اتفــاقيـــــــــــــة
حول التعاون والمساعدة المتبادلة في األمور الجمركية
بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة روسيا االتحادية
ـ يشار فيما يلي إلى حكومة روسيا االتحادية والحكومة السورية على أنهما األطراف
المتعاقدة
ـ آخذين بعين االعتبار إن انتهاكات التشريع الجمركـي مجحةـة بحـل المحـال
االقتحادية واالجتماعية والثقافية لكال البلدين.
ـ وبعين االعتبار أهمية تأمين تقييم للرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من النةقات
فيما يخص استيراد وتحدير البضائع باإلضافة للتنةيذ المالئم ألحكام المنع والتقييد
والححر في استيراد وتحدير البضائع.
ـ ومدركين لضرورة التعاون الدولي في األمور المتعلقة بتطبيل التشريع الجمركي.
ـ ومقتنعين أن جهود منع االنتهاكات الجمركية يمكن أن يكون لها تأثير أكثر فاعليـة
من خالل التعاون بين إدارتي الجمارك لكال البلدين.
ـ ومدركين أيضاً لضرورة تةعيل التعاون في مجال حظر االتجار الدولي بالبضـائع
المزيةة.
ـ وآخذين بعين االعتبار أيضاً االتجار الغير شرعي بالعقـاقير المخـدرة والمـواد
المؤثرة على الذهن وجميع موادها والتي تشكل خطـراً علـى الحـحة العامـة
والمجتمع.
ـ وبعين االعتبار أحكام االتةاقية األحادية حول العقاقير المخدرة تـاري  /03آذار/
 1691وأيضاً التغيرات الالحقة والتعديالت لكل من اتةاقية المواد المـؤثرة علـى
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الذهن تاري  /11شباط 1691 /واتةاقية مواجهة االتجار الغير مشروع بالمخدرات
والمواد المؤثرة على الذهن تاري 1611 /11 /13
ـ وبعين االعتبار أيضاً توحيات مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة اإلداريـة
المتبادلة تاري .1650 /11 /5

المـادة ـ  1ـ
تعاريف
1ـ ألغراض هذه االتفاقية:
أ( .التشريع الجمركي) :سيعني االتةاقيات الدولية والقـوانين وأوضـاع التشـريع

الثانوية ،القانونية منها والتنظيمية التي تدار وتنةذ مـن قبـل إدارات الجمـارك

وكذلك اجراءات مكافحة غسيل األموال باإلضافة ألي أعمال قانونية تُعد من قبل
إدارة الجمارك في نطال مسؤوليتها بشأن نقل البضائع عبـر الحـدود والخـزن
ووضع البضائع وفل اإلجراءات الجمركية.
ب( .إدارات الجمارك) :ستعني بالنسبة لروسيا االتحادية إدارة الجمـارك الةدراليـة
وبالنسبة للجمهورية العربية السورية إدارة الجمارك العامة.
ج( .إدارة الجمارك الطالبة) :ستعني إدارة الجمارك التي تقدم وفقاً لهـذ االتةاقيـة
طلباً للمساعدة في األمور الجمركية أو التي تستقبل المساعدة.
د( .إدارة الجمارك المطلوب منها) :ستعني إدارة الجمارك التي تستقبل وفقـاً لهـذ
االتةاقية طلب المساعدة في األمور الجمركية أو هي التي تزود بتلك المساعدة.

( .االنتهاك الجمركي) :سيعني أي خرل للتشريع الجمركي أو الشروع بخرل ذلـك
التشريع.
و( .الشخص) :سيعني أي شخص عادي أو قانوني.
ز( .المعلومات) :ستعني أي بيانات أو وثائل أو تقـارير أو نسـ محـدقة أو أي
وسائل اتحال أخرى.
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ح( .العقاقير المخدرة) :ستعني أي مادة طبيعية أو تركيبية المبينة فـي القـوائم )1
و  )1من االتةاقية األحادية حول العقاقير المخدرة تاري  /03آذار.1691 /
ط( .المواد المؤثرة على الذهن) :ستعني أي مادة طبيعية أو تركيبيـة أو أي مـواد
من أحل طبيعي المبينة في القوائم  )1و  )1و  )0و  )4مـن اتةاقيـة المـواد
المؤثرة على الذهن تاري  /11شباط.1691 /
ي( .المواد الكيميائية) :ستعني أي مواد كيميائية مستخدمة في إنتاج العقاقير المخدرة
والمواد المؤثرة على الذهن المبينة في القوائم  )1أو  )1مـن اتةاقيـة األمـم
المتحدة حول مواجهة االتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة والمواد المـؤثرة
على الذهن تاري .1611 /11 /13
ك( .التسليم المراقب) :سيعني األسلوب الذي يسم إلرسالية غير قانونية أو مشكوك
بها من العقاقير المخدرة أو المواد المؤثرة على الذهن أو المـواد البديلـة عنهـا
باإلضافة لغيرها من مواد السلع المنقولة بشـكل غيـر قـانوني بالتحـدير أو
االستيراد أو العبور ضمن مناطل األطراف مع معرفة وتحت رقابـة السـلطات
المختحة لكل من الجمهورية العربية السورية وروسيا االتحادية ومع األخذ بعين
االعتبار تحديد األشخاص المنخرطين في االتجـار الغيـر مشـروع بالعقـاقير
المخدر ة أو المواد المؤثرة على الذهن أو المواد البديلة عنها باإلضافة لغيرها من
مواد السلع المنقولة بشكل غير قانوني.
ل( .طلب بشأن المساعدة القانونية) :سيعني أي طلب رسمي يُقدم مـن قبـل إدارة
الجمارك ألحد األطراف للطرف اآلخر للمبادرة بإجراءات قانونية فـي منطقـة
إدارة الجمارك الطالبة.
م( .اإلجراءات القانونية) :ستعني أي إجراء منحوص عليه فـي التشـريع حـول
االنتهاكات اإلدارية لدولة إدارة الجمارك الطالبة والمنجز من قبل مـوظةي إدارة
الجمارك المطلوب منها.
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المـادة ()2

نطاق االتفاقية
1ـ على األطراف من خالل إدارتي الجمارك لكال البلدين ووفقاً لهذ االتةاقية:
أ .توفير المساعدة لبعضهم البعض فـي التحقيـل ومنـع وقمـع االنتهاكـات
الجمركية.
ب .مساعدة بعضهم البعض لدى الطلب بتوفير المعلومات لالستةادة منهـا فـي
اإلدارة وتنةيذ التشريع الجمركي باإلضافة إلحداث إجراءات قانونية.
ج .تعهد كل منهما على بذل الجهود المتبادلة في تبسـيط وتوافـل اإلجـراءات
الجمركية من أجل تسهيل وتسريع حركة البضائع والعربات عبـر الحـدود
الجمركية.
د .تزويد بعضهما البعض بالمساعدة التقنية والتعاون في كيةيـة التعامـل مـع
تطبيل ومراقبة التشريع الجمركي باإلضافة ألي حعوبات أخـرى يتطلبهـا
عملهم المشترك.
 1ـ إمكانية توفير المساعدة المذكورة في الةقرة الجزئية أ) و ب) من الةقرة  )1من
هذ المادة لالستةادة منها في اإلجراءات اإلدارية والقضائية متضمنتاً التحقيل.
0ـ ستُقدم المساعدة ضمن إطار هذ االتةاقية وفقاً لتشريع دولـة اإلدارة الجمركيـة
المطلوب منها بما يتناسب مع كةاءة وموارد إدارة الجمارك المطلوب منها.
4ـ ال تضبط هذ االتةاقية التزامات األطراف داخل مناطل دولية أخرى وخاحة فيما
يخص االتةاقيات حول المساعدة القانونية في األمور الجرمية.
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المـادة ()3
أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة
1ـ ستعمل إدارات الجمارك لكال الطرفين إما لدى الطلب أو بناءً على مبادرة خاحة
طبقاً ألحكام هذ االتةاقية على ما يلي:
أ .تبادل الخبرة فيما يتعلل بنشاطات كل منهما وأيضاً المعلومات عن الوسـائل
الجديدة وطرل ارتكاب االنتهاكات الجمركية باإلضافة لتقنيات تنةيذ التشـريع
بشكل فعال.
ب .تبادل أي معلومات تمكنهما من التأكيد على التقيـيم الحـحي للمـدفوعات
الجمركية وخاحة المعلومات التي تسهل تحديد القيمة الجمركيـة للبضـائع
ومنشأ البضائع والتحنيف وفل التعرفة الجمركية.
ج .تزويد بعضهما البعض بكافة المعلومات الضرورية التي يمكن أن تساعد في
التأكيد على دقة تطبيل إجراءات المنع والتقييد والحقول المتعلقـة باألنشـطة
الةكرية واألفضليات واالمتيازات والرقابة على االستيراد والتحدير ومـرور
البضائع.
د .إبالغ بعضهما البعض بالتغيرات الهامة في تشريعهم الجمركي وعـن كيةيـة
استعمال المعدات التقنية وطرل استخدامها باإلضافة لمناقشة األمور األخرى
فيما يخص المحال المتبادلة.
 .إبالغ بعضهما البعض عن جميع أنواع العقاقير التي ظهرت نتيجة االتجـار
الغير شرعي بهذ العقاقير وعن تقنيات حناعتها واسـتخدامها واألشـخاص
المنخرطين في إنتاجها واالتجار بها وماهية استخدامهم للطـرل والمخـازن
السرية والعربات وأماكن منشأها وكيةية عبورها والمالحقة المحلية وأيضـ ًا
كيةية تسليم هذ العقاقير المخدرة والمواد المـؤثرة علـى الـذهن والمـواد
الكيميائية باإلضافة ألي ظروف متعلقة بهذ االنتهاكات ،وأيضاً عن مـا تـم
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التوحل إليه من تقحي للحقائل وذلك لإلسهام في منعها وذلك وفق ًا لما نُـص
عليه في االتةاقية األحادية حول العقاقير المخـدرة تـاري  /03آذار1691 /
وتعديالتها الالحقة في اتةاقية عام  1691في  /11شباط حول المواد المؤثرة
على الذهن وتعديالتها الالحقة وباإلضافة التةاقية األمم المتحدة في مواجهـة
االتجار الغير شرعي بالعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الـذهن تـاري
.1611 /11 /13
و .تبادل أي معلومات عن حركة السيولة المالية أو المستندات النقدية مـن قبـل
األشخاص العاديين.
1ـ تقوم إدارة الجمارك المطلوب منها وبناءً على مبادرة ذاتية أو لدى الطلب من قبل
إدارة الجمارك الطالبة ووفقاً لتشريع الدولة باتخاذ خطوات فيما يخـص متابعـة
جمع وتزويد إدارة الجمارك الطالبة بالمعلومات التالية عن:
أ .األشخاص القانونيين أو العاديين الذين يوجد ضدهم أسس منطقيـة لالعتقـاد
بأنهم ينتهكون أو قد انتهكوا التشريع الجمركي في منطقـة إدارة الجمـارك
الطالبة.
ب .حركة البضائع المحددة من قبل إدارة الجمارك الطالبـة باعتبارهـا تـؤدي
النتهاك واض للتشريع الجمركي في منطقة إدارة الجمارك الطالبة.
ج .أماكن تخزين البضائع المستخدمة أو المشكوك باستخدامها لهـدف ارتكـاب
انتهاك جمركي في دولة إدارة الجمارك الطالبة.
د .العربات التي يوجد أسس منطقية لالعتقاد بأنها استخدمت أو تستخدم أو يمكن
أن تستخدم الرتكاب انتهاك جمركي في منطقة إدارة الجمارك الطالبة.
 0ـ ستقوم إدارة الجمارك المطلوب منها في حال عدم امتالكها المعلومات المطلوبـة
باتخاذ خطوات ما للححول على هذ المعلومات.
4ـ الشروع حسب االقتضاء بإجراءات قانونية في التشريعات المتعلقة باالنتهاكـات
اإلدارية في منطقة أحد دول األطراف ويقوم موظةو الجمارك الـذين يرافعـون
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بقضية بخحوص انتهاك إداري بإرسال طلب مساعدة قانونية إلى إدارة الجمارك
المطلوب منها.

المـادة ()4
المساعدة التقنية
يمكن إلدارات الجمارك وضمن النطال الجمركي تزويد بعضها الـبعض بالمسـاعدة
التقنية وتتضمن ما يلي:
 .1تبادل الزيارات لمسؤولي إدارات الجمارك.
 .1التدريب والمساعدة في تطوير المهارات الخاحة لموظةي إدارات الجمارك.
 .0تبادل المعلومات والخبرات حول استخدام الوسائل التقنية في الرقابة.
 .4تبادل الخبراء في الشؤون الجمركية.
 .5تبادل البيانات التقنية والعلميـة والمهنيـة المرتبطـة بالتشـريع الجمركـي
واإلجراءات الجمركية.

المـادة ()5
شكل وماهية الطلب
1ـ سيُعد الطلب باالنسجام مع هذ االتةاقية خطياً مرفقاً بالوثائل الضـرورية لتنةيـذ
هذا الطلب وإذا كان األمر يتطلب سرعة لضرورة وضع ما فإنه يمكـن قبـول
طلب شةهي يجب أن يؤكد عليه خطياً وبالحال وبشكل رسمي.
1ـ سيحتوي الطلب المنسجم مع الةقرة  )1في هذ المادة على المعلومات التالية:
أ .اسم إدارة الجمارك الطالبة.
ب .طبيعة اإلجراءات والمعايير المطلوبة.
ج .موضوع وسبب الطلب.
د .القوانين واألنظمة ذات العالقة.
-7-

 .البيانات الدقيقة والشاملة قدر اإلمكان عـن األشـخاص الـذين يشـكلون
موضوع التحقيقات والرقابة الجمركية.
و .وحف موجز عن شأن ما يؤخذ بعين االعتبار.
1/1ـ سيُعد الطلب حول المساعدة القانونية والمنسجم مع هذ االتةاقية خطياً مرفـل
به كافة الوثائل الضرورية لتنةيذ مثل هذا الطلب وتتضمن المعلومات التالية:
أ .اسم إدارة الجمارك الطالبة.
ب .اسم ومكان إدارة الجمارك المطلوب منها.
ج .اسم قضية تخص انتهاك إداري وماهية الطلب فيما يخص المساعدة القانونية.
د .البيانات عن األشخاص موضوع مثل هذا الطلب متضمناً معلومـات عـنهم
وعن مكان الميالد والجنسية والمهنة ومكان اإلقامة والمكان الحقيقي لإلقامـة
وبالنسبة لألشخاص القانونيين بيانات عن أسمائهم أماكنهم.
 .الظروف كونها هدفًا للتوضي وقائمة بالمستندات المطلوبة والدالئل.
و .البيانات والظروف الحقيقية عن انتهاك إداري مرتكب ومدى األهليـة وفقـ ًا
لتشريع دولة إدارة الجمارك المطلوب منها وفيمـا إذا كـان هنـاك بيانـات
ضرورية بشأن تزايد الضرر الناجم عن االنتهاك.
0ـ سيُ سلم الطلب باللغة الرسمية لدولة إدارة الجمارك المطلـوب منهـا أو باللغـة
اإلنكليزية.
4ـ في حال لم يتوافل الطلب مع المتطلبات الرسمية فإن ذلك سيقتضـي تحـحيحه
واستكماله من قبل إدارة الجمارك المطلوب منها ومع ذلك من الممكن تنةيذ عمل
أولي فيما يخص الطلب.
5ـ ستُعرض المعلومات التي يتم تزويدها وفقاً لهذ االتةاقية فقط للموظةين المعينـين
لهذ األهداف من قبل كل إدارة جمركية كما ستقوم إدارات الجمارك بتبادل قوائم
عن مثل هؤالء الموظةين مع أرقام هواتةهم والةاكس وعناوين البريد اإللكترونـي
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وفي حال وجود تحديث ضروري على هذ القوائم سيتم إبالغ بعضـهم الـبعض
بمثل هذ التغيرات على القوائم.

المـادة ()6
تنفيذ الطلب
 1ـ ستتخذ إدارة الجمارك المطلوب منها جميع المعايير المنطقية لتنةيذ الطلب والعمل
في حال الضرورة على بذل الجهود للقيام بأي أعمال إدارية ضـرورية لتنةيـذ
الطلب.
1ـ سينةذ الطلب ضمن مهلة ال تتجاوز شهرين من تاري االستالم مـن قبـل إدارة
الجمارك المطلوب منها وفي حال الحاجة لتقليل المهلة الواردة في نص الطلـب
فإنه سيتم إعداد تحةظ مع تبيان السبب وما هي المهلة المطلوبة لتنةيذ الطلب.
0ـ تقوم إدارة الجمارك ألحد األطراف وبناءً على طلب إدارة الجمـارك الطـرف
اآلخر بالتحقيل باألعمال التي أدت أو قد تؤدي إلى انتهاك جمركي فـي منقطـة
إدارة الجمارك الطالبة وتنقل نتائج التحقيقات إلدارة الجمارك الطالبة.
4ـ إذا كان تنةيذ الطلب ال يقع ضمن حالحية إدارة الجمارك المطلوب منها فإنهـا
سترسله في الحال للسلطات ذات االختحاص والتي تعمل وفقاً للسلطة التشريعية
لدولتها وذلك لدى استالم الطلب أو تقوم بإبالغ إدارة الجمارك الطالبة بـاإلجراء
المتبع فيما يتعلل بمثل ذلك الطلب.
5ـ إذا كان الطلب يتضمن توجيه لتطبيل القواعد اإلجرائية تبعـ ًا لتشـريعات دولـة
الجمارك الطالبة سيقوم موظةو الجمارك بتطبيل تشريعات البلد األجنبي شـريطة
أن ال تتعارض مع تشريعات دولة إدارة الجمارك المطلـوب منهـا وأن تكـون
عقالنية بشكل معقول.
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المـادة ()7
العمل في مواجهة االتجار غير المشروع بالبضائع
ستزود إدارات الجمارك بعضها البعض وبناءً على مبادرة خاحة بهم ولدى الطلـب
وبدون تأخير بكافة المعلومات ذات العالقة عن النشاطات المُطلع عليها أو المخطـط
لها والتي أدت أو قد تؤدي النتهاك جمركي في مجال ما يخص:
أ .حركة األسلحة والذخيرة الحربية والمتةجرات وأدوات التةجير.
ب .حركة األشياء ذات الحةة الةنية واألثرية والتي تمثـل قيمـة ثقافيـة وأثريـة
وتاريخية هامة ألحد األطراف.
ج .حركة المواد السامة والبضائع التي تشكل خطراً على البيئة والححة العامة.
د .حركة كالبضائع الخاضعة لرسوم جمركية عالية.
 .حركة البضائع الخاضعة لرسوم وضرائب جمركية جديرة باالعتبـار وتلـك
الخاضعة لقوائم معينة غير التعرفة الجمركية متةل عليهـا مـن قبـل إدارات
الجمارك.
و .حركة العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الذهن وموادها الكيميائية.
ز .حركة البضائع المحمية وفقاً التةاقية التجارة الدولية بخحوص األنواع المهددة
باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية تاري  /0آذار.1690 /
ح .حركة البضائع التي تحتوي على األغراض ذات العالقة بالحماية الةكرية.
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المـادة ()8
صيغة كيفية التزويد بالمعلومات والمستندات
1ـ تزود إدارات الجمارك بعضها البعض وذلك بنا ًء على مبادرة خاحة بهم ولـدى
الطلب بأعمال وتسجيالت اإلفادات أو بالوثائل المتضمنة معلومات عن األعمـال
المقبلة أو المرتكبة والتي تنتج أو يمكن أن تنتج عن ارتكـاب انتهـاك جمركـي
باإلضافة للتزويد بأي نس محدقة لمثل هذ األعمال كالتسجيالت والوثائل.
1ـ بدالً من الوثائل المذكورة في الةقرة  )1من هذ المادة وألجل نةـس األهـداف
يمكن تقديم المعلومات مؤتمتة ومزودة بأي طريقة إلكترونية وبنةس الوقت يجـب
أن تُقدم جميع المواد المطلوبة لهدف ترجمة أو استخدام هذ المعلومات.

المـادة ()9
التسليم المراقب
1ـ يمكن إلدارات الجمارك من خالل اتةاقية متبادلة أو وفق ًا لتشـريع دولهـم تنةيـذ
أسلوب التسليم المراقب للبضائع ذات العالقة باالتجار الغير شرعي وذلك لمنـع
وكشف وردع وإيجاد حل للجرائم المرتبطة بمثل ذلك االتجار.
 1ـ يمكن اعتراض اإلرساليات الغير شرعية المطبل عليها التسليم المراقـب وفقـ ًا
للةقرة  )1من هذ المادة ووفقاً التةال بين كال إدارتي الجمارك أو يمكن السماح
لهذ اإلرساليات بالمرور بدون مسها أو سحبها أو استبدالها جزئياً أو كلياً.
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المـادة ()11
اإلعفاءات من االلتزام من تقديم المساعدة
 1ـ في الحاالت التي تعتقد إدارة الجمارك المطلوب منها أن تنةيذ الطلب قـد يـؤدي
لخرل السيادة أو األمن أو النظام العام أو أي محال جوهرية لدولتها أو تتناقض
مع مبادئ قانونها المحلي فإنها تستطيع بشكل كامـل أو جزئـي رفـض تقـديم
المساعدة وفقاً لهذ االتةاقية أو تقديمها وفقًا لشروط أو متطلبات معينة.
 1ـ في الحالة التي تقوم إدارة الجمارك الطالبة بطلب مساعدة هي نةسها ال تسـتطيع
التزويد بمثل هذ المساعدة فإنه عليها اإلشارة في هـذا الطلـب لهـذ الحقيقـة
وسيكون تطبيل مثل هذا الطلب وفقًا لرغبة إدارة الجمارك المطلوب منها.
 0ـ في حالة رفض تقديم المساعدة فإنه يجب في الحال إيحال قرار الـرفض مـع
أسبابه كتابياً إلى إدارة الجمارك الطالبة.
4ـ يمكن تأجيل تقديم المساعدة من قبل إدارة الجمارك المطلوب منها بناءً على أسس
تعارضها مع التحقيقات أو المحاكمة أو اإلجراءات الجارية فةي هذ الحالة ستقوم
إدارة الجمارك المطلوب منها باستشارة إدارة الجمارك الطالبة لتحديد فيما إذا من
الممكن تسهيل هذ المساعدة بما يتوافل مع المتطلبات والشـروط التـي يمكـن
اقتراحها من قبل إدارة الجمارك المطلوب منها.
5ـ يجب استنهاض أي رفض أو تأخير في تقديم المساعدة.
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المـادة ()11
السرية
 1ـ يجب استخدام المعلومات التي يتم الححول عليها وفل هذ االتةاقية فقط لألهداف
المحددة في هذ االتةاقية ويكون أي استخدام لهذ المعلومات ممكن فقـط وفقـ ًا
لموافقة خطية من إدارة الجمارك التي زودت بمثل هذ المعلومات.
1ـ ستضمن إدارات الجمارك سرية المعلومات المحددة من قبلهم على أنهـا سـرية
وفقاً لتشريع دولهم وتوفر إدارة الجمارك التي استقبلت معلومات أو وثـائل مـا
نةس نظام السرية كما هو متطلب من قبل تشريع الدولـة فـي إدارة الجمـارك
للححول على المعلومات الخاحة بهم وعلى وثائل ذات طابع ومحتوى مماثل.

المـادة ()12
استخدام المعلومات والوثائق
1ـ إن إدارات الجمارك قادرة بما يتوافل مـع أهـداف االتةاقيـة علـى اسـتخدام
المعلومات والوثائل التي تم استقبالها بما ينسجم مع هذ االتةاقيـة كـدليل فـي
تقاريرهم وأعمالهم وفي اإلفادات باإلضافة لإلجراءات القضائية واإلدارية كما أن
استخدام هذ المعلومات والوثائل كدليل في المحاكم وأيضاً قيمتها اإلثباتية تُحـدد
وفقًا لتشريع دول األطراف.
1ـ )1سيكون لألدلة المحدقة بالطرل المنحوص عليها والتي ححلت عليهـا إدارة
جمارك البلد المطلوب منه على أراضيها وذلك من خالل تنةيذهم لطلب مسـاعدة
قانونية ،سيكون لها نةس الةاعلية القانونية وكأنه تم الححول عليها في أراضـي
البلد الطالب وذلك تبعاً لتشريعاتها.
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1ـ يجب على إدارة الجمارك الطالبة أن ال تستخدم األدلة أو المعلومات المستححل
عليها بما ينسجم مع هذ االتةاقية ألهداف غير تلك المحددة في الطلب.
0ـ يمكن أن تُنقل المعلومات والوثائل المتعلقة باإلتجار الغيـر شـرعي بالعقـاقير
المخدرة والمواد المؤثرة على الذهن وموادها الكيميائية من قبل إدارة الجمـارك
الطالبة للمؤسسات الحكومية المرتبطة بشكل مباشر في التحدي لهـذ التجـارة
الغير شرعية.

المـادة ()13
الملفات والوثائق والشهود والخبراء
1ـ من الممكن طلب النس األحلية للملةات والوثائل فقط عندما يكون تقـديم نسـ
محدقة غير كافي حيث يجب أن تحدل مثل هذ النس لهذ الملةات والوثـائل
والمواد األخرى بالطريقة المنحوص عليها.
1ـ يجب إعاد ة الملةات والوثائل األحلية التي استقبلتها إدارة الجمارك الطالبة حالما
يكون ذلك ممكناً أما في حالة التحقيل يجب أن تُعاد في الحال النسـ المكتوبـة
خطياً والملةات والوثائل الضرورية لإلجراءات اإلدارية والقضائية.
 0ـ يمكن إلدارة الجمارك المطلوب منها ولدى طلـب إدارة الجمـارك الطالبـة أن
تةوض موظةيها بناءً على موافقتهم للعمل كخبراء أو شهود في مجال اإلجراءات
اإلدارية والقضائية في منطقة إدارة الجمارك الطالبة وإحالة القضـية والوثـائل
ونسخها المحدقة التي يمكن أن تكون ضرورية لهذ اإلجراءات كمـا يجـب أن
يشير الطلب إلى الوقت والمكان ونموذج اإلجراءات واألهلية التي يظهـر بهـا
الموظةين لإلدالء بالشهادة.
4ـ يمكن استدعاء الشاهد والمُدعي وممثليه والخبير فـي منطقـة إدارة الجمـارك
المطلوب منها وذلك بناءً على موافقتهم من قبل موظف الجمارك الذي يتعامل مع
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قضية تخص انتهاك إداري وذلك لهدف تنةيذ إجراء قـانوني فـي منطقـة إدارة
الجمارك الطالبة.

المـادة ()14
حضور الموظفين
1ـ يمكن لموظةي إدارة الجمارك ألحد األطراف وبالتجاوب والتوافل مع الشـروط
المحددة من قبل إدارة الجمارك الطرف اآلخر التواجد في بعض الحـاالت فـي
أراضي األخيرة وأيضاً الحضور خالل التحقيقات التي تخص انتهـاك جمركـي
وخالل تنةيذ الطلب قانونياً.
1ـ إن موظةي إدارة جمارك أحد األطراف في منطقة دولة إدارة الجمارك األخـرى
وخالل إنجازهم لواجباتهم الرسمية هم غير مخولين بأي إجراءات قانونية بـدون
موافقة الجانب المضيف وبناءً عليه فهم يتمتعون بنةس الحماية التي يتمتـع بهـا
موظةو إدارة جمارك أحد األطراف وفقًا لتشريع هذا الطرف.
0ـ بما يتوافل مع هذ االتةاقية وفي الحاالت التي يتواجد موظةي الجمـارك ألحـد
األطراف في منطقة الطرف اآلخر فعليهم أن يكونوا مستعدين وفي غضون مهلة
قحيرة لتقديم الدليل على سلطاتهم الرسمية كما يجب عليهم أن ال يكونوا مرتدين
لباسهم الرسمي أو يحملون السالح.

المـادة ()15
تبسيط المعامالت الجمركية
تقوم إدارات الجمارك:
أ ـ باتخاذ المعايير الضرورية من خالل اتةاقية متبادلة لتبسيط إجراءات التخلـيص
الجمركي.
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ب ـ تعريف بعضهم البعض بالطرل التي تشير لما هو معروف في الجمارك مثـل
الرحاص وطباعة األختام واألختام) وبأشكال المستندات الجمركية المسـتخدمة
واإلبالغ بأي تغيير يخص نموذج المستندات واألختام والرحاص.
ج ـ في حال الضرورة تطبيل طرقهم الخاحة في التعريف بالبضائع.

المـادة ()16
التكاليف
1ـ ستتحمل إدارة الجمارك المطلوب منها المحاريف المرتبطة بتطبيل هذ االتةاقية
عدا المحاريف المتعلقة بالشهود والخبـراء والمتـرجمين بخـالف المـوظةين
الحكوميين.
1ـ يمكن أن يكون تعويض المحاريف األخرى التي يتم تكبدها فـي إنجـاز هـذ
االتةاقية خاضع لترتيب خاص بين إدارات الجمارك.

المـادة ()17
تطبيق االتفاقية
1ـ ينةذ تطبيل هذ االتةاقية مباشرةً من قبل إدارات الجمارك الذين يتخذون القرارات
التي تخص نشاطات محددة ضرورية لتطبيقها ولتحديد معالم التعاون التقني.
1ـ تشكل لجنة مشتركة تضم أعضاء من كال الجانبين وتعمل على:
 وضع ترتيبات مةحلة لتسهيل تنةيذ هذا االتةال. العمل على حل كل مشكلة أو شك ينجم عن أي تةسير أو تطبيل لهذ االتةاقية. تسوية الخالفات الناجمة عن هذ االتةاقية. "تجتمع هذ اللجنة عند االقتضاء في أي من البلدين بـدعوة أحـد الطـرفينالمتعاقدين أو بمبادرة من كليهما".
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0ـ ستسوى النزاعات المتعلقة بتةسير أو تطبيل هذ االتةاقية من خـالل االستشـارة
بين األطراف.

المـادة ()18
التطبيق اإلقليمي
ستطبل هذ االتةاقية في أراضي روسيا االتحاديـة وأراضـي الجمهوريـة العربيـة
السورية.

المـادة ()19
الدخول في حيز التنفيذ وانتهاء االتفاقية
1ـ ستدخل هذ االتةاقية حيز التنةيذ في اليوم الثالثين من تاري استالم آخر إخطـار
مكتوب بأن األطراف أبلغوا بعضهم البعض رسمياً بأن اإلجراءات الداخلية لكـل
منهما لدخول االتةاقية حيز التنةيذ قد أنجز.
1ـ إن هذ االتةاقية هي ألجل غير مسمى وستبقى سارية المةعول ستة أشـهر بعـد
استالم أحد األطراف إخطارًا مكتوباً من الطرف اآلخر بنيته إنهاء هذ االتةاقية.
0ـ يمكن لهذ االتةاقية أن تُعدل وستدرج أي تعديالت ضمن بروتوكول منةحل.
حرر بتاري  ...........في  ............على نسختين باللغات الروسية والعربية
واإلنكليزية وجميع النحوص لها ذات المحداقية.
وفي حال االختالف في التةسير يعتمد النص اإلنكليزي
عن حكومة

عن حكومة

روسيا االتحادية

الجمهورية العربية السورية
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