ترجمة غير رسمية
اتفاقية ثنائية حول التعاون اإلداري للشؤون الجمركية بين حكومة جمهورية
اإلكوادور وحكومة الجمهورية العربية السورية
 مقدمة-إن حكومة اإلكوادور وحكومة الجمهورية العربية السورية آخذين بعين االعتبار
أهمية تقييم الرسوم الجمركية بدقة إضافة إلى باقي أنواع الرسوم والضرائب األخرر
لضمان التنفيذ الصحيح من قبل إدارات الجمارك ألحكام المنر والحصرر والتقييرد
المتعلقة ببضائ معينة.
وبعين االعتبار بأن انتهاكات قانون الجمارك هي مجحفرة بحرا اقتصراديهما
ومصالحهما التجارية والمالية واالجتماعية والصحية والثقافية.
ومالحظين للحاجة إلى تعاون دولي بخصوص القضايا المتعلقة بتطبيا قوانينهما
الجمركية.
ومالحظين لتزايد االهتمام العالمي بأمان وتسهيل التداول التجاري وقرار مجلس
التعاون الجمركي بهذا الخصوص في شهر حزيران لعام 2002
ومقتنعين بأن الخطوات المتخذة ضد المخالفات الجمركية ستكون أكثر فاعلية عن
طريا التعاون الوثيا بين إدارتيهما وبناء على تعليمات قانونية مشتركة متفا عليهرا
وإشارة إلى بيان توصيات التعاون اإلداري المشترك حول تطوير التعاون الجمركري
والتعاون اإلداري المشترك (بيان قبرص) والذي تم تبنيه في كانون أول عرام 3591
وتموز عام  2000من قبل مجلس التعاون الجمركري والرذي يعررآل ابن بمنظمرة
الجمارك العالمية.
وإشارة إلى االجتماعات الدولية والتي تضمنت إجرراءات خاصرة مرن المنر
والحصر والتقييد الرقابة على أنواع معينة من البضائ .
وأيضاً إشارة إلى البيان العالمي لألمم المتحدة لحقوا اإلنسان لعام 3591
 اتفا الطرفان على ما يلي:الفصل األول
تعاريف
المادة رقم 1

 ألغراض هذه االتفاقية:أ) (إدارة الجمارك):
لحكومة اإلكوادور (شركة الجمارك اإلكوادورية)
بالنسبة للجمهورية العربية السورية (مديرية الجمارك العامة ممثلرةً بالمردير
العام)
ب) (المطالبات الجمركية) ستعني أية مبالغ من الرسروم الجمركيرة والضررائب
والرسوم األخر

والتي تقرر المطالبة بها ألغراض تطبيا هذه االتفاقية بأحد

إقليمي الطرفين المتعاقدين.
ج) (التشريعات الجمركية) األحكام المنصوص عليها في التشرريعات واألنظمرة
المتعلقة باالستيراد والتصدير وعبور السل أو أية إجراءات جمركية أخرر
سواء أكان ذلك متعلقا بالرسوم الجمركية أو الضرائب أو أية تكاليآل أخرر

تحصلها اإلدارات الجمركية أو بإجراءات الحظر أو القيود أو الرقابرة التري

تفرضها اإلدارات الجمركية.

د) (الجريمة الجمركية) وهي تشمل:
-3المخالفة الجمركية :كل فعل أو امتناع عن فعل مخالآل ألحكام قانون الجمارك
واألنظمة والقرارات الصادرة باالستناد إليه.
-2جريمة التهريب :هو إدخال البضائ إلى البالد أو إخراجها منها خالفاً ألحكرام
قانون الجمارك وللنصوص النافذة من غير طريا المكاتب الجمركية.
ذ) (المعلومات) أي بيانات سواء كانت بيانرات مععالجرة أو خضرعت للتحليرل
والمراسالت األخر أياً كان شكلها بما في ذلك المراسرالت اإللكترونيرة أو

المعتمدة أو المصدقة.

ر) (الموظآل) هو أي موظآل جمارك أو موظآل حكومي معين من قبرل أي مرن
اإلدارتين.
ز) (الشخص) الشخص الطبيعي واالعتباري على حد سواء ما لم يقرتض الرنص
خالآل ذلك.

س) (المعلومات الشخصية) ستعني :أي معلومات تتعلا بشخص طبيعري محردد
ومعّرآل أو يمكن تحديده والتعرآل إليه.
ش) الطرآل المتعاقد المطلوب منه :اإلدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة.
ص) الطرآل المتعاقد الطالب:اإلدارة الجمركية الطالبة للمساعدة.
ض) المواد المخدرة :أية مادة طبيعية أو مركبة مبينة في القائمتين 1و 2من اتفاقية
األمم المتحدة الوحيدة حول المواد المخدرة لسنة  1691وتعديالتها.

ط) المؤثرات العقلية :أية مادة ذات اصل طبيعي أو مركب مبينة في القروائم ()1
( )4( )3( )2من اتفاقية األمم المتحدة حول المؤثرات العقلية لسرنة  1691و
تعديالتها.

ظ) المواد الكيميائية المراقبة الداخلة في إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقليرة:
مواد كيميائية مراقبة تستخدم في إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينرة

في القائمتين  1و 2من اتفاقية األمم المتحدة لسنة  1611لمكافحة االتجرار غيرر
المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

الفصل الثاني
المادة رقم 2
 نطاق االتفاقية –ألغراض تطبيا التشريعات الجمركية وتفعيل أحكام هذه االتفاقية يقوم الطرفان
المتعاقدين باالتي:
 -3سيقوم الطرفان المتعاقدان ومن خالل إدارتيهما الجمركيتين بتقديم المسراعدة
اإلدارية لبعضهما وذلك ضمن الشروط التي تنص عليها هذه االتفاقية ألجرل
التطبيا الصحيح لقانون الجمارك ومن المخالفرات الجمركيرة ومحاربتهرا
والتحقيا فيها وأيضاً لضمان أمن سلسلة التجارة العالمية.
 -2إن كل المساعدات التي ستقدم وفقاً لهذه االتفاقية من قبل أي مرن الطررفين
المتعاقدين ستقدم بما يتوافا م أحكام قوانينهما الوطنية والقانونية واإلداريرة
وضمن حدود مقدرة إدارتيهما الجمركيتين وضمن الموارد المتاحة.

 -1إن هذه االتفاقية تغطي التعاون اإلداري بين الطررفين المتعاقردين وليسرت
مخصصة ليكون لها أثر على اتفاقيات التعاون القانوني المشترك بينهما.
وإذا كان التعاون المشترك سيضمن إشراك سلطات أخرر تابعرة للطررآل
المتعاقد المطلوب منه ستقوم األخيرة بتحديد هذه الجهات وحيث يلزم ستشرير
إلى ما إذا وجدت اتفاقيات ذات صلة يمكن تطبيقها.
 -9إن أحكام هذه االتفاقية ال تعطي الحا ألي شخص يعترض على تنفيذ طلرب
المساعدة وفا هذه االتفاقية.
 -9تطبا هذه االتفاقية في إقليمي دولتي الطرفين المتعاقدين.
الفصل الثالث
إطار المساعدة
(المادة رقم )3
 تقوم اإلدارة الجمركية الطالبة عند الطلب: للمساعدة في ضمان التطبيا الصحيح لقرانون الجمرارك ومنر المخالفراتالجمركية والتحقيا فيها ومحاربتها ،بتقديم المعلومات التالية:
أ -تقنيات المكافحة الجمركية الجديدة والتي أثبتت فاعليتها.
ب -معلومات طرا ارتكاب الجرائم الجمركية.
ج -السل المستخدمة أو ما يشتبه في استخدامها فري ارتكراب مخالفرات ضرد
التشريعات الجمركية أو ألغراض االتجار غير المشروع برالمواد المخردرة

والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها.

د -األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم

ضد التشريعات الجمركية أو االشتراك في االتجار غير المشروع في المواد

المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها.

ه -أية وسائل نقل مستخدمة أو يشتبه في استخدامها الرتكاب جرائم ضد
التشريعات الجمركية أو ألغراض االتجار غير المشروع بالمواد المخدرة
والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها.

ذ -أي معلومات أخر يمكن أن تساعد إدارتي الجمارك بما يتعلا بتقييم المخاطر
ألغراض الرقابة والتسهيل.
ر -يجوز لإلدارتين الجمركيتين أن تتبادال عند الطلب المعلومات المتعلقة

بضرائب

التجارة الخارجية:

أ) ما إذا كانت سل مستوردة من إقليم دولة طرآل متعاقد قد تم تصديرها
بصفة قانونية إلى إقليم دولة الطرآل المتعاقد ابخر.

ب) ما إذا كانت سل مصدرة إلى إقليم دولة طرآل متعاقد قد تم استيرادها
بصفة قانونية من إقليم دولة الطرآل المتعاقد ابخر.

ج) المعلومات المتصلة بالحاالت التي يكون فيها لد

الطرآل الطالب شك

حول المعلومات المقدمة من قبل صاحب العالقة أو من يمثله.
 -2تقديم المساعدة المشار إليها في هذه االتفاقية وبناء على الطلب متضمنة شروط
وتفاصيل المعلومات المطلوبة لضمان التحديد الصحيح للقيمة الجمركية ومنشأ
البضائ  .ويمكن أن تتضمن هذه المعلومات نسخ مصدقة من الفواتير أو عرن
التصريح عن القيمة في وقت عملية استيراد أو تصدير البضائ .
 -1إن أياً من إدارتي الجمارك ستقوم بالتحري ضمن أراضيها نيابرة عرن إدارة
الجمارك األخر

مستخدمة كافة الوسائل المتاحة وذلرك لتقرديم المسراعدة

المطلوبة منها.
 -9ستتبادل إدارتا الجمارك المعلومات اإلحصائية وتتضرمن هرذه المعلومرات
معلومات تجارية إحصائية وفقاً للنظام المتناسا ضمن إطار بنود بحد أدنى من
ستة أرقام .وهذه المعلومات هي حول البضائ التري ترم اسرتيرادها إلرى
أراضيها.
 -9يمكن إلدارتي الجمارك أن تأخذا بعين االعتبار وعن طريا اتفاا مشترك أي
إجراء إداري آخر يمكن أن يحقا أهداآل هذه االتفاقية ومتضمنين ابتي:
أ -البدء بتطوير وتحسين برامج التدريب الخاصة بمروظفي الجمرارك وتبرادل
الكوادر العاملة عن طريا فترات تخصص وتدريب.

ب -تبادل المعلومات ووجهات النظر حول صحة استخدام المعردات أو تطبيرا
إجراءات مبسطة للوصول إلى أهداآل هذه االتفاقية.
الفصل الرابع
نماذج خاصة من المساعدة
المادة رقم 4
المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية
 -3ستزود إدارتي الجمارك بعضهما بناء على الطلرب المقردم مرن إحرداهما
بمعلومات حول النشاطات والمخططات الجارية أو التي انتهت والتي تشكل أو
يمكن أن تشكل جريمة جمركية.
 -2ستقوم إدارتي الجمارك ألي من الطرفين المتعاقدين بتقديم المعلومرات بنراء
على طلب وبدون تأخير والتي تتعلا بأمور لها أثر هردام علرى االقتصراد،
الصحة العامة واألمن العام والتراث الثقافي لألمة أو أي مصرلحة حيويرة أو
تتعلا بأمن الحلقة التجارية.

المادة رقم 5
األنواع المعينة من المعلومات
بناء على الطلب ستزود اإلدارة المطلوب منها اإلدارة الطالبة بمعلومات:
أ -فيما إذا كانت البضائ المستوردة إلى أراضي البلد المتعاقد الطالرب قرد ترم
تصديرها بشكل نظامي من أراضي البلد المتعاقد المطلوب منه.
ب -فيما إذا كانت البضائ المصدرة من أراضي البلد المتعاقد الطالرب ثرم ترم
استيرادها إلى أراضي البلد المطلوب منه بشكل نظامي ومرا هرو الوضر
الجمركي الذي طبا على هذه البضائ إن وجد.
المادة رقم 6
(التبليغ)
بناء على الطلب ستقوم اإلدارة المطلوب منها بإخطار شخص مقريم أو مؤسرس
لعمل على أراضي الطرآل المتعاقد المطلوب منه بأي قرار رسمي متخذ ومتعلا بهذا
الشخص تطبيقاً لقانون الجمارك من قبل اإلدارة الطالبة.
المارة رقم 7
المساعدة في استرداد المطالبات الجمركية

 -3ستزود إدارتي الجمارك وبناء على الطلب بعضهما ابخر بالمساعدة بما يتعلا
باسترداد المطالبات الجمركية وذلك بشرط أن يكون الطرفان المتعاقردان قرد
قاما بتفعيل األحكام اإلدارية والقانونية الضرورية في وقت الطلب.
 -2سيتم تنظيم المساعدة في استرداد المطالبات الجمركية وفقاً للمادة  31من هذه
االتفاقية.
المادة -8-
المراقبة والمعلومات
لد الطلب تتاب إدارة الجمارك المطلوب منهرا إجرراءات المراقبرة وتزويرد
المعلومات فيما يخص:
أ -البضائ أثناء نقلها أو في المستودع والمعروآل أنها استخدمت أو يشك بكونهرا
استخدمت في انتهاك القانون الجمركي في منطقة الطرآل المتعاقد الطالب.
ب -طرا النقل المعروآل أنها استخدمت أو يشك بكونها استخدمت فري انتهراك
القانون الجمركي في منطقة الطرآل المتعاقد الطالب.
ج -األراضي المعروآل أنها استخدمت أو يشك بكونها اسرتخدمت فري انتهراك
القانون الجمركي في منطقة الطرآل المتعاقد الطالب.
د -األشخاص المعروآل أنهم ارتكبوا جريمة جمركية في منطقة الطرآل المتعاقرد
أو يشك بأنهم يفعلون ذلك خصوصاً هؤالء الذين ينتقلون من وإلرى الطررآل
المتعاقد المطلوب منه.
الفصل ()5
المعلومات
المادة -9-
 -3يمكن طلب نسخ مصادا عليها عن المعلومات الالزمة في حاالت تكون النسخ
العادية بخصوص ذلك غير كافية وستبقى حقوا اإلدارة المطلروب منهرا أو
حقوا طرآل ثالث مرتبط بهذه الوثيقة غير متأثرة.
 -2أي معلومات سيتم تبادلها وفا هذه االتفاقيرة سرتترافا بجمير المعلومرات
الالزمة للتفسير أو لالستخدام في هذه الوثيقة.
الفصل ()6
نقل الطلبات

المادة -11-
 -3يجب توجيه طلبات المساعدة وفا هذه االتفاقيرة بشركل مباشرر إلرى إدارة
الجمارك للطرآل المتعاقد ابخر وستعد الطلبات كتابياً أو إلكترونيراً مترافرا
معها أي معلومات تعتبر مفيدة فيما يتعلا بالطلب ويمكن لرإلدارة المطلروب
منها أن تطلب تأكيد مكتوب للطلبات المعدة إلكترونياً في حال تتطلب الظروآل
ذلك ويمكن أن تكون الطلبات شفهياً على أن تعرد كتابيراً الحقراً بالسررعة
القصو .
 -2تعد الطلبات بما يتوافا م الفقرة  -3-من هذه المادة وستتضمن التفاصريل
التالية:
أ -اسم إدارة الجمارك المقدمة للطلب.
ب -نوع القضية الجمركية قيد الدراسة ونوع المساعدة المطلوبة وأسباب الطلب.
ج -وصآل مختصر للقضية وعناصرها التشريعية واإلدارية.
 -1حينما تطلب اإلدارة الطالبة بإتباع إجراء أو منهجية معينة وستتم اإلجابة لهذا
الطلب من قبل اإلدارة المطلوب منها وفقراً لألحكرام اإلداريرة والتشرريعية
والوطنية.
 -9إن المعلومات المشار إليها في هذه االتفاقية ستنتقل إلى مسؤولين ترم تعيرنهم
خصيصاً لهذا الهدآل من قبل أحد اإلدارات الجمركية وستزود إدارة الجمارك
الطرآل المتعاقد بقائمة بهم وفقًا للمادة  -31-من االتفاقية
الفصل ()7
تنفيذ الطلبات
المادة -11-
طرق الحصول على المعلومات
 -3إذا كانت اإلدارة المطلوب منها ال تملك المعلومات المطلوبة فإنهرا ستباشرر
استعالماتها للحصول عليها.
 -2إذا كانت اإلدارة المطلوب منها المعلومات ليست السلطة المناسربة للمباشررة
بالبحث عن طرا الحصول على المعلومات المطلوبة فإنها تستطي باإلضرافة
إلشارتها للسلطة المناسبة أن تنقل الطلب إلى السلطة المختصة.

المادة -12-
أحكام عن زيارة الموظفين
 -1الخبراء والشهود

 .1يجوز لإلدارة الجمركية لد

الطرآل الطالب إنابة اإلدارة الجمركية لد

الطرآل المطلوب منه لالستفسار من موظفي الطرآل المطلوب منه كخبراء أو

شهود وبموافقتها ,و على أولئك الموظفين تقديم كافة األدلة التي حصلوا عليها

خالل أداء واجباتهم.

 .2يجب أن يشير طلب االستفسار بوضوح في أية دعو أو مرحلة أو محكمة

وأية صفة يظهر بها الموظآل.

 .3يقدم طلب االستفسار لموظفي الجمارك كخبراء أو شهود وفقا لقوانين دولتي

الطرفين المتعاقدين.

الفصل ()8
سرية المعلومات
المادة -13-
 -3أي معلومات يتم تلقيها وفا هذه االتفاقية ستستخدم فقرط مرن قبرل إدارات
الجمارك لكال الطرفين المتعاقدين وفقط ألهداآل هذه االتفاقية عردا الحراالت
حيث تخول إدارة الجمارك بوضوح باستخدام المعلومات التي تزود بها مرن
قبل سلطات أخر أو ألهداآل أخر .
 -2أي معلومات يتم تلقيها وفا هذه االتفاقية ستعامل على أنها سرية وعلى األقل
ستكون خاضعة لنفس الحماية والسرية التي تخض لها نوع المعلومات نفسره
الخاض للقانون الوطني للطرآل المتعاقد حيث تم تلقيها.
الفصل ()9
حماية البيانات الشخصية
المادة -14-

 -3سوآل لن يبدأ تبادل البيانات الشخصية وفا هذه االتفاقية حترى توافرا كرل
األطراآل المتعاقدة مشتركةً بالتوافا م المادة  31في هذه االتفاقية وسريعوفر
لمثل هذه البيانات مستو من الحماية التي ترضي متطلبات التشري الروطني
للطرآل المتعاقد الذي يزود بتلك البيانات.
 -2من سياا هذا البند ستزود األطراآل المتعاقدة بعضها البعض بتشريعهم المالئم
فيما يتعلا بالبيانات الشخصية.

الفصل ()11
االستثناءات
المادة -15-

 -3أينما كانت المساعدة بمقتضى هذه االتفاقية قد تؤثر في السلطة العليا أو األمن
العام أو السياسة أو أي مصلحة وطنية عليا للطرآل المتعاقد المطلوب منره أو
قد تسبب ضرراً ألي مصالح تجارية قانونية فإنه قد تُرفض المساعدة من قبل
الطرآل المتعاقد أو تقدم وفقاً لمثل تلك الشروط كما تستلزم.
 -2حينما تكون اإلدارة المطالبة غير قادرة على االستجابة إذا قدم لها طلب مشابه
من قبل اإلدارة المطلوب منها ستلفت االنتباه لتلك الحقيقة في طلبها برالتوافا
م مثل هذا الطلب الذي سيكون على هواة اإلدارة المطلوب منها.
 -1يمكن تأجيل المساعدة إذا كان هناك أسس مبررة لالعتقاد بأنها تتعارض مر
التحقيقات أو المحاكمة أو إجراء قانوني راهن ،في هذه الحالرة فرإن اإلدارة
المطلوب منها ستتشاور م اإلدارة الطالبة لتحديرد إذا باإلمكران أن تعطرى
المساعدة وفا الشروط التي تتطلبها اإلدارة المطلوب منها.
 -9في حال تجاهل أو تأجيل المساعدة ستقدم أسباب التجاهل أو التأجيل.
الفصل ()11
التكاليف
المادة -16-
ستحدد األطراآل المتعاقدة البنود والشروط التي سيتم وفقها تنفيذ الطلب باإلضافة
للطريقة التي من خاللها سيتم تحمل التكاليآل.
الفصل ()12
تنفيذ وتطبيق االتفاقية

المادة -17-
بغية تحقيا أهداآل هذه االتفاقية توافا إدراك الجمارك على ما يلي:
 -3تعيين ممثلين للجمارك للعمل كمرج ونقاط اتصال.
 -2تقرر إدارات الجمارك مجتمعةً وبناء على ترتيبات تفصيلية تسهيل تطبيا هذه
االتفاقية.
 -1تراقب إدارات الجمارك بشكل دائم تطور إجراءات التعراون الالزمرة كمرا
سيكون التواصل فيما بينهما بشكل مباشر.
الفصل ()13
تطبيق االتفاقية بحسب مناطق األطراف المتعاقدة
المادة -18-
ستكون االتفاقية خاضعة للتطبيا في مناطا كال الطرفين المتعاقدين كمرا هرو
محدد في التشري الوطني واألحكام اإلدارية لهما.

الفصل ()14
تسوية النزاعات
المادة -19-
 -3على إدارات الجمارك أن تجهد على حل النزاعات أو أي صرعوبات متعلقرة
بتفسير وتطبيا هذه االتفاقية عبر التوافا المتبادل.
-2

سيتم تسوية النزاعات والصعوبات غير القابلة للحل وذلك عبر الطررا
الدبلوماسية.
الفصل ()15
أحكام نهائية
المادة -21-
الدخول في حيز التنفيذ

ستدخل االتفاقية حيز التنفيذ في اليوم األول من الشهر الثاني والذي يلي إبالغ كل
من الطرفين المتعاقدين ابخر كتابيًا عبر الطرا الدبلوماسية بأن اإلجراءات المطلوبرة

بمقتضى دستورية وإجراءاته الوطنية لدخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ قد تم الوصرول
إليها.
المادة -21-
مدة االتفاقية وانتهائها
 -3النية أن تكون االتفاقية بدون فترة زمنية محددة لكن يمكرن لكرال الطررفين
المتعاقدين تحديد نهاية االتفاقية في أي وقرت بتبليرغ ذلرك عبرر الطررا
الدبلوماسية.
-1

سيكون انتهاء االتفاقية ساري المفعول بعد ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ
التبليغ العلني للطرآل المتعاقد ابخر غير أنه يجب إتمرام اإلجرراءات
السارية أثناء إجراءات التبليغ وفقاً ألحكام هذه االتفاقية.
المادة -22-
مراجعة

يجتم الطرفان المتعاقدان بناء على طلب أو بعد انقضاء مهلة الخمس سنوات
اعتباراً من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ لمراجعتها إالّ في حال التبليغ الكترابي
المتبادل بعدم وجود ضرورة للمراجعة .
إقرار عليه نحن الموقعون أدناه المفوضون أصوالً قمنا بتوقي هذه االتفاقية.
حرر في

بتاريخ

على ثالثرة نسرخ باللغرات

اإلسبانية والعربية واإلنكليزية والتي لها نفس القوة وفي حال وجود اختالآل فري
التفسير يعتمد على النص اإلنكليزي
عن حكومة جمهورية اإلكوادور

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

حماية البيانات الشخصية
مبادئ متعلقة بتفسير المادة ()15
 3ر تبادل البيانات الشخصية في هذه االتفاقية سيستخدم وفقاً للهدآل المشار إليره
وللشروط التي يمكن أن تطلبها إدارة الجمارك التي تزود بتلك البيانات.
2ر في حال رغبة إدارة الجمارك باستقبال بيانات شخصرية سريتم إعرالم إدارة
الجمارك التي قدمت تلك البيانات بماهية استخدامها ونتائجها المنجزة.
1ر ستُنقل البيانات الشخصية فقط إلدارة الجمارك في الطرآل المتعاقد ابخر كما
أن نقل البيانات ألي سلطات أخر يسمح به فقط بعد موافقة إدارة الجمرارك
التي قدمت تلك البيانات الشخصية.
 9ر إن إدارة الجمارك التي ستنقل أي بيانات شخصية ستؤكد علرى دقرة هرذه
البيانات حتى تاريخه وأنها غير مبالغ بها فيما يتعلا باألهرداآل التري علرى
أساسها زعود بها ،وأي من وفا التشري الوطني أو األحكام اإلداريرة ألحرد
األطراآل المتعاقدة يجب أن يحترم وفي حال وجدت البيانات الشخصية غيرر
دقيقة أو يجب أن ال يتم تبادلها سيتم التبليغ بذلك فوراً وستقوم إدارة الجمارك
التي استقبلت تلك البيانات بتعديلها أو إلغاءها.
9ر لد

الطلب أي شخص سيععطى معلومات عن البيانات الشخصرية المخزنرة

المتعلقة به أو بها وبما هو مراد من استخدامها ،هذا االلترزام بتزويرد ذلرك
الشخص بمثل تلك المعلومات سوآل لن يطبا عندما يكون الصالح العام ضرد
إعطائه معلومات تتجاوز اهتمام أو مصلحة الشخص في الحصول على تلرك
المعلومات باإلضافة إلى أن الحا بالحصول على المعلومات خاض لألحكرام
اإلدارية والتشريعية المقبول بها في منطقة الطرآل المتعاقد حيث ترم طلرب
المعلومات .كما أن إدارة الجمارك التي قردمت البيانرات الشخصرية سريتم
استشارتها قبل قرار طلب المعلومات من قبل الشخص المعنري وقبولره وإذا
رعفض الطلب سيحصل الشخص المعني على حا التصحيح.

6ر إذا تبين أن المعلومات غير دقيقة أو مبالغ بها ستعدل أو تحذآل وإذا كان قرد
تم نقلها إلى السلطات األخر ستبلغ بالتعديل أو بالحذآل الحاصل.
1ر إذا تبين من التحقيقات المبنية على البيانات الشخصية التي تم تبادلها وفا هذه
االتفاقية تسبب ضرراً لشخص ما فإن إدارة الجمرارك التري تسرتخدم هرذه
البيانات الشخصية مسؤولة عن أي ضرر وفقاً لألحكام اإلدارية والتشرريعية
المقبول بها في منطقة الطرآل المتعاقد كما أنه ال تستطي إدارة الجمارك إنكار
المسؤولية باعتبار الضرر سببه إدارة الجمارك التي قردمت تلرك البيانرات
الشخصية.
1ر إن البيانات الشخصية التي تم تبادلها وفا االتفاقية ستحفظ لفترة ال تتجاوز ما
هو ضروري وفقًا لألهداآل التي من أجلها تم تبادل البيانات.
 5ر ستدون إدارة الجمارك ما يتعلا بنقل أو استقبال البيانات الشخصية المتبادلرة
وفا هذه االتفاقية.
 30ر ستتخذ إدارات الجمارك والسلطات األخر متى كان ذلك مالئماً المقراييس
األمنية الضرورية لحماية البيانات الشخصية المتبادلة وفا االتفاقيرة مرن أي
دخول أو تعديل أو نشر غير شرعي.

