اتفاقية ثنائية
حول المساعدة اإلدارية المشتركة للتطبيق الصحيح
للقانون الجمركي والمنع والتقصي والمكافحة للتعدّيات
الجمركية
بين
حكومة الجمهورية العربية السورية
وحكومة جمهورية كوبا

االتفاقية الثنائية حول المساعدة اإلدارية المشتركة للتطبيق

الصحيح للقانون الجمركي والمنع والتقصي والمكافحة للتعدّيات
الجمركية بين

حكومة الجمهورية العربية السورية
وحكومة جمهورية كوبا
إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كوبا المسماتين فيما بعد
الفريقين؛
ـ نظراً ألن المصالح االقتصادية والمالية واالجتماعية لبلديهما إضافةً للمصالح
القانونية للتجارة تعاني من الخسارات بسبب انتهاك التشريعات الجمركية.
ـ ونظراً ألن التداول غير المشروع للعقاقير المخدَّرة والمواد الموجهة نفسياً
يشكّل خطرًا على صحة المواطنين والمجتمع؛
ـ ومع مالحظة أهمية التقييم الدقيق للرسوم والتعرفات الجمركية والمبالغ األخرى
المدفوعة على بضائع االستيراد والتصدير وأهمية ضمان اإللزام الصحيح
بإجراءات المنع والحظر والمراقبة؛
ـ وللقناعة بالحاجة لزيادة الجهود لمنع انتهاكات التشريع الجمركي وضمان
التحصيل الصحيح واألكثر فعالية لرسوم وتعرفات االستيراد والتصدير من خالل
التعاون بين إدارتهما الجمركية المعنية،
ـ ومراعاةً لتوصيات مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة اإلدارية المشتركة
للعام 3591م واتفاقية األمم المتحدة حول المواد الموجّهة نفسياً للعام 3593
واتفاقية األمم المتحدة لمراقبة المرور غير الشرعي للعقاقير المخدرة والمواد
الموجّهة نفسيًا للعام  ،3511فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة ( :)1تعريف المصطلحات:
أ ـ «اإلدارة الجمركية» وتعني :بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية
 ،........وبالنسبة لحكومة جمهورية كوبا ،الجمارك العامة لجمهورية كوبا.
ب ـ التشريع الجمركي ويعن ي :مجموعة األحكام القانونية والتنظيمية المطبّقة من
قبل اإلدارات الجمركية المتعلقة باالستيراد والتصدير والعبور (الترانزيت)
للبضائع أو المتعلقة بإجراءات المنع أو الحظر أو المراقبة.
ج ـ التعدّي الجمركي ويعني :أي انتهاك أو محاولة النتهاك القانون الجمركي.
د ـ طلب اإلدارة الجمركية ويعني :اإلدارة الجمركية التي تطلب المساعدة.
هـ ـ اإلدارة الجمركية المطلوبة ويعني :اإلدارة الجمركية التي تطلب المساعدة.
و ـ الشخص ويعني :إما الشخص اإلنساني أو الكيان القانوني.
ز ـ البيانات الشخصية وتعني :البيانات المتعلقة بإنسان محدد الهوية أو بهوية
قابلة للتجديد.
ح ـ المعلومات األولية وتعني :اي بيانات أو وثائق أو تقارير أو نسخ مصدّقة
منها أو أي مراسالت أخرى.
ط ـ المعلومات التحليلية وتعني :المعلومات المعالجة أو المعلّق عليها التي تقدّم
أي إشارة عن تعدٍّ جمركي.
المادة  :2التطبيق:
 3ـ تطبّق هذه االتفاقية في المنطقة الجمركية للفريقين وفق التعريفات المبينة في
األنظمة والتشريع اإلداري لكل فريق.
 2ـ كال الفريقين من خالل إدارتيهما الجمركية سيؤمنان بشكل مشترك المساعدة
اإلدارية المطلوبة وفق أحكام هذه االتفاقية بغرض التطبيق الصحيح للتشريع
الجمركي ومنع وتقصي ومكافحة التعدّيات الجمركية.

 1ـ سيوفر الفريقان المتعاقدان كل منهما لآلخر المساعدة األخرى وفق أحكام هذه
االتفاقية بما يتفق واألحكام الوطنية القانونية واإلدارية وضمن حدود صالحية
اإلدارات الجمركية والموارد المتوفرة.
 4ـ تسري االتفاقية فقط على المساعدة اإلدارية المشتركة بين الفريقين
المتعاقدين.
 9ـ لن تؤدي أحكام هذه االتفاقية إلى أحقية أي شخص بالحصول على أو إلغاء
أو عدم تقديم أو استبعاد أي وثيقة و/أو إعاقة تنفيذ طلب ما.
المادة  :3أشكال التعاون والمساعدة المشتركين:
 3ـ اإلدارتان الجمركيتان ستزود كل منهما األخرى إما عند الطلب أو بمبادرات
ذاتية منهما بجميع المعلومات الضرورية وفق أحكام هذه االتفاقية.
 2ـ اإلدارتان الجمركيتان سوف:
أ ـ تتبادالن المعلومات والتعديالت على التشريع الجمركي لدى الفريقين وتناقشان
أي أمر متعلق بالمصلحة المشتركة.
ب ـ تتعاونان في تحديد القيمة الجمركية والتأكد من صحة الوثائق المقدمة عند
االستيراد أو التصدير إضافة إلى صحة المعلومات مضمونها.
ج ـ تتعاونان في تحديد مصدر البضائع ومراقبة شهادة المنشأ المقدمة عند
التصدير ومراقبة اإلجراءات الجمركية أيضاً للبضائع المتعلقة بها في بلد
التصدير (مرور تحت مراقبة الجمارك ،تخزين جمركي ،إدخال مؤقت،
منطقة التجارة الحرة ،التصدير بعد معالجة المواد الداخلة ..،إلخ).
 1ـ ستتصرف كل إدارة جمركية ،عند تقديم الطلبات بالنيابة عن اإلدارة
الجمركية األخرى ،كما لو أن األمر يعود لحسابها الخاص أو عند طلب
سلطة معنية أخرى من ذلك الفريق المتعاقد.

المادة  4ـ مراقبة األشخاص والبضائع ووسائل النقل:
عند الطلب ستحافظ اإلدارتان الجمركيتان للفريقين على المراقبة الخاصة أو تتخذ
الترتيبات من أجل الحفاظ على مراقبة خاصة ضمن المدى الممكن على األشخاص
الذين يثيرون شكوكاً معقولة عن ارتكابهم لتعديات أو المشكوك بأنهم يتعدّون
حالياً .وبالمثل ستتم المراقبة الخاصة للمواقع ووسائل النقل والبضائع المتعلقة
بالعمليات المنافية للتشريع الجمركي.
المادة  5ـ البضائع الحساسة:
ستزود اإلدارتان الجمركيتان كل منهما األخرى دون تأخير إما عند الطلب وإما
بمباد رات ذاتية منهما بجميع المعلومات الضرورية عن األفعال المكتملة أو
المخصصة التي تشكّل أو يبدو أنها تشكّل انتهاكاً للتشريع الجمركي الساري في
منطقة أي من الفريقين في مجال:
أ ـ العمليات المنفّذة أو المشكوك بتحضيرها والمتعلقة بالمرور غير الشرعي من
جميع األنواع للعقاقير المخدّرة والمواد الموجّهة نفسياً.
ب ـ نقل األسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة وأجهزتها.
ج ـ نقل المواد األثرية واألعمال الفنية ذات األهمية التاريخية أو الفنية أو القيمة
األثرية للفريقين.
د ـ نقل المواد الكيميائية ـ السامة إضافة إلى أي مواد أخرى خطرة على البيئة
وصحة األفراد.
هـ ـ نقل البضائع الخاضعة للضرائب والرسوم.
المادة  6ـ تأمين المعلومات:
ستزود اإلدارتان الجمركيتان كل منهما األخرى دون تأخير إما عند الطلب وإما
بمبادرات ذاتية منهما بجميع المعلومات الضرورية التي تمكّن أو تضمن دقة:

أ ـ تحصيل المطالبات الجمركية،
ب ـ التقيّد بإجراءات المنع والحظر الستيراد وتصدير ومرور البضائع أو
اإلعفاء من الضرائب والرسوم والمبالغ األخرى التي تدفع إلى الجمارك.
ج ـ تطبيق التشريع الوطني المتعلقة بقواعد المنشأ للبضائع.
 2ـ في حال لم توفّر اإلدارة الجمركية المطلوبة المعلومات الالزمة فقد تتخذ
قراراً بتدبير تلك المعلومات والعمل بالنيابة عن نفسها ووفق أحكامها الوطنية
القانونية.
 1ـ ستزود اإلدارتان الجمركيتان كل منهما األخرى دون تأخير إما عند الطلب
وإما بمبادرات ذاتية منهما بالمعلومات األولية أو التحليلية عن األفعال
تعد جمركي.
المكتملة أو المخططة حيث يفترض وجود أو وجد ٍّ
في الحاالت الخطيرة حيث إمكانية شمول التعدي لضرر بالغ في االقتصاد أو
الصحة العامة أو األمن العام أو أي مصلحة حيوية أخرى ألحد الفريقين ستقوم
اإلدارة الجمركية للفريق اآلخر طالما أمكن بتقديم المعلومات األولية والتحليلية
ذات الصلة بمبادرة ذاتية منها.
 4ـ سيعمل الفريقان وفق القانون في الحاالت التي يسمح التشريع الوطني فيها
للسلطات الجمركية بالتعهد باإلجراءات اإلدارية المؤقتة (المشروطة) مثل
حجز أو مصادرة البضائع نتيجة لمخالفة األحكام الجمركية.
المادة  7ـ المعلومات عن نقل البضائع:
ستزود اإلدارتان الجمركيتان كل منهما األخرى دون تأخير إما عند الطلب وإما
بمبادرات ذاتية منهما بالمعلومات الضرورية عن:
أ ـ فيما إذا وجدت بضائع مستوردة إلى المنطقة الجمركية لإلدارة الجمركية
الطالبة كانت قد صدِّرت قانونياً من المنطقة الجمركية لإلدارة الجمركية
المطلوبة.

ب ـ فيما إذا وجدت بضائع مصدّرة من المنطقة الجمركية لإلدارة الجمركية
الطالبة كانت قد استوردت قانونياً إلى المنطقة الجمركية لإلدارة الجمركية
المطلوبة.
ج ـ اإلجراءات الجمركية التي وضعت البضائع تحتها ،إن وجدت.
المادة  8ـ المعلومات حول اإلجراءات األخرى:
ستزود اإلدارة الجمركية ألحد الفريقين اإلدارة الجمركية األخرى بجميع
المعلومات الضرورية التي يمكن استخدامها والمتعلقة بالتعديات على التشريع
الجمركي الساري في منطقة ذلك الفريق والعائدة بشكل خاص إلى:
أ ـ أشخاص عرف عنهم أنهم خالفوا أو يشك بأنهم خالفوا التشريع الجمركي
الساري في أراضي الفريق اآلخر فيما يتعلق بالتشريع الوطني في مجال
حماية البيانات.
ب ـ البضائع المخزونة في المستودعات أو المخازن المعلوم أو التي يشك بأن
مرورها غير شرعي.
ج ـ وسائل النقل بما فيها الحاويات المعروف أو المشكوك باستخدامها الرتكاب
تعديات في أراضي الفريق اآلخر.
د ـ المواقع المشكوك باستعمالها الرتكاب تعدّيات في أراضي الفريق اآلخر.
المادة  :9الوثائق:
 3ـ ستقوم اإلدارة الجمركية ألحد الفريقين اإلدارة الجمركية األخرى عند الطلب
أو بمبادرة ذاتية منها بتسهيل المحاضر أو الشهادات أو النسخ المصدّقة من
الوثائق المتضمنة جميع المعلومات المتعلقة باألفعال المؤدية إلى أو القادرة
على أن تؤدي إلى ارتكاب تعدٍّ على أي تشريع جمركي سارٍ في أراضي
الفريق اآلخر.

 2ـ يمكن استبدال الوثائق المرجع إليها في هذه االتفاقية بمعلومات حاسوبية تقدّم
لنفس األغراض بأي شكل .ويجب تقديم جميع المعلومات لتفسير واستعمال
المادة بنفس الوقت.
 1ـ قد تطلب الوثائق والملفات األصلية فقط في الحاالت التي تكون فيها النسخ
ا لمصدّقة وطبق األصل غير كافية وشريطة السماح بها بموجب التشريع
الوطني لفريق اإلدارة الجمركية المطلوبة.
المادة  11ـ التقصيات:
 3ـ إذا طلبت اإلدارة الجمركية ألي من الفريقين تقوم اإلدارة الجمركية المطلوبة
ما أمكن بالمباشرة بالتقصيات الرسمية المتعلقة باألفعال التي يمكن أن تكون
مناقضة للتشريع الجمركي لإلدارة الجمركية الطالبة .ويجب اإلعالم عن
نتائج تلك التقصيات إلى اإلدارة الجمركية الطالبة دون تأخير.
 2ـ ستتم التقصيات المذكورة آنفاً وفق القوانين واألنظمة لإلدارة الجمركية
المطلوبة والتي ستعمل كما لو أنها تعمل لنفسها أو تلبي طلباً للسلطات
الوطنية المعنية.
المادة  11ـ وجود موظفين مخولين:
 3ـ الموظفون المحددون نوعياً من قبل اإلدارة الجمركية الطالبة بموجب طلب
أو تفويض خطي من اإلدارة الجمركية المطلوبة ومراعاة جميع الشروط
المذكورة للتقصي عن التعديات الجمركية قد يقومون بما يلي:
أ ـ التشاور مع اإلدارة الجمركية المطلوبة حول الوثائق والسجالت والبيانات
األخرى المتعلقة بالحصول على المعلومات حول التعدي الجمركي.
ب ـ أخذ نسخ عن الوثائق والسجالت والبيانات األخرى المتعلقة بذلك التعدّي
الجمركي.

ج ـ التواجد أثناء الطلبات المنفّذة من قبل اإلدارة الجمركية المطلوبة في المنطقة
الجمركية لإلدارة الجمركية المطلوبة المتعلقة بالتعديات موضوع االهتمام
لإلدارة الجمركية الطالبة.
 2ـ عندما يتواجد موظفو اإلدارة الجمركية الطالبة في منطقة الفريق اآلخر في
الظروف المتوفرة من أجلهم في هذه االتفاقية يجب أن يكونوا قادرين في
جميع األوقات على تقديم دليل عن إمكانيتهم الرسمية ولن يرتدوا ألبسة
موحدة وال يحملون أسلحة.
سيتمتع هؤالء الموظفون في أراضي اإلدارة الجمركية المطلوبة بنفس الحماية
المماثلة للقوانين الوطنية لموظفي الجمارك للفريق اآلخر وسيكونوا مسؤولين عن
أي مخالة يرتكبونها.
سيكون موظفو اإلدارة الجمركية المطلوبة كمسؤولين في كل األوقات عن تنفيذ
التقصيات.
المادة  12ـ الخبراء:
 3ـ عند الطلب قد تفوّض اإلدارة الجمركية لإلدارة الجمركية المطلوبة موظفيها
بموافقتهم للمثول كخبراء أمام السلطات القانونية أو اإلدارية لإلدارات
الجمركية الطالبة في طريقة التعديات الجمركية .سيقدم هؤالء الخبراء الدالئل
التي حصلوا عليها في مسار تأدية واجباتهم.
 2ـ تلتزم اإلدارة الجمركية لإلدارة الجمركية الطالبة باتخاذ جميع اإلجراءات
الضرورية لحماية األمن الشخصي للموظفين خالل إقامتهم في أراضي
دولتها .ووفق الفقرة  3من هذه المادة تتم تغطية نفقات االنتقال والمصروفات
اليومية لهؤالء الموظفين من قبل اإلدارة الجمركية لإلدارة الجمركية الطالبة.
 1ـ يجب أن يشير طلب المثول بوضوح عن القضية ومؤهالت الموظف الذي
سيمثل.
 4ـ يتم طلب مثول موظفي الجمارك كخبراء وفق تشريع الفريقين المتعاقدين.

المادة  13ـ استعمال المعلومات والوثائق:
 3ـ يمكن لإلدارات الجمركية وفق أغراض ومجال هذه االتفاقية أن تستعمل
المعلومات والوثائق الموضوعية على أساسها وكدليل شفهي في بروتوكوالتها
ومحاضرها وتصفياتها إضافة إلى اإلجراءات القانونية واإلدارية.
 2ـ سيتم تحديد استعمال تلك المعلومات والوثائق كدليل أمام السلطات القضائية
إضافة إلى قيمتها كدليل وفق التشريع الساري في الدول المعنية.
المادة  14ـ سرية المعلومات:
 3ـ تستعمل المعلومات والوثائق وأي بيانات يتم استالمها وفق هذه االتفاقية فقط
لألغراض المشار إليها في هذه االتفاقية .وال يتم تقديم أو استعمال تلك
الوثائق ألي أغراض أخرى إال بموجب موافقة خطية مسبقة من اإلدارة
الجمركية التي تؤمنها.
 2ـ تخضع جميع الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء وأي إشعارات تقدَّم إلى
اإلدارة الجمركية من قبل اإلدارة الجمركية للفريق اآلخر بموجب هذه
االتفاقية تخضع إلى الحماية المطبقة على الوثائق والمعلومات ذات الطبيعة
نفسها بموجب تشريعها الوطني.
 1ـ عند تبادل البيانات الشخصية بموجب هذه االتفاقية سيحافظ الفريقان على
سرية المعلومات وفق قانونهما الوطني.
المادة  15ـ اإلعفاءات من االلتزامات بتقديم المساعدة:
 3ـ لن يتوجب على اإلدارات الجمركية للفريقين تقديم المساعدة بموجب هذه
االتفاقية في الحاالت التي ستضر المساعدة بالنظام العام أو المصالح الحيوية
األخرى للفريقين وبشكل خاص عند ارتكاب مخالفة للسرية المهنية أو
الصناعية أو التجارية.

 2ـ عند االمتناع عن تقديم المساعدة يجب تقديم قرار وأسباب االمتناع خطياً إلى
اإلدارة الجمركية الطالبة دون تأخير.
 1ـ في حال إمكانية اإلدارة الجمركية الطالبة االمتثال في حال طلب مماثل تم
من قبل اإلدارة الجمركية المطلوبة يجب لفت االنتباه إلى تلك الحقيقة في
طلبها .إن االمتثال لذلك الطلب سيكون ملء اختيار اإلدارة الجمركية
المطلوبة.
المادة  16ـ استمارة ومضمون طلبات المساعدة:
 3ـ يتم تبادل المساعدة بموجب هذه االتفاقية مباشر ًة بين اإلدارات الجمركية.
 2ـ يتم طلب المساعدة بموجب هذه االتفاقية خطياً ويرفق بأي وثائق تعتبر مفيدة
للتقيّد بالطلبات .في حال الظروف االستثنائية غير العادية يمكن أن تتم مثل
تلك الطلبات شفهياً .وتثبت تلك الطلبات خطياً فوراً.
 1ـ تتضمن الطلبات المقدّمة وفق الفقرة  2من هذه المادة التفاصيل التالية:
آ ـ اإلدارة الجمركية المقدّمة للطلب.
ب ـ نوع التقصي المطلوب.
ج ـ موضوع وسبب الطلب.
د ـ األحكام القانونية المتعلقة بالطلب.
هـ ـ البيانات األكثر دقة وشموالً ما أمكن المتعلقة باألشخاص البشر أو الهيئات
القانونية موضوع طلب التقصي.
و ـ وصف موجز عن الظروف المرافقة لألمر.
 4ـ تتم الطلبات باللغة الرسمية لإلدارة الجمركية الموجّه إليها أو باللغة
اإلنكليزية.
 9ـ يمكن طلب التصحيحات أو التفاصيل المتممة عند فشل الطلب في تلبية
المتطلبات الموضوعة في هذه المادة.

المادة  17ـ المساعدة الفنية:
ستزود اإلدارات الجمركية كل منهما األخرى في حدود الموارد المتاحة بالمساعدة
الفنية في الشؤون الجمركية ضمن الظروف االقتصادية التي تحدد حالة بحالة.
ستتضمن تلك المساعدة الفنية:
آ ـ تبادل الموظفين الجمركيين لغرض التدريب على المعدات الفنية المطبقة لدى
اإلدارتين الجمركيتين.
ب ـ التدريب والدعم لجعل مهارات الموظفين الجمركيين مثلى.
ج ـ تبادل المعلومات والخبرات في استعمال وسائل التحكم والمراقبة الفنية.
د ـ تبادل الخبرات في الشؤون الجمركية.
المادة  18ـ التكاليف:
 3ـ ستتنازل اإلدارات الجمركية ،بشكل عام دون اإلخالل بالمادة  ،39عن جميع
المطالبات بالتعويض عن التكاليف الناجمة عن تنفيذ هذه االتفاقية باستثناء
النفقات والبدالت المدفوعة إلى الخبراء والمترجمين بخالف الموظفين
الحكوميين .تقع النفقات المذكورة آنفاً على عاتق اإلدارة الجمركية الطالبة.
 2ـ قد تخضع تعويضات النفقات المتعلقة بتلبية المادة  39من هذه االتفاقية إلى
اتفاقية منفصلة بين اإلدارات الجمركية.
المادة  19ـ تطبيق االتفاقية:
 3ـ يتم تلبية التعاون المقدّم بموجب هذه االتفاقية من قبل اإلدارات الجمركية
مباشرة وستوافق اإلدارات الجمركية على اإلجراءات النوعية الضرورية
لتطبيق هذه االتفاقية.
 2ـ يمكن أن تقوم اإلدارات الجمركية بإجراءات تأمين قنوات االتصال المباشر
بين قواها التنفيذية المحلية والمركزية وأقسام مكافحة التهريب والتعديات
الجمركية وفي حال الضرورة مع األقسام الوطنية األخرى.

 1ـ تبذل اإلدارات الجمركية جهدها لحل أي مشاكل أو شكوك ناجمة عن تفسير
أو تطبيق هذه االتفاقية بالتعاون المشترك ،وتتم تسوية النزاعات التي لم يتم
التوصل إلى حلول لها من خالل األقنية الدبلوماسية.
المادة  21ـ منطقة تطبيق االتفاقية:
تطبق هذه االتفاقية على المناطق الجمركية لجمهورية كوبا والجمهورية العربية
السورية.
المادة  21ـ سريان المفعول واإلنهاء:
 3ـ يسري مفعول هذه االتفاقية بعد ثالثين يوماً تقويمياً من إعالم الفريقين كل
منهما لآلخر خطياً من خالل القنوات الدبلوماسية عن تلبية المتطلبات القانونية
الالزمة لسريان المفعول.
 2ـ أبرمت هذه االتفاقية لمدة غير محدودة .سيجتمع الفريقان لمراجعة هذه
االتفاقية عند الطلب أو بنهاية خمس سنوات اعتباراً من تاريخ سريان مفعولها
ما لم يشعر أي منهما اآلخر خطيًا بأن تلك المراجعة غير ضرورية.
 1ـ تنتهي هذه االتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إشعار أحد الفريقين للفريق
اآلخر خطياً عبر القنوات الدبلوماسية عن نيته في إنهاء هذه االتفاقية رسمياً.
ويتم استكمال اإلجراءات الجارية وقت اإلنهاء وفق أحكام هذه االتفاقية.
إشعارًا بموجبه وقع الموقعون أدناه والمفوضّين أصوالً بذلك على هذه االتفاقية.
أبرمت في هذا اليوم الـ  ....من شهر ....للعام  ....على ثالث نسخ أصلية
باللغات العربية واإلسبانية واإلنكليزية وللنصوص الثالثة نفس القوة اإلبرائية .وفي
حال التناقض في تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية يسود النص اإلنكليزي.
عن حكومة
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