلجرائ�ة: 
  �سج�ل  تم  الذين الخامسة
 مؤ�ش ( مدن�ة سلطة لدى  والداتهم
- ٩-١٦ المستدامة التنم�ة أهداف

١ ( 

  أي العمل�ة،  مدخالت ق�اس
ي  الوسائل ي  الوكالة  �ستخدمها  اليت

  �ن
  بد�ً  الخدمة، تقد�م أو  النشاط أداء
ن . نفسها  الخدمة ق�اس من   وتبنيّ

  مستوى اإلجرائ�ة العمل�ات مقاي�س
  من بد�ً  المقدمة، الخدمات  كفاءة
  و�ستخدم تقد�مها، فعال�ة مدى
 
�
  إذا  الفعال�ة لمق�اس  كبد�ل  أح�انا

  نتائجها  أو  الخدمة فعال�ة  ق�اس  كان

الند   وال�ة لحكومة األداء  إدارة إطار  ن  ك���ن
ال�ة  Performance( األس�ت

Management Framework, 
Monitoring and Reporting 

Performance, Reference Guide−  
Queensland Government 

Performance Management 
772017 April PMF)( Framework ( 

  لعيوب المئ��ة النسبة مثً�،
 . الشكاوى ومعدل المنتج،

 
١٢٨ pdf.41_en_0-toolbox-regulation-eu/info/sites/info/files/file_import/better.europa.echttps://  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-41_en_0.pdf
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ة   غ�ي  أو  عمل�ة  غ�ي  خطوة مبا�ش
 . اقتصاد�ة

ات تحد�د   خالل من   العمل�ة  مؤ�ش
  "عالقة ح�ث  من اإلجرائ�ة،
  الضمن�ة، والنتائج" المسببات 
  رصدە"  �مكن  "وس�ط و�اعتبارها 

ن  امات بني ن   �مكن والنتائج،  االل�ت
  يتعلق  ف�ما  التقي�م بعمل�ة االرتقاء 

اماتها  عن   الدولة بمساءلة ن   وتعّد .  ال�ت
ات   أ���  اإلجرائ�ة  العمل�ات مؤ�ش
ات حساس�ة ات  من  للتغ�ي   مؤ�ش

ي  أفضل  لذلك  و�ي   النتائج،
  �ن

ي  التدر�ج�ة الجهود   است�عاب   اليت
اماتها  للوفاء  الدول تبذلها  ن  . بال�ت

ات  اإل�سان، لحقوق  المتحدة  األمم مؤ�ش
 UN HUMAN( والتنف�ذ  الق�اس   دل�ل 
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ات   مخصصات ع�  القائمة  المؤ�ش
ان�ة؛ ن    الم�ي
  السكان�ة  الفئات وتغط�ة

امج  إطار   ضمن المستهدفة   ال�ب
 . والتوع�ة الحوافز   وتداب�ي  العامة؛

ات ات النوع�ة  المؤ�ش ي  المؤ�ش   بعبارات عنها  �ع�ب  اليت
  إ�  و�ستند  قطع�ة، وص�غة �د�ة

  والحقائق األمور  عن  معلومات
ي  واألحداث    ح�ث   من �مكن  اليت

  منها  والتحقق  مالحظتها  المبدأ 
ة ات ( مبا�ش   ع�  قائمة مؤ�ش

ات  أو  الحقائق)،  ي  المؤ�ش   �ع�ب  اليت
ي  ل�س   ول�ن �د�ة بعبارات عنها 

  �ن
ورة،  قطع�ة ص�غة  إ�   و�ستند  بال�ن

  تصورات من  مستقاة معلومات
  وأحكام  وتقديرات  وآراء وانطباعات 

ات (  ذات�ة)  مؤ�ش

ات  اإل�سان، لحقوق  المتحدة  األمم مؤ�ش
 UN HUMAN( والتنف�ذ  الق�اس   دل�ل 
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  ولوائح  وخطط معاي�ي  اعتماد 
  والو�ي  الثقة ومستوى  تنظ�م�ة،

 اسم�ة)   معاي�ي (

  النوع�ة  المقاي�س توفر 
�
  وصفا

  إ�  استنادا�  المعقدة  للظواهر  مفص�ً 
ها  أو  الوثائق أو   المقابالت   من غ�ي

  ونظرا� . ال�د�ة  المعلومات  مصادر 
ي  المرنة للطب�عة   بها  تتسم  اليت
  �شكل تالئم فإنها  النوع�ة التداب�ي 
  أو  الدق�قة أو  المعقدة القضا�ا  خاص 

ي    معلومات  سوى  عنها   تتوفر  ال  اليت
 . ال�م�ة للمقاي�س   كأساس  شح�حة

ات �طان�ة المعونة مؤ�ش   للمدخالت ال�ب
 UK(  والنواتج والمخرجات واأل�شطة

Aid Indicators of Inputs, 
Activities, Outputs, Outcomes, 

732013) . 

ي  القضا�ا  نجاح مدى   فيها   تو�  اليت
ي   مستشار  أو  محام

  تمث�ل قانوين
ن  األطفال   جنائ�ة بج��مة المتهمني

   المحكمة أمام

ات   الجودة  مؤ�ش
 اإلحصاءات)(

ات إعداد) أو (  تع��ف �جب    مؤ�ش
  لمبادئ  االمتثال  مدى لق�اس جودة

  و�ي .  الصلة ذات  الجودة ومتطلبات
  بأنها  تتسم اإلحصاء لعمل�ات  عنا� 
  و�مكن للق�اس، وقابلة محددة

  جودة لتحد�د   استخدامها 
  جودة  تق�س  ح�ث  اإلحصاءات،

  اإلحصائ�ة العمل�ات أو   المنتجات
  أنها  مث�ً  منها  جوانب،  عدة من

  جودة ع� دالة إعطاء �ستطيع
  العمل�ة  وجودة المخرجات 

ات  وتتيح. اإلجرائ�ة   الجودة مؤ�ش
ن  ومقارنتها  للجودة  توص�ف وضع    بني

  مرور  ومع المختلفة اإلحصاءات
 . الوقت

 الوطن�ة لألطر  المتحدة األمم دل�ل
 UN(  الرسم�ة  اإلحصاءات جودة  لضمان

National Quality Assurance 
Frameworks Manual 
for Official Statistics 

ST/ESA/STAT/SER.M/100, 
682019) 

  المخرجات)(  التوق�ت  حسن مثً�،
ي  االستجابة ومعدالت    �مكن اليت

  الدقة لق�اس  كبد�ل  استخدامها 
 اإلجرائ�ة) العمل�ة  جودة(
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ات ات ال�م�ة  المؤ�ش ي  المؤ�ش   بص�غة عنها  �ع�ب  اليت
  عن معلومات إ�  و�ستند  كم�ة

ي  واألحداث  والحقائق األمور    اليت
  مالحظتها  المبدأ  ح�ث من  �مكن

ة ة منها  والتحقق مبا�ش   أي(  مبا�ش
ات  أو  الحقائق)، ع�  قائمة   المؤ�ش

ي    و�ستند  كم�ة  بص�غة عنها  �ع�ب  اليت
  تصورات من مستقاة معلومات إ� 

  وأحكام، وتقديرات  وآراء وانطباعات 
  أو  األصل�ة األعداد  مقاي�س مثل

تيب�ة ات( ال�ت  . ذات�ة)  مؤ�ش

ات  اإل�سان، لحقوق  المتحدة  األمم مؤ�ش
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  مق�اس ( الثقة/الو�ي  مستوى
 اإليرادات  أصل�ة/ترتيب�ة)، بأعداد 

ات ام   مستوى ق�اس اله�كل�ة  المؤ�ش ن ي  االل�ت   األطر  وتبين
 والس�اسات�ة والمؤسس�ة القانون�ة

 المتحدة  لألمم اإلحصائ�ة اللجنة دل�ل
 UN(  الحوكمة  إحصاءات �شأن

Statistical Commission’s 
Handbook on Governance 
Statistics (Draft for Global 

Consultation, December 
752019)) 

 مستقلة وطن�ة مؤسسات وجود 
  لمبادئ  امتثا�ً   اإل�سان لحقوق 
  التنم�ة  أهداف مؤ�ش (  ٤ بار�س

 )١-أ- ١٦ المستدامة

  الصكوك ع�  المصادقة  تعكس
  أو  ووجود  واعتمادها، القانون�ة

  مما  أساس�ة مؤسس�ة آل�ات  إ�شاء 
  �عّد 

�
ور�ا  االمتثال أجل من �ن

اماتها  ن   المعاهدات  أحكام و�شار .  الل�ت
ات  عدة إ�  �احة   ه�كل�ة مؤ�ش

   تحد�دا�  تضع ألنها 
�
امات واضحا ن   لالل�ت

 . المع�ار�ة

ات  اإل�سان، لحقوق  المتحدة  األمم مؤ�ش
 UN HUMAN( والتنف�ذ  الق�اس   دل�ل 
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ي  المعاهدات   عليها   صادقت اليت
  ومستوى  النفاذ  بدء تار�ــــخ  الدولة؛
 الرسم�ة   اإلجراءات تغط�ة

ات   قائمة(  الذات�ة المؤ�ش
  التصورات/التقدير  ع�

 (  الشخ�ي

  بالمنظور  الذات�ة  الب�انات تتعلق
  المستج�ب للفرد  الشخ�ي 
  ف�ما  وتقديرە  نحوە،   أو  لالستب�ان

  الثقة مشاعر  مثل ما، بقض�ة يتعلق
  ذلك، من النق�ض ع� ( الخوف  أو 

  الموضوع�ة  المقاي�س تختص
)   بالواقع ي  التق��يب

 المتحدة  لألمم اإلحصائ�ة اللجنة دل�ل
 UN(  الحوكمة  إحصاءات �شأن

Statistical Commission’s 
Handbook on Governance 
Statistics (Draft for Global 

Consultation, December 
752019)) 

 الفساد  تصورات 

ات   عنه �ع�ب  ما  ع�  قائمة   مؤ�ش
  أو  اآلراء  أو  التصورات  من  الفرد 

   التقدير  أو  التقي�م

ات  اإل�سان، لحقوق  المتحدة  األمم مؤ�ش
 UN HUMAN( والتنف�ذ  الق�اس   دل�ل 
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  أحد   إلنتاج المستغرق  الوقت  ق�اس التوق�ت حسن مقاي�س
  مؤ�ش  يوفر  وهو  المستهدفة، النواتج 

  أو  المعاملة  أجراء  �عة ع�
  حسن  مقاي�س وتوفر . الخدمة

ات التوق�ت    للمخرجات   بارام�ت
  المخرجات، إنتاج بأوجه  المتعلقة

  "اإلطار  أو  المرات"  "عدد  مثل
 " ي  الزمين

الند   وال�ة لحكومة األداء  إدارة إطار  ن  ك���ن
ال�ة  Performance( األس�ت

Management Framework, 
Monitoring and Reporting 

Performance, Reference Guide−  
Queensland Government 

Performance Management 
772017 April PMF)( Framework ( 

ات  انظر    العمل�ات مؤ�ش
ات   ال�فاءة   اإلجرائ�ة/مؤ�ش
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ات الوصف�ة الب�انات صح�فة : ١١ الملحق ي  قالب – الرئ�س�ة األداء لمؤ�ش  نموذ�ب

ح   ات  مق�ت  الرئ�س�ة  األداء مؤ�ش

 المؤ�ش  اسم

 المؤ�ش  عنوان

اهة  لمتطلبات االمتثال  معدل ن  الفساد) مكافحة ( ال�ن

 

 المؤ�ش  وصف 

 بالتفص�ل  المؤ�ش  صف  لإلبهام، تفاد�ا� 

ي  فساد  لحاالت  السن��ة النسبة
ي  الجمارك موظ�ن   أثناء  عنها  ال�شف يتم اليت

ي   التدقيق عمل�ات
  التدقيق لعمل�ات اإلجما�ي  والعدد  مع�شتهم، نمط �ن

ي  التداب�ي  مجمل فعال�ة  تقي�م بهدف وذلك المنجزة،  الجمارك  هيئة تتخذها  اليت
ي 
 الفساد  منع مجال �ن

 الصلة  ذات األداء أبعاد 

ي  الصلة  ذات المرجوة  النواتج   إ� المؤ�ش  يهدف اليت
 ق�اسها 

 متقدم  نزاهة  مستوى

 

 الحساب ط��قة

ي 
، المؤ�ش  حالة  �ن   �ي   ما  حسابه؟  يتم ك�ف  ال��ي

 الق�اس؟ وحدة  �ي   وما  الص�غة/المق�اس،

 #أ

 #ب

 
 أين: 

ي  الفساد  قضا�ا   عدد  هو  #أ  ي  الجمارك مسؤولو  فيها  تورط اليت   ال�شف  تم  واليت
 المع�شة،  نمط تدقيق  عمل�ات أثناء عنها 

 المنجزة  المع�شة نمط تدقيق  عمل�ات عدد  #ب

ي  األساس
 الصلة)(   المنط�ت

ي  مدى أي إ�   ع� الطلب   مستوى الب�انات  تليب
 المعلومات؟

اهة"  مفهوم �غ�ي  ن   والصحيح  السل�م التنف�ذ  جوانب   مختلف الحد�ث "ال�ن
ط  وهو  الجمرك�ة،  للمهام ع�ة  مسبق  �ش   إنجاز  ع� وقدرتها  الجمارك هيئة  ل�ش
ي  جاء  وكما . بفعال�ة  مهامها 

اهة لتط��ر  المعدل  الدل�ل  �ن ن   الجمارك منظمة  من ال�ن
ي  األو� الخطوة تعت�ب  أن �جب  الفساد   لمنع  الفعالة الجهود  فإن  العالم�ة،

  �ن
ي  والنضج  التقدم مسا�ي 

اهة م�دان  �ن ن  . ال�ن

ي 
  الفساد  منع فعال�ة  تقاس  أال  ينب�ن

�
ن  وفقا   بها   المعمول واألنظمة  للقوانني

  بل فحسب،
�
  أ�ضا

�
ي  لها  واالمتثال تنف�ذها  مدى أي لها، االمتثال لمستوى وفقا

  �ن
 . العمل�ة  الممارسة

ي  الرقابة آل�ة   عنا�  أحد    هو  الغرض هذا  تحقيق  أجل  من تط��رها   �مكن اليت
ي  المذكور  النحو  ع� وذلك المع�شة،  نمط تدقيق  عن� 

  األخالق�ات مدونة �ن
  �مكن  األداة هذە  تط��ر  و�عد . العالم�ة الجمارك لمنظمة   النموذج�ة والسلوك 

اهة  مستوى لتقي�م استخدامها  ن ي  ال�ن
اهة تقي�م  أو  الفساد، مكافحة  مجال  �ن ن   ال�ن

اهة  جوانب   لمختلف  االمتثال  ح�ث من األوسع بمعناها  ن  .   األخرى ال�ن

ي  العالقة ات ت��طه اليت  أخرى بمؤ�ش

ن  الروابط �ي  ما  ە المؤ�ش  هذا  بني ات؟ من وغ�ي  المؤ�ش

 أمثلة: 

ن  كفاءة  -  العاملني

   المساءلة مستوى -

) غ�ي (   المؤ�ش  ن�ع  إلزا�ي

 تصن�ف) من  أ���  تحت  واحد   مؤ�ش  يندرج قد ( 

 الفعال�ة 

 النواتج 

 األجرائ�ة العمل�ات
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ات ات المركبة، المؤ�ش ات  اله�كل�ة، المؤ�ش   مؤ�ش
ات العمل�ات، ات النواتج، مؤ�ش   الفعال�ة، مؤ�ش

ات ات  ال�فاءة،  مؤ�ش ات الموضوع�ة، المؤ�ش  مؤ�ش
، التقدير  ات الشخ�ي ات ال�م�ة، المؤ�ش   مؤ�ش

ات االمتثال/التنف�ذ، ات المسبقة، المؤ�ش   المؤ�ش
 المتأخرة 

 مسبقة 

 كم�ة 

 )SoV( التحقق  مصدر 

  حول المعلومات ع� الحصول  �مكن  وك�ف أين
 الب�انات)  مصدر (   المؤ�ش 

  الخاصة،  والدراسات اإلدار�ة، السجالت من مثً�: 
  المصدر  و/أو  الخ) والمالحظات، العينات، واستب�انات

  ودفاتر  المنجز، العمل تقار�ر  مثل(  المتاح الموثق
 . الخ) الرسم�ة، واإلحصاءات المشار�ــــع، حسابات

 الثان��ة  أو  األول�ة الب�انات

ي  التدقيق حاالت (   اإلدار�ة السجالت ) المصدر  �ي  المحاسيب   معروضة  األسا�ي
ي 
 السن��ة التقار�ر  �ن

  نمط تدقيق بمهام مكلف   قسم أي أو (   التدقيق قسم  رئ�س  األداء:  مؤ�ش  مالك
، مع�شة ن ) الرقابة قسم مثل الموظفني ن  والتحصني

ن  ي  س)(   الس�د/   هو  الب�انات أمني
 المعلومات تكنولوج�ا  قسم   �ن

ي   ص) (  الس�دة/  �ي  الب�انات استضافة جهة 
  مكلف قسم أي أو (   التدقيق قسم �ن

، مع�شة  نمط تدقيق بمهام ن ) الرقابة قسم مثل الموظفني ن  والتحصني

  المتوفر  الوصف�ة  والب�انات الب�انات قواعد  مرجع�ة 
 إلزام�ة) غ�ي (   بالفعل

  الداخل�ة/الخارج�ة  الب�انات قواعد 

 ينطبق  ال 

ة  إلزام�ة) غ�ي (   الوت�ي

ة ، مث�ً (  الق�اس توق�ت/وت�ي ، ر�ــع  شه��ا� )   سن��ا�  .      سن��ا�

 
�
 سن��ا

 تفص��ي  تصن�ف

 الخ) الدخل، فئة أو  الجنس حسب  مث�ً (  أمكن إذا 

 المنصب/الدور حسب

،  مركزي،(   المستوى حسب )  إقل��ي  مح�ي

  العمر،  فئة   حسب مث�ً  األمر، لزم إذا  أخرى تفص�ل�ة  تصن�فات وضع �مكن( 
 الخ)  الجنس،  وحسب

 إلزام�ة) غ�ي (   المستهدفة الق�مة

الق�اس�ة/معاي�ي  بواسطة مبّينة   المقارنة المعاي�ي
 المرجع�ة 

 بعبارات المرجوة النواتج تع��ف ع�  �ساعد  األهداف
 .   للق�اس وقابلة  محددة 

) المقارنة مع�ار   اإلقل��ي

طري مثال
ُ
)  غ�ي (  ق  إلزا�ي

 العضو  �ستخدمه  مماثل مؤ�ش 

) عدد  متوسط إ� الفساد  جرائم عدد  �سبة (  الفساد  مستوى ن  الموظفني

 اإلفصاح س�اسة

ن  المساءلة تفض�الت   محددين/المجال لمستخدمني
 العام 

  الق�اس  عمل�ة من المستمدة  للمعلومات �مكن أين
ات هذە  باستخدام  بها التع��ف تظهر/يتم أن المؤ�ش

  الب�انات أو  التفص�ل�ة الب�انات عن ال�شف إمكان�ة
  مثل الب�انات، تجميع معاي�ي  تحد�د (   فقط  المجمعة

 الخ) البلدان،  لعدد   األدين  الحد 

 فقط  الداخ�ي  لالستخدام 

 العالم�ة   الجمارك منظمة  إقل�م  قبل  من  المجمعة الب�انات عن ال�شف  يتم  قد 
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 إلزام�ة)  غ�ي (   القيود)  مثل( أخرى اعتبارات

ح المؤ�ش  ي  كبد�ل  المق�ت
  بد�لة ق�اسات غ�اب �ن

 . الخ مجد�ة،

 الب�انات بجمع المتعلقة  القانون�ة القيود  �ي  ما 
 واستخدامها؟ وح�ازتها 

ي  مدى أي إ�   متطلبات الحال�ة الب�انات مصادر   تليب
؟  ن  المستخدمني

اهة، جوانب من واحد  جانب سوى �ق�س ال  هذا  ن   أال  −هام، جانب ول�نه ال�ن
ي   النتائج  منظور  من الفساد  منع منظومة فعال�ة وهو    أما . المنظومة  تحققها  اليت

اهة، نضج  لمدى العامة الجوانب  تقي�م ن ات  باستخدام  تنف�ذە ف�مكن  ال�ن   مؤ�ش
، التقي�م أدوات أو  األخرى، الرئ�س�ة  األداء ي

 . المستهدفة االستب�انات أو  الذايت

:  هذا  الرئ��ي  األداء مؤ�ش  نتائج تفس�ي  �مكن ن   المستهدفة فالق�مة  بط��قتني
  ول�ن  الفساد، منع منظومة أداء  لفعال�ة نظرا�  صفر،   �ي  الط��ل المدى ع�
  التدقيق، عمل�ات عدد  تقل�ص  ط��ق عن  تحق�قه ببساطة  �مكن  الهدف  هذا 

ن  واخت�ار   عمل�ات هدف  ل�كونوا   امتثالهم  حسن عنهم المعروف الموظفني
ي  ولذلك،. الخ التدقيق، 

ي   الرئ��ي  المؤ�ش  هذا  استخدام ينب�ن
  ألغراض البدا�ة �ن

ات وق�اس إدراج مع المالحظة/الرصد،   مثل(   المضادة الرئ�س�ة  األداء مؤ�ش
 . الجمارك)  عمالء استب�انات

  نت�جة المع�شة نمط تدقيق عمل�ات  ع� ��ي قد  قانون�ة قيود  هناك
ي  بها   المعمول  القانون�ة األطر  لمختلف

  المهام وطب�عة  األعضاء البلدان �ن
 .   الجمارك هيئات إ�  المسندة
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