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  االتفاقية الدولية الخاصة بالمساعدة اإلدارية المتبادلة 

  لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية
  

  مــةمقــد
إن األطراف المتعاقدة  بهذه االتفاقية المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون 

  الجمركي،
نظراً إلى أن المخالفات لنظام الجمارك من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح 
االقتصادية واالجتماعية والمالية للدول فضالً عن المصالح المشروعة 

  للتجارة،
لعمل على مكافحة المخالفات الجمركية من ونظراً إلى أنه يمكن زيادة فاعلية ا

خالل التعاون بين مصالح الجمارك، وأن ذلك التعاون أحد أهداف االتفاقية 
  الخاصة بإنشاء مجلس التعاون الجمركي،

  :قد وافقت هذه الدول على ما يلي
  

  الفصل األول 
  

  تعــاريــف
  

  )١(المـــادة 

  :ألغراض تطبيق هذه االتفاقية
ـ   ) أ ( كافة األحكام القانونية أو النظاميـة الـسارية أو         " لجماركنظام ا "يقصد ب

المطبقة بواسطة مصالح الجمارك عند اسـتيراد أو تـصدير أو ترانزيـت             
  البضائع؛

  .أي خرق أو محاولة لخرق نظام الجمارك" المخالفة الجمركية"يقصد بـ  ) ب (
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ـ   ) ج ( المخالفة الجمركية التي يغش بها شـخص مـا         " الغش الجمركي "يقصد ب
بالتالي يتهرب  من دفع رسوم وضرائب الوارد أو الصادر كلياً           الجمارك و 

أو جزئيأ، أو تطبيق الحظر أو القيـود الموضـحة بنظـام الجمـارك، أو               
  .الحصول على أية مزايا مخالفة لنظام الجمارك

ـ   ) د ( الغش الجمركي المتضمن نقل البضاعة عبـر الحـدود         " التهريب"يقصد ب
  . الجمركية بأية وسيلة سرية

ـ   ) ه ( الرسوم الجمركية وغيرها   " رسوم وضرائب االستيراد أو التصدير    "يقصد ب
من الرسوم والضرائب التي تحصل على استيراد أو تـصدير البـضائع أو      
فيما يتعلق بهما، على أال تتضمن الرسوم واألجور التي يتحـدد مقـدارها             

  .حسب التكلفة التقديرية للخدمات المقدمة
ـ   ) و  ( يعيين واالعتباريين ما لم يقتضِ     كل من األشخاص الطب   " الشخص"يقصد ب

  .النص غير ذلك
ـ   ) ز ( المنظمة التي تم تأسيسها بموجب اتفاقية إنشاء مجلـس         " المجلس" يقصد ب

  .م١٥/١٢/١٩٥٠التعاون الجمركي المعقودة ببروكسل في 
  .اللجنة الفنية الدائمة بالمجلس" اللجنة الفنية الدائمة"يقصد بـ  ) ح (
  .ول أو الموافقةالمصادقة أو القب" المصادقة"يقصد بـ  ) ط  (

  

  الفصل الثاني
   

  نطاق تطــبيق االتفاقـية 

  )٢(المـــادة 

توافق األطراف المتعاقدة الملتزمة بملحق أو بأكثر من مالحق هذه االتفاقيـة             ) ١(
على أن مصالح  الجمارك لديها تقدم  لبعضها البعض مساعدة متبادلة بغيـة              

  .م هذه االتفاقيةمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية ، طبقاً ألحكا
يجوز لمصلحة جمارك من طرف متعاقد طلب مساعدة إدارية على نحو مـا              ) ٢(

من هذه المادة وذلك أثناء التحقيق أو فيمـا         ) ١(هو منصوص عليه في الفقرة      
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يتعلق بأي إجراءات قضائية أو إدارية جاري اتخاذها من قبل ذلـك الطـرف              
مة بتلك اإلجراءات، فال يجوز     وإذا لم تكن مصلحة الجمارك هي القائ      . المتعاقد

وفـي  . لها  طلب مساعدة إدارية إال في حدود اختصاصها في تلك اإلجراءات        
حالة مماثلة إذا كانت اإلجراءات متخذة بالبلد المطلوب منه المساعدة اإلدارية           

  .فإنه  يقدمه في حدود اختصاصه بتلك اإلجراءات
من هـذه المـادة     ) ١(لفقرة  ال تشمل المساعدة اإلدارية المنصوص عليها في ا        ) ٣(

الطلبات الخاصة بالقبض على األشخاص أو استعادة الرسوم أو الضرائب أو           
  .األجور أوالغرامات أو أي مبالغ أخرى  نيابة عن طرف متعاقد آخر

  )٣(المـــادة 

إذا رأى طرف متعاقد أن المساعدة المطلوبة تعتبر انتهاكاً لسيادته أو ألمنه   
ه الوطنية، أو تتعارض مع المصالح التجارية المشروعة ألي أو لغيرها من مصالح

مؤسسة عامة أو خاصة فيجوز له االمتناع عن تقديم تلك المساعدة، أو تقديمها 
  .بشروط أو متطلبات معنية

  )٤(المـــادة 

إذا طلبت مصلحة الجمارك بأحد األطراف المتعاقدة مساعدة  ال تتمكن هي   
نها ذلك من قبل الطرف المتعاقد اآلخر فيجب عليها نفسها من تقديمها إذا طلب م

وتكون االستجابة لذلك الطلب حسب . أن تستلفت االنتباه إلى تلك الحقيقة في طلبها
  .رأي الطرف المتعاقد المطلوب منه المساعدة

  

  الفصل الثالث
  

  اإلجراءات العامة للمساعدة 

  )٥(المـــادة 

خرى يتم تبليغها أو الحصول عليهـا       إن أي إخباريات أو وثائق أو معلومات أ        ) ١(
  :بموجب هذه االتفاقية
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يجب أن ال تستعمل إال لألغراض المحددة في هذه االتفاقية، بمـا فيهـا        - أ
االستعمال في اإلجراءات القضائية أو اإلدارية وطبقاً للقيود التـي قـد            

  .تكون مفروضة عليها من قبل مصلحة الجمارك التي قدتمها
 المستلمة ذات الحمايـة فيمـا يتعلـق بـالتكتم           يجب أن تلقى في الدولة      - ب

والسرية الرسمية على نحو ما هو مطبق لديها بالنسبة في ذلك البلد على           
ذلك النوع من  إخباريات أو وثائق أو معلومات أخرى  المتحصل عليها             

  .     داخل أراضيها
 ال يجوز استخدام تلك  اإلخباريات أو الوثائق أو غيرها من المعلومـات فـي               ) ٢(

أغراض أخرى إال بموافقة خطية من مصلحة الجمارك التـي قـدمتها مـع              
مراعاة أية قيود مفروضة عليها من قبل تلك اإلدارة ووفقاً لما ورد من أحكام              

  .من هذه المادة) ب/١(بالفقرة 

  )٦(المـــادة 

تتم االتصاالت المنصوص عليها بين األطراف المتعاقدة بموجب هذه االتفاقية            ) ١(
وعلى مصالح الجمارك بـاألطراف المتعاقـدة       .  الجمارك مباشرة  بين مصالح 

كما يجب عليهـا    . تعيين اإلدارات أو الموظفين المسئولين عن تلك االتصاالت       
. موافاة أمين عام المجلس بأسماء وعناوين تلك اإلدارات أو أولئك المـسئولين           

  .األخرىوعلى األمين العام إبالغ  تلك المعلومات إلى األطراف المتعاقدة 
يجب على مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد المطلوب منه المساعدة أن تتخذ            ) ٢(

كافة تدابير الزمة لتلبية طلب للمساعدة، وفقاً لألنظمة واللوائح المعمول بهـا            
  .بأراضيها

يجب على مصلحة الجمارك بطرف متعاقد مطلوب منها المـساعدة أن تـرد              ) ٣(
  .على طلب للمساعدة بأسرع وقت ممكن

  )٧(ـــادة الم
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يجب تقديم طلبات المساعدة بموجب هذه االتفاقية خطيـاً عـادة، ويجـب أن               ) ١(
تتضمن المعلومات الضرورية، وأن تكون مصحوبة بالمستندات التي قد تعتبر          

  .ذات فائدة
يجب أن تكون الطلبات محررة بلغة مقبولة لألطراف المتعاقدة المعنية، ويجب            ) ٢(

الطلبات مترجمـةً إلـى لغـة مقبولـة         أن تكون أية مستندات مصحوبة بتلك       
  .للطرفين، إذا لزم األمر

على األطراف المتعاقدة في جميع الحاالت قبول طلبات المساعدة و المستندات            ) ٣(
المرفقة بها  باللغتين اإلنجليزية أو الفرنسية مصحوبة بترجمـة لهـا باللغـة              

  .اإلنجليزية أو الفرنسية
اب االستعجال على وجه الخـصوص،      إذا لم تقدم طلبات المساعدة خطياً ألسب       ) ٤(

  .فيجوز للطرف المطلوب منه المساعدة طلب تأكيد خطي لها

  )٨(المـــادة 

يجب أن يتحملها الطرف المتعاقد الذي يطلب المساعدة أية نفقات مترتبـة              
وعلـى األطـراف المتعاقـدة أن       .  بموجب هذه االتفاقية بشأن الخبراء أو الشهود      

 الخاصة بسداد أية تكاليف أخرى تنجم عن تنفيذ هـذه           تتخلى عن جميع المطالبات   
  .االتفاقية

  

  الفصل الرابع
  

  أحكـــام ممــنوعة

  )٩(المـــادة 

على المجلس ومصالح الجمارك باألطراف المتعاقدة أن تعمل على إيجـاد              
عالقات شخصية ومباشرة بين اإلدارات المـسئولة عـن منـع وتقـصي وقمـع               

  .تعزيز األهداف العامة لهذه االتفاقيةالمخالفات الجمركية بغية 

  )١٠(المـــادة 
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يعتبر، ألغراض تطبيق هذه االتفاقية، أي ملحق أو مالحـق  يلتـزم بهـا                 
كما أن أية إشارة لالتفاقية فيما يتعلـق        . طرف متعاقد  جزءاً ال يتجزأ من االتفاقية       

  .مالحقبذلك الطرف المتعاقد تعتبر متضمنة اإلشارة إلى ذلك الملحق أو ال

  )١١(المـــادة 

ال تمنع أحكام هذه االتفاقية تطبيق أية مساعدات متبادلة  أكثر شموليةً مما   
  .تمنحها بعض األطراف المتعاقدة، أو يمكن أن تمنحها في المستقبل

  
  

  الفصل الخامس
  

  دور المجلس واللجنة الفنية الدائمة 

  )١٢(المـــادة 

تفاقية من أحكـام، مـسئوالً عـن إدارة         يكون المجلس، طبقاً لما ورد بهذه اال       ) ١(
  .وتطوير هذه االتفاقية

من أجل تحقيق هذه الغايات، تقوم اللجنة الفنية الدائمة، بتخويل من المجلـس              ) ٢(
  :وبموجب أية توجيهات من قبله، بالمهام التالية

التقدم بالمقترحات للمجلس فيما يتعلق بالتعديالت التي تـرى لـزوم             ) أ (
  .قيةإدخالها على هذه االتفا

  .تقديم اآلراء فيما يختص بتفسير أحكام االتفاقية  ) ب (
إقامة العالقات مع المنظمات الدولية المعنية األخرى ال سيما الهيئات            ) ج (

ذات االختصاص  في األمم المتحدة واليونسكو والمنظمـة الدوليـة           
فيما يتعلق بعمل مكافحة االتجار الغير      ) االنتربول(للشرطة الجنائية   

ات والمواد النفيسة وأيضأ مكافحة االتجار الغير       مشروع في المخدر  
مشروع في التحف الفنية، القطع األثرية و غيرها مـن الممتلكـات            

  .الثقافية
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اتخاذ أي إجراء من شأنه تعزيز األهداف العامة لالتفاقية، ودراسـة             ) د (
الطرق واإلجراءات الجديدة بصفة خاصة لتسهيل مهام منع  وتقصي          

  .إلخ.. ة، وعقد االجتماعاتوقمع المخالفات الجمركي
القيام باألعمال التي قد يوجه بها المجلس فيما يتعلق بأحكـام هـذه               ) ه (

  .االتفاقية

  )١٣(المـــادة 

يعتبر كل ملحق اتفاقية منفصلة، ألغراض التصويت بالمجلس وباللجنة   
  .الفنية الدائمة

  

  الفصل السادس 
  

  أحكــــام خــــتامية 

  )١٤(المـــادة 

 أي خالف بين طرفين متعاقدين أو أكثر بخصوص تفـسير أو            يجب تسوية   
  .تطبيق هذه االتفاقية  عن طريق التفاوض فيما بينها

  )١٥(المـــادة 

يجوز ألي دولة عضو بالمجلس وأي دولة عضو باألمم المتحدة أو وكاالتهـا              ) ١(
  :المتخصصة أن تصبح طرفاً متعاقداً لهذه االتفاقية

  لى المصادقة،بالتوقيع عليها دون التحفظ ع  ) أ (
  بإيداع وثيقة المصادقة بعد التوقيع عليها  بشرط المصادقة،  ) ب (
  . أو باالنضمام إليها  ) ج (
تبقى هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من قبل الدول المشار إليها في الفقرة              ) ٢(

وبعد ذلـك   . م٣٠/٦/١٩٧٨من هذه المادة بمقر المجلس ببروكسل حتى        ) ١(
  .ها إليهاالتاريخ تكون مفتوحة النضمام
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من هذه المادة  عند التوقيع علـى        ) ١(يجب على كل دولة مشار إليها بالفقرة         ) ٣(
هذه االتفاقية أو المصادقة عليها أو االنضمام إليها تحديد الملحق أو المالحـق             

ويجوز لها فيما بعـد أن      . التي تقبلها، ويجب أن تقبل ملحقاً واحداً على األقل        
  .ا لملحق أو لمالحق أخرىتشعر أمين  عام المجلس بقبوله

  .تودع وثائق المصادقة أو االنضمام لدى أمين عام المجلس ) ٤(
يجوز لالتحادات الجمركية أو االقتصادية   أن تصبح أطرافاً متعاقـدة بهـذه               ) ٥(

االتفاقية مع كافة أعضائها من الدول أو في أي وقت بعد أن تصبح أعضاؤها              
لك طبقاً لما ورد مـن أحكـام فـي     من الدول أطرافاً متعاقدة بهذه االتفاقية وذ      

  .على أنه ليس لتلك االتحادات حق التصويت.  من هذه المادة٣و١،٢الفقرات 
  

  )١٦(المـــادة 

تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثالثة أشهر من توقيـع خمـس دول             ) ١(
من هذه االتفاقية دون التحفظ بشأن      ) ١٥(من المادة   ) ١(مشار إليها في الفقرة     

  .مصادقة، أو بعد إيداعها وثائق المصادقة أو االنضمامال
بالنسبة ألي طرف متعاقد يقوم بالتوقيع على هذه االتفاقية دون التحفظ بـشأن              ) ٢(

المصادقة أو يقوم بالمصادقة عليها أو االنضمام إليها بعد توقيها مـن خمـس              
دول دون التحفظ بشان المصادقة أو سبق أن أودعت وثـائق مـصادقتها أو              

ضمامها لها، فتدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقـد            ان
بعد مرور ثالثة أشهر من توقيعه عليها دون التحفظ بشأن المصادقة أو إيداعه             

  .وثائق المصادقة أو االنضمام
يدخل أي ملحق بهذه االتفاقية  حيز التنفيذ بعد مرور ثالثة أشهر  على قبـول                 ) ٣(

وبالنسبة ألي طرف متعاقد يقبل ملحقاً من مالحق هـذه          . ملحقدولتين لذلك ال  
االتفاقية بعد قبول دولتين له، يدخل  هذا الملحق  حيز التنفيذ بعد مرور ثالثة               
أشهر من إشعار ذلك الطرف المتعاقد بقبوله، على أنه لن يـدخل أي ملحـق               

ذ بالنسبة لذلك   حيز التنفيذ بالنسبة لطرف متعاقد قبل دخول االتفاقية حيز التنفي         
  .الطرف المتعاقد



  

  ٤٦ من  ١٠/ ص             ����� و��
�� ا���
رك ا����د��  : ا��
	�� ���و��

  )١٧(المـــادة 

يجوز ألية دولة عند التوقيع على هذه االتفاقية دون التحفظ بشأن المـصادقة              ) ١(
عليها أو إيداع وثائق المصادقة أو االنضمام، أو في أي وقت بعـد ذلـك، أن                
تعلن بموجب إشعار ترسله إلى أمين عام المجلس بشأن سريان هذه االتفاقيـة             

ويـدخل  . جميع أو بعض األراضي التي تتولى مسئولية عالقاتها الدولية        على  
هذا اإلشعار حيز التنفيذ بعد مرور ثالثة أشهر من تاريخ استالمه مـن قبـل               
أمين عام المجلس إال أن االتفاقية ال تسري على األراضي التي ورد ذكرهـا              

  .عنيةفي هذا اإلشعار قبل أن تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الم
من هـذه المـادة     ) ١(يجوز ألية دولة سبق أن قامت باإلشعار بموجب الفقرة           ) ٢(

بشأن سريان هذه االتفاقية على األراضي التـي تتـولى مـسئولية عالقاتهـا              
مـن  ) ١٩(الدولية، أن تشعر أمين عام المجلس طبقاً لإلجراء الموضح بالمادة   

  .عد ذلكهذه االتفاقية بأن تلك األراضي لن تقوم بتطبيقها ب

  ١)١٨(المـــادة 

يعتبر كل طرف متعاقد منضماً إلى هذه االتفاقية، أو قابالً لجميع األحكام   
الواردة فيها أو مالحقها ما لم يقم بإشعار أمين عام المجلس، عند االنضمام إلى 
االتفاقية أو قبول أي ملحق من مالحقها على حدة أو في أي وقت الحقاً، عن أي 

ويجب عليه النظر دورياً . كام ال يستطيع المشاركة في تنفيذهاتحفظات بشأن أح
في األحكام التي سبق أن دخل بشأنها في تحفظات ومن ثم إشعار أمين عام 

  .المجلس في حالة سحب تلك التحفظات

  )١٩(المـــادة 

هذه االتفاقية ذات فترة غير محدودة لكن يجوز ألي طرف متعاقـد اإلبـالغ               ) ١(
) ١٦( أي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ بموجب المادة           رسمياً بإنهائها في  
  .من هذه االتفاقية

                                                      
  م١٩٩٥أكتوبر / ٧، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ )٢٠(عدلت بموجب اإلجراء المبسط المنصوص عليه في المادة     ١
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يجب أن يتم اإلبالغ عن إنهائها بموجب وثيقة خطية  تودع لدى أمين  عـام                 ) ٢(
  .المجلس

يصبح اإلنهاء ساري المفعول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ اسـتالم وثيقـة     ) ٣(
  .اإلنهاء من قبل األمين  عام المجلس

من هذه المادة فيما يتعلـق بمالحـق        ) ٣(و  ) ٢(أيضاً أحكام الفقرتين     تنطبق   ) ٤(
هذه االتفاقية حيث يحق ألي طرف متعاقد وفي أي وقت بعد تاريخ دخول تلك              

من االتفاقية أن يسحب قبوله لملحق أو       ) ١٦(المالحق حيز التنفيذ وفقاً للمادة      
حق يعتبر مبلغاً عن    وأما الطرف المتعاقد الذي يسحب قبوله لجميع المال       . أكثر

  .إنهاء االتفاقية
 يبقى أي طرف متعاقد يبلغ عن إنهاء االتفاقية أو يسحب قبوله لملحق أو أكثر               ) ٥(

من هذه االتفاقية طالما يحتفظ بحوزته أي إخبارية أو         ) ٥(ملزماً بأحكام المادة    
  .وثائق أو معلومات أخرى يتحصل عليها بموجب هذه االتفاقية

  )٢٠(المـــادة 

  .جوز للمجلس التوصية بإجراء تعديالت على هذه االتفاقيةي ) ١(
يقوم أمين عام المجلس بإبالغ نص  أي تعديل موصى به  لجميع األطـراف                ) ٢(

المتعاقدة بهذه االتفاقية، وجميع الدول األخرى الموقعة عليها، وتلـك الـدول            
  .األعضاء بالمجلس التي ليست أطرافاً متعاقدةً بهذه االتفاقية

قتراح بالتعديل تم إبالغه وفقاً لما ورد بالفقرة السابقة، حيز التنفيـذ            يدخل أي ا   ) ٣(
بالنسبة لجميع األطراف المتعاقدة بعد مرور ثالثة أشهر من انتهاء فترة سنتين            
بعد تاريخ اإلبالغ بالتعديل  المقترح  والتي  لم يتم خاللها إبالغ أمـين عـام                 

  . على التعديل المقترحالمجلس من قبل دولة هي طرف متعاقد باعتراضها
إذا تم إبالغ أمين عام المجلس بأي اعتراض من قبل دولة هي طرف متعاقـد                ) ٤(

من هذه المـادة فـإن      ) ٣(قبل انقضاء فترة السنتين المنصوص عليها بالفقرة        
  .التعديل يعتبر غير مقبول وال يكون له أي مفعول على اإلطالق

  )٢١(المـــادة 
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لى هذه االتفاقية أو ينضم إليهـا قـابالً أي          يعتبر أي طرف متعاقد يصادق ع      ) ١(
تعديالت أجريت عليها ودخلت حيز التنفيذ وقت إيداعه وثيقـة المـصادقة أو             

  .االنضمام
يعتبر أي طرف متعاقد يقبل ملحقاً من مالحق هذه االتفاقية  أنه قد قبـل أيـة                  ) ٢(

ه تعديالت قد أجريت على ذلك الملحق وقد دخلت حيز التنفيذ في تاريخ إشعار            
  .أمين عام المجلس بما يفيد قبوله لهذا الملحق

  )٢٢(المـــادة 

يقوم أمين عام المجلس بإشعار جميع األطراف المتعاقدة بهذه االتفاقية،   
وجميع الدول األخرى الموقعة عليها، والدول األعضاء بالمجلس من غير 

  :األطراف المتعاقدة وأمين عام األمم المتحدة بما يلي 
المصادقات واالنضمامات وكذا اإلشعارات طبقاً لما ورد بالمادة        التوقيعات و   ) أ (

  من هذه االتفاقية؛) ١٥(
تاريخ دخول هذه االتفاقية وكل ملحق من مالحقها حيز التنفيذ طبقاً لما ورد               ) ب (

  ؛)١٦(بالمادة 
  ؛)١٧(اإلشعارات الواردة طبقاً لما ورد بالمادة   ) ج (
  ؛)١٩(اإلبالغ بإنهائها طبقاً لما ورد بالمادة   ) د (
وتـاريخ دخولـه حيـز    ) ٢٠(أي تعديل يعتبر مقبوالً طبقاً لما ورد بالمادة       ) ه (

  .التنفيذ

  )٢٣(المـــادة 

يتم تسجيل هذه االتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ  باألمانة العامة لألمم   
  .من ميثاق األمم المتحدة) ١٠٢(المتحدة وفقاً لما ورد بالمادة 

أدناه والمخولون أصوالً بذلك علـى هـذه        وشهادةً بذلك، لقد وقع الموقعون        
  .االتفاقية
م بكل مـن    ١٩٧٧لقد جرى إعدادها في نيروبي في التاسع من يونيو لعام             

اللغتين اإلنجليزية والفرنسية، على أن يعتبر كال النصين رسميين في نسخة أصلية            
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واحدة تودع لدى أمين عام مجلس التعاون الجمركي والذي يرسل نـسخاً معتمـدة              
  .   بهذه االتفاقية) ١٥(من المادة ) ١(لى جميع الدول المشار إليها في الفقرة إ
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  فهرست بمالحق 

  االتفاقية الدولية الخاصة بالمساعدة اإلدارية المتبادلة 

  لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية
  

  الموضوع  رقم الملحق  رقم الصفحة
ركيـة  المساعدة المقدمة من قبل إحـدى المـصالح الجم          ١  

  بمبادرة منها
المساعدة عند الطلب في احتـساب رسـوم وضـرائب            ٢  

  االستيراد والتصدير
  (Controls)المساعدة عند الطلب في إجراءات الرقابة   ٣  

  (Surveillance)المساعدة عند الطلب في إجراء المالحظة   ٤  

إجراء التحريات واإلشعار بالنيابة عن طـرف متعاقـد           ٥  
  آخرعند الطلب

  مثول موظفي الجمارك أمام المحاكم بالخارج  ٦  

تواجد موظفي الجمارك من طـرف متعاقـد بأراضـي            ٧  
  طرف متعاقد آخر 

  المشاركة في التحقيقات بالخارج  ٨  

وإيـداعها لـدى جهـة موحـدة        تجميع المعلومات     ٩  
(Pooling)  

المساعدة في مكافحة تهريب العقاقير المخدرة والمـواد          ١٠  
  . النفيسة

المساعدة في مكافحة تهريب التحف الفنية والقطع األثرية          ١١  
  وغيرها من المقتنيات الثقافية
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  )١(الملحق 

  المساعدة المقدمة من قبل إحدى المصالح الجمركية بمبادرة منها

على مصلحة الجمارك بطرف متعاقد، بمبادرة منها،موافاة مصلحة الجمـارك           -١
بأية معلومات هامة ظهرت لهـا أثنـاء        بطرف متعاقد معني آخر بمبادرة منه،     

قيامها  بأنشطتها العادية والتي تعطي مبررات قوية لالعتقـاد بـأن مخالفـة              
ويجـب أن   . جمركية خطيرة سترتكب في أراضي الطرف المتعاقـد اآلخـر         

يتضمن المعلومات المطلوب موافاتها تحركات األشخاص والبضائع ووسـائط         
  .النقل بصفة خاصة

رك بطرف متعاقد موافاة مصلحة الجمارك بطرف متعاقـد         على مصلحة الجما   -٢
آخر، عندما ترى ذلك مالئماً وبمبادرة منها، بوثائق وتقارير وسجالت متعلقة           
باإلثبات أو نسخ معتمدة منها  تدعيماً للمعلومات التي تم تقديمها وفقاً لما ورد              

  .أعاله) ١(بالفقرة 
ها موافاة مصلحة الجمـارك     على مصلحة الجمارك بطرف متعاقد وبمبادرة من       -٣

بطرف متعاقد آخر التي يعنيها األمر بصورة مباشرة، بأية معلومات يمكن أن            
تعد مساعدة هامة فيما يتعلق بمخالفات جمركية، ال سيما فيما يتعلق  بالوسائل             

  .والطرق المبتكرة تلك المخالفات
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  )٢(الملحق 

  راد والتصديرالمساعدة عند الطلب في احتساب رسوم وضرائب االستي

عند طلب مصلحة الجمارك بطرف متعاقد المساعدة التي توجد لديها أسـباب             -١
وجيهة لالعتقاد بوقوع مخالفة جمركية خطيرة ببلدها، فيجب علـى مـصلحة            
الجمارك بالطرف المتعاقد اآلخر المطلوب منها المـساعدة أن تـوافي بكـل             

م لرسـوم وضـرائب     المعلومات المتاحة التي قد تساعد في االحتساب الـسلي        
  .االستيراد والتصدير

يعتبر طرف متعاقد وافياً بالتزاماته في هذا الخصوص إذا أبلـغ بنـاء علـى                -٢
الطلب وعلى سبيل المثال، ما يتاح لديه، حسبما يلـزم، مـن المعلومـات أو               

  : المستندات التالية
 الفواتير التجارية المقدمـة   : فيما يتعلق بقيمة البضاعة لألغراض الجمركية       ) أ (

إلى الجمارك ببلد التصدير أو االستيراد أو صور تلك الفواتير، سواء كانت            
معتمدة أو غير معتمدة من قبل الجمـارك حـسب مـا يقتـضيه الحـال؛                
والمستندات التي توضح األسعار الحالية للصادرات والـواردات؛ صـورة           
عن التصريح عن القيمة عند تصدير أو استيراد البـضاعة؛ الكتالوجـات            

  ارية؛ قوائم األسعار إلخ المنشورة ببلد التصدير أو بلد االستيراد؛التج
نتـائج التحليـل التـي تجريهـا        : فيما يتعلق بتبنيد البضاعة في التعريفـة        ) ب (

المختبرات لتحديد بند البضاعة في التعريفة؛ ووصف البضاعة المـصرح          
  عنها عند االستيراد أو التصدير؛

عن المنشأ عند التصدير إذا كان ذلك       التصريح  : فيما يتعلق بمنشأ البضاعة     ) ج (
مثـل  (التصريح مطلوباً؛الوضع الجمركي للبضاعة فـي بلـد التـصدير           

الترانزيت الجمركي، التخزين في المستودع الجمركي، اإلدخال المؤقـت،         
  ).   إلخ .. المنطقة الحرة، التداول الحر، التصدير على أساس رد الرسوم 
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  )٣(الملحق 

  )Controls(في إجراءات الرقابة المساعدة عند الطلب 

بناء على طلب من مصلحة الجمارك بطرف متعاقد، تقوم مصلحة الجمارك             
بطرف متعاقد آخر  بموافاة مصلحة الجمارك تلك بالمعلومـات عـن المواضـيع              

  :التالية
مدى صحة المستندات الرسمية المقدمة مع بيان البضائع المقـدم لـسلطات            ) أ (

  .للمساعدةالجمارك في البلد الطالب 
 ما إذا كانت البضاعة المستوردة في أراضي الطرف المتعاقد الطالب قد تم              ) ب (

تصديرها بصورة مشروعة من أراضي الطرف المتعاقد اآلخر المطلـوب          
  .منه المساعدة

ما إذا كانت البضائع المصدرة من أراضي الطرف المتعاقد الطالب قد تـم               ) ج (
تعاقد  اآلخر المطلوب    تصديرها بصورة مشروعة إلى أراضي الطرف الم      

  .منه المساعدة



  

  ٤٦ من  ١٨/ ص             ����� و��
�� ا���
رك ا����د��  : ا��
	�� ���و��

  )٤(الملحق 

  )Surveillance(المساعدة عند الطلب في إجراء المالحظة 

بناءاً على طلب مصلحة الجمارك بطرف متعاقد ، تقوم مصلحة الجمارك   
بطرف متعاقد آخر وفي حدود اختصاصها وإمكانياتها، بممارسة مالحظة خاصة 

  : ولمدة محددة، على ما يلي 
تحركات أشخاص معينين ممن يعتقد بشأنهم أنهم من محترفي أو معتـادي              ) أ (

ارتكاب المخالفات الجمركية في أراضي الطرف المتعاقد الطالب المساعدة،         
  ال سيما دخولهم في أو خروجهم من أراضيه؛

حركة بضائع معينة مما أبلغت عنها مصلحة الجمارك من الطرف المتعاقد             ) ب (
اد فيها االتجار الغير مشروع من أو إلى أراضي         الطالب المساعدة بأنه يزد   

  ذلك الطرف المتعاقد؛
األماكن المعينة التي تم فيها تخزين كميات كبيرة من بضائع مما يدعو إلى               ) ج (

االعتقاد بأنها ستستخدم في استيرادها بصورة غير مشروعة إلى أراضـي           
  .الطرف المتعاقد  الطالب المساعدة

ا من وسائل النقل التـي يعتقـد بـشأنها          مركبات، سفن، طائرات أو غيره      ) د (
اعتقاداً معقوالً بأنها ستستعمل في ارتكاب المخالفات الجمركية في أراضي          

  .الطرف المتعاقد الطالب المساعدة

  .وعليها موافاة مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد الطالب المساعدة بتقرير عنها
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  )٥(الملحق 

   طرف متعاقد آخر عند الطلب إجراء التحريات واإلشعار بالنيابة عن

بناءاً على طلب مصلحة الجمارك بطرف متعاقد ، تقوم مـصلحة الجمـارك              -١
بطرف متعاقد آخر، وفي حدود األنظمة واللـوائح الـسارية المفعـول فـي              
أراضيه، بإجراء تحريات بغية الحصول على إثبات يتعلق بمخالفة جمركيـة           

اعدة،مع أخـذ أقـوال مـن     خاضعة للتحقيق في أراضي الطرف الطالب المس      
أشخاص مطلوبين فيما يتعلق بتلك المخالفة أو من شهود أو خبراء، ومن ثـم              
موافاة مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد الطالب المـساعدة، بنتـائج ذلـك            

  .التحري  باإلضافة إلى أية مستندات وإثبات أخرى
حة بناءاً عل طلب خطي من مصلحة الجمارك بطرف متعاقد ، تقـوم مـصل              -٢

الجمارك بطرف متعاقد آخر وفي حدود األنظمة واللوائح السارية المفعول في           
أراضيه، بإشعار األشخاص المعنيين المقيمين في أراضيه، أو تتولى بإشعارهم          
بواسطة السلطات المختصة عن أي إجراء أو قرار تم اتخاذه من قبل الطرف             

  .  التفاقيةالطالب المساعدة بشأن أي موضوع يدخل في نطاق هذه ا



  

  ٤٦ من  ٢٠/ ص             ����� و��
�� ا���
رك ا����د��  : ا��
	�� ���و��

  )٦(الملحق 

  مثول موظفي الجمارك أمام المحاكم بالخارج

إذا كان اإلثبات ال يكفي فيه تقديمه بشكل بيان خطي فقط، فـإن مـصلحة                 
الجمارك من طرف متعاقد آخر تسمح لموظفيها، في حدود مقدرتها، وبناء علـى             

راء فـي   طلب من مصلحة الجمارك من طرف متعاقد، بالمثول بصفة شهود أو خب           
موضوع مخالفة جمركية معينة، أمام محكمة في أراضي الطرف المتعاقد الطالـب        

 ويجب أن يتضمن طلب المثول على وجه الخـصوص نـوع القـضية              .المساعدة
وعلى مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد     . وصفة الموظف المطلوب سماع شهادته    

ن يلتزمـوا بهـا عنـد       الذي يقبل ذلك الطلب أن تضع لموظفيها أي قيود ينبغي أ          
  .اإلدالء بشهادتهم

  
  
  

     



  

  ٤٦ من  ٢١/ ص             ����� و��
�� ا���
رك ا����د��  : ا��
	�� ���و��

  ) ٧(الملحق 

  تواجد موظفي الجمارك  من طرف متعاقد بأراضي طرف متعاقد آخر

بناءاً على طلب خطي من مصلحة الجمارك بطرف متعاقد القائمـة بـإجراء              -١
تحقيق في مخالفة جمركية معينة، تقوم مصلحة الجمارك بطرف متعاقد آخـر            

 أن تسمح لموظفين معينين خصيصاً مـن قبـل          - مناسباً    عندما ترى ذلك   -
الطرف المتعاقد الطالب المساعدة، بمراجعة الدفاتر والسجالت وغيرها مـن          
المستندات أو الوسائط البيانية ذات الصلة الموجودة بمكاتبها وأخذ صور منها           

  .أو استخراج أية معلومات أو تفاصيل متعلقة بالمخالفة
  

أعاله، يجب تقديم كل مساعدة وتعاون      ) ١( الواردة بالفقرة    عند تطبيق األحكام   -٢
ممكنين  لموظفي الطرف المتعاقد الطالب المساعدة لتسهيل مهمة التحقيقـات           

  .الخاصة بهم
  
بناءاً على طلب خطي من مصلحة الجمارك بطرف متعاقد، تـسمح مـصلحة           -٣

دارة  لمـوظفي اإل   - عندما ترى ذلك مناسـباً       -الجمارك بطرف متعاقد آخر     
الطالبة بالتواجد في أراضي  الطرف المتعاقد المطلوب منه المساعدة وذلـك            
فيما يتعلق بالتحقيق في مخالفة جمركية تخـص الطـرف المتعاقـد الطالـب       

  .المساعدة، أو فيما يتعلق بإعداد تقرير رسمي عنها
 



  

  ٤٦ من  ٢٢/ ص             ����� و��
�� ا���
رك ا����د��  : ا��
	�� ���و��

  

  )٨(الملحق 

  المشاركة في التحقيقات في الخارج

تعاقد بناءاً على الطلب من طـرف متعاقـد         يقوم موظفو الجمارك بطرف م      
آخر بالمشاركة في التحقيقات الجارية بأراضي الطرف المتعاقد اآلخر حيث يـرى      

  .الطرفان المتعاقدان لزوم ذلك
  



  

  ٤٦ من  ٢٣/ ص             ����� و��
�� ا���
رك ا����د��  : ا��
	�� ���و��

  ) ٩(الملحق 

  )Pooling(تجمــيع المـعلومـــات وإيداعها لدى جهة موحدة 

 عـام المجلـس     تقوم مصالح الجمارك باألطراف المتعاقـدة بـإبالغ أمـين            -١
  .بالمعلومات الموضحة الحقاً طالما كانت ذات فائدة دولية

يعمل األمين عام المجلس على إنشاء وتحديث فهرست مركزي  للمعلومـات             -٢
المبلغة إليه من قبل األطراف المتعاقدة، ويستخدم المعلومـات الـواردة فيـه             

قـوم  وي. إلعداد ملخصات ودراسات عن اتجاهات حديثة في الغش الجمركي        
من وقت آلخر بمراجعة هذا الفهرست الستبعاد بيانات منه مما يـرى أنهـا               

  .أصبحت غير مجدية أو أصبحت قديمة
تقوم مصالح الجمارك  باألطراف المتعاقدة، بناءاً على طلب من أمين  عـام               -٣

المجلس وطبقاً  ألحكام أخرى من االتفاقية وهذا الملحق، بموافاة األمين العام            
تكميلية التي قد تلزم إلعداد الملخصات والدراسات المشار إليهـا  بالمعلومات ال 

  .من هذا الملحق) ٢(في الفقرة 
يقوم األمين عام المجلس بتعميم معلومات معينـة ممـا يتـضمنه الفهرسـت               -٤

المركزي على اإلدارات أو الموظفين المحددة أسماؤهم مـن قبـل مـصالح             
رها ذات فائدة، وأية ملخصات     الجمارك باألطراف المتعاقدة، في حدود مايعتب     

  .من هذا الملحق) ٢(و دراسات مشار إليها في الفقرة 
يقوم أمين عام المجلس بتزويد األطراف المتعاقدة عند الطلب بأية معلومـات             -٥

  .أخرى متوفرة لديه وفقاً لهذا الملحق
يراعي أمين عام المجلس أي قيود قـد فرضـها الطـرف المتعاقـد المقـدم                 -٦

  . نشرهاالمعلومات على 
يحق لطرف متعاقد سبق أن قدم معلومات، أن يطلـب حـذفها الحقـاً مـن                 -٧

الفهرست المركزي أو من السجالت الموجودة لدى األطراف المتعاقدة التي تم           
  .إبالغها بها، وأال يستفاد منها الحقاً



  

  ٤٦ من  ٢٤/ ص             ����� و��
�� ا���
رك ا����د��  : ا��
	�� ���و��

  األشخاص: الباب األول 

  التهريب: القسم األول 

  :م معلومات متعلقة بما يليتتضمن اإلشعارات الخاصة بموجب هذا القس -٨
  .األشخاص المدانين في النهاية بتهمة التهريب  - أ

األشخاص المشتبه فيهم بالتهريب أو الموقوفين في عملية التهريب فـي             - ب
إقليم الطرف المتعاقد القائم باإلشعار، وإن لم تكتمل بعـد اإلجـراءات            

  .القانونية، حيث يلزم ذلك
متنعت األطراف المتعاقدة عـن     على أن يوضع في االعتبار أنه إذا ا       

اإلشعار بأسماء وأوصاف األشخاص المتورطين، لحظـر مثـل ذلـك           
اإلشعار بموجب تشريعها الوطني، فإنها تقوم على الـرغم مـن ذلـك             

  .باإلشعار بأكبر قدر ممكن من بيانات البنود الموضحة في هذا الفصل
لمخالفـات  تقتصر البيانات المرسلة باإلشعار من حيث المبدأ  على ا             

التي تؤدي أو يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن أو الحكم بغرامة تزيـد              
  . دوالر أمريكي٢٠٠٠عما يعادل 

  :يجب أن تتضمن على قدر اإلمكان، المعلومات المطلوب موافاتها ما يلي  -٩
   األشخاص الطبيعيون-أ

  اللقب أو اسم العائلة  ) أ (
  االسم  ) ب (
  )إن وجد(االسم قبل الزواج   ) ج (
   المهنة  ) د (
  هرةاسم الش  ) ه (
  الوظيفة  ) و  (
  العنوان الحالي  ) ز (
  تاريخ ومحل الميالد  ) ح (
  الجنسية  ) ط  (



  

  ٤٦ من  ٢٥/ ص             ����� و��
�� ا���
رك ا����د��  : ا��
	�� ���و��

بلد اإلقامة والبالد التي قام بزيارتها خالل االثنـي عـشر شـهراً                ) ي (
  الماضية

  الوصف الجسماني  ) ك (
  الجنس ) ١(
  الطول ) ٢(
  الوزن ) ٣(
  البنية ) ٤(
  الشعر ) ٥(
  العينان ) ٦(
  لون البشرة ) ٧(
  العالمات المميزة ) ٨(

ومنـشأ  بما في ذلك نوع ومقـدار       (تفاصيل مختصرة عن المخالفة       ) ل  (
والظروف ) البضاعة موضوع المخالفة، المصنِّع ، الشاحن، المرسل      

  .التي أدت إلى اكتشافها
  .أو العقوبة المفروضة/نوع ومقدار الجزاء و  ) م (
مالحظات أخرى بما في ذلك ما يتكلمه من لغات أو أي إدانة سابقة               ) ن (

  . مسجلة ضده، إذا توفرت تفاصيلها
  
  ).ا في ذلك رقم مرجعهبم(الطرف المتعاقد المقدم المعلومة   )س (

  )الشركات( األشخاص االعتباريون - ب

  االسم  )أ (
  العنوان  )ب (
أسماء المسئولين أو الموظفين الرئيسيين الذين اتخذ ضدهم إجراء   )ج (

نظامي  وبياناتهم التعريفية إذا كان ذلك ميسراً على نحو ما ورد في 
  .من الجزء أ) ١(-)أ(الفقرات 



  

  ٤٦ من  ٢٦/ ص             ����� و��
�� ا���
رك ا����د��  : ا��
	�� ���و��

  ا بينهاشركة متعددة الجنسيات ذات العالقة فيم  )د (
  طبيعة العمل الذي يقومون به  )ه (
  نوعية المخالفة  )و (
) بما في ذلك المصنّع، والشاحن، المرسل(تفاصيل المخالفة   )ز (

  والظروف التي أدت إلى اكتشافها
  مقدار العقوبة  )ح (
مالحظات أخرى، بما في ذلك أي إدانة سابقة مسجلة ضده، إذا   )ط (

  توفرت تفاصيلها 
  )في ذلك رقم مرجعهبما (الطرف المتعاقد المقدم المعلومة   )ي (

يقوم أمين عام المجلس كقاعدة عامة، بتعميم المعلومات الخاصة باألشخاص  -١٠
الطبيعيين على دول جنسيتهم و إقامتهم و الدول التي زارها أولئك األشخاص 

  .خالل االثني عشر شهراً الماضية على األقل
   

  الغش الجمركي غير التهريب: القسم الثاني

  :ات المرسلة بموجب هذا القسم معلومات عما يلييجب أن تتضمن اإلشعار -١١
األشخاص المدانين في النهاية في تهمة الغش الجمركي غير   )أ (

  .التهريب
األشخاص المشتبه فيهم بارتكاب ذلك الغش، وإن لـم تكتمـل بعـد               ) ب (

  .اإلجراءات القانونية، حيثما يلزم ذلك
على أن يوضع في االعتبار أنه إذا امتنعت أطـراف متعاقـدة عـن            
اإلشعار بأسماء وأوصاف األشخاص المتورطين، المتناع مثـل ذلـك          
اإلشعار بموجب تشريعها الوطني، إال أنها تقوم على الرغم مـن ذلـك             

  .باإلشعار بأكبر  قدر ممكن من بيانات البنود الموضحة في هذا الفصل



  

  ٤٦ من  ٢٧/ ص             ����� و��
�� ا���
رك ا����د��  : ا��
	�� ���و��

تقتصر البيانات المرسلة باإلشعار من حيث المبدأ  على المخالفات التي             
 يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن أو الحكم بغرامة تزيد عمـا             تؤدي أو 
  . دوالر أمريكي٢٠٠٠يعادل 

  
  :يجب أن تتضمن المعلومات قدر اإلمكان ما يلي  -١٢
  والعنوان) أو اسم الشركة(االسم   )أ (
أسماء المسئولين أو الموظفين الرئيسيين في الشركة وبياناتهم التعريفية    )ب (

  ممن اتخذ ضدهم إجراء نظامي 
  البضاعةنوع   )ج (
  بلد المنشأ  )د (
  الشركات المتعددة الجنسيات ذات العالقة فيما بينها  )ه (
  اسم وعنوان البائع  )و (
  اسم وعنوان الشاحن  )ز (
وكالء الشراء أو البيع (أسماء وعناوين األطراف األخرى المتورطة   )ح (

  ) إلخ…وغيرهم من الوسطاء
  الموانئ أو األماكن التي صدرت منها البضاعة  )ط (
   والظروف التي أدت إلى اكتشافهاتفاصيل مختصرة عن المخالفة  )ي (
  مقدار العقوبة والخسارة في اإليراد إن وجدت  )ك (
غيرها من المالحظات بما في ذلك أي إدانة سابقة مسجلة عليه، إن أمكن   )ل (

  ذلك
  )بما في ذلك رقم مرجعه(الطرف المتعاقد مقدم المعلومة   )م (
  



  

  ٤٦ من  ٢٨/ ص             ����� و��
�� ا���
رك ا����د��  : ا��
	�� ���و��

  طرق التـهريب وغيرها من أنـواع : الباب الثاني

  التزوير أو التحريف أو التزييفالغش بما في ذلك 

يجب أن تتضمن اإلشعارات الخاصة بموجب هذا الباب معلومات تتصل  -١٣
بطرق التهريب وغيرها من أنواع الغش بما في ذلك طرق اإلخفاء والغش 
بواسطة التزوير أو التحريف أو التزييف في كل الحاالت الهامة ذات االهتمام 

بالغ عن كل استخدام لطريقة معروفة الدولي وعلى األطراف المتعاقدة اإل
بالتهريب وغيرها من الغش، وكذلك الطرق الجديدة أو الغير معتادة أو 

  .. الممكنة مما يمكن معه اكتشاف االتجاهات الحديثة في التهريب
  :يجب أن تتضمن قدر اإلمكان المعلومات المطلوب تقديمها ما يلي  -١٤

لك الغش بواسطة وصف طرق التهريب وغيرها من الغش بما في ذ  )أ (
ووصف وسيلة النقل المستعملة، . التزوير أو التحريف أو التزييف

، وأيضاً البيانات )إلخ.. الطراز والموديل ورقم اللوحة (إذا توفر 
من لوحة أو شهادة اعتماد الحاوية أو المركبة والمعتمد تصميماتها  

م أو وأيضاً معلومات عن أية مخالفة لألختا. بموجب اتفاقية دولية
البراغي أو أدوات  الغلق أو غيرها من أجزاء بالحاويات أو 

  .المركبات
وصف مكان اإلخفاء مع إرفاق صورته الفوتوغرافية أو رسم   )ب (

  .خارطته، إذا لزم األمر
  وصف البضاعة ذات الصلة  )ج (
طبيعة ووصف التزوير أو التحريف أو التزييف؛ ما استخدمت فيه   )د (

ة أو لوحات المركبات المزورة أو تلك المستندات أو األختام الجمركي
  .المزيفة أو المحرفة

  .مالحظات أخرى بما فيها الظروف التي أدت إلى اكتشافها  )ه (
  ).بما في ذلك رقم مرجعه(الطرف المتعاقد مقدم المعلومة   )و (

  



  

  ٤٦ من  ٢٩/ ص             ����� و��
�� ا���
رك ا����د��  : ا��
	�� ���و��

  السفن المتورطة في التهريب: الباب الثالث 
  

نواع السفن يجب أن تتضمن اإلشعارات طبقاً لهذا الباب معلومات عن جميع أ -١٥
المتورطة في التهريب إال أنه يجب أن تقتصر من حيث المبدأ على حاالت 

  .ذات اهتمام دولي
.         

  يجب أن تتضمن المعلومات المطلوب تقديمها، طالما توفرت  وأمكن التزويد  -١٦
  : بها وفقاً للتشريع الوطني، ما يلي

، (MV)، سفينة (SS)مثل باخرة ( االسم ووصف مختصر للسفينة   )أ (
  )الحمولة باألطنان، و صورتها إلخ

  المؤجر/اسم وعنوان المالك  )ب (
  العلم  )ج (
  ميناء تسجيلها، وميناء موطنها إذا كان مختلفاً  )د (
  جنسية ربانها والموظفين الرئيسيين، إذا لزم األمر/اسم ومواطنة  )ه (
  نوع المخالفة، شامالً وصف البضاعة المضبوطة  )و (
غرافية أو رسم بما في ذلك صورته الفوتو(وصف مكان اإلخفاء   )ز (

  ، والمالبسات التي أدت إلى اكتشافه)خارطته أن أمكن
  منشأ البضاعة المضبوطة  )ح (
   ميناء الشحن األول  )ط (
   ميناء المقصد النهائي  )ي (
  مواني التوقف بين ميناء الشحن األول  وميناء المقصد النهائي  )ك (
عدد حاالت تورط نفس السفينة، الشركة الشاحنة، (مالحظات أخرى   )ل (

لسفينة أو القائم بتشغيلها، في عملية التهريب، الشخص المؤجر ل
  ).إلخ

  ).   بما في ذلك رقم مرجعه ( الطرف المتعاقد مقدم المعلومة   )م (



  

  ٤٦ من  ٣٠/ ص             ����� و��
�� ا���
رك ا����د��  : ا��
	�� ���و��

  )١٠(الملحق 

  المساعدة في مكافحة العقاقير المخدرة والمواد النفيسة

ال تحول أحكام هذا الملحق دون تطبيق اإلجراءات السارية علـى المـستوى              ) ١(
تنسيق األنشطة بين مختلف الـسلطات المختـصة باتخـاذ          الوطني المتعلقة ب  

كمـا أنهـا ال     . اإلجراء ضد إساءة استعمال العقاقير المخدرة والمواد النفيسة       
تعوق بل تعمل على تكملة تنفيذ أحكام االتفاقية الموحدة الخاصة بالمخـدرات             

م مـن قبـل     ١٩٧١م، واالتفاقية الخاصة بالمواد النفيـسة لعـام         ١٩٦١لعام  
  .طراف المتعاقدة بكلتي االتفاقيتين التي قد قبلت  بهذا الملحق أيضاًاأل

تنطبق أحكام هذا الملحق المتعلقة بتهريب العقاقير المخدرة والمـواد النفيـسة             ) ٢(
حيثما يلزم وفي حدود اختصاصات مصالح الجمارك، على العمليات الماليـة           

  .التي تم إجراؤها فيما يتعلق بذلك التهريب أيضاً

  المعلومات بين مصالح الجمارك بمبادرة منهاتبادل 

تقوم مصالح الجمارك  باألطراف المتعاقدة بمبادرة منها وبدون إبطاء، بإبالغ            ) ٣(
مصالح الجمارك  األخرى التي قد تكون معينة بصورة مباشـرة، عـن أيـة               

  :معلومات متوفرة تتعلق بما يلي
 بالتسبب  –ا يبدو  فيم –العمليات المعروفة أو المشتبه فيها أو المحتملة          ) أ (

  في تهريب العقاقير المخدرة أو المواد النفسية؛ 
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) أ(األشخاص المعروفين بتورطهم في العمليات المشار إليها بالفقرة           ) ب (
أعاله،  أو األشخاص المشتبه بتورطهم فيها، في حدود مـا يمكـن             
تبليغ المعلومات عنهم وفقاً للتشريع الوطني؛  والمركبـات والـسفن      

يرها من وسائط النقل المـستعملة أو المـشتبه فـي           والطائرات وغ 
  .استعمالها في تلك العمليات

وسائط أو طرق جديدة مستعملة في تهريب العقـاقير المخـدرة أو              ) ج (
  .المواد النفيسة

المنتجات التي استجد تطويرها أو استعمالها كعقاقير مخدرة أو مواد            ) د (
  .نفيسة وهي عرضة للتهريب

  )Surveillance(علق بإجراء المالحظة المساعدة عند الطلب فيما يت

بناءاً على طلب مصلحة الجمارك بطرف متعاقد، تقـوم مـصلحة الجمـارك              ) ٤(
بطرف متعاقد آخر وفي حدود اختصاصها وإمكانياتها، بممارسـة مالحظـة           

  :خاصة لمدة محددة، على ما يلي 
تحركات أشخاص معينين ممن يعتقد بشأنهم أنهم مـن محترفـي أو              ) أ (

العقاقير المخدرة والمواد النفسية في أراضي الطرف       معتادي تهريب   
المتعاقد الطالب المساعدة، ال سيما دخولهم في أو خـروجهم مـن            

  أراضيه؛
حركة العقاقير المخدرة والمواد النفسية مما أبلغت عنهـا مـصلحة             ) ب (

الجمارك من الطرف المتعاقد الطالب المساعدة بأنـه يـزداد فيهـا            
  إلى أراضي ذلك الطرف المتعاقد؛االتجار الغير مشروع من أو 

 األماكن المعينة التي تم فيها تخزين كميات كبيـرة مـن العقـاقير               ) ج (
المخدرة والمواد النفسية مما يدعو إلى االعتقاد بأنها ستستخدم فـي           
استيرادها بصورة غير مشروعة إلى أراضـي الطـرف المتعاقـد            

  .الطالب المساعدة
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سائل النقـل التـي يعتقـد       مركبات، سفن، طائرات أو غيرها من و        ) د (
بشأنها اعتقاداً معقوالً بأنها ستستعمل في تهريب العقاقير المخـدرة          

  .والمواد النفسية في أراضي الطرف المتعاقد الطالب المساعدة

وعليها موافاة مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد الطالب المساعدة بتقرير   
  .عنها

  التحريات عند الطلب لصالح طرف متعاقد آخر

بناءاً على طلب مصلحة الجمارك بطرف متعاقد ، تقوم مـصلحة الجمـارك              ) ٥(
بطرف متعاقد آخر، وفي حدود األنظمة واللـوائح الـسارية المفعـول فـي              
أراضيه، بإجراء تحريات بغية الحصول على إثبات يتعلـق بحالـة تهريـب             
العقاقير المخدرة أو المواد النفسية قيد التحقيق في أراضي الطـرف الطالـب             
المساعدة، مع أخذ أقوال من أشخاص مطلوبين فيما يتعلق بحالة التهريب تلك،            
أو من شهود أو خبراء، ومن ثم موافاة مصلحة الجمارك بـالطرف المتعاقـد              
الطالب المساعدة، بنتائج ذلك التحري  باإلضافة إلى أية مـستندات وإثبـات             

  .أخرى

  المهام التي يقوم بها موظفو الجمارك من دولة عضو

  في أراضي دولة أخرى طرف  متعاقد

إذا كان اإلثبات ال يكفي فيه تقديمه بشكل بيان خطي فقـط، فـإن مـصلحة                 ) ٦(
الجمارك من طرف متعاقد آخر تسمح لموظفيها، في حدود مقـدرتها، وبنـاء             
على طلب من مصلحة الجمارك من طرف متعاقد، بالمثول بصفة شـهود أو             

واد نفسية، أمـام محكمـة فـي        خبراء في موضوع تهريب عقاقير مخدرة وم      
 ويجب أن يتضمن طلب المثـول       .أراضي الطرف المتعاقد الطالب المساعدة    

. على وجه الخصوص نوع القضية وصفة الموظف المطلوب سماع شـهادته          
وعلى مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد الذي يقبل ذلك الطلـب أن تـضع             

  .ء بشهادتهملموظفيها أي قيود ينبغي أن يلتزموا بها عند اإلدال
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بناءاً على طلب خطي من مصلحة الجمارك بطرف متعاقد، تقـوم مـصلحة              ) ٧(
 عندما ترى ذلك مناسباً وفي حدود صالحيتها        -الجمارك بطرف متعاقد آخر     

 أن تسمح لموظفين من قبل الطرف المتعاقد الطالب المـساعدة،           -وإمكانياتها
اعدة فيمـا يتعلـق     بالتواجد في أراضي الطرف المتعاقد المطلوب منه المـس        

بالتحري في تهريب العقاقير المخدرة والمواد النفسية ذات االهتمام للطـرف           
  ..المتعاقد الطالب المساعدة، أو فيما يتعلق بإعداد التقارير الرسمية عنها

يقوم موظفو مصلحة الجمارك بطرف متعاقد، بناء على طلب مـن الطـرف              ) ٨(
لتي تجري بأراضي الطرف المتعاقد     المتعاقد اآلخر، بالمشاركة في التحقيقات ا     

اآلخر طالما كان ذلك مالئماً لكال الطرفين المتعاقدين وفقاً لألنظمة واللـوائح            
  .السارية المفعول في أراضيهما

  )Pooling(تجمــيع المـعلومـــات وإيداعها لدى جهة موحدة 

تقوم مصالح الجمارك باألطراف المتعاقـدة بـإبالغ أمـين  عـام المجلـس                ) ٩(
  .علومات الموضحة الحقاً طالما كانت ذات فائدة دوليةبالم

يعمل األمين عام المجلس على إنشاء وتحديث فهرست مركزي  للمعلومـات             ) ١٠(
المبلغة إليه من قبل األطراف المتعاقدة، ويستخدم المعلومـات الـواردة فيـه             
إلعداد ملخصات ودراسات عن اتجاهات حديثة في تهريب العقاقير المخـدرة           

ويقوم من وقت آلخر بمراجعـة هـذا الفهرسـت السـتبعاد           . لنفسيةوالمواد ا 
  .معلومات منه مما يرى أنها أصبحت غير مجدية أو أصبحت قديمة

تقوم مصالح الجمارك  باألطراف المتعاقدة، بناءاً على طلب من أمين  عـام               ) ١١(
المجلس وطبقاً  ألحكام أخرى من االتفاقية وهذا الملحق، بموافاة األمين العام            

لمعلومات التكميلية التي قد تلزم إلعداد الملخصات والدراسات المشار إليهـا   با
  .من هذا الملحق) ١٠(في الفقرة 

يقوم األمين عام المجلس بتعميم معلومات معينـة ممـا يتـضمنه الفهرسـت               ) ١٢(
المركزي على اإلدارات أو الموظفين المحددة أسماؤهم مـن قبـل مـصالح             
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 حدود ما يعتبرها ذات فائدة، وأية ملخصات        الجمارك باألطراف المتعاقدة، في   
  . من هذا الملحق) ١٠(و دراسات مشار إليها في الفقرة 

 ما لم يسبق أن أشـعره الطـرف المتعاقـد المـزود            –يقوم أمين عام المجلس    ) ١٣(
 بتعميم  معلومات تتعلق بتهريب العقاقير المخدرة        -للمعلومة على خالف ذلك     

هرست المركزي لغاية ما يرى تعميمها مفيـداً،        أو المواد النفيسة الموجودة بالف    
على كل من اإلدارات والموظفين المحددة أسماؤهم من قبل أعضاء المجلـس            
األخرى  وعلى األجهزة المختصة باألمم المتحدة، والمنظمة الدولية للـشرطة           

وعلى غيرها من المنظمات الدولية التي  قد سبق  معهـا            ) اإلنتربول(الجنائية  
خصوص، وذلك باإلضافة إلى أية مختصرات أو دراسات  قد يقـوم        في هذا ال  

  .من هذا الملحق) ١٠(بإعدادها هذا الموضوع طبقاً لما ورد بالفقرة 
يقوم أمين عام المجلس بتزويد أطراف متعاقدة بناء علـى طلـب منـه بأيـة       ) ١٤(

  معلومات أخرى متوفرة لديه وفقاً لهذا الملحق 
  

  الفهرست المركزي
  

  األشخاص: الباب األول 

 بيانات متعلقة   – طبقاً لهذا الجزء من الفهرست المركزي        –تتضمن اإلشعارات    ) ١٥(
  :بما يلي

  .األشخاص المدانين في النهاية بتهمة التهريب  ) أ (
األشخاص المشتبه فيهم بالتهريب أو الموقوفين في عملية التهريـب            ) ب (

              في إقليم الطرف المتعاقد القائم باإلشـعار، وإن لـم تكتمـل بعـد
  اءات القانونية، حيث يلزم ذلك، اإلجر

على أن يوضع في االعتبار أنه إذا امتنعت األطراف المتعاقدة عن اإلشعار            
بأسماء وأوصاف األشخاص المتورطين، لحظر مثل ذلك اإلشعار بموجب تشريعها          
الوطني، فإنها تقوم على الرغم من ذلك باإلشعار بأكبر قدر ممكـن مـن بيانـات             

  .ذا الجزء من لفهرست المركزيالبنود الموضحة في ه
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  :يجب أن يتضمن اإلشعار، قدر اإلمكان، ما يلي  ) ١٦(
  أسم العائلة  ) أ (
  االسم األول  ) ب (
  )إن وجد(االسم قبل الزواج   ) ج (
  اسم الشهرة  ) د (
  الوظيفة  ) ه (
  العنوان الحالي   ) و  (
  تاريخ ومحل الميالد  ) ز (
  الجنسية/ المواطنة   ) ح (
بلد اإلقامة والبالد التي قام بزيارتها خالل اإلثني عشر شهراً   )ط (

  لماضيةا
  .نوع ورقم الوثائق الثبوتية بما في ذلك بلد وتاريخ إصدارها  ) ي (
  :الوصف الجسماني  ) ك (

  الشعر) ٥(      الجنس) ١(
  العينان) ٦(      الطول) ٢(
  لون البشرة) ٧(      الوزن) ٣(
  العالمات والخصائص المميزة) ٨(      البنية) ٤(

بما في ذلك نوع ومقدار ومصدر      ( تفصيالت مختصرة عن المخالفة       ) ل  (
والظروف ) ضاعة موضوع المخالفة، المصنع، الشاحن، المرسل     الب

  .التي أدت إلى اكتشافها
  أو العقوبة المفروضة/طبيعة ومقدار الجزاء و  ) م (
وأي إدانة سابقة،   . مالحظات أخرى بما في ذلك ما يتكلمه من لغات          ) ن (

  .إذا توفرت تفاصيلها
  ). بما في ذلك رقم مرجعه(الطرف المتعاقد مقدم المعلومات   ) س  (
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م أمين عام المجلس كقاعدة عامة بتعميم المعلومات الخاصة بالجزء األول           يقو ) ١٧(
مواطنته أو إقامته  أو     / من الفهرست المركزي على األقل على دول جنسيته         
  .الدول التي قد زارها خالل اإلثني عشر شهراً الماضية

  الفهرست المركزي

  طرق التهريب: الباب الثاني 
  

اصة بموجب هـذا البـاب مـن الفهرسـت          يجب أن تتضمن اإلشعارات الخ     ) ١٨(
المركزي معلومات تتصل بطرق تهريب العقاقير المخدرة والمواد النفسية، بما          

وعلـى  . في ذلك طرق اإلخفاء، في كل الحاالت الهامة ذات االهتمام الدولي          
األطراف المتعاقدة اإلبالغ عن كل استخدام لطريقة معروفة بالتهريب، وكذلك          

لغير معتادة أو الممكنة مما يمكن معه اكتشاف االتجاهـات          الطرق الجديدة أو ا   
  . الحديثة في التهريب

  :يجب أن تتضمن قدر اإلمكان المعلومات المطلوب تقديمها ما يلي  ) ١٩(
ووصف وسيلة النقل المستعملة، إذا توفر . وصف طرق التهريب  )أ (

، وأيضاً البيانات من لوحة )إلخ.. الطراز والموديل ورقم اللوحة (
دة اعتماد الحاوية أو المركبة والمعتمد تصميماتها  بموجب أو شها

اتفاقية دولية، ومعلومات عن أية مخالفة لألختام أو البراغي أو 
  .أدوات  الغلق أو غيرها من أجزاء بالحاويات أو المركبات

وصف مكان اإلخفاء مع إرفاق صورته الفوتوغرافية أو رسم   )ب (
  .خارطته، إذا لزم األمر

  ذات الصلةوصف البضاعة   )ج (
  .مالحظات أخرى بما فيها الظروف التي أدت إلى اكتشافها  )د (
  ).بما في ذلك رقم مرجعه(الطرف المتعاقد مقدم المعلومة   )ه (

  الفهرست المركزي
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  السفن المتورطة في التهريب: الباب الثالث 

يجب أن تتضمن اإلشعارات المرسلة طبقاً لهذا الباب معلومات عـن الـسفن              ) ٢٠(
تورطت في عملية تهريب المخدرات والمـواد النفيـسة،         بجميع أنواعها التي    

على أنه ينبغي من حيث المبدأ أن تقتصر تلك المعلومات على الحاالت التـي              
  .تعتبر ذات اهتمام دولي

يجب أن تتضمن المعلومات المطلوب تقديمها، طالما توفرت  وأمكن التزويد  -١٧
  : بها وفقاً للتشريع الوطني، ما يلي

، (MV)، سفينة (SS)مثل باخرة (  للسفينة االسم ووصف مختصر  )أ (
  )الحمولة باألطنان، و صورتها إلخ

  المؤجر/ اسم وعنوان المالك   )ب (
  العلم  )ج (
  ميناء تسجيلها، وميناء موطنها إذا كان مختلفاً  )د (
  جنسية ربانها والموظفين الرئيسيين، إذا لزم األمر/ اسم ومواطنة   )ه (
  نوع المخالفة، شامالً وصف البضاعة المضبوطة  )و (
بما في ذلك صورته الفوتوغرافية أو رسم ( مكان اإلخفاء وصف  )ز (

  ، والمالبسات التي أدت إلى اكتشافه)خارطته أن أمكن
  منشأ البضاعة المضبوطة  )ح (
   ميناء الشحن األول  )ط (
   ميناء المقصد النهائي  )ي (
  مواني التوقف بين ميناء الشحن األول  وميناء المقصد النهائي  )ك (
لسفينة، الشركة الشاحنة، عدد حاالت تورط نفس ا(مالحظات أخرى   )ل (

الشخص المؤجر للسفينة أو القائم بتشغيلها، في عملية التهريب، 
  ).إلخ

  ).بما في ذلك رقم مرجعه ( الطرف المتعاقد مقدم المعلومة   )م (
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  )١١(الملحق 

  المساعدة في مكافحة تهريب التحف الفنية 

  والقطع األثرية وغيرها من المقـتنيات الثقافـية

ا الملحق على التحف الفنية والقطع األثريـة وغيرهـا مـن            تنطبق أحكام هذ   ) ١(
المقتنيات الثقافية التي تعتبر ذات أهمية على أساس ديني أو علماني بالنـسبة             
لآلثار، لما قبل التاريخ، التاريخ، األدب، الفنـون أو العلـوم ضـمن مفهـوم      

ص من اتفاقية اليونـسكو فيمـا يخـت       ) ١(من المادة   ) ك(إلى  ) أ(الفقرات من   
بحظر أو منع االستيراد أو التصدير غير المشروعين أو نقل الملكيـة غيـر              

طالمـا كانـت   ) م١٩٧٠ نوفمبر عام  ١٤باريس،  (المشروع للمقتنيات الثقافية    
تلك التحف الفنية والقطع األثرية وغيرها مـن المقتنيـات الثقافيـة عرضـة              

 اإلدارات الوطنيـة     وال تمنع تلك األحكام تدابير التعاون الوطنية مع       . للتهريب
وبالنسبة للمجال الجمركي، تعتبر تلك األحكام مكملـة        . لحماية التراث الثقافي  

لتنفيذ أحكام اتفاقية اليونسكو من قبل أطرافها المتعاقدة التي قـد قبلـت هـذا               
  .الملحق أيضاً

تنطبق أحكام هذا الملحق المتعلقة بتهريب التحـف الفنيـة والقطـع األثريـة               ) ٢(
 حيثما يلزم وفي حدود اختـصاص مـصالح         –مقتنيات الثقافية   وغيرها من ال  

  . على العمليات المالية المتخذة فيما يتعلق بذلك التهريب أيضاً-الجمارك 

  تبادل المعلومات بين المصالح الجمركية بمبادرة منها 

تقوم مصالح الجمارك  باألطراف المتعاقدة بمبادرة منها وبدون إبطاء، بإبالغ            ) ٣(
رك  األخرى التي قد تكون معينة بصورة مباشـرة، عـن أيـة              مصالح الجما 

  :معلومات متوفرة تتعلق بما يلي
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 بالتسبب  – فيما يبدو  –العمليات المعروفة أو المشتبه فيها أو المحتملة          ) أ (
في تهريب التحف الفنية والقطع األثرية وغيرهـا مـن المقتنيـات            

  الثقافية؛ 
) أ(مشار إليها بالفقرة    األشخاص المعروفين بتورطهم في العمليات ال       ) ب (

أعاله،  أو األشخاص المشتبه بتورطهم فيها، في حدود مـا يمكـن             
تبليغ المعلومات عنهم وفقاً للتشريع الوطني؛  والمركبـات والـسفن      
والطائرات وغيرها من وسائط النقل المـستعملة أو المـشتبه فـي            

  .استعمالها في تلك العمليات
ريب التحف الفنيـة والقطـع      وسائط أو طرق جديدة مستعملة في ته        ) ج (

  .األثرية وغيرها من المقتنيات الثقافية

  )Surveillance(المساعدة عند الطلب فيما يتعلق بإجراء المالحظة 

بناءاً على طلب مصلحة الجمارك بطرف متعاقد، تقـوم مـصلحة الجمـارك              ) ٤(
بطرف متعاقد آخر وفي حدود اختصاصها وإمكانياتها، بممارسـة مالحظـة           

  :محددة، على ما يلي خاصة لمدة 
تحركات أشخاص معينين ممن يعتقد بشأنهم أنهم مـن محترفـي أو              ) أ (

معتادي تهريب التحف الفنية والقطع األثرية وغيرها من المقتنيـات          
الثقافية في أراضي الطرف المتعاقد الطالـب المـساعدة، ال سـيما            

  دخولهم في أو خروجهم من أراضيه؛
ة وغيرها من المقتنيـات الثقافيـة       حركة التحف الفنية والقطع األثري      ) ب (

مما أبلغت عنها مصلحة الجمارك من الطـرف المتعاقـد الطالـب            
المساعدة بأنه يزداد فيها االتجار الغير مشروع من أراضـي ذلـك            

  الطرف المتعاقد؛
مركبات، سفن، طائرات أو غيرها من وسائل النقـل التـي يعتقـد               ) ج (

هريـب التحـف الفنيـة      بشأنها اعتقاداً معقوالً بأنها ستستعمل في ت      
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والقطع األثرية وغيرها من المقتنيات الثقافية من أراضي الطـرف          
  .المتعاقد الطالب المساعدة

وعليها موافاة مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد الطالب المساعدة بتقرير   
  .عنها

  

  التحريات عند الطلب لحساب طرف آخر متعاقد

قد ، تقوم مـصلحة الجمـارك       بناءاً على طلب مصلحة الجمارك بطرف متعا       ) ٥(
بطرف متعاقد آخر، وفي حدود األنظمة واللـوائح الـسارية المفعـول فـي              
أراضيه، بإجراء تحريات بغية الحصول على إثبات يتعلـق بحالـة تهريـب             
التحف الفنية والقطع األثرية وغيرها من المقتنيات الثقافية قيد التحقيـق فـي             

أقوال من أشخاص مطلوبين فيمـا      أراضي الطرف الطالب المساعدة، مع أخذ       
يتعلق بحالة التهريب تلك، أو من شهود أو خبراء، ومن ثم موافـاة مـصلحة               
الجمارك بالطرف المتعاقد الطالب المساعدة، بنتائج ذلك التحري  باإلضـافة           

  .إلى أية مستندات وإثبات أخرى

  المهام التي يقوم بها موظفو الجمارك من دولة عضو

  ى طرف  متعاقدفي أراضي دولة أخر

إذا كان اإلثبات ال يكفي فيه تقديمه بشكل بيان خطي فقـط، فـإن مـصلحة                 ) ٦(
الجمارك من طرف متعاقد آخر تسمح لموظفيها، في حدود مقـدرتها، وبنـاء             
على طلب من مصلحة الجمارك من طرف متعاقد، بالمثول بصفة شـهود أو             

ها من المقتنيات   التحف الفنية والقطع األثرية وغير    خبراء في موضوع تهريب     
 ويجب أن   .، أمام محكمة في أراضي الطرف المتعاقد الطالب المساعدة        الثقافية

يتضمن طلب المثول على وجه الخصوص نوع القـضية وصـفة الموظـف             
وعلى مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد الذي يقبـل  . المطلوب سماع شهادته 
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ا بهـا عنـد اإلدالء   ذلك الطلب أن تضع لموظفيها أي قيود ينبغي أن يلتزمـو   
  .بشهادتهم

بناءاً على طلب خطي من مصلحة الجمارك بطرف متعاقد، تقـوم مـصلحة              ) ٧(
 عندما ترى ذلك مناسباً وفي حدود صالحيتها        -الجمارك بطرف متعاقد آخر     

 أن تسمح لموظفين من قبل الطرف المتعاقد الطالب المـساعدة،           -وإمكانياتها
لمطلوب منه المـساعدة فيمـا يتعلـق        بالتواجد في أراضي الطرف المتعاقد ا     

بالتحري في تهريب التحف الفنية والقطع األثرية وغيرها من المقتنيات الثقافية           
ذات االهتمام للطرف المتعاقد الطالب المساعدة، أو فيما يتعلق بإعداد التقارير           

  ..الرسمية عنها
يقوم موظفو مصلحة الجمارك بطرف متعاقد، بناء على طلب مـن الطـرف              ) ٨(

لمتعاقد اآلخر، بالمشاركة في التحقيقات التي تجري بأراضي الطرف المتعاقد          ا
اآلخر طالما كان ذلك مالئماً لكال الطرفين المتعاقدين وفقاً لألنظمة واللـوائح            

  .السارية المفعول في أراضيهما

  )Pooling(تجمــيع المـعلومـــات وإيداعها لدى جهة موحدة 

 المتعاقـدة بـإبالغ أمـين  عـام المجلـس            تقوم مصالح الجمارك باألطراف    ) ٩(
  .بالمعلومات الموضحة الحقاً طالما كانت ذات فائدة دولية

يعمل األمين عام المجلس على إنشاء وتحديث فهرست مركزي  للمعلومـات             ) ١٠(
المبلغة إليه من قبل األطراف المتعاقدة، ويستخدم المعلومـات الـواردة فيـه             

يثة في تهريـب التحـف الفنيـة        إلعداد ملخصات ودراسات عن اتجاهات حد     
ويقوم من وقت آلخر بمراجعة     . والقطع األثرية وغيرها من المقتنيات الثقافية     

هذا الفهرست الستبعاد معلومات منه مما يرى أنها أصبحت غير مجديـة أو             
  .أصبحت قديمة
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تقوم مصالح الجمارك  باألطراف المتعاقدة، بناءاً على طلب من أمين  عـام               ) ١١(
  ألحكام أخرى من االتفاقية وهذا الملحق، بموافاة األمين العام           المجلس وطبقاً 

بالمعلومات التكميلية التي قد تلزم إلعداد الملخصات والدراسات المشار إليهـا   
  .من هذا الملحق) ١٠(في الفقرة 

يقوم األمين عام المجلس بتعميم معلومات معينـة ممـا يتـضمنه الفهرسـت               ) ١٢(
فين المحددة أسماؤهم مـن قبـل مـصالح         المركزي على اإلدارات أو الموظ    

الجمارك باألطراف المتعاقدة، في حدود ما يعتبرها ذات فائدة، وأية ملخصات           
  . من هذا الملحق) ١٠(و دراسات مشار إليها في الفقرة 

 ما لم يسبق أن أشـعره الطـرف المتعاقـد المـزود            –يقوم أمين عام المجلس    ) ١٣(
ت تتعلق بتهريب التحـف الفنيـة        بتعميم  معلوما   -للمعلومة على خالف ذلك     

والقطع األثرية وغيرها من المقتنيات الثقافية الموجودة بالفهرست المركـزي          
لغاية ما يرى تعميمها مفيداً، على كل مـن اإلدارات والمـوظفين المحـددة              
أسماؤهم من قبل أعضاء المجلس األخرى  وعلى األجهزة المختصة بـاألمم            

وعلى غيرهـا مـن     ) اإلنتربول(شرطة الجنائية   المتحدة، والمنظمة الدولية لل   
المنظمات الدولية التي  قد سبق  معها في هذا الخصوص، وذلك باإلضافة إلى          
أية مختصرات أو دراسات  قد يقوم بإعدادها هذا الموضوع طبقـاً لمـا ورد               

  .من هذا الملحق) ١٠(بالفقرة 
ـ    ) ١٤( ب منـه بأيـة   يقوم أمين عام المجلس بتزويد أطراف متعاقدة بناء علـى طل

  .معلومات أخرى متوفرة لديه وفقاً لهذا الملحق
  

  الفهرست المركزي

  األشخاص: الباب األول 

 بيانات متعلقة   – طبقاً لهذا الجزء من الفهرست المركزي        –تتضمن اإلشعارات    ) ١٥(
  :بما يلي
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  .األشخاص المدانين في النهاية بتهمة التهريب  ) أ (
ين في عملية التهريـب     األشخاص المشتبه فيهم بالتهريب أو الموقوف       ) ب (

              في إقليم الطرف المتعاقد القائم باإلشـعار، وإن لـم تكتمـل بعـد
  اإلجراءات القانونية، حيث يلزم ذلك، 

على أن يوضع في االعتبار أنه إذا امتنعت األطراف المتعاقدة عن اإلشعار            
بأسماء وأوصاف األشخاص المتورطين، لحظر مثل ذلك اإلشعار بموجب تشريعها          

ي، فإنها تقوم على الرغم من ذلك باإلشعار بأكبر قدر ممكـن مـن بيانـات             الوطن
  .البنود الموضحة في هذا الجزء من لفهرست المركزي

  :يجب أن يتضمن اإلشعار، قدر اإلمكان، ما يلي  ) ١٦(
  أسم العائلة  ) أ (
  االسم األول  ) ب (
  )إن وجد(االسم قبل الزواج   ) ج (
  اسم الشهرة  ) د (
  الوظيفة  ) ه (
  العنوان الحالي   ) و  (
  الدتاريخ ومحل المي  ) ز (
  الجنسية/ المواطنة   ) ح (
بلد اإلقامة والبالد التي قام بزيارتها خالل اإلثني عشر شهراً   )ط (

  الماضية
  .نوع ورقم الوثائق الثبوتية بما في ذلك بلد وتاريخ إصدارها  ) ي (
  :الوصف الجسماني  ) ك (

  الشعر) ٥(      الجنس) ١(
  العينان) ٦(      الطول) ٢(
  لون البشرة) ٧(      الوزن) ٣(
  عالمات والخصائص المميزةال) ٨(      البنية) ٤(
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بما في ذلك نوع ومقدار ومصدر      ( تفصيالت مختصرة عن المخالفة       ) ل  (
والظروف ) البضاعة موضوع المخالفة، المصنع، الشاحن، المرسل     

  .التي أدت إلى اكتشافها
  أو العقوبة المفروضة/طبيعة ومقدار الجزاء و  ) م (
ابقة، وأي إدانة س  . مالحظات أخرى بما في ذلك ما يتكلمه من لغات          ) ن (

  .إذا توفرت تفاصيلها
  ). بما في ذلك رقم مرجعه(الطرف المتعاقد مقدم المعلومات   ) س  (

يقوم أمين عام المجلس كقاعدة عامة بتعميم المعلومات الخاصة بالجزء األول            ) ١٧(
مواطنته أو إقامته  أو     / من الفهرست المركزي على األقل على دول جنسيته         

  .هراً الماضيةالدول التي قد زارها خالل اإلثني عشر ش

  الفهرست المركزي

  طرق التهريب: الباب الثاني 

يجب أن تتضمن اإلشعارات الخاصة بموجب هـذا البـاب مـن الفهرسـت               ) ١٨(
المركزي معلومات تتصل بطرق تهريب التحف الفنية والقطع األثرية وغيرها          
من المقتنيات الثقافية، بما في ذلك طرق اإلخفاء، في كل الحاالت الهامة ذات             

وعلى األطراف المتعاقدة اإلبالغ عن كل استخدام لطريقـة         . هتمام الدولي اال
معروفة بالتهريب، وكذلك الطرق الجديدة أو الغير معتادة أو الممكنـة ممـا             

  . يمكن معه اكتشاف االتجاهات الحديثة في التهريب

  :يجب أن تتضمن قدر اإلمكان المعلومات المطلوب تقديمها ما يلي  ) ١٩(
ووصف وسيلة النقل المستعملة، إذا توفر . وصف طرق التهريب  )أ (

، وأيضاً البيانات من لوحة )إلخ.. الطراز والموديل ورقم اللوحة (
أو شهادة اعتماد الحاوية أو المركبة والمعتمد تصميماتها  بموجب 
اتفاقية دولية، ومعلومات عن أية مخالفة لألختام أو البراغي أو 

  .حاويات أو المركباتأدوات  الغلق أو غيرها من أجزاء بال
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وصف مكان اإلخفاء مع إرفاق صورته الفوتوغرافية أو رسم   )ب (
  .خارطته، إذا لزم األمر

  وصف البضاعة ذات الصلة  )ج (
  .مالحظات أخرى بما فيها الظروف التي أدت إلى اكتشافها  )د (

  ).بما في ذلك رقم مرجعه(الطرف المتعاقد مقدم المعلومة 
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