اتفاقية
بين
حكومة الجمهورية العربية السورية
و
حكومة جمهورية بيالروسيا
حول
التعاون والمساعدة المتبادلة في القضايا
الجمركية
إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية بيالروسيا ،المشار لهما
فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ،وحيث أن الجرائم ضد التشريع الجمركي مجحفةة
بالمصالح االقتصادية والمالية واالجتماعية والتجارية لبلديهما المعنيين باإلضةافة
إلى المصالح التجارية الشرعية ،وحيةث أن أمميةة تةنمين التميةيم واالسةتيفا
الصحيحين للرسوم الجمركية والضرائب واألجور باإلضافة إلى التنفيذ المناسةب
ألحكام المنع والتمييدات والمراقبة على استيراد وتصدير البضائع ،ولمناعتهما بنن
العمل ضد المخالفات للتشريعات الجمركية يمكن أن تُجعل فعالة بالتعاون الوثية
بين السلطات الجمركية لدولتي الطرفين المتعاقدين.
ونظراً لألخذ بعين االعتبار لتوصية مجلس التعاون الجمركةي حةول المسةاعد
اإلدارية بتاريخ  /5كانون األول.3551 /
وأيضاً االعتبار ألحكام االتفاقية المفرد حول األدوية المخدر المذكور في تاريخ
 /13آذار 3593 /والبروتوكول المعدل لالتفاقية المفرد حول األدويةة المخةدر
بتاريخ  /55آذار 3595 /واالتفاقية حول المواد ذات التنثير النفسي بتةاريخ /53
شباط 3593 /باإلضافة إلى اتفاقية األمم المتحد ضد االتجار غير المشروع فةي
األدوية المخدر والمواد المؤثر نفسياً بتاريخ  /53كانون األول.3511 /
فمد اتفمنا على النحو التالي:
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المـادة 1
التعـاريـف
من أجل أغراض مذه االتفاقية فإن المصطلحات المستعملة مي:
أ) "التشريع الجمركي" ويُمصد به مجموعة المةوانين والمةرارات التنظيميةة
األخرى لتشريعات دولتي الطرفين المتعاقدين فيما يتعلة باالسةتيراد أو
التصدير أو الترانزيت أو تخزين البضائع والتطبي والمراقبةة التةي يةتم
التفويض بها بشكل مباشر للسلطات الجمركية لدولتي الطرفين المتعاقدين.
ب) "الجرائم الجمركية" ويمصد بها أية خروقات للتشريع الجمركي باإلضةافة
إلى أي محاولة لخر مثل ذلك التشريع.
ت) "السلطات الجمركية" ويُمصد بها:
لجنة الجمارك الحكومية ة لجمهورية بيالروسيا في جمهورية بيالروس.
والمديرية العامة للجمارك ة في الجمهورية العربية السورية.
ث) "سلطة الجمارك الطالبة" ويمصد بها السلطة الجمركيةة لدولةة الطةر
المتعاقد التي تطلب المساعد في المضايا الجمركية.

ج) "سلطة الجمارك المطلوب منها" ويُمصد بها السةلطة الجمركيةة لدولةة
الطر

المتعاقد التي تلمت الطلب من أجل المساعد في المضايا الجمركية.

ح) "التسليم المراقب" ويُمصد به الطريمة التي تسمح باالستيراد أو التصدير أو
النمل بالعبور لألدوية المخدر والمواد المؤثر نفسياً والمواد السالفة الداخلة
في االتجار غير المشروع أو المشتبه فيه باإلضافة إلى البضائع األخةرى
التي تعتبر على أنها تهريب إذا تم نملها بشكل غير قانوني بموافمة ،وتحةت

-2-

مراقبة السلطات المختصة لدولتي الطةرفين المتعاقةدين بضةرض تحديةد
األشخاص المتورطين بمثل ذلك االتجار غير المانوني.
خ) "البيانات الشخصية" ويمصد بها أية بيانات تتعلة بالشةخص الطبيعةي
المحدد أو المابل للتحديد في أي خر أو محاولة لخر التشريع الجمركي.
المـادة 2
مجـال االتفاقيـة
 )3يجب على الطرفين المتعاقدين من خالل السلطات الجمركية لدولتيهما ووفم ًا
لألحكام المنصوص عنها في مذه االتفاقية أن يمدما لبعضةهما المسةاعد
المتبادلة في:
أ) تنمين التطبي المناسب للتشريع الجمركي.
ب) منع الجرائم الجمركية والتحمي فيها ومكافحتها.
ت) تسليم وتبليغ الوثائ فيما يتعل بتطبي التشريع الجمركي.
ث) تبادل المعلومات والبيانات األخرى الضرورية لتطبي أمةدا

مةذه

االتفاقية.
 )5إن المساعد ضمن إطار عمل مذه االتفاقية يجب أن يمدّم وفمةاً للتشةريع
النافذ في إقليم دولة السلطة الجمركية المطلوب منهةا وضةمن صةالحية
وتوفر المصادر للسلطة الجمركية المطلوب منهةا .وإذا كةان ضةروري ًا
تستطيع السلطات الجمركية أن ترتب من أجل تمةديم المسةاعد بواسةطة
سلطة أخرى مختصة وفماً للتشريع النافذ في إقليم دولة السلطة الجمركيةة
المطلوب منها.
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المـادة 3
طلـب االتصـال
 )3بنا ً على الطلب يجب على السلطات الجمركية أن تزود بعضةها الةبعض
بكافة المعلومات التي قد تساعد في تنمين الدقة في:
أ) جباية الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم واألجور التي تُجبى مةن
قبل السلطات الجمركية وعلى وجه الخصوص المعلومةات التةي قةد
تساعد على تمييم الميمة الجمركية للبضائع وتحديد تصني

تعرفتها.

ب) تنفيذ المنع والتمييدات على االستيراد والتصدير.
ت) استعمال المواعد الوطنية لمنشن البضاعة غيةر المضطةا باالتفاقيةات
التعاقدية المبرمة من قبل احد دولتي الطرفين المتعاقدين أو كالمما.
 )5إذا لم يكن لدى السلطة الجمركية المطلوب منها المعلومةات التةي يُسةنل
عنها ،عليها أن تسعى للحصول على المعلومات بكافة الوسائل الممكنة وفم ًا
للتشريع النافذ في إقليم دولة السلطة الجمركية المطلوب منها.
 )1يجب على السلطة الجمركية المطلوب منهةا أن تسةعى للحصةول علةى
المعلومات كما مو محدد في الفمر ( )5من الماد الحالية علةى حسةابها
الخاص.
المـادة 4

معلومات حـول نقـل البضائع
بنا ً على الطلب ،يجب على السةلطات الجمركيةة أن تةزود بعضةها الةبعض
بالمعلومات التي تُظهر أن البضاعة:
أ) المستورد إلى إقليم دولة أحد الطرفين المتعاقدين قد تم تصةديرما بشةكل
قانوني من إقليم دولة الطر

اآلخر المتعاقد.
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ب) صدّرت من إقليم دولة أحد الطرفين المتعاقدين استوردت بشكل قانوني إلى
إقليم دولة الطر

المتعاقد اآلخر ،وطبيعة اإلجرا الجمركةي (إن وُجةد)

الذي تم بموجبه وضع البضاعة.
ت) الممنوحة معاملة مفضلة عند التصدير مةن إقلةيم دولةة أحةد الطةرفين
المتعاقدين ،قد استوردت حسب األصول إلى إقليم دولة الطةر

المتعاقةد

اآلخر وتم تزويد المعلومات حول إجةرا ات المراقبةة الجمركيةة التةي
خضعت لها البضاعة.
المـادة 5
معلومـات أخـرى
بمبادر خاصة منهم أو بنا ً على الطلب يجب على السلطات الجمركية أن تةزود
بعضها البعض بكافة المعلومات التي يمكن أن تستخدم مةن قةبلهم فيمةا يتعلة
باإلسا

ضد التشريع الجمركي وعلى وجه الخصوص فيما يتعل بة:

(أ) األشخاص الطبيعيين والمانونيين أو المشتبه بةاقترافهم أو الةذين اقترفةوا
الجرائم ضد التشريع الجمركي النافذ في إقليم دولة الطةر

المتعاقةد

اآلخر.
(ب) البضائع الداخلة في االتجار غير المشروع.
(ت) وسيلة النمل والحاويات المعروفة أو المشتبهة بننها كانت أو مي أو من
الممكن أن تستعمل في اقترا
إقليم دولة الطر

الجرائم ضد التشريع الجمركي النافذ في

المتعاقد اآلخر.

(ث) طر ووسائل جديد القترا

الجرائم الجمركية.
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المـادة 6
إرسـال الوثائـق
()3

يجب على السلطات الجمركية وبمبادر خاصة منها أو بنا ً على الطلب
أن تزود بعضها اآلخر بسجالت األدلة أو نسخ مصاد عنها والوثةائ
وإعطا كل المعلومات المتوفر حول الدعاوي المضةائية التةي يةتم
إعدادما أو الممترفة واليت تؤدي أو يبدو أنها تؤدي إلى أي جريمة ضد
التشريع الجمركي النافذ في إقليم دولة الطر

()5

المتعاقد اآلخر.

يجب أن تُطلب الملفات والوثائ األصلية فمط في الحاالت حيث تكةون
النسخ المصدقة غير كافية ،واألصول التي أرسلت يجب أن تعةاد دون
تنخير بمجرد أن تتوق

()1

الحاجة لوجودما.

يمكن استبدال الوثائ المزود وف مذه االتفاقية بمعلومات مؤتمتة تنتج
ألي شكل من أجل نفس األغةراض ،ويجةب أن يةتم تزويةد كافةة
المعلومات الوثيمة الصلة من أجل التفسير أو اسةتعمال مةذه الوثةائ
والوثائ األخرى.
المـادة 7

مراقبة خاصة على البضائع ووسائل النقل
يجب على السلطة الجمركية لدولة أحد الطرفين المتعاقةدين ضةمن صةالحيتها
ومصادرما المتوفر وبمبادر خاصة منها أو بنا ً على طلب السةلطة الجمركيةة
لدولة الطر
(أ)

المتعاقد اآلخر أن تحافظ على مراقبة خاصة على:
البضائع التي تُنمل بواسطة األشخاص الذين مم وفماً لمعلومات السلطة
الجمركية للطر

الطالب قد اقترفوا جريمة جمركية أو مشةتبه بةننهم

فعلوا ذلك وعلى وجه الخصوص مراقبة تحركات البضائع التي يمةوم
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بها مثل أولئك األشخاص إلى إقليم دولة السلطة الجمركيةة المطلةوب
منها ،أو خارج مذا اإلقليم.
(ب) البضائع التي تكون إما بالترانزيت أو بةالتخزين والتةي تكةون وفمة ًا
لمعلومات السلطة الجمركية للطر

الطالب خاضةعة لالتجةار غيةر

المشروع داخل دولة السلطة الجمركية.
(ت) وسيلة النمل المشكوك بها من قبل السلطة الجمركية الطالبة علةى أنهةا
تستعمل في اقترا

جريمة جمركية في إقلةيم دولةة أحةد األطةرا

المتعاقد .
(ث) األماكن المشكوك بها من قبل السلطة الجمركية الطالبةة علةى انهةا
تستعمل في اقترا

الجريمة الجمركية في إقليم دولة أحةد األطةرا

المتعاقد .
المـادة 8
التسليـم المـراقب
( )3يمكن للسلطات الجمركية وبموافمة متبادلة وضمن صةالحيتهم المحةدد
بالتشريع الوطني أن تستخدم طريمة التسليم المراقةب لكةي يةتم تحديةد
األشخاص المتورطين في الجريمة الجمركية ،في حال أن قرار اسةتعمال
التسليم المراقب ليس من صالحية السلطة الجمركية عليها أن تبادر للتعاون
مع السلطات الوطنية التي لها مثل تلك الصالحية أو تحيل األمر على تلةك
السلطة.
( )5يمكن إيما

اإلرساليات غير المانونية والتسليمات المراقبة التي نُفذت وفم ًا

للترتيبات المتوصل لها باالتفا المتبادل بين السلطتين الجمركيتين للطرفين
المتعاقدين ،والتي تركت من أجةل النمةل الالحة وذلةك باالحتفةاظ أو
االنسحاب أو االستبدال الكامل أو الجزئي لإلرسالية غير المانونية لألدويةة
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المخدر والمواد المؤثر نفسياً والمواد السالفة باإلضةافة إلةى البضةائع
األخرى التي تعتبر على أنها تهريب إذا نملت بشكل غير قانوني.
( )1يجب أن يُتخذ المرار باستعمال التسليم المراقب على أساس حالةة بحالةة
ويمكن أن يتضمن إذا كان ضرورياً ،ترتيبات حول تضطيةة المصةاري
المالية.
المـادة 9
االستفسـارات
( )3بنا ً على الطلب يجب على السلطة الجمركية المطلةوب منهةا ان تبةدأ
باالستفسارات المتعلمة بالعمليات التي تكون او التي يظهةر أنهةا تكةون
مناقضة في التشريع الجمركي النافذ في إقليم دولة السلطة الجمركية الطالبة
ويجب أن تبلغ نتائج االستفسارات للسلطة الجمركية الطالبة.
( )5يجب أن تجرى االستفسارات المذكور في الفمر ( )3مةن مةذه المةاد
بموجب التشريع الوطني النافذ في إقليم دولة السلطة الجمركية المطلةوب
منها ،ويجب على السلطة الجمركية المطلوب منها أن تكمل وكننها تعمةل
على حسابها الخاص.
( )1يح للسلطة الجمركية المطلوب منها أن تسمح لمسؤولين مةن السةلطة
الجمركية الطالبة بنن يتواجدوا في حال وجود مثل تلك االستفسارات.
( )4عندما يكون أحد ممثلي السلطة الجمركية لدولة أحد الطرفين المتعاقةدين
موجوداً في إقليم دولة الطر

المتعاقد اآلخر وفماً لهذه االتفاقية يجب عليهم

في كافة األوقات أن يكونوا قادرين على تمديم إثباتات عن أمليتهم الرسمية
ويجب أن ال يكون باللباس الرسمي وأن ال يحملوا أسلحة.

-8-

المـادة 11
الخبـراء والشـهود
( )3بطلب من اإلدار الجمركية إلحدى الدولتين المتفمتةين يمكةن للجةانبين
تفويض موظفي الجهة المعنية المطلوب منها للعمل كخبرا أو شهود وفة
الوقائع الموضوعة من قبلهم عند أدا واجباتهم الوظيفية وتمديمهم األدلة بما
يتواف مع المانون الجمركي لإلدار الجمركية المطلوب منها.
( )5في الطلب يجب الذكر بوضوح في أي جهة معنية وألي موضةوع وألي
مرحلة وبني عمل يجب أن يموم بةه المُفةوض لةدى اإلدار الجمركيةة
المطلوب منها.
( )1في حال الضرور يح لإلدار الجمركية المطلوب منها توضيح بشةكل
دقي حدود التفويض الممنوحة والتي يمكن للمُفةوض مةن قبلةه اإلدال
بتصريح وتمديم البرامين.
( )4المُفوض كخبير أو كشامد يملك الح برفض اإلدال بشهاد أو تصةريح
إذا كان يح له ذلك وفماً للموانين السّارية لدولته أو قةوانين دولةة اإلدار
الجمركية الطالبة.
المـادة 11
استعمال المعلومات والوثائق
( )3يجب أن ال تستخدم المعلومات والوثائ واالتصاالت األخةرى المسةتلمة
بموجب مذه االتفاقية ألغراض غير تلك المحدد في مةذه االتفاقيةة دون
موافمة خطية مسبمة من السلطة الجمركية التي زودتها ،ومذه األحكام غير
قابلة للتطبي على المعلومات والوثائ واالتصةاالت األخةرى المتعلمةة
بالجرائم باالتجار غير المشروع في األدوية المخدر والمواد المؤثر نفسي ًا
والمواد الكيميائية .ويجب أن ترسةل مثةل تلةك المعلومةات والوثةائ
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واالتصاالت األخرى لسلطات األخرى المختصة بمكافحة االتجةار غيةر
المشروع في األدوية المخدر .
( )5أي معلومات تبلغ بني شكل كان وفماً لهذه االتفاقية يجب أن تتمتع بالحماية
التي تطال نفس النوع من المعلومات والوثائ بموجب التشريع النافذ فةي
إقليم دولة الطر

المتعاقد الذي استلمها.

( )1يجب أن ال تعي أحكام الفمر ( )3من مذه الماد اسةتعمال المعلومةات
والوثائ واالتصاالت األخرى بني محاكمات قضائية أو إداريةة المتعلمةة
بجرائم ضد التشريع الجمركي.
( )4ومع ذلك ووفماً ألغراض مذه االتفاقية وضمن مجالهةا يحة للسةلطات
الجمركية أن تستعمل المعلومات والوثائ المستحصل عليها كدليل:
(أ)

في سجالت أدلتها والتمارير والشهادات.

(ب) في المحاكمات المضائية والتهم المعروضة أمام المحكمة.
(ت) في األعمال الممدمة في االستفسارات الجمركية.
يجب أن يحدد استعمال مثل تلك المعلومات والوثائ كدليل في المحاكم مع األثةر
المانوني المنسوب لها وفمًا للتشريع الوطني.
المـادة 12
حماية البيانات الشخصية
عندما يتم تبادل بيانات شخصية بموجب مذه االتفاقية يجب على الطر
أن يؤمن معيار لحماية البيانات من أجل التشريع الوطني للطر

المتعاقةد

المتعاقةد الةذي

يمدم المعلومات أو على األقل يساوي ذلك الناتج عن تنفيذ المبادئ المحتةوا فةي
ملح (حماية البيانات الشخصية) والذي يعتبر جز مكمل لهذه االتفاقية.
المـادة 13
التسليـم والتبليـغ
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على السلطة الجمركية المطلوب منها وفماً للتشريع النافذ في إقليم دولةة السةلطة
الجمركية المطلوب منها أن تسلم أو تبلةغ األشةخاص الطبيعيةين أو المةانونيين
المعنيين الذين مم مميمين أو مستوطنين في إقليم دولتها بكافة الوثائ والمةرارات
التي تمع ضمن مجال مذه االتفاقية واليت تنبث من السلطة الجمركية الطالبة.
المـادة 14
نموذج ومادة الطلبات
 3ة وفماً لالتفاقية الحالية يجب أن يتم إجرا الطلبات بشكل خطي ،وترف معهةا
الوثائ الضرورية من أجل تنفيذما ويتم قبول الطلب الشفوي عنةدما تكةون
مناك حاجة ملحة لذلك ولكن يجب أن يثبت بشكل خطي دون تنخير.
5ة يجب أن تتضمن الطلبات وفمًا للفمر ( )3من مذه الماد المعلومات التالية:
(ث) اسم السلطة الجمركية الطالبة.
(ج )

اإلجرا ات المطلوبة.

(ح )

مد

وسبب الطلب.

(خ )

التشريع والعناصر المانونية األخرى المشمولة.

(د )

مؤشرات دقيمة وشاملة قدر اإلمكان حول األشةخاص الطبيعيةين
والمانونيين الذين يكونون مد

(ذ )
(ر)

خالصة عن الظرو
توقيع الموظ

للتحمي .

الوثيمة الصلة بذلك.

المخول في السلطة الجمركية الطالبة.

1ة يجب أن تمدم الطلبات باللضة اإلنكليزية.
4ة إذا لم تتم تلبية الطلب وفمًا للمتطلبات الرسمية يمكن إكماله أو تعديله.
المـادة 15
االستثناءات من مسؤولية تقديم المساعدة
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3ة في الحاالت التي تعتبر فيها السلطة الجمركيةة المطلةوب منهةا أن التميةد
بالمساعد المطلوبة سو

يخر السياد أو النظام العام أو األمن أو المصالح

األساسية األخرى لدولة السلطة الجمركية المطلوب منها ،أو سةو

يشةمل

خرقاً لسر صناعي أو تجاري أو حرفي يح لها أن ترفض التميد بمثل ذلةك
الطلب أو التميد بالطلب بشكل جزئي أو التميةد بةه بالخضةوع لشةروط أو
متطلبات معينة.
5ة إذا لم يكن باإلمكان التميد بالطلب يجب تبليغ السلطة الجمركية الطالبةة عةن
ذلك دون تنخير ويجب أن تبلغ عن األسباب.
إذا قدمت السلطة الجمركية الطالبة طلباً الذي تكون مي ذاتها غير قادر علةى أن
تتميد به لو طلب منها ذلك من قبل السلطة الجمركية المطلوب منها يجب عليها أن
تلفت االنتباه إلى تلك الحميمة في طلبها ويكون للسلطة الجمركية المطلةوب منهةا
حرية التصر

بشنن التميد بمثل ذلك الطلب.
المـادة 16
التكـاليـف

يجب على السلطات الجمركية أن ال تطالب بالتكالي
االتفاقية باستثنا مصاري

المتكبةد فةي تنفيةذ مةذه

الخبرا والشهود والمترجمين الشفويين والمترجمين.
المـادة 17
التـنفيـذ

3ة يعهد تنفيذ مذه االتفاقية إلى السلطات الجمركية التي يجب أن توافة بشةكل
متبادل على الترتيبات الضرورية من أجل تنفيذما.
5ة يح للسلطات الجمركية أن ترتب اتصال مباشر مع وحدات التنفيذ.
المـادة 18
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قابلية التطبيق اإلقليمي
يجب أن تطب مذه االتفاقية على أقاليم دولتي الطرفين المتعاقدين

المـادة 19

النفـاذ واإلنهـاء
3ة يجب على الطرفين المتعاقدين أن يبلضا بعضهما البعض من خةالل المنةوات
الدبلوماسية بننهما قد استوفيا متطلباتهما الداخلية الضرورية من أجل إنفاذ مذه
االتفاقية ،ويجب أن تنفذ مذه االتفاقية بعد انتها  93يوم من آخةر التبليضةات
التي تم استالمها.
5ة أبرمت مذه االتفاقية لفتر غير محدد ويح ألي من الطرفين المتعاقةدين أن
ينهيها بإرسال تبليغ خطي وإشعار رسمي منه بةذلك مةن خةالل المنةوات
الدبلوماسية للطر

المتعاقد اآلخر ،ويجب أن تتوق

سريان المفعول بعد  9أشهر من استالم للطر

االتفاقية الحاليةة عةن

المتعاقد اآلخةر لمثةل ذلةك

التبليغ.
وبالمصادقة على ذلك فإن الموقعين أدناه المفوضين حسب األصول قد وقعوا مةذه
االتفاقية
حررت في  ..........................بتاريخ  .................على نسخ طبة
األصل بثالثة لضات باللضة العربية والروسية واإلنكليزية وكافة النصوص لها نفس
التوثي في حال االختال

بتفسير أحكام مذه االتفاقية فإن نص اللضةة اإلنكليزيةة

يجب أن يسود.
عن حكـومة

عن حكـومة

جمهورية بيالروسيا

الجمهورية العربية السورية
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ملحق لالتفاقية
بين
حكومة الجمهورية العربية السورية
و
حكومة جمهورية بيالروسيا
في التعاون والمساعدة المتبادلة في
القضايا الجمركية
حماية البيانات الشخصية
 .3البيانات الشخصية التي تخضع إلى معالجة أوتوماتيكية يجب أن:
أ) يتم الحصول عليها ومعالجتها بشكل ممبول وقانوني.
ب) تخزن ألغراض شرعية محدد وأن ال تستخدم بةني طريمةة غيةر
متوافمة مع تلك األغراض.
ت) كافية ووثيمة الصلة ولكن زائد فيها يتعل باألغراض التي تم من أجله
التخزين.
 .5البيانات الشخصية التي تكشة

المنشةن العرقةي أو اآلرا السياسةية أو

االعتمادات الدينية أو غيرما باإلضافة إلى البيانات الشخصية التي تتعلة
بالحيا الصحية أو الجنسية ل يجوز بنن تعالج بشكل أوتوماتيكي ما لم يمدم
التشريع الوطني الحمايات المناسبة.
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ونفس الشي يجب أن يطب على البيانات الشخصية المتعلمةة باإلدانةات
الجنائية.
 .1يجب على الطرفين المتعاقدين أن يجربا اإلجرا ات األمنية المناسةبة مةن
أجل حماية البيانات الشخصية في ملفات البيانات المؤتمتة ضةد اإلتةال
غير المرخص به أو الضياع العرضي باإلضافة إلى ضد الوصةول غيةر
المرخص ب ماو التضيير أو النشر.
 .4أي شخص يجب أن يمكن من :
أ) إثبات وجود مل

بيانات شخصية مؤتمت وأغراضه الرئيسية باإلضافة

إلى التعويض واإلقامة االعتيادية أو المكان الرئيسةي لعمةل مراقةب
المل .
ب) الحصول على فواصل زمنية معمولة دون تنخير مصرو

أو زائةد،

والتثبت إذا ما كانت البيانات الشخصية المتعلمة به مخزنة فةي ملة
البيانات المؤتمت باإلضافة إلى التبليغ عن مثل تلك البيانةات بنمةوذج
مفهوم.
ت) الحصول حسبما تكون الحالة على تصحيح أو محي لمثل تلك البيانات
إذا تمت معالجتها بشكل يناقض أحكام التشةريع الةوطني أو منةاقض
للمبادئ األساسية المنصوص منها في الفمرات  3و 5من مذا الملح .
ث) الحصول على عالج أو اتصال او تصحيح أو محي حسبما مو مشةار
له في الفمرات الفرعية (ب) و(ت) من مذه الفمر إذا لةم يةتم التميةد
بالطلب وفماً لذلك حسب ما تكون الحالة.
 .5االستثنا من األحكام بموجب المبادئ المحدد في الفمرات  3و  5و  4من
مذا الملح يجب أن يسمح عندما ينص على مثل ذلك االستثنا بتشريعات
دول الطرفين المتعاقدين من أجل أغراض:
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أ) حماية أمن الدولة والسالمة العامة والمصالح الماليةة للدولةة أو قمةع
الجرائم الجنائية.
ب) حماية موضوع البيانات أو الحمو والحريات لألشخاص اآلخرين.
(5ة  )3التمييدات حول ممارسة فو مواد بيانات المحدد في الفمر 4
والفمرات الفرعية ب و د من مذا الملح يمكن أن ينص عنه بتشةريع
دول الطرفين المتعاقدين فيما يتعل بملفات البيانات الشخصية المؤتمتةة
المستخدمة من أجل اإلحصا أو من أجل أغراض البحث العلمي حيث
ال يكون منالك خطر واضح عن خر لسرية مواد البيانات.
 .9يتعهد كل طر

متعاقد بنن يثبت العالجات المناسبة من أجل خر أحكةام

التشريع الوطني أو خر المبادئ األساسية المنصوص عنهةا فةي مةذا
الملح .
 .9يجب أن ال يفسر أي حكم من أحكام مذا الملح على أنه يحةد أو يةؤثر
خالفاً لذلك من إمكانية أحد الطرفين المتعاقدين إعطا مواد البيانات نطةا
أعرض من الحماية أكثر المشروط عنه في مذا الملح .
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