اتفـاقيـة

حول التعاون والمساعدة المتبادلة في األمور الجمركية

بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة النمسا
 يشار فيما يلي إلى الحكومة السورية وحكومة النمسا على أنهما األطرراالمتعاقدة.

 آخذين بعين االعتبار ضرورة تطوير العالقات االقتصادية والتجارية برينالبلدين.

 ومقتنعين بإمكانية إنجاز تعاون أكثر فاعلية بين إدارتيهما من خالل تبرادلالمعلومات حيث سيبنى مثل هذا التبادل على مبادئ تشريعية واضحة.

 وآخذين بعين االعتبار بأن انتهاكرات قرانون الجمرار مجحفرة بحرمصالحهما االقتصادية والتجارية والمالية واالجتماعية والثقافية والصناعية
والزراعية كما أنها مجحفة بح الصحة العامة لكال البلدين وأيضرا بحر
التجارة الشرعية.
 وبعين االعتبار أيضا أهمية التأكيد على تقييم الرسوم الجمركية والضرائباألخرى والنفقات الجمركية فيما يخص استيراد وتصدير البضائع باإلضافة
للتطبي المناسب ألحكام المنع والتقييد والحصر .وأيضرا تنفيرذ األحكرام
التشريعية واألنظمة على البضائع المزيفة والعالمات التجاريرة المسرجلة
وحقو الملكية الفكرية.
 ومقتنعين بأن الخطوات المتخذة بوجر االنتهاكرات الجمركيرة والجهرودالمبذولة في التأكيد على تحصيل رسروم وضررائب ونفقرات االسرتيراد
والتصدير بدقة ستكون أكثر فاعلية من خرالل التعراون برين إدارتيهمرا
الجمركية.
 وبعين االعتبار أن المتاجرة بالعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الرذهنتشكّل خطرا على الصحة العامة والمجتمع.
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 ومشيرين إلى اتفاقية التعاون بين السو األوروبية المشتركة والجمهوريرةالعربية السورية في عام 8791م.
 وآخذين بالحسبان أحكام االتفاقية األحادية حول العقراقير المخردرة لعرام8798م المعدّلة ببروتوكول عام 8791م واتفاقية المواد المؤثرة على الذهن
لعام 8798م والتي تم صياغتها تحت رعاية منظمة األمم المتحدة وأيضرا
اتفاقية األمم المتحدة في مواجهة االتجار الغير مشروع بالمخدرات والمواد
المؤثرة على الذهن لعام 8711م.
اتف الطرفان على ما يلي:

المادة ()1
تعاريف
ألغراض هذه االتفاقية:
( -8إدارة الجمار ) :ستعني بالنسبة للجمهورية العربية السرورية مديريرة
الجمار العامة ممثلة بالمدير العام وبالنسربة لجمهوريرة النمسرا وزارة
المالية الفدرالية والسلطات الجمركية التابعة لها.
( -1التشريع الجمركي) :سيعني أي أحكام تشريعية وإدارية يمكن تطبيقها أو
تنفيذها من قبل إدارة الجمار للطر

المتعاقد بمرا يتعلر باالسرتيراد

والتصدير والعبور والخزن وحركة البضائع بوضعها المرتبط بالرسروم
الجمركية والضرائب األخرى متضمنة إجراءات المنع والتقييد والحصر.
( -3الجريمة الجمركية) :وهي تشمل:
-8المخالفة الجمركية :كل فعل أو امتناع عن فعل مخال

ألحكرام قرانون

الجمار واألنظمة والقرارات الصادرة باالستناد إلي .
-1جريمة التهريب :هو إدخال البضائع إلى البالد أو إخراجها منها خالفرا
ألحكام قانون الجمار والنصوص النافذة من غير طري المكاتب الجمركية.
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( -4إدارة الجمار الطالبة) :ستعني إدارة جمار الطر

المتعاقد التي تقدم

طلب للمساعدة في األمور الجمركية أو التي تستقبل المساعدة بناءً علرى
مبادرة خاصة بإدارة الجمار .
( -5إدارة الجمار المطلوب منها) :ستعني إدارة جمار الطرر

المتعاقرد

التي تستقبل طلب المساعدة في األمور الجمركية أو التري ترزود بتلر
المساعدة بناءً على مبادرة خاصة بها.
( -9المعلومات) :ستعني أي بيانات أو وثائ أو تقارير أو نُسر موثقرة أو
مصدّقة بخصوص ذل أو أي اتصاالت أخرى إن كانت مؤتمتة أو ال.
( -9البيانات الشخصية) :ستعني أي معلومات تتعل بشخص طبيعي محردد
ومعر

أو يمكن تحديده أو التعر

إلي .

( -1أثريات وبضائع فنية) :ستعني جميع المواد التي تمثل القيم الفنية ألحرد
الطرفين المتعاقدين.
( -7العقار المخدر) :ستعني أي مادة طبيعية أو تركيبية المبينة في القرائمتين
( )8و( )1من االتفاقية األحادية لألمم المتحدة لعام 8798م حول العقاقير
المخدرة والمعدّلة ببروتوكول عام 8791م.
( -81المواد المؤثرة على الذهن) :ستعني أي مرادة ذات أصرل طبيعري أو
مركب المبينة في القوائم ( )8و( )1و( )3و( )4من اتفاقية األمم المتحردة
حول المؤثرات الذهنية لسنة  8798وتعديالتها.
 ) -88مواد كيميائية )  :ستعني المواد الكيميائية التي هي ضرمن الرقابرة و
المستخدمة في انتاج العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الذهن المبينرة
في الجدول  8و 1الملحقان بإتفاقية األمم المتحردة ضرد االتجرار غيرر
المشروع بالعقاقير المخدرة والمرواد المرؤثرة علرى الرذهن بتراري
8711/81/11
( -81التسليم المراقب) :ستعني السماح إلرسالية غير قانونية أو مشكو بهرا
من العقاقير المخدرة أو المواد المؤثرة على الذهن أو مواد بديلرة عنهرا
باإلضافة لغيرها من البضائع التي اعتبرت خاضعة للتهريرب برالمرور
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خارج أو خالل أو داخل مناط دولتي الطرفين المتعاقدين مع المعرفرة
وتحت الرقابة الكفؤ لإلدارات ومع رؤية في تحديد أو اكتشا

األشخاص

المنخرطين فيما يخص االتجار الغير مشروع لهذه البضائع.
( -83الموظ ):هو أي موظ

جمار أو موظ

حكومي معين من قبل أي

من اإلدارتين.
( -84الشخص) :الشخص الطبيعي واالعتباري على حد سواء ما لرم يقرتض
النص خال

ذل .

المادة ()2
نطاق االتفاقية

 -8سيوفر الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المساعدة المتبادلة من خرالل
إدارتيهما الجمركية بالتواف مع األحكام الواردة في هذه االتفاقية من أجل:
أ -التأكيد على التطبي المناسب للتشريع الجمركي.
ب -منع والتحق وإقامة دعوى والتصدّي لالنتهاكرات ضرد التشرريع
الجمركي.
ج -وفي الحاالت التي تتعل بتسليم وتبليغ القرارات اإلدارية والوثرائ
المتعلقة بتطبي التشريع الجمركي.
 -1إن المساعدة المذكورة في الفقرة الجزئية (أ) و(ب) من الفقرة ( )8من هذه
المادة يمكن تزويدها لالستخدام في جميع الوقائع إدارية كانت أو قضرائية
متضمنة التحقيقات.
 -3سيتم تزويد المساعدة ضمن إطار هذه االتفاقية بالتواف مع التشريع النافذ
في منطقة والية الطر

المتعاقد المطلوب من وضرمن نطرا الكفراءة

والموارد لدى إدارة الجمار المطلوب منها.
 -4سو

لن تؤثر المساعدة المتبادلة وف هذه االتفاقية على األحكام المطبقرة

بما يتعل بالمساعدة المتبادلة في المواضيع الجنائية المؤثرة بين األطرا
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المتعاقدة ولكن ستنفذ طلبات المساعدة في الحاالت الجنائية الواقعرة فري
نطا هذه االتفاقية والمتحق منها مرن قبرل أحرد أو كرال اإلدارترين
الجمركيتين ضمن اإلطار المتعل بذل .
 -5سيستثنى أي طلب للمساعدة وف هذه االتفاقية فيمرا يخرص احتجراز أو
توقي

األشخاص ويستثنى أيضا من مثل هذه المسراعدة أي تحصريل أو

تحصيل اضطراري للرسوم الجمركية والضرائب األخرى والغرامات وأي
أموال أخرى.

المادة ()3
التبادل التلقائي للمعلومات والتعاون

سيُعاون الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض وفقا لمبادرتهما الخاصة وتشرريعهما
المحلي في حال اعتبرا ذل ضروري للتطبي الصحيح للتشريع الجمركي والتقييم
الدقي للرسوم الجمركية والضرائب وخاصة ما يتعل بتزويد كافة المعلومات ذات
الصلة عن:
 النشاطات التي تكون أو التي تبدو مخالفة للتشريع الجمركي داخل منطقرةوالية الطر

المتعاقد اآلخر.

 الوسائل الجديدة والطر المستخدمة في ارتكاب المخالفات الجمركية. السلع المستخدمة أو ما يشتب في استخدامها في ارتكراب مخالفرات ضردالتشريعات الجمركية أو ألغراض االتجار غير المشروع للمواد المخردرة
والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها.
 أية وسائل نقل مستخدمة أو يشتب في اسرتخدامها ارتكراب جررائم ضردالتشريعات الجمركية أو ألغراض االتجار غير المشروع بالمواد المخردرة
والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الداخلة في صناعتها.
 -تنقل العمالت عبر الحدود بين مناط األطرا
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المتعاقدة.

-

األثريات والبضائع الفنية التي تمثل القيم الفنية ألحد األطرا
والمكتشفة من قبل إدارة جمار الطر

-

المتعاقردة

المتعاقد اآلخر.

األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين ارتكبوا أو يشتب في ارتكرابهم
جرائم ضد التشريعات الجمركية أو االشترا في االتجار غير المشرروع
في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمرواد الكيميائيرة الداخلرة فري
تصنيعها.

المادة ()4
المساعدة عند الطلب
 -8ستقدم إدارات الجمار المساعدة في المناط لبعضها البعض وفقا للكفاءة
والطريقة والشروط الموضوعة في هذه االتفاقية للتأكد مرن أن التشرريع
الجمركي يطب بشكل صحيح وأن الرسوم الجمركيرة والضررائب يرتم
تقييمها بشكل دقي .
 -1ستزود إدارات الجمار عند الطلب بأي معلومات تظهر:
أ -فيما إذا كانت البضائع وقيم العمالت المستوردة إلى داخل منطقة والية
أحد األطرا
الطر

المتعاقدة قد تم تصديرها بشكل قانوني في منطقة واليرة

المتعاقد اآلخر وإذا كان مناسبا تحديرد اإلجرراء الجمركري

المطب على البضائع.
ب -فيما إذا كانت البضائع وقيم العمالت المصدرة من منطقة والية أحد
األطرا

المتعاقدة قد استوردت بشكل قانوني إلى منطقة والية الطر

المتعاقد اآلخر وإذا كان مناسبا تحديد اإلجراء الجمركي المطب علرى
البضائع.
ج -فيما إذا كانت البضائع في حالة الترانزيت قد مرّت على التخلريص
الجمركي في منطقة والية أحد األطرا
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المتعاقدة.

المادة ()5
أشكال خاصة للمساعدة
ستنفذ إدارة جمار أحد األطرا

المتعاقردة وعنرد الطلرب مقرايي

الرقابرة

الضرورية وذل ضمن إطار التشرريع الروطني وإمكاناتهرا وكفاءتهرا وعلرى
الخصوص ما يتعل بر:
أ -األشخاص المعرو

أو المشكو بأنهم يرتكبرون أو يعملرون علرى

ارتكاب انتهاكات للتشريع الجمركي النافذ في منطقة واليرة الطرر
المتعاقد اآلخر.
ب -البضائع المعرو

أنها استخدمت أو يش

بكونها اسرتخدمت فري

انتها القانون الجمركي.
ج -طر النقل والحاويات المعرو

أو المشكو بكونها مستخدمة فري

ارتكاب انتهاكات للتشريع الجمركي النافذ في منطقة واليرة الطرر
المتعاقد اآلخر.
د -األراضي المعرو

أنها استخدمت أو يش بكونها استخدمت في انتها

القانون الجمركي في منطقة الطر

المتعاقد الطالب.

المادة ()6
الملفات والوثائق
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المتعاقدة وبمبادرة خاصة بهرا وعنرد

 -8ستقوم إدارة جمار أحد األطرا

الطلب وضمن إطار التشريع الوطني وإمكاناتها وكفاءتهرا بتزويرد إدارة
جمار الطر

المتعاقد اآلخر بالتقارير والسجالت أو نس مصدقة عرن

الوثائ التي تعطي كافة المعلومات المتوفرة عن النشاطات المكتشرفة أو
المخطط لها والتي تؤس

أو تبدو أنها تؤس

الجمركي النافذ في منطقة والية ذل الطر

النتهرا ضرد التشرريع
المتعاقد.

 -1سيتم طلب الملفات األصلية والوثائ فقط في حاالت تكون النس المصدقة
غير كافية والنس األصلية التي تم نقلها يجب أن تُعاد وبدون تأخير حالما
يكون السبب الذي من أجل قد زُوّدت إلدارة جمرار الطرر

المتعاقرد

اآلخر قد انتفى تواجده.

 -3يجب تزويد كافة المعلومات لهد
بنف

التفسير أو المنفعة للوثائ ذات الصرلة

الوقت.

 -4سيحدد استخدام المعلومات اإللكترونية كدليل بشكل يتواف مرع التشرريع
الوطني لألطرا

المتعاقدة.

المادة ()7
تسليم الوثائق
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 -8لدى طلب إدارة الجمار الطالبة فإن إدارة الجمار المطلوب منها ستأخذ
كافة االجراءات الضرورية بما يتواف مع التشريع الوطني من أجل تسليم
أي وثائ أو من أجل إبالغ أي قرارات منبثقة من اإلدارة الطالبرة وتقرع
ضمن نطا االتفاقية إلى عنوان المرسل إلي المحدد إقامت والذي أُنشر
في منطقة والية الطر

المتعاقد المطلوب من .

 -1ستنظم طلبات بتسليم الوثائ أو تبليغ القرارات كتابيا باللغة الرسمية لوالية
الطر

المتعاقد المطلوب من أو باللغة المقبولة لدى الطر

المطلوب من

باإلضافة إلى أن محتوى الوثيقة الرسمية المعدة للتبليغ سيُلح بها ترجمة
مصدقة باللغة الرسمية لوالية الطر

المتعاقد المطلوب من التي تقع فيها

اإلدارة المطلوب منها.
 -3مثل هذا التسليم سيُدلّ عن بإيصال عنوان المرسل إلي يحمل تاري التسليم
أو بشهادة تص

طريقة وتاري التسليم.

المادة ()8
التسليم المراقب
 -8ستأخذ األطرا

المتعاقدة المعايير الضرورية ضمن إمكاناتهرا للسرماح

باستخدام مالئم لمبدأ التسليم المراقب من أجل التحقيقات الجنائية.
 -1يمكن إلدارات الجمار وف استجابة متبادلة وضمن كفاءاتها المحددة في
التشريع الوطني أن تستخدم مبدأ التسليم المراقب للبضائع في حالة انتها
قانون الجمار من أجل تحديد واكتشا

األشخاص المتورطين.

 -3ستعد قرارات ما يخص التسليم المراقب على مبدأ حالة بحالة.
 -4باستجابة متبادلة من السلطات ذات الكفراءة يمكرن لإلرسراليات الغيرر
مشروعة وف مبدأ التسليم المراقب المواف علي أن تُعتَرض أو يُسمح بأن
تتابع مسارها مع العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الذهن أو بضرائع
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أخرى بموافقة السلطات الجمركية لكال الطرفين بدون أن تُم

أو تُحر ّر

أو تُبدّل بالكامل أو جزئيا.

المادة ()9
تنفيذ الطلبات
 -8ستأخذ إدارة الجمار المطلوب منها جميع المعايير المعقولة لتنفيذ الطلب
وإذا تطلّب األمر ستبادر ألي معيار قانوني لتنفيرذه وتترابع ذلر إدارة
الجمار

المطلوب منها ضمن حدود كفاءتها ومواردها المتروفرة علرى

الرغم من أنها كانت تعمل على حسابها الخاص.
 -1ستقوم إدارة جمار أحد األطرا
الطر

المتعاقدة وبناءً على طلب إدارة جمار

المتعاقد اآلخر بمراقبة أي تحقي ضروري يتضمن السؤال عرن

الخبراء والشهود أو أي أشخاص يعتقد أنهرم يرتكبرون انتهاكرا لقرانون
الجمار وتأخذ على عاتقها عمليات اإلثبات والتحريات وإيجراد الحقيقرة
المطلوبة بالعالقة مع األمور المشار إليها في هذه االتفاقية.
 -3يمكن لإلدارة المطلوب منها أن تسمح لموظفين معينين مرن قبرل اإلدارة
الطالبة بالتواجد في منطقة والية الطر

المتعاقد المطلوب منر

عنردما

ينفذ موظفيها التحقيقات ذات االهتمام لإلدارة الطالبة متضمن تواجد مثرل
هذه التحقيقات والموظفين المعينين سيكونون متواجدين كاستشاريين.
 -4يمكن لموظفي إدارة الجمار الطالبة المخولين في التحقي في انتهاكرات
التشريع الجمركي أن يسألوا موظفي اإلدارة المطلوب منها عن مراجعرة
الكتب ذات الصلة والسجالت والوثائ األخرى أو البيانات الصحفية وعن
توفير النس بخصوص ذل أو تزويد أي معلومات متعلقة بالمخالفات.
 -5عندما يكون ممثلي إدارة جمار أحد األطرا
منطقة والية الطر

المتعاقدة متواجردين فري

المتعاقد اآلخر عليهم في جميع األوقات وباالنسرجام
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مع هذه االتفاقية أن يكونوا قادرين على تزويد الردليل علرى صرالحيتهم
الرسمية كما أنهم سو

لن يكونوا مرتدين لرزيّهم الرسرمي أو يحملرون

السالح.
 -9وطالما هم متواجدين عليهم التمتع بالحماية كما هري ممنوحرة لمروظفي
الطر

المتعاقد اآلخر بالتواف مع تشريعهم الوطني النافذ ومسؤولين عن

أي انتها يمكن أن يخر واجبات أداء العمل.
 -9ستُبلغ إدارة الجمار الطالبة إذا كان ذل متطلب جردا بزمران ومكران
إجراءات العمل المتخذة تلبية للطلب لذل فإن إجراءات العمل هذه يمكرن
تنسيقها.
 -1في حال كانت إدارة الجمار المطلوب منها ليسرت السرلطة المالئمرة
لالستجابة للطلب فإنها ستعمل إما على نقل الطلب وبدون تأخير بعد إجراء
االستشارة المناسبة إلى السلطة المناسبة التي ستتعامل مع الطلب بالتواف
مع كفاءاتها ومع التشريع الوطني أو ستعمل على تبليرغ إدارة الجمرار
الطالبة باإلجراء المناسب المتّبع فيما يخص مثل هذا الطلب.

المادة ()11
الخبراء والشهود
 -8يجوز لموظفي اإلدارة الجمركية للطر

المطلوب من أن يظهرروا فري

المحاكم وذل ضمن حدود الصالحيات الممنوحة لهم بصرفة خبرراء أو
شهود أو أية إجراءات إدارية متعلقة بمسائل تم تغطيتهرا بموجرب هرذه
االتفاقية وذل ضمن أراضي الطر

الطالب ويجوز لهم تقرديم الوثرائ

وأية مستندات أخرى مصدقة والمطلوبة الستكمال اإلجراءات.
 -1يجب أن يشير طلب المثول أمام المحكمة بوضوح وفري أيرة دعروى أو
مرحلة أو محكمة وأية صفة يظهر بها الموظ
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ليدلي بشهادت .

المادة ()11
سرية المعلومات واستخدامها
 -8إن أية معلومات يتم تلقيها وبأي صيغة كانت وفقا لهذه االتفاقيرة سرتكون
ذات طبيعة سرية وستكون مشمولة بالتزام السرية الرسمية وسو
خاضعة لنف

تكون

الحماية والسرية التي تخضع لها نروع المعلومرات نفسر

الخاضع للقانون الوطني للطر

المتعاقد حيث تم تلقيها.

 -1سيقوم الطرفان المتعاقدان بتأمين معيار لحماية المعلومرات علرى األقرل
مماثل للمعيار الذي ينتج من تطبي المبادئ المذكورة فري ملحر هرذه
االتفاقية والمتعل عموما بأية معلومات شخصية يتم تبادلهرا وفقرا لهرذه
االتفاقية.
 -3إن أية معلومات يتم تلقيها وفقا لهذه االتفاقية سيتم استخدامها فقط ألغراض
هذه االتفاقية من ضمنها االستخدام في اإلجراءات القضرائية أو اإلداريرة
والمتعلقة بالمخالفة الجمركية ذات العالقة.
 -4لن يتم استخدام المعلومات التي تم تلقيها ألي غرض غير الغرض المحدد
في هذه االتفاقية بدون موافقة خطية من إدارة الجمار التي قدمتها.
إن هذه الشروط غير مطبقة على المعلومات الخاصة بالمخالفات المتعلقرة
بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الكيميائية الداخلة في إنتاج المواد
المخدرة ومثل هذه المعلومات يمكن نقلها مباشرة إلرى سرلطات الدولرة
المختصة بمكافحة تهريب المخدرات.
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 -5إضافة إلى ما سب وفقا اللتزامات جمهورية النمسا كعضو فري االتحراد
األوروبي إن الشروط المذكورة في الفقرة  4من هذه المادة لرن تسرتثني
المعلومات التي يتم تلقيها من إعطاء هذا النوع من المعلومات وذلر إذا
طلب منها إلى االتحاد األوروبي والدول األعضاء في هذا االتحاد.

المادة ()12
صيغة ومحتوى طلبات المساعدة
 -8إن طلبات المساعدة المنصوص عليها في هذه االتفاقية سيتم تقديمها بشكل
كتابي وإن الوثائ الضرورية لتنفيذ مثل هذه الطلبرات سريتم إرفاقهرا
بالطلب .ويمكن قبول الطلبات بشكل شفهي وذل حسب ضرورة الموقر
لكن يتم تأكيدها الحقا وبدون تأخير بطلب كتابي.
 -1إن الطلبات وفقا للفقرة ( )8من هذه المادة ستتضمن المعلومات التالية:
أ -اسم اإلدارة الطالبة.
ب -نوع اإلجراء المطلوب
ت -الهد

وسبب الطلب.

ث -األحكام التشريعية أو التنظيمية ذات العالقة.
ج -التوضيح بشكل دقي وشامل قدر اإلمكان من هم األشخاص (عاديين
أو رسميين) والذين يكونون موضع وهد

هذه التحريات.

 -3سيتم تقديم هذه الطلبات باللغة اإلنكليزية أو باللغة الرسمية للطر
المطلوب من ومرفقا بها نسخة باللغة الرسمية للطر

المتعاقد

المتعاقد الطالب.

 -4ستعلم إدارتي الجمار بعضهما باسم الشخص الذي ستتم تبادل المعلومات
عن طريق في كل من اإلدارتين.

- 13 -

المادة ()13
حاالت اإلعفاء من مسؤولية تقديم المساعدة
 -8إذا اعتبرت اإلدارة المطلوب منها أن المساعدة المطلوبة من الممكرن أن
تشكّل خرقا للسيادة أو النظام العام أو األمن أو أي مصالح جوهرية وطنية
أخرى لدولة الطر

المتعاقد المطلوب من أو من الممكن أن تنضوي على

انتها ألي سرية تجارية أو مهنية أو رسمية لدولة ذل الطر

المتعاقرد

يمكن في هذه الحاالت رفض المساعدة أو تقديم جرزء منهرا أو تقرديمها
ضمن شروط ومتطلبات محددة.
 -1في حال عدم تلبية طلب المساعدة يجب إبالغ اإلدارة الطالبة وبدون تأخير
بأسباب رفض المساعدة.
 -3يمكن تأخير تقديم المساعدة من قبل اإلدارة المطلوب منهرا وذلر علرى
أرضية وجود تحقي جاري أو إجراءات أخرى يمكن أن تتعرارض مرع
تقديم المساعدة .وفي مثل هذه الحالة فإن اإلدارة الجمركية المطلوب منهرا
ستستشير اإلدارة الطالبة لتقرير فيما إذا كانت المساعدة يمكن أن تعطرى
وهي تحت هذه الظرو

وكما ترتأي اإلدارة المطلوب منها عنردما يرتم

تأخير المساعدة يجب إبراز األسباب.
 -4عندما تقوم اإلدارة الطالبة بطلب نوع من المساعدة ال تستطيع هي نفسرها
تقديم في حال طُلب منها ذل يتر األمر لإلدارة المطلوب منها لتقريرر
كيفية الرد على مثل هذا الطلب ويجب على اإلدارة الطالبة اإلشارة إلرى
ذل .
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المادة ()14
التكاليف
 -8لن تطالب اإلدارتان الجمركيتان للبلدين المتعاقدين بتعويضات عن النفقات
الناجمة عن تطبي هذه االتفاقية مع استثناء نفقرات الخبرراء والشرهود
والمترجمين من غير الموظفين الحكوميين.
 -1إذا كانت التكالي

ذات طبيعة كبيرة أو غير اعتيادية أو متطلبرة لتنفيرذ

طلب معين سيتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط واألسر

التري

سيتم تنفيذ الطلب بموجبها وأيضا تحديد الطر التي سيتم تحمل النفقرات
فيها.

المادة ()15
تنفيذ وتطبيق االتفاقية
 -8سيتم ائتمان إدارتي جمار الطرفين المتعاقدين على تطبي هذه االتفاقيرة
وستتف هاتين اإلدارتين على الترتيبات المفصلة لتطبي بنودها.
 -1تعيين ممثلين للجمار للعمل كمرجع ونقاط اتصال.
 -3يتف الطرفان المتعاقدان بأن إدارتيهما الجمركيتين ستتواصرالن بشركل
مباشر مع بعضهما اآلخر بغية التعاطي مع المسائل المتعلقة بهذه االتفاقية
أو مع غيرها من المسائل ذات االهتمام المشتر .
 -4ستقوم اإلدارتين الجمركيتين وباتفا متبادل بحل المشاكل أو الشكو التي
يمكن أن تنجم عن تطبي هذه االتفاقية وما سرب لرن يسرتثني تسروية
الخالفات بطر أخرى دبلوماسية.
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 -5إن هذه االتفاقية لن تؤثر على أي التزام ناجم عن كون جمهورية النمسرا
عضوا في االتحاد األوروبي وبالتالي فإن شروط وبنود هرذه االتفاقيرة ال
يمكن تأويلها أو تفسيرها بطريقة تؤثر على االلتزامات الناجمة عن اتفاقية
االتحاد األوروبي أو على اتفاقية تفعيل االتحاد األوروبي أو اتفاقيات ترم
التوصل إليها بين الجمهورية العربية السورية واالتحاد األوروبي.

المادة ()16
التعديالت
يمكن للتعديالت أو الفقرات المكملة أن تعد بمبادرة من أي من الطرفين المتعاقدين
وبموجب موافقة متبادلة ويتم نظمها بموجرب محاضرر اتفرا منفصرلة وهرذه
المحاضر سيتم إدخال ما ورد فيها حيّز التنفيذ بما يتواف مع الخطروات المقدّمرة
إلدخال هذه االتفاقية حيّز التنفيذ وستصبح هذه المحاضر جزءا ال يتجزأ من هرذه
االتفاقية.

المادة ()17
مدة الدخول في حيز التنفيذ وانتهاء هذه االتفاقية
 -8ستدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ في اليوم األول من الشهر الثالث الذي يلي
إبالغ كل من الطرفين المتعاقدين بعضهما اآلخر كتابيرا عبرر الطرر
الدبلوماسية بأن اإلجراءات الداخلية المطلوبة إلدخال هذه االتفاقيرة حيّرز
التنفيذ قد تم الوصول إليها واتخاذها.
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 -1إن هذه االتفاقية هي ألجل غيرر مسرمّى ويمكرن ألي مرن الطررفين
المتعاقدين وبأي وقت إنهاؤها وذل عن طري اإلخطرار برذل وعبرر
القنوات الدبلوماسية للطر

المتعاقد اآلخر وإن إنهاء العمل بهذه االتفاقية

سيدخل حيز التنفيذ وذل بعد ستة أشهر من استالم الطر

المتعاقد اآلخر

لبالغ الرغبة بإنهاء االتفاقية غير أن يجب إتمام اإلجراءات السارية أثناء
إجراءات التبليغ وفقا ألحكام هذه االتفاقية.
 -3إن أية إجراءات قيد التنفيذ في خالل هذه الستة أشهر وهي المهلة إلنهراء
هذه االتفاقية سيتم العمل على القيام بها بما يتوافر مرع شرروط هرذه
االتفاقية.
إقرارا علي نحن الموقعون أدناه المفوضون أصوال قمنا بتوقيع هذه االتفاقية
حرّر بتاري

.....................

في

......................

على ثالث نس بكرل مرن اللغرات

العربية واأللمانية واإلنكليزية وجميع النصوص لها ذات المصداقية.
وفي حال االختال

في التفسير يعتمد على النص اإلنكليزي.

عن حكومة

عن حكومة

جمهورية النمسا

الجمهورية العربية السورية
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