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 االتفاقية الدولية الخاصة بالمساعدة اإلداریة المتبادلة 
 لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمرآية

 

 مــةمقــد
 إن األطراف المتعاقدة  بهذه االتفاقية المبرمة تحت رعایة مجلس التعاون الجمرآي،

نظرًا إلى أن المخالفات لنظام الجمارك من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح 
االقتصادیة واالجتماعية والمالية للدول فضًال عن المصالح المشروعة 

 للتجارة،
لعمل على مكافحة المخالفات الجمرآية من خالل ونظرًا إلى أنه یمكن زیادة فاعلية ا

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

 :قد وافقت هذه الدول على ما یلي
 

 الفصل األول 
 

 تعــاریــف
 

 )1(المـــادة 
 :ألغراض تطبيق هذه االتفاقية

ـ   (أ) د ب ام ا "یقص ارك نظ اریة أو     " لجم ية الس ية أو النظام ام القانون ة األحك آاف
ت   دیر أو ترانزی تيراد أو تص ند اس ارك ع الح الجم طة مص بقة بواس المط

 البضائع؛
 .أي خرق أو محاولة لخرق نظام الجمارك" المخالفة الجمرآية"یقصد بـ (ب)
ـ  (ج) د ب ي "یقص ش الجمرآ ا     " الغ ا شخص م ش به ي یغ ية الت ة الجمرآ المخالف

بالتالي یتهرب  من دفع رسوم وضرائب الوارد أو الصادر آليًا أو الجمارك و
نظام الجمارك، أو الحصول               يود الموضحة ب يق الحظر أو الق يأ، أو تطب جزئ

 .على أیة مزایا مخالفة لنظام الجمارك
ـ (د) ب"یقصد ب دود    " التهری بر الح ل البضاعة ع ي المتضمن نق الغش الجمرآ

 . الجمرآية بأیة وسيلة سریة
الرسوم الجمرآية وغيرها " رسوم وضرائب االستيراد أو التصدیر"یقصد بـ    (ه)

من الرسوم والضرائب التي تحصل على استيراد أو تصدیر البضائع أو فيما   
ا حسب       تحدد مقداره ا، على أال تتضمن الرسوم واألجور التي ی تعلق بهم ی

 .التكلفة التقدیریة للخدمات المقدمة
يعيين واالعتباریين ما لم یقتِض     آل من األشخاص الطب      " الشخص "یقصد بـ    (و)

 .النص غير ذلك
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ية إنشاء مجلس              " المجلس " یقصد بـ    (ز) م تأسيسها بموجب اتفاق نظمة التي ت الم
 .م15/12/1950التعاون الجمرآي المعقودة ببروآسل في 

 .اللجنة الفنية الدائمة بالمجلس" اللجنة الفنية الدائمة"یقصد بـ (ح)
 .ول أو الموافقةالمصادقة أو القب" المصادقة"یقصد بـ (ط)

 

 الفصل الثاني
  

 نطاق تطــبيق االتفاقـية 

 )2(المـــادة 
ية    (1) ذه االتفاق ثر من مالحق ه تزمة بملحق أو بأآ تعاقدة المل توافق األطراف الم

على أن مصالح  الجمارك لدیها تقدم  لبعضها البعض مساعدة متبادلة بغية منع    
 .م هذه االتفاقيةوتقصي وقمع المخالفات الجمرآية ، طبقًا ألحكا

یجوز لمصلحة جمارك من طرف متعاقد طلب مساعدة إداریة على نحو ما هو       (2)
يه في الفقرة        من هذه المادة وذلك أثناء التحقيق أو فيما یتعلق     ) 1(منصوص عل

ة جاري اتخاذها من قبل ذلك الطرف المتعاقد          أي إجراءات قضائية أو إداری . ب
مة بتلك اإلجراءات، فال یجوز لها  طلب وإذا لم تكن مصلحة الجمارك هي القائ   

ة إال في حدود اختصاصها في تلك اإلجراءات      وفي حالة مماثلة . مساعدة إداری
نه المساعدة اإلداریة فإنه  یقدمه             وب م بلد المطل تخذة بال إذا آانت اإلجراءات م

 .في حدود اختصاصه بتلك اإلجراءات
ي ا  (3) يها ف ة المنصوص عل اعدة اإلداری رة ال تشمل المس ادة  ) 1(لفق ذه الم ن ه م

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

 )3(المـــادة 
إذا رأى طرف متعاقد أن المساعدة المطلوبة تعتبر انتهاآًا لسيادته أو ألمنه  

ه الوطنية، أو تتعارض مع المصالح التجاریة المشروعة ألي أو لغيرها من مصالح
مؤسسة عامة أو خاصة فيجوز له االمتناع عن تقدیم تلك المساعدة، أو تقدیمها 

 .بشروط أو متطلبات معنية

 )4(المـــادة 
إذا طلبت مصلحة الجمارك بأحد األطراف المتعاقدة مساعدة  ال تتمكن هي  

نها ذلك من قبل الطرف المتعاقد اآلخر فيجب عليها أن نفسها من تقدیمها إذا طلب م
وتكون االستجابة لذلك الطلب حسب رأي . تستلفت االنتباه إلى تلك الحقيقة في طلبها
 .الطرف المتعاقد المطلوب منه المساعدة

 

 الفصل الثالث
 

 اإلجراءات العامة للمساعدة 
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 )5(المـــادة 
ات أ (1) ائق أو معلوم باریات أو وث يها  إن أي إخ يغها أو الحصول عل تم تبل خرى ی

 :بموجب هذه االتفاقية
يها     -أ ا ف ية، بم ذه االتفاق ي ه ددة ف راض المح تعمل إال لألغ یجب أن ال تس

االستعمال في اإلجراءات القضائية أو اإلداریة وطبقًا للقيود التي قد تكون 
 .مفروضة عليها من قبل مصلحة الجمارك التي قدتمها

 المستلمة ذات الحمایة فيما یتعلق بالتكتم والسریة یجب أن تلقى في الدولة     -ب
ك       ى ذل بلد عل بة في ذلك ال ا بالنس و مطبق لدیه ا ه ى نحو م الرسمية عل
النوع من  إخباریات أو وثائق أو معلومات أخرى  المتحصل عليها داخل 

 .     أراضيها
ي     (2) ات ف ن المعلوم يرها م ائق أو غ باریات أو الوث ك  اإلخ تخدام تل وز اس  ال یج

أغراض أخرى إال بموافقة خطية من مصلحة الجمارك التي قدمتها مع مراعاة           
يود مفروضة عليها من قبل تلك اإلدارة ووفقًا لما ورد من أحكام بالفقرة     ة ق (أی

 .من هذه المادة) ب/1

 )6(المـــادة 
يها بين األطراف المتعاقدة بموجب هذه االتفاقية              (1) تم االتصاالت المنصوص عل ت

الح  ن مص رة بي ارك مباش تعاقدة   .  الجم راف الم ارك باألط الح الجم ى مص وعل
ن المسئولين عن تلك االتصاالت         ا یجب عليها   . تعيين اإلدارات أو الموظفي آم

ن تلك اإلدارات أو أولئك المسئولين               اة أمين عام المجلس بأسماء وعناوی . مواف
 .األخرىوعلى األمين العام إبالغ  تلك المعلومات إلى األطراف المتعاقدة 

یجب على مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد المطلوب منه المساعدة أن تتخذ       (2)
ح المعمول بها                   ة واللوائ ًا لألنظم ية طلب للمساعدة، وفق ير الزمة لتلب ة تداب آاف

 .بأراضيها
یجب على مصلحة الجمارك بطرف متعاقد مطلوب منها المساعدة أن ترد على         (3)

 .طلب للمساعدة بأسرع وقت ممكن

 )7(ـــادة الم
ب أن           (1) ادة، ویج يًا ع ية خط ذه االتفاق ب ه اعدة بموج بات المس م طل ب تقدی یج

تتضمن المعلومات الضروریة، وأن تكون مصحوبة بالمستندات التي قد تعتبر             
 .ذات فائدة

یجب أن تكون الطلبات محررة بلغة مقبولة لألطراف المتعاقدة المعنية، ویجب           (2)
تلك    حوبة ب تندات مص ة مس ون أی بولة   أن تك ة مق ى لغ ترجمًة إل بات م الطل

 .للطرفين، إذا لزم األمر
على األطراف المتعاقدة في جميع الحاالت قبول طلبات المساعدة و المستندات          (3)

ة    ا باللغ ترجمة له حوبة ب ية مص يزیة أو الفرنس ن اإلنجل ا  باللغتي رفقة به الم
 .اإلنجليزیة أو الفرنسية
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يًا ألسب             (4) بات المساعدة خط دم طل م تق اب االستعجال على وجه الخصوص،   إذا ل
 .فيجوز للطرف المطلوب منه المساعدة طلب تأآيد خطي لها

 )8(المـــادة 
بة    ات مترت ة نفق اعدة أی ذي یطلب المس تعاقد ال تحملها الطرف الم یجب أن ی

وعلى األطراف المتعاقدة أن تتخلى .  بموجب هذه االتفاقية بشأن الخبراء أو الشهود  
 . الخاصة بسداد أیة تكاليف أخرى تنجم عن تنفيذ هذه االتفاقيةعن جميع المطالبات

 

 الفصل الرابع
 

 أحكـــام ممــنوعة

 )9(المـــادة 
اد      ى إیج ل عل تعاقدة أن تعم ارك باألطراف الم ى المجلس ومصالح الجم عل

ات شخصية ومباشرة بين اإلدارات المسئولة عن منع وتقصي وقمع المخالفات        عالق
 .تعزیز األهداف العامة لهذه االتفاقيةالجمرآية بغية 

 )10(المـــادة 
بر، ألغراض تطبيق هذه االتفاقية، أي ملحق أو مالحق  یلتزم بها طرف           یعت

ية ن االتفاق تجزأ م زءًا ال ی تعاقد  ج ك  . م تعلق بذل يما ی ية ف ارة لالتفاق ة إش ا أن أی آم
 .مالحقالطرف المتعاقد تعتبر متضمنة اإلشارة إلى ذلك الملحق أو ال

 )11(المـــادة 
ال تمنع أحكام هذه االتفاقية تطبيق أیة مساعدات متبادلة  أآثر شموليًة مما  

 .تمنحها بعض األطراف المتعاقدة، أو یمكن أن تمنحها في المستقبل
 

 

 الفصل الخامس
 

 دور المجلس واللجنة الفنية الدائمة 

 )12(المـــادة 
ذه اال     (1) ا ورد به بقًا لم س، ط ون المجل ن إدارة     یك ئوًال ع ام، مس ن أحك ية م تفاق

 .وتطویر هذه االتفاقية
تخویل من المجلس                   (2) ة، ب ية الدائم وم اللجنة الفن ات، تق ذه الغای يق ه من أجل تحق

 :وبموجب أیة توجيهات من قبله، بالمهام التالية
زوم     (أ) رى ل ي ت تعدیالت الت تعلق بال يما ی س ف ترحات للمجل تقدم بالمق ال

 .قيةإدخالها على هذه االتفا
 .تقدیم اآلراء فيما یختص بتفسير أحكام االتفاقية (ب)
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ات مع المنظمات الدولية المعنية األخرى ال سيما الهيئات        (ج) ة العالق إقام
ية        نظمة الدول كو والم تحدة واليونس م الم ي األم ذات االختصاص  ف

ية      تربول (للشرطة الجنائ يما یتعلق بعمل مكافحة االتجار الغير       ) االن ف
واد النفيسة وأیضأ مكافحة االتجار الغير   مشروع في المخدر      ات والم

تلكات       ن المم يرها م ریة و غ ع األث ية، القط تحف الفن ي ال روع ف مش
 .الثقافية

ز األهداف العامة لالتفاقية، ودراسة                (د) اتخاذ أي إجراء من شأنه تعزی
الطرق واإلجراءات الجدیدة بصفة خاصة لتسهيل مهام منع  وتقصي     

 .إلخ.. ة، وعقد االجتماعاتوقمع المخالفات الجمرآي
ذه       (ه) ام ه تعلق بأحك يما ی س ف ا المجل ه به د یوج ي ق ال الت يام باألعم الق

 .االتفاقية

 )13(المـــادة 
یعتبر آل ملحق اتفاقية منفصلة، ألغراض التصویت بالمجلس وباللجنة الفنية  
 .الدائمة

 

 الفصل السادس 
 

 أحكــــام خــــتامية 

 )14(المـــادة 
ثر بخصوص تفسير أو      یجب تسویة    ن أو أآ ن متعاقدی  أي خالف بين طرفي

 .تطبيق هذه االتفاقية  عن طریق التفاوض فيما بينها

 )15(المـــادة 
ا      (1) تحدة أو وآاالته األمم الم ة عضو ب المجلس وأي دول ة عضو ب یجوز ألي دول

 :المتخصصة أن تصبح طرفًا متعاقدًا لهذه االتفاقية
 لى المصادقة،بالتوقيع عليها دون التحفظ ع (أ)
 بإیداع وثيقة المصادقة بعد التوقيع عليها  بشرط المصادقة، (ب)
 . أو باالنضمام إليها (ج)

بقى هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من قبل الدول المشار إليها في الفقرة          (2) (ت
تى     ) 1 ل ح س ببروآس ر المجل ادة بمق ذه الم ن ه ك  . م30/6/1978م د ذل وبع

 .ها إليهاالتاریخ تكون مفتوحة النضمام
من هذه المادة  عند التوقيع على هذه ) 1(یجب على آل دولة مشار إليها بالفقرة  (3)

ُد الملحق أو المالحق التي             يها تحدی يها أو االنضمام إل ية أو المصادقة عل االتفاق
ل            دًا على األق ًا واح بل ملحق بلها، ویجب أن تق ویجوز لها فيما بعد أن تشعر  . تق

 .ا لملحق أو لمالحق أخرىأمين  عام المجلس بقبوله
 .تودع وثائق المصادقة أو االنضمام لدى أمين عام المجلس (4)
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ذه         (5) تعاقدة به رافًا م بح أط ادیة   أن تص ية أو االقتص ادات الجمرآ وز لالتح یج
دول أو في أي وقت بعد أن تصبح أعضاؤها            ة أعضائها من ال ية مع آاف االتفاق

ية وذ    ذه االتفاق تعاقدة به رافًا م دول أط ن ال ي    م ام ف ن أحك ا ورد م بقًا لم ك ط ل
 .على أنه ليس لتلك االتحادات حق التصویت.  من هذه المادة3و1،2الفقرات 

 

 )16(المـــادة 
يع خمس دول         (1) ة أشهر من توق د مرور ثالث يذ بع ية حيز التنف ذه االتفاق تدخل ه

رة       يها في الفق من هذه االتفاقية دون التحفظ بشأن ) 15(من المادة  ) 1(مشار إل
 .مصادقة، أو بعد إیداعها وثائق المصادقة أو االنضمامال

تحفظ بشأن               (2) ية دون ال ذه االتفاق يع على ه وم بالتوق تعاقد یق بالنسبة ألي طرف م
المصادقة أو یقوم بالمصادقة عليها أو االنضمام إليها بعد توقيها من خمس دول        

تحفظ بشان المصادقة أو سبق أن أودعت وثائق مصادقتها أو ان       ضمامها دون ال
يذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد بعد مرور                 ية حيز التنف ذه االتفاق تدخل ه ا، ف له
ائق       ه وث ادقة أو إیداع أن المص تحفظ بش يها دون ال يعه عل ن توق هر م ة أش ثالث

 .المصادقة أو االنضمام
د مرور ثالثة أشهر  على قبول             (3) يذ بع ية  حيز التنف ذه االتفاق یدخل أي ملحق به

ًا من مالحق هذه           . ملحق دولتين لذلك ال     بل ملحق تعاقد یق وبالنسبة ألي طرف م
ذا الملحق  حيز التنفيذ بعد مرور ثالثة         بول دولتين له، یدخل  ه د ق ية بع االتفاق
أشهر من إشعار ذلك الطرف المتعاقد بقبوله، على أنه لن یدخل أي ملحق حيز         

ي       يز التنف ية ح ول االتفاق بل دخ تعاقد ق رف م بة لط يذ بالنس ك  التنف بة لذل ذ بالنس
 .الطرف المتعاقد

 )17(المـــادة 
تحفظ بشأن المصادقة     (1) ية دون ال ذه االتفاق يع على ه ند التوق ة ع ة دول یجوز ألی

عليها أو إیداع وثائق المصادقة أو االنضمام، أو في أي وقت بعد ذلك، أن تعلن     
بموجب إشعار ترسله إلى أمين عام المجلس بشأن سریان هذه االتفاقية على                

ية   ا الدول ئولية عالقاته تولى مس ي ت يع أو بعض األراضي الت ذا . جم ویدخل ه
اإلشعار حيز التنفيذ بعد مرور ثالثة أشهر من تاریخ استالمه من قبل أمين عام          
ذا        ي ه رها ف ي ورد ذآ ى األراضي الت ري عل ية ال تس س إال أن االتفاق المجل

 .عنيةاإلشعار قبل أن تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الم
رة   (2) بق أن قامت باإلشعار بموجب الفق ة س ة دول ادة ) 1(یجوز ألی ذه الم ن ه م

بشأن سریان هذه االتفاقية على األراضي التي تتولى مسئولية عالقاتها الدولية،    
ادة        ح بالم راء الموض بقًا لإلج س ط ام المجل ن ع عر أمي ذه  ) 19(أن تش ن ه م

 .عد ذلكاالتفاقية بأن تلك األراضي لن تقوم بتطبيقها ب

 1)18(المـــادة 

                                                   
 م1995أآتوبر / 7، ودخلت حيز التنفيذ بتاریخ )20(عدلت بموجب اإلجراء المبسط المنصوص عليه في المادة    1
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یعتبر آل طرف متعاقد منضمًا إلى هذه االتفاقية، أو قابًال لجميع األحكام  
الواردة فيها أو مالحقها ما لم یقم بإشعار أمين عام المجلس، عند االنضمام إلى 
االتفاقية أو قبول أي ملحق من مالحقها على حدة أو في أي وقت الحقًا، عن أي 

ویجب عليه النظر دوریًا في . كام ال یستطيع المشارآة في تنفيذهاتحفظات بشأن أح
األحكام التي سبق أن دخل بشأنها في تحفظات ومن ثم إشعار أمين عام المجلس في 

 .حالة سحب تلك التحفظات

 )19(المـــادة 
الغ       (1) تعاقد اإلب وز ألي طرف م ن یج دودة لك ير مح ترة غ ية ذات ف ذه االتفاق ه

ا في     ) 16( أي وقت بعد تاریخ دخولها حيز التنفيذ بموجب المادة       رسميًا بإنهائه
 .من هذه االتفاقية

ام        (2) دى أمين  ع ودع ل يقة خطية  ت ا بموجب وث تم اإلبالغ عن إنهائه یجب أن ی
 .المجلس

يقة            (3) اریخ استالم وث رور ستة أشهر من ت د م اء ساري المفعول بع یصبح اإلنه
 .اإلنهاء من قبل األمين  عام المجلس

من هذه المادة فيما یتعلق بمالحق هذه ) 3(و ) 2(أیضًا أحكام الفقرتين     تنطبق    (4)
ك      ول تل اریخ دخ د ت ت بع ي أي وق تعاقد وف ث یحق ألي طرف م ية حي االتفاق

ادة            ًا للم يذ وفق من االتفاقية أن یسحب قبوله لملحق أو    ) 16(المالحق حيز التنف
ثر  ا الطرف المتعاقد الذي یسحب قبوله لجميع المال         . أآ حق یعتبر مبلغًا عن  وأم

 .إنهاء االتفاقية
تعاقد یبلغ عن إنهاء االتفاقية أو یسحب قبوله لملحق أو أآثر          (5) بقى أي طرف م  ی

ادة        ام الم َزمًا بأحك من هذه االتفاقية طالما یحتفظ بحوزته أي إخباریة أو     ) 5(مل
 .وثائق أو معلومات أخرى یتحصل عليها بموجب هذه االتفاقية

 )20(المـــادة 
 .جوز للمجلس التوصية بإجراء تعدیالت على هذه االتفاقيةی (1)
يع األطراف          (2) ه  لجم ل موصى ب إبالغ نص  أي تعدی وم أمين عام المجلس ب یق

دول       ك ال يها، وتل ة عل رى الموقع دول األخ يع ال ية، وجم ذه االتفاق تعاقدة به الم
 .األعضاء بالمجلس التي ليست أطرافًا متعاقدًة بهذه االتفاقية

رة السابقة، حيز التنفيذ        یدخل أي ا   (3) ا ورد بالفق ًا لم م إبالغه وفق تعدیل ت تراح بال ق
تعاقدة بعد مرور ثالثة أشهر من انتهاء فترة سنتين       يع األطراف الم بالنسبة لجم
ام     ن ع الغ أمي ا إب تم خالله م ی ي  ل ترح  والت تعدیل  المق الغ بال اریخ اإلب د ت بع

 . على التعدیل المقترحالمجلس من قبل دولة هي طرف متعاقد باعتراضها
أي اعتراض من قبل دولة هي طرف متعاقد                 (4) م إبالغ أمين عام المجلس ب إذا ت

رة    يها بالفق نتين المنصوص عل ترة الس بل انقضاء ف إن  ) 3(ق ادة ف ذه الم ن ه م
 .التعدیل یعتبر غير مقبول وال یكون له أي مفعول على اإلطالق

 )21(المـــادة 
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ادق ع    (1) تعاقد یص رف م بر أي ط ابًال أي     یعت يها ق م إل ية أو ینض ذه االتفاق ى ه ل
يقة المصادقة أو     ه وث ت إیداع يذ وق يز التنف ت ح يها ودخل ت عل الت أجری تعدی

 .االنضمام
ة        (2) بل أی د ق ه ق ية  أن ذه االتفاق ًا من مالحق ه بل ملحق تعاقد یق بر أي طرف م یعت

د أجریت على ذلك الملحق وقد دخلت حيز التنفيذ في تاریخ إشعار       ه تعدیالت ق
 .أمين عام المجلس بما یفيد قبوله لهذا الملحق

 )22(المـــادة 
یقوم 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 یلي 

يعات و   (أ) المصادقات واالنضمامات وآذا اإلشعارات طبقًا لما ورد بالمادة      التوق
 من هذه االتفاقية؛) 15(

ذه االتفاقية وآل ملحق من مالحقها حيز التنفيذ طبقًا لما ورد          (ب) اریخ دخول ه ت
 ؛)16(بالمادة 

 ؛)17(اإلشعارات الواردة طبقًا لما ورد بالمادة  (ج)
 ؛)19(اإلبالغ بإنهائها طبقًا لما ورد بالمادة  (د)
ادة       (ه) ا ورد بالم بقًا لم بوًال ط بر مق ل یعت يز    ) 20(أي تعدی له ح اریخ دخو وت

 .التنفيذ

 )23(المـــادة 
یتم تسجيل هذه االتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ  باألمانة العامة لألمم  

 .من ميثاق األمم المتحدة) 102(المتحدة وفقًا لما ورد بالمادة 
ون   ع الموقع د وق ك، لق هادًة بذل ذه  وش ى ه ك عل ون أصوًال بذل اه والمخول أدن
 .االتفاقية
ام        يو لع ا في نيروبي في التاسع من یون د جرى إعداده م بكل من  1977لق

يزیة والفرنسية، على أن یعتبر آال النصين رسميين في نسخة أصلية            اللغتين اإلنجل
ودع لدى أمين عام مجلس التعاون الجمرآي والذي یرسل نسخًا معتمدة إ    لى واحدة ت

 .   بهذه االتفاقية) 15(من المادة ) 1(جميع الدول المشار إليها في الفقرة 
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 فهرست بمالحق 
 االتفاقية الدولية الخاصة بالمساعدة اإلداریة المتبادلة 

 لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمرآية
 

 رقم الصفحة رقم الملحق الموضوع
الح الجم     دى المص بل إح ن ق ة م اعدة المقدم ية المس رآ

 بمبادرة منها
1  

رائب   وم وض اب رس ي احتس ب ف ند الطل اعدة ع المس
 االستيراد والتصدیر

2  

  3 (Controls)المساعدة عند الطلب في إجراءات الرقابة 
  4 (Surveillance)المساعدة عند الطلب في إجراء المالحظة 

تعاقد     رف م ن ط يابة ع عار بالن تحریات واإلش راء ال إج
 آخرعند الطلب

5  

  6 مثول موظفي الجمارك أمام المحاآم بالخارج
تواجد موظفي الجمارك من طرف متعاقد بأراضي طرف         

 متعاقد آخر 
7  

  8 المشارآة في التحقيقات بالخارج
ات  يع المعلوم دة  تجم ة موح دى جه ا ل وإیداعه

(Pooling) 
9  

واد        درة والم ير المخ ب العقاق ة تهری ي مكافح اعدة ف المس
 . النفيسة

10  

المساعدة في مكافحة تهریب التحف الفنية والقطع األثریة       
 وغيرها من المقتنيات الثقافية

11  

 )1(الملحق 
 المساعدة المقدمة من قبل إحدى المصالح الجمرآية بمبادرة منها

نها،موافاة مصلحة الجمارك              -1 بادرة م تعاقد، بم على مصلحة الجمارك بطرف م
نه،  بادرة م ر بم ي آخ تعاقد معن ناء  بطرف م ا أث رت له ة ظه ات هام بأیة معلوم

ة   أن مخالف تقاد ب ة لالع بررات قوی ي م ي تعط ة والت طتها العادی يامها  بأنش ق
ر  تعاقد اآلخ رف الم ي الط ي أراض ترتكب ف يرة س ية خط ب أن . جمرآ ویج

ا تحرآات األشخاص والبضائع ووسائط              وب موافاته یتضمن المعلومات المطل
 .النقل بصفة خاصة

ا     -2 اة مصلحة الجمارك بطرف متعاقد     على مصلحة الجم تعاقد مواف رك بطرف م
بادرة منها، بوثائق وتقاریر وسجالت متعلقة            ًا وبم رى ذلك مالئم آخر، عندما ت
نها  تدعيمًا للمعلومات التي تم تقدیمها وفقًا لما ورد                 تمدة م بات أو نسخ مع باإلث

 .أعاله) 1(بالفقرة 
ن              -3 بادرة م تعاقد وبم ها موافاة مصلحة الجمارك على مصلحة الجمارك بطرف م

يها األمر بصورة مباشرة، بأیة معلومات یمكن أن              تعاقد آخر التي یعن بطرف م



 

 35 من  11/ ص       ترجمة وطباعة الجمارك السعودية : اتفاقية نيروبي

ات جمرآية، ال سيما فيما یتعلق  بالوسائل         تعلق بمخالف يما ی ة ف د مساعدة هام تع
 .والطرق المبتكرة تلك المخالفات
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 )2(الملحق 
 راد والتصدیرالمساعدة عند الطلب في احتساب رسوم وضرائب االستي

ا أسباب             -1 تعاقد المساعدة التي توجد لدیه عند طلب مصلحة الجمارك بطرف م
ى مصلحة     بلدها، فيجب عل يرة ب ية خط ة جمرآ وع مخالف تقاد بوق يهة لالع وج
ل   ي بك اعدة أن تواف نها المس وب م ر المطل تعاقد اآلخ رف الم ارك بالط الجم

لي        اب الس ي االحتس اعد ف د تس ي ق تاحة الت ات الم رائب  المعلوم وم وض م لرس
 .االستيراد والتصدیر

یعتبر طرف متعاقد وافيًا بالتزاماته في هذا الخصوص إذا أبلغ بناء على الطلب           -2
زم، من المعلومات أو المستندات                   ه، حسبما یل تاح لدی ا ی ثال، م وعلى سبيل الم

 : التالية
 إلى الفواتير التجاریة المقدمة: فيما یتعلق بقيمة البضاعة لألغراض الجمرآية (أ)

ت        واء آان ير، س ك الفوات ور تل تيراد أو ص دیر أو االس بلد التص ارك ب الجم
ال؛           يه الح ا یقتض ب م ارك حس بل الجم ن ق تمدة م ير مع تمدة أو غ مع
والمستندات التي توضح األسعار الحالية للصادرات والواردات؛ صورة  عن 

اریة؛ التصریح عن القيمة عند تصدیر أو استيراد البضاعة؛ الكتالوجات التج      
 قوائم األسعار إلخ المنشورة ببلد التصدیر أو بلد االستيراد؛

نتائج التحليل التي تجریها المختبرات : فيما یتعلق بتبنيد البضاعة في التعریفة    (ب)
ند      نها ع تعریفة؛ ووصف البضاعة المصرح ع ي ال ند البضاعة ف تحدید ب ل

 االستيراد أو التصدیر؛
تعلق بمنشأ البضاعة        (ج) يما ی عن المنشأ عند التصدیر إذا آان ذلك    التصریح   : ف

دیر    د التص ي بل اعة ف ي للبض ع الجمرآ ریح مطلوبًا؛الوض ثل (التص م
ت،    ال المؤق ي، اإلدخ تودع الجمرآ ي المس ن ف ي، التخزی ت الجمرآ الترانزی

 ).   إلخ .. المنطقة الحرة، التداول الحر، التصدیر على أساس رد الرسوم 
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 )3(الملحق 
 )Controls(في إجراءات الرقابة المساعدة عند الطلب 

ناء على طلب من مصلحة الجمارك بطرف متعاقد، تقوم مصلحة الجمارك          ب
 :بطرف متعاقد آخر  بموافاة مصلحة الجمارك تلك بالمعلومات عن المواضيع التالية

لطات    (أ) دم لس يان البضائع المق ع ب ة م مية المقدم تندات الرس دى صحة المس م
 .للمساعدةالجمارك في البلد الطالب 

ا إذا آانت البضاعة المستوردة في أراضي الطرف المتعاقد الطالب قد تم       (ب)  م
وب         تعاقد اآلخر المطل تصدیرها بصورة مشروعة من أراضي الطرف الم

 .منه المساعدة
تعاقد الطالب قد تم                  (ج) ا إذا آانت البضائع المصدرة من أراضي الطرف الم م

تعاقد  اآلخر المطلوب تصدیرها بصورة مشروعة إلى أراضي الطرف الم       
 .منه المساعدة
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 )4(الملحق 
 )Surveillance(المساعدة عند الطلب في إجراء المالحظة 

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

 : ولمدة محددة، على ما یلي 
تادي     (أ) م من محترفي أو مع تقد بشأنهم أنه ن ممن یع تحرآات أشخاص معيني

ات الجمرآية في أراضي الطرف المتعاقد الطالب المساعدة،        ارتكاب المخالف
 ال سيما دخولهم في أو خروجهم من أراضيه؛

ا أبلغت عنها مصلحة الجمارك من الطرف المتعاقد                (ب) نة مم حرآة بضائع معي
زد        ه ی يها االتجار الغير مشروع من أو إلى أراضي       الطالب المساعدة بأن اد ف

 ذلك الطرف المتعاقد؛
يات آبيرة من بضائع مما یدعو إلى          (ج) يها تخزین آم م ف نة التي ت األماآن المعي

ا ستستخدم في استيرادها بصورة غير مشروعة إلى أراضي                 االعتقاد بأنه
 .الطرف المتعاقد  الطالب المساعدة

بات، سفن، طائرات أو غيره     (د) ا من وسائل النقل التي یعتقد بشأنها اعتقادًا مرآ
ا ستستعمل في ارتكاب المخالفات الجمرآية في أراضي الطرف           وًال بأنه معق

 .المتعاقد الطالب المساعدة

 .وعليها موافاة مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد الطالب المساعدة بتقریر عنها
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 )5(الملحق 
  طرف متعاقد آخر عند الطلب إجراء التحریات واإلشعار بالنيابة عن

ارك       -1 لحة الجم وم مص تعاقد ، تق ارك بطرف م لحة الجم ب مص ى طل ناءًا عل ب
بطرف متعاقد آخر، وفي حدود األنظمة واللوائح الساریة المفعول في أراضيه،        
ية خاضعة      ة جمرآ تعلق بمخالف بات ی ى إث ية الحصول عل ریات بغ راء تح بإج

ب المس    رف الطال ي أراضي الط يق ف خاص   للتحق ن أش وال م ذ أق اعدة،مع أخ
اة        م مواف ن ث براء، وم هود أو خ ن ش ة أو م تلك المخالف تعلق ب يما ی ن ف مطلوبي

تحري          ك ال تائج ذل اعدة، بن ب المس تعاقد الطال رف الم ارك بالط لحة الجم مص
 .باإلضافة إلى أیة مستندات وإثبات أخرى

ل     -2 وم مص تعاقد ، تق ارك بطرف م ن مصلحة الجم ب خطي م ل طل ناءًا ع حة ب
تعاقد آخر وفي حدود األنظمة واللوائح الساریة المفعول في           الجمارك بطرف م
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 یدخل في نطاق هذه ا
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 )6(الملحق 
 مثول موظفي الجمارك أمام المحاآم بالخارج

لحة        إن مص ط، ف يان خطي فق كل ب ه بش يه تقدیم ي ف بات ال یكف ان اإلث إذا آ
ناء على                    ا، وب يها، في حدود مقدرته تعاقد آخر تسمح لموظف الجمارك من طرف م

ثول بصفة شهود أو خب           تعاقد، بالم راء في طلب من مصلحة الجمارك من طرف م
ام محكمة في أراضي الطرف المتعاقد الطالب          نة، أم ية معي ة جمرآ موضوع مخالف

 ویجب أن یتضمن طلب المثول على وجه الخصوص نوع القضية وصفة   .المساعدة
وب سماع شهادته       وعلى مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد الذي    . الموظف المطل

ي أ     يود ینبغ يها أي ق ب أن تضع لموظف ك الطل بل ذل ند اإلدالء   یق ا ع تزموا به ن یل
 .بشهادتهم
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 ) 7(الملحق 
 تواجد موظفي الجمارك  من طرف متعاقد بأراضي طرف متعاقد آخر

راء      -1 ة بإج تعاقد القائم ارك بطرف م ن مصلحة الجم ب خطي م ى طل ناءًا عل ب
ة جمرآية معينة، تقوم مصلحة الجمارك بطرف متعاقد آخر       يق في مخالف  -تحق

رى ذلك      بًا    عندما ت  أن تسمح لموظفين معينين خصيصًا من قبل الطرف     - مناس
تعاقد الطالب المساعدة، بمراجعة الدفاتر والسجالت وغيرها من المستندات              الم
أو الوسائط البيانية ذات الصلة الموجودة بمكاتبها وأخذ صور منها أو استخراج 

 .أیة معلومات أو تفاصيل متعلقة بالمخالفة
 

ام      -2 يق األحك أعاله، یجب تقدیم آل مساعدة وتعاون  ) 1( الواردة بالفقرة    عند تطب
يقات   ة التحق اعدة لتسهيل مهم ب المس تعاقد الطال ي الطرف الم ن  لموظف ممكني

 .الخاصة بهم
 
تعاقد، تسمح مصلحة   -3 ارك بطرف م ى طلب خطي من مصلحة الجم ناءًا عل ب

ر      تعاقد آخ رف م ارك بط بًا     -الجم ك مناس رى ذل ندما ت ي اإل - ع دارة  لموظف
الطالبة بالتواجد في أراضي  الطرف المتعاقد المطلوب منه المساعدة وذلك فيما 
یتعلق بالتحقيق في مخالفة جمرآية تخص الطرف المتعاقد الطالب المساعدة، أو 

 .فيما یتعلق بإعداد تقریر رسمي عنها
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 )8(الملحق 

 المشارآة في التحقيقات في الخارج
تعاقد بناءًا على الطلب من طرف متعاقد آخر یقوم موظفو الجمارك بطرف م   

رى           ث ی ر حي تعاقد اآلخ رف الم ي الط ة بأراض يقات الجاری ي التحق ارآة ف بالمش
 .الطرفان المتعاقدان لزوم ذلك
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 ) 9(الملحق 
 )Pooling(تجمــيع المـعلومـــات وإیداعها لدى جهة موحدة 

ن   -1 إبالغ أمي تعاقدة ب راف الم ارك باألط الح الجم وم مص س تق ام المجل  ع
 .بالمعلومات الموضحة الحقًا طالما آانت ذات فائدة دولية

اء وتحدیث فهرست مرآزي  للمعلومات       -2 ن عام المجلس على إنش یعمل األمي
المبلغة إليه من قبل األطراف المتعاقدة، ویستخدم المعلومات الواردة فيه إلعداد     

ثة في الغش الجمرآي             قوم من وقت وی. ملخصات ودراسات عن اتجاهات حدی
ذا الفهرست الستبعاد بيانات منه مما یرى أنها أصبحت غير          راجعة ه آلخر بم

 .مجدیة أو أصبحت قدیمة
ام      -3 ن  ع ى طلب من أمي ناءًا عل تعاقدة، ب وم مصالح الجمارك  باألطراف الم تق

ية وهذا الملحق، بموافاة األمين العام             ام أخرى من االتفاق المجلس وطبقًا  ألحك
زم إلعداد الملخصات والدراسات المشار إليها           بالمعلومات ال   د تل ية التي ق تكميل

 .من هذا الملحق) 2(في الفقرة 
ت     -4 منه الفهرس ا یتض نة مم ات معي يم معلوم س بتعم ام المجل ن ع وم األمي یق

الح      بل مص ن ق ماؤهم م ددة أس ن المح ى اإلدارات أو الموظفي زي عل المرآ
رها ذات فائدة، وأیة ملخصات و الجمارك باألطراف المتعاقدة، في حدود مایعتب  

 .من هذا الملحق) 2(دراسات مشار إليها في الفقرة 
ة معلومات                -5 تعاقدة عند الطلب بأی تزوید األطراف الم وم أمين عام المجلس ب یق

 .أخرى متوفرة لدیه وفقًا لهذا الملحق
یراعي أمين عام المجلس أي قيود قد فرضها الطرف المتعاقد المقدم المعلومات  -6

 . نشرهاعلى 
یحق لطرف متعاقد سبق أن قدم معلومات، أن یطلب حذفها الحقًا من الفهرست       -7

تعاقدة التي تم إبالغها            دى األطراف الم المرآزي أو من السجالت الموجودة ل
 .بها، وأال یستفاد منها الحقًا

 األشخاص: الباب األول 
 التهریب: القسم األول 

 :م معلومات متعلقة بما یليتتضمن اإلشعارات الخاصة بموجب هذا القس -8
 .األشخاص المدانين في النهایة بتهمة التهریب -أ
ية التهریب في                -ب ن في عمل يهم بالتهریب أو الموقوفي األشخاص المشتبه ف

راءات        ُد اإلج تمل بع م تك عار، وإن ل ائم باإلش تعاقد الق رف الم يم الط إقل
 .القانونية، حيث یلزم ذلك

ه إذا ا بار أن ي االعت ى أن یوضع ف تعاقدة عن عل متنعت األطراف الم
ك    ثل ذل ر م ن، لحظ خاص المتورطي اف األش ماء وأوص عار بأس اإلش
ك           ن ذل رغم م ى ال وم عل ا تق ي، فإنه ریعها الوطن ب تش عار بموج اإلش

 .باإلشعار بأآبر قدر ممكن من بيانات البنود الموضحة في هذا الفصل
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بدأ  على ا                 يانات المرسلة باإلشعار من حيث الم لمخالفات تقتصر الب
م بغرامة تزید               ة السجن أو الحك ؤدي إلى عقوب ؤدي أو یمكن أن ت التي ت

 . دوالر أمریكي2000عما یعادل 
 :یجب أن تتضمن على قدر اإلمكان، المعلومات المطلوب موافاتها ما یلي  -9

  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)
 تاریخ ومحل الميالد (ح)
 الجنسية (ط)
 بلد اإلقامة والبالد التي قام بزیارتها خالل االثني عشر شهرًا الماضية (ي)
 الوصف الجسماني (ك)

 الجنس (1)
 الطول (2)
 الوزن (3)
 البنية (4)
 الشعر (5)
 العينان (6)
 لون البشرة (7)
 العالمات المميزة (8)

ة    (ل) ن المخالف رة ع دار   (تفاصيل مختص وع ومق ك ن ي ذل ا ف أ بم ومنش
والظروف ) البضاعة موضوع المخالفة، المصنِّع ، الشاحن، المرسل        

 .التي أدت إلى اآتشافها
 .أو العقوبة المفروضة/نوع ومقدار الجزاء و (م)
ا یتكلمه من لغات أو أي إدانة سابقة           (ن) ا في ذلك م مالحظات أخرى بم

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

 )الشرآات( األشخاص االعتباریون -ب
 االسم (أ)
 العنوان (ب)
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أسماء المسئولين أو الموظفين الرئيسيين الذین اتخذ ضدهم إجراء  (ج)
نظامي  وبياناتهم التعریفية إذا آان ذلك ميسرًا على نحو ما ورد في 

 .من الجزء أ) 1(-)أ(الفقرات 
 ا بينها شرآة متعددة الجنسيات ذات العالقة فيم (د)
 طبيعة العمل الذي یقومون به (ه)
 نوعية المخالفة (و)
) بما في ذلك المصنِّع، والشاحن، المرسل(تفاصيل المخالفة  (ز)

 والظروف التي أدت إلى اآتشافها
 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)

یقوم أمين عام المجلس آقاعدة عامة، بتعميم المعلومات الخاصة باألشخاص  -10
الطبيعيين على دول جنسيتهم و إقامتهم و الدول التي زارها أولئك األشخاص 

 .خالل االثني عشر شهرًا الماضية على األقل
  

 الغش الجمرآي غير التهریب: القسم الثاني

 :ات المرسلة بموجب هذا القسم معلومات عما یليیجب أن تتضمن اإلشعار -11
األشخاص المدانين في النهایة في تهمة الغش الجمرآي غير  (أ)

 .التهریب
ُد           (ب) تمل بع م تك ش، وإن ل ك الغ اب ذل يهم بارتك تبه ف خاص المش األش

 .اإلجراءات القانونية، حيثما یلزم ذلك
ن       تعاقدة ع راف م ت أط ه إذا امتنع بار أن ي االعت ع ف ى أن یوض عل
ك          ثل ذل ناع م ن، المت خاص المتورطي اف األش ماء وأوص عار بأس اإلش
ك     ن ذل رغم م ى ال وم عل ا تق ي، إال أنه ریعها الوطن عار بموجب تش اإلش

 .باإلشعار بأآبر  قدر ممكن من بيانات البنود الموضحة في هذا الفصل
يانات المرسلة باإلشعار من حيث المبدأ  على المخالفات التي            تقتصر الب

ؤدي أو   زید عما            ت رامة ت م بغ ة السجن أو الحك ؤدي إلى عقوب  یمكن أن ت
 . دوالر أمریكي2000یعادل 

 
 :یجب أن تتضمن المعلومات قدر اإلمكان ما یلي  -12
 والعنوان) أو اسم الشرآة(االسم  (أ)
أسماء المسئولين أو الموظفين الرئيسيين في الشرآة وبياناتهم التعریفية  ممن  (ب)

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

 ) إلخ…وغيرهم من الوسطاء
 الموانئ أو األماآن التي صدرت منها البضاعة (ط)
  والظروف التي أدت إلى اآتشافهاتفاصيل مختصرة عن المخالفة (ي)
 مقدار العقوبة والخسارة في اإلیراد 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)
 

 طرق التـهریب وغيرها من أنـواع : الباب الثاني

 التزویر أو التحریف أو التزیيفالغش بما في ذلك 
یجب أن تتضمن اإلشعارات الخاصة بموجب هذا الباب معلومات تتصل بطرق  -13

التهریب وغيرها من أنواع الغش بما في ذلك طرق اإلخفاء والغش بواسطة 
التزویر أو التحریف أو التزیيف في آل الحاالت الهامة ذات االهتمام الدولي 

بالغ عن آل استخدام لطریقة معروفة بالتهریب وعلى األطراف المتعاقدة اإل
وغيرها من الغش، وآذلك الطرق الجدیدة أو الغير معتادة أو الممكنة مما یمكن 

 .. معه اآتشاف االتجاهات الحدیثة في التهریب
 :یجب أن تتضمن قدر اإلمكان المعلومات المطلوب تقدیمها ما یلي  -14

لك الغش بواسطة وصف طرق التهریب وغيرها من الغش بما في ذ (أ)
ووصف وسيلة النقل المستعملة، إذا . التزویر أو التحریف أو التزیيف

، وأیضًا البيانات من )إلخ.. الطراز والمودیل ورقم اللوحة (توفر 
لوحة أو شهادة اعتماد الحاویة أو المرآبة والمعتمد تصميماتها   

م أو وأیضًا معلومات عن أیة مخالفة لألختا. بموجب اتفاقية دولية
البراغي أو أدوات  الغلق أو غيرها من أجزاء بالحاویات أو 

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

 .خارطته، إذا لزم األمر
 وصف البضاعة ذات الصلة (ج)
طبيعة ووصف التزویر أو التحریف أو التزیيف؛ ما استخدمت فيه  (د)

ة أو لوحات المرآبات المزورة أو تلك المستندات أو األختام الجمرآي
 .المزیفة أو المحرفة

 .مالحظات أخرى بما فيها الظروف التي أدت إلى اآتشافها (ه)
 ).بما في ذلك رقم مرجعه(الطرف المتعاقد مقدم المعلومة  (و)
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 السفن المتورطة في التهریب: الباب الثالث 
 

نواع السفن یجب أن تتضمن اإلشعارات طبقًا لهذا الباب معلومات عن جميع أ -15
المتورطة في التهریب إال أنه یجب أن تقتصر من حيث المبدأ على حاالت ذات 

 .اهتمام دولي
.        

  یجب أن تتضمن المعلومات المطلوب تقدیمها، طالما توفرت  وأمكن التزوید  -16
 : بها وفقًا للتشریع الوطني، ما یلي

، (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 آان مختلفًا (د)
 جنسية ربانها والموظفين الرئيسيين، إذا لزم األمر/اسم ومواطنة (ه)
 نوع المخالفة، شامًال وصف البضاعة المضبوطة (و)
غرافية أو رسم بما في ذلك صورته الفوتو(وصف مكان اإلخفاء  (ز)

 ، والمالبسات التي أدت إلى اآتشافه)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، الشرآة الشاحنة، (مالحظات أخرى  (ل)

 ).لسفينة أو القائم بتشغيلها، في عملية التهریب، إلخالشخص المؤجر ل
 ).   بما في ذلك رقم مرجعه ( الطرف المتعاقد مقدم المعلومة  (م)
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 )10(الملحق 
 المساعدة في مكافحة العقاقير المخدرة والمواد النفيسة

توى       (1) ى المس اریة عل راءات الس يق اإلج ق دون تطب ذا الملح ام ه ول أحك ال تح
تنسيق األنشطة بين مختلف السلطات المختصة باتخاذ اإلجراء الوطني المتعلقة ب

ة  واد النفيس درة والم ير المخ تعمال العقاق اءة اس ل . ضد إس وق ب ا ال تع ا أنه آم
1961تعمل على تكملة تنفيذ أحكام االتفاقية الموحدة الخاصة بالمخدرات  لعام        

ام          المواد النفيسة لع ية الخاصة ب طراف المتعاقدة م من قبل األ 1971م، واالتفاق
 .بكلتي االتفاقيتين التي قد قبلت  بهذا الملحق أیضًا

ة    (2) واد النفيس درة والم ير المخ ب العقاق تعلقة بتهری ذا الملحق الم ام ه تنطبق أحك
ية         يات المال ارك، على العمل دود اختصاصات مصالح الجم زم وفي ح ثما یل حي

 .التي تم إجراؤها فيما یتعلق بذلك التهریب أیضًا

 المعلومات بين مصالح الجمارك بمبادرة منهاتبادل 

وم مصالح الجمارك  باألطراف المتعاقدة بمبادرة منها وبدون إبطاء، بإبالغ            (3) تق
ة          ن أی رة، ع ورة مباش نة بص ون معي د تك ي ق رى الت ارك  األخ الح الجم مص

 :معلومات متوفرة تتعلق بما یلي
يها أو المحتملة           (أ) روفة أو المشتبه ف يات المع  بالتسبب –ا یبدو فيم–العمل

 في تهریب العقاقير المخدرة أو المواد النفسية؛ 
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تورطهم في العمليات المشار إليها بالفقرة           (ب) ) أ(األشخاص المعروفين ب
أعاله،  أو األشخاص المشتبه بتورطهم فيها، في حدود ما یمكن تبليغ   
فن      بات والس ي؛  والمرآ ریع الوطن ًا للتش نهم وفق ات ع المعلوم

رات وغ  ي    والطائ تبه ف تعملة أو المش نقل المس ائط ال ن وس يرها م
 .استعمالها في تلك العمليات

درة أو         (ج) ير المخ ب العقاق ي تهری تعملة ف دة مس رق جدی ائط أو ط وس
 .المواد النفيسة

رها أو استعمالها آعقاقير مخدرة أو مواد       (د) تجات التي استجد تطوی المن
 .نفيسة وهي عرضة للتهریب

 )Surveillance(علق بإجراء المالحظة المساعدة عند الطلب فيما یت

ارك         (4) لحة الجم وم مص تعاقد، تق رف م ارك بط لحة الجم ب مص ى طل ناءًا عل ب
ة        ة مالحظ ياتها، بممارس ها وإمكان دود اختصاص ي ح ر وف تعاقد آخ رف م بط

 :خاصة لمدة محددة، على ما یلي 
ي أو      (أ) ن محترف م م أنهم أنه تقد بش ن یع ن مم خاص معيني رآات أش تح

تادي تهریب     العقاقير المخدرة والمواد النفسية في أراضي الطرف       مع
ن   روجهم م ي أو خ م ف يما دخوله اعدة، ال س ب المس تعاقد الطال الم

 أراضيه؛
لحة       (ب) نها مص ت ع ا أبلغ ية مم واد النفس درة والم ير المخ رآة العقاق ح

يها    زداد ف ه ی اعدة بأن ب المس تعاقد الطال رف الم ن الط ارك م الجم
 إلى أراضي ذلك الطرف المتعاقد؛االتجار الغير مشروع من أو 

ير          (ج) ن العقاق يرة م يات آب ن آم يها تخزی م ف ي ت نة الت ن المعي  األماآ
ا ستستخدم في           ا یدعو إلى االعتقاد بأنه واد النفسية مم المخدرة والم

تعاقد     رف الم ي الط ى أراض روعة إل ير مش ورة غ تيرادها بص اس
 .الطالب المساعدة

بات، سفن، طائرات أو غيرها من و        (د) سائل النقل التي یعتقد بشأنها  مرآ
ير المخدرة والمواد            ا ستستعمل في تهریب العقاق وًال بأنه اعتقادًا معق

 .النفسية في أراضي الطرف المتعاقد الطالب المساعدة

وعليها موافاة مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد الطالب المساعدة بتقریر  
 .عنها

 التحریات عند الطلب لصالح طرف متعاقد آخر
ارك       (5) لحة الجم وم مص تعاقد ، تق ارك بطرف م لحة الجم ب مص ى طل ناءًا عل ب

بطرف متعاقد آخر، وفي حدود األنظمة واللوائح الساریة المفعول في أراضيه،        
بإجراء تحریات بغية الحصول على إثبات یتعلق بحالة تهریب العقاقير المخدرة 

يق في أراضي الطرف الطالب                 يد التحق واد النفسية ق المساعدة، مع أخذ أو الم
ك، أو من شهود أو               ة التهریب تل تعلق بحال يما ی وال من أشخاص مطلوبين ف أق
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اة مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد الطالب المساعدة،              م مواف خبراء، ومن ث
 .بنتائج ذلك التحري  باإلضافة إلى أیة مستندات وإثبات أخرى

 المهام التي یقوم بها موظفو الجمارك من دولة عضو
 في أراضي دولة أخرى طرف  متعاقد

لحة   (6) إن مص ط، ف ي فق يان خط كل ب ه بش يه تقدیم ي ف بات ال یكف ان اإلث إذا آ
الجمارك من طرف متعاقد آخر تسمح لموظفيها، في حدود مقدرتها، وبناء على 
طلب من مصلحة الجمارك من طرف متعاقد، بالمثول بصفة شهود أو خبراء             

درة وم  ير مخ ب عقاق ي موضوع تهری ي أراضي  ف ة ف ام محكم ية، أم واد نفس
تعاقد الطالب المساعدة         ویجب أن یتضمن طلب المثول على وجه       .الطرف الم

هادته  ماع ش وب س ف المطل فة الموظ ية وص وع القض وص ن ى . الخص وعل
مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد الذي یقبل ذلك الطلب أن تضع لموظفيها أي 

 .ء بشهادتهمقيود ینبغي أن یلتزموا بها عند اإلدال
لحة      (7) وم مص تعاقد، تق ارك بطرف م ن مصلحة الجم ب خطي م ى طل ناءًا عل ب

تعاقد آخر         بًا وفي حدود صالحيتها     -الجمارك بطرف م رى ذلك مناس  عندما ت
ياتها اعدة،     -وإمكان ب المس تعاقد الطال بل الطرف الم ن ق ن م مح لموظفي  أن تس

نه المس       وب م تعاقد المطل رف الم ي الط ي أراض تواجد ف تعلق  بال يما ی اعدة ف
تمام للطرف    ية ذات االه واد النفس درة والم ير المخ ب العقاق ي تهری تحري ف بال

 ..المتعاقد الطالب المساعدة، أو فيما یتعلق بإعداد التقاریر الرسمية عنها
ن الطرف     (8) ب م ى طل ناء عل تعاقد، ب ارك بطرف م و مصلحة الجم وم موظف یق

تعاقد اآلخر، بالمشارآة في التحقيقات ا        لتي تجري بأراضي الطرف المتعاقد    الم
ة واللوائح                ًا لألنظم ن المتعاقدین وفق ًا لكال الطرفي ا آان ذلك مالئم اآلخر طالم

 .الساریة المفعول في أراضيهما

 )Pooling(تجمــيع المـعلومـــات وإیداعها لدى جهة موحدة 
س   (9) ام المجل ن  ع إبالغ أمي تعاقدة ب راف الم ارك باألط الح الجم وم مص تق

 .علومات الموضحة الحقًا طالما آانت ذات فائدة دوليةبالم
اء وتحدیث فهرست مرآزي  للمعلومات       (10) ن عام المجلس على إنش یعمل األمي

المبلغة إليه من قبل األطراف المتعاقدة، ویستخدم المعلومات الواردة فيه إلعداد     
ثة في تهریب العقاقير المخدرة والمواد             ملخصات ودراسات عن اتجاهات حدی

ذا الفهرست الستبعاد معلومات منه           . لنفسية ا راجعة ه وم من وقت آلخر بم ویق
 .مما یرى أنها أصبحت غير مجدیة أو أصبحت قدیمة

ام      (11) ن  ع ى طلب من أمي ناءًا عل تعاقدة، ب وم مصالح الجمارك  باألطراف الم تق
ية وهذا الملحق، بموافاة األمين العام             ام أخرى من االتفاق المجلس وطبقًا  ألحك

زم إلعداد الملخصات والدراسات المشار إليها             با د تل ية التي ق لمعلومات التكميل
 .من هذا الملحق) 10(في الفقرة 

ت     (12) منه الفهرس ا یتض نة مم ات معي يم معلوم س بتعم ام المجل ن ع وم األمي یق
الح      بل مص ن ق ماؤهم م ددة أس ن المح ى اإلدارات أو الموظفي زي عل المرآ
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تعاقدة، في        حدود ما یعتبرها ذات فائدة، وأیة ملخصات     الجمارك باألطراف الم
 . من هذا الملحق) 10(و دراسات مشار إليها في الفقرة 

 ما لم یسبق أن أشعره الطرف المتعاقد المزود للمعلومة –یقوم أمين عام المجلس (13)
يم  معلومات تتعلق بتهریب العقاقير المخدرة أو المواد   -على خالف ذلك         بتعم

هرست المرآزي لغایة ما یرى تعميمها مفيدًا، على آل من النفيسة الموجودة بالف
اإلدارات والموظفين المحددة أسماؤهم من قبل أعضاء المجلس األخرى  وعلى 
ية      رطة الجنائ ية للش نظمة الدول تحدة، والم األمم الم ة ب زة المختص األجه

تربول ( د سبق  معها في هذا               ) اإلن ية التي  ق وعلى غيرها من المنظمات الدول
خصوص، وذلك باإلضافة إلى أیة مختصرات أو دراسات  قد یقوم بإعدادها           ال

 .من هذا الملحق) 10(هذا الموضوع طبقًا لما ورد بالفقرة 
ة             (14) نه بأی ب م ى طل ناء عل تعاقدة ب راف م تزوید أط س ب ام المجل ن ع وم أمي یق

 معلومات أخرى متوفرة لدیه وفقًا لهذا الملحق 
 

 الفهرست المرآزي
 

 األشخاص: الباب األول 
 بيانات متعلقة – طبقًا لهذا الجزء من الفهرست المرآزي    –تتضمن اإلشعارات      (15)

 :بما یلي
 .األشخاص المدانين في النهایة بتهمة التهریب (أ)
األشخاص المشتبه فيهم بالتهریب أو الموقوفين في عملية التهریب في  (ب)

م تكتمل بعُد اإلجر         ائم باإلشعار، وإن ل تعاقد الق يم الطرف الم اءات إقل
 القانونية، حيث یلزم ذلك، 

ه إذا امتنعت األطراف المتعاقدة عن اإلشعار            بار أن على أن یوضع في االعت
بأسماء وأوصاف األشخاص المتورطين، لحظر مثل ذلك اإلشعار بموجب تشریعها        
ا تقوم على الرغم من ذلك باإلشعار بأآبر قدر ممكن من بيانات البنود         ي، فإنه الوطن

 .ذا الجزء من لفهرست المرآزيالموضحة في ه

 :یجب أن یتضمن اإلشعار، قدر اإلمكان، ما یلي  (16)
 أسم العائلة (أ)
 االسم األول (ب)
 )إن وجد(االسم قبل الزواج  (ج)
 اسم الشهرة (د)
 الوظيفة (ه)
 العنوان الحالي  (و)
 تاریخ ومحل الميالد (ز)
 الجنسية/ المواطنة  (ح)
 لماضيةبلد اإلقامة والبالد التي قام بزیارتها خالل اإلثني عشر شهرًا ا (ط)
 .نوع ورقم الوثائق الثبوتية بما في ذلك بلد وتاریخ إصدارها (ي)
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 :الوصف الجسماني (ك)
 الشعر) 5(   الجنس) 1(
 العينان) 6(   الطول) 2(
 لون البشرة) 7(   الوزن) 3(
 العالمات والخصائص المميزة) 8(   البنية) 4(

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

 .التي أدت إلى اآتشافها
 أو العقوبة المفروضة/طبيعة ومقدار الجزاء و (م)
ا في ذلك ما یتكلمه من لغات          (ن) وأي إدانة سابقة، . مالحظات أخرى بم

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

و  (17) اعدة عامة بتعميم المعلومات الخاصة بالجزء األول              یق م أمين عام المجلس آق
ل على دول جنسيته                 مواطنته أو إقامته  أو / من الفهرست المرآزي على األق
 .الدول التي قد زارها خالل اإلثني عشر شهرًا الماضية

 الفهرست المرآزي

 طرق التهریب: الباب الثاني 
 

اصة بموجب هذا الباب من الفهرست المرآزي یجب أن تتضمن اإلشعارات الخ (18)
ير المخدرة والمواد النفسية، بما في ذلك             معلومات تتصل بطرق تهریب العقاق

تمام الدولي               اء، في آل الحاالت الهامة ذات االه وعلى األطراف . طرق اإلخف
ب، وآذلك الطرق           روفة بالتهری تعاقدة اإلبالغ عن آل استخدام لطریقة مع الم

دة أو ا    ا یمكن معه اآتشاف االتجاهات الحدیثة        الجدی نة مم تادة أو الممك ير مع لغ
 . في التهریب

 :یجب أن تتضمن قدر اإلمكان المعلومات المطلوب تقدیمها ما یلي  (19)
ووصف وسيلة النقل المستعملة، إذا توفر . وصف طرق التهریب (أ)

، وأیضًا البيانات من لوحة أو )إلخ.. الطراز والمودیل ورقم اللوحة (
دة اعتماد الحاویة أو المرآبة والمعتمد تصميماتها  بموجب اتفاقية شها

دولية، ومعلومات عن أیة مخالفة لألختام أو البراغي أو أدوات  الغلق 
 .أو غيرها من أجزاء بالحاویات أو المرآبات

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

 الفهرست المرآزي
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 السفن المتورطة في التهریب: الباب الثالث 
فن      (20) ن الس ات ع باب معلوم ذا ال بقًا له لة ط عارات المرس یجب أن تتضمن اإلش

تورطت في عملية تهریب المخدرات والمواد النفيسة، على     بجميع أنواعها التي    
بدأ أن تقتصر تلك المعلومات على الحاالت التي تعتبر            ه ینبغي من حيث الم أن

 .ذات اهتمام دولي
یجب أن تتضمن المعلومات المطلوب تقدیمها، طالما توفرت  وأمكن التزوید  -17

 : بها وفقًا للتشریع الوطني، ما یلي

، (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 آان مختلفًا (د)
 جنسية ربانها والموظفين الرئيسيين، إذا لزم األمر/ اسم ومواطنة  (ه)
 نوع المخالفة، شامًال وصف البضاعة المضبوطة (و)
بما في ذلك صورته الفوتوغرافية أو رسم ( مكان اإلخفاء وصف (ز)

 ، والمالبسات التي أدت إلى اآتشافه)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، الشرآة الشاحنة، عدد حاالت تورط نفس ا(مالحظات أخرى  (ل)

 ).الشخص المؤجر للسفينة أو القائم بتشغيلها، في عملية التهریب، إلخ
 ).بما في ذلك رقم مرجعه ( الطرف المتعاقد مقدم المعلومة  (م)
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 )11(الملحق 
 المساعدة في مكافحة تهریب التحف الفنية 
 والقطع األثریة وغيرها من المقـتنيات الثقافـية

ذ   (1) ام ه بق أحك ن        تنط يرها م ریة وغ ع األث ية والقط تحف الفن ى ال ق عل ا الملح
بة   ي بالنس ي أو علمان ى أساس دین ية عل بر ذات أهم ي تعت ية الت يات الثقاف المقتن
لآلثار، لما قبل التاریخ، التاریخ، األدب، الفنون أو العلوم ضمن مفهوم الفقرات       

ص بحظر أو منع من اتفاقية اليونسكو فيما یخت  ) 1(من المادة    ) ك(إلى   ) أ(من   
االستيراد أو التصدیر غير المشروعين أو نقل الملكية غير المشروع للمقتنيات     

ية   اریس، (الثقاف ام 14ب بر ع ية  ) م1970 نوفم تحف الفن ك ال ت تل ا آان طالم
ية عرضة للتهریب               يات الثقاف ریة وغيرها من المقتن وال تمنع تلك  . والقطع األث

ية مع          تعاون الوطن ير ال ام تداب ة التراث الثقافي  األحك ية  لحمای .  اإلدارات الوطن
ية      ام اتفاق يذ أحك ة لتنف ام مكمل ك األحك بر تل ي، تعت ال الجمرآ بة للمج وبالنس

 .اليونسكو من قبل أطرافها المتعاقدة التي قد قبلت هذا الملحق أیضًا
تنطبق أحكام هذا الملحق المتعلقة بتهریب التحف الفنية والقطع األثریة وغيرها    (2)

ية     من ال   يات الثقاف زم وفي حدود اختصاص مصالح الجمارك           –مقتن ثما یل  - حي
 .على العمليات المالية المتخذة فيما یتعلق بذلك التهریب أیضًا

 تبادل المعلومات بين المصالح الجمرآية بمبادرة منها 

وم مصالح الجمارك  باألطراف المتعاقدة بمبادرة منها وبدون إبطاء، بإبالغ            (3) تق
ا  الح الجم ة       مص ن أی رة، ع ورة مباش نة بص ون معي د تك ي ق رى الت رك  األخ

 :معلومات متوفرة تتعلق بما یلي

يها أو المحتملة           (أ) روفة أو المشتبه ف يات المع  بالتسبب – فيما یبدو–العمل
يات    ن المقتن يرها م ریة وغ ع األث ية والقط تحف الفن ب ال ي تهری ف

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

أعاله،  أو األشخاص المشتبه بتورطهم فيها، في حدود ما یمكن تبليغ   
فن      بات والس ي؛  والمرآ ریع الوطن ًا للتش نهم وفق ات ع المعلوم
ي      تبه ف تعملة أو المش نقل المس ائط ال ن وس يرها م رات وغ والطائ

 .استعمالها في تلك العمليات
ي ته   (ج) تعملة ف دة مس رق جدی ائط أو ط ع   وس ية والقط تحف الفن ب ال ری

 .األثریة وغيرها من المقتنيات الثقافية

 )Surveillance(المساعدة عند الطلب فيما یتعلق بإجراء المالحظة 
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ارك         (4) لحة الجم وم مص تعاقد، تق رف م ارك بط لحة الجم ب مص ى طل ناءًا عل ب
ة        ة مالحظ ياتها، بممارس ها وإمكان دود اختصاص ي ح ر وف تعاقد آخ رف م بط

 :محددة، على ما یلي خاصة لمدة 
ي أو      (أ) ن محترف م م أنهم أنه تقد بش ن یع ن مم خاص معيني رآات أش تح

ریة وغيرها من المقتنيات              ية والقطع األث تحف الفن تادي تهریب ال مع
يما    اعدة، ال س ب المس تعاقد الطال رف الم ي الط ي أراض ية ف الثقاف

 دخولهم في أو خروجهم من أراضيه؛
ة وغيرها من المقتنيات الثقافية مما   حرآة التحف الفنية والقطع األثری      (ب)

أبلغت عنها مصلحة الجمارك من الطرف المتعاقد الطالب المساعدة              
رف         ك الط ن أراضي ذل روع م ير مش ار الغ يها االتج زداد ف ه ی بأن

 المتعاقد؛
بات، سفن، طائرات أو غيرها من وسائل النقل التي یعتقد بشأنها          (ج) مرآ

هریب التحف الفنية والقطع األثریة اعتقادًا معقوًال بأنها ستستعمل في ت
تعاقد الطالب          ية من أراضي الطرف الم يات الثقاف وغيرها من المقتن

 .المساعدة

وعليها موافاة مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد الطالب المساعدة بتقریر  
 .عنها

 

 التحریات عند الطلب لحساب طرف آخر متعاقد

تعا    (5) ارك بطرف م لحة الجم ب مص ى طل ناءًا عل ارك  ب لحة الجم وم مص قد ، تق
بطرف متعاقد آخر، وفي حدود األنظمة واللوائح الساریة المفعول في أراضيه،        
تحف الفنية               ة تهریب ال تعلق بحال بات ی ية الحصول على إث بإجراء تحریات بغ
يات الثقافية قيد التحقيق في أراضي الطرف             ریة وغيرها من المقتن والقطع األث

ذ     ع أخ اعدة، م ب المس ة      الطال تعلق بحال يما ی ن ف خاص مطلوبي ن أش وال م أق
ارك   لحة الجم اة مص م مواف ن ث براء، وم هود أو خ ن ش ك، أو م ب تل التهری
ة       ى أی افة إل تحري  باإلض ك ال تائج ذل اعدة، بن ب المس تعاقد الطال بالطرف الم

 .مستندات وإثبات أخرى

 المهام التي یقوم بها موظفو الجمارك من دولة عضو

 ى طرف  متعاقدفي أراضي دولة أخر

لحة   (6) إن مص ط، ف ي فق يان خط كل ب ه بش يه تقدیم ي ف بات ال یكف ان اإلث إذا آ
الجمارك من طرف متعاقد آخر تسمح لموظفيها، في حدود مقدرتها، وبناء على 
طلب من مصلحة الجمارك من طرف متعاقد، بالمثول بصفة شهود أو خبراء             

، ها من المقتنيات الثقافيةالتحف الفنية والقطع األثریة وغيرفي موضوع تهریب 
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ام محكمة في أراضي الطرف المتعاقد الطالب المساعدة          ویجب أن یتضمن .أم
وب      فة الموظف المطل وع القضية وص ه الخصوص ن ى وج ثول عل ب الم طل

وعلى مصلحة الجمارك بالطرف المتعاقد الذي یقبل ذلك الطلب     . سماع شهادته  
 .ا بها عند اإلدالء بشهادتهمأن تضع لموظفيها أي قيود ینبغي أن یلتزمو

لحة      (7) وم مص تعاقد، تق ارك بطرف م ن مصلحة الجم ب خطي م ى طل ناءًا عل ب
تعاقد آخر         بًا وفي حدود صالحيتها     -الجمارك بطرف م رى ذلك مناس  عندما ت

ياتها اعدة،     -وإمكان ب المس تعاقد الطال بل الطرف الم ن ق ن م مح لموظفي  أن تس
تعاقد ا     رف الم ي الط ي أراض تواجد ف تعلق    بال يما ی اعدة ف نه المس وب م لمطل

تحري في تهریب التحف الفنية والقطع األثریة وغيرها من المقتنيات الثقافية      بال
تعاقد الطالب المساعدة، أو فيما یتعلق بإعداد التقاریر        تمام للطرف الم ذات االه

 ..الرسمية عنها
ن الطرف     (8) ب م ى طل ناء عل تعاقد، ب ارك بطرف م و مصلحة الجم وم موظف یق

تعاقد اآلخر، بالمشارآة في التحقيقات التي تجري بأراضي الطرف المتعاقد            ا لم
ة واللوائح                ًا لألنظم ن المتعاقدین وفق ًا لكال الطرفي ا آان ذلك مالئم اآلخر طالم

 .الساریة المفعول في أراضيهما

 )Pooling(تجمــيع المـعلومـــات وإیداعها لدى جهة موحدة 

راف (9) ارك باألط الح الجم وم مص س  تق ام المجل ن  ع إبالغ أمي تعاقدة ب  الم
 .بالمعلومات الموضحة الحقًا طالما آانت ذات فائدة دولية

اء وتحدیث فهرست مرآزي  للمعلومات       (10) ن عام المجلس على إنش یعمل األمي
المبلغة إليه من قبل األطراف المتعاقدة، ویستخدم المعلومات الواردة فيه إلعداد     

ات حد   ن اتجاه ات ع ع     ملخصات ودراس ية والقط تحف الفن ب ال ي تهری ثة ف ی
ية   يات الثقاف ن المقتن يرها م ریة وغ ذا   . األث راجعة ه ر بم ت آلخ ن وق وم م ویق

الفهرست الستبعاد معلومات منه مما یرى أنها أصبحت غير مجدیة أو أصبحت 
 .قدیمة

ام      (11) ن  ع ى طلب من أمي ناءًا عل تعاقدة، ب وم مصالح الجمارك  باألطراف الم تق
ية وهذا الملحق، بموافاة األمين العام         المجلس وطبقاً    ام أخرى من االتفاق   ألحك

زم إلعداد الملخصات والدراسات المشار إليها              د تل ية التي ق بالمعلومات التكميل
 .من هذا الملحق) 10(في الفقرة 

ت     (12) منه الفهرس ا یتض نة مم ات معي يم معلوم س بتعم ام المجل ن ع وم األمي یق
ى اإلدارات أو الموظ  زي عل الح    المرآ بل مص ن ق ماؤهم م ددة أس ن المح في

تعاقدة، في حدود ما یعتبرها ذات فائدة، وأیة ملخصات            الجمارك باألطراف الم
 . من هذا الملحق) 10(و دراسات مشار إليها في الفقرة 
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 ما لم یسبق أن أشعره الطرف المتعاقد المزود للمعلومة –یقوم أمين عام المجلس (13)
ت تتعلق بتهریب التحف الفنية والقطع األثریة  بتعميم  معلوما-على خالف ذلك 

رى      ا ی ة م زي لغای ودة بالفهرست المرآ ية الموج يات الثقاف ن المقتن يرها م وغ
بل     ن ق ماؤهم م ددة أس ن المح ن اإلدارات والموظفي ل م ى آ يدًا، عل يمها مف تعم
زة المختصة باألمم المتحدة، والمنظمة           أعضاء المجلس األخرى  وعلى األجه

ية لل   ية     الدول تربول (شرطة الجنائ وعلى غيرها من المنظمات الدولية التي        ) اإلن
ة مختصرات أو       ى أی افة إل ك باإلض ذا الخصوص، وذل ي ه ا ف بق  معه د س ق

ذا الموضوع طبقًا لما ورد بالفقرة                ا ه وم بإعداده د یق من هذا ) 10(دراسات  ق
 .الملحق

ى طل          (14) ناء عل تعاقدة ب راف م تزوید أط س ب ام المجل ن ع وم أمي ة  یق نه بأی ب م
 .معلومات أخرى متوفرة لدیه وفقًا لهذا الملحق

 
 الفهرست المرآزي

 األشخاص: الباب األول 

 بيانات متعلقة – طبقًا لهذا الجزء من الفهرست المرآزي    –تتضمن اإلشعارات      (15)
 :بما یلي

 .األشخاص المدانين في النهایة بتهمة التهریب (أ)
ين في عملية التهریب في األشخاص المشتبه فيهم بالتهریب أو الموقوف (ب)

م تكتمل بعُد اإلجراءات          ائم باإلشعار، وإن ل تعاقد الق يم الطرف الم إقل
 القانونية، حيث یلزم ذلك، 

ه إذا امتنعت األطراف المتعاقدة عن اإلشعار            بار أن على أن یوضع في االعت
بأسماء وأوصاف األشخاص المتورطين، لحظر مثل ذلك اإلشعار بموجب تشریعها        

ا تقوم على الرغم من ذلك باإلشعار بأآبر قدر ممكن من بيانات البنود       الوطن  ي، فإنه
 .الموضحة في هذا الجزء من لفهرست المرآزي

 :یجب أن یتضمن اإلشعار، قدر اإلمكان، ما یلي  (16)
 أسم العائلة (أ)
 االسم األول (ب)
 )إن وجد(االسم قبل الزواج  (ج)
 اسم الشهرة (د)
 الوظيفة (ه)
 العنوان الحالي  (و)
 الدتاریخ ومحل المي (ز)
 الجنسية/ المواطنة  (ح)
 بلد اإلقامة والبالد التي قام بزیارتها خالل اإلثني عشر شهرًا الماضية (ط)
 .نوع ورقم الوثائق الثبوتية بما في ذلك بلد وتاریخ إصدارها (ي)
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 :الوصف الجسماني (ك)
 الشعر) 5(   الجنس) 1(
 العينان) 6(   الطول) 2(
 لون البشرة) 7(   الوزن) 3(
 عالمات والخصائص المميزةال) 8(   البنية) 4(

بما في ذلك نوع ومقدار ومصدر  ( تفصيالت مختصرة عن المخالفة        (ل)
ة، المصنع، الشاحن، المرسل       والظروف ) البضاعة موضوع المخالف

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

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

اعدة عامة بتعميم المعلومات الخاصة بالجزء األول                (17) وم أمين عام المجلس آق یق
ل على دول جنسيته                 مواطنته أو إقامته  أو / من الفهرست المرآزي على األق

 .هرًا الماضيةالدول التي قد زارها خالل اإلثني عشر ش

 الفهرست المرآزي
 طرق التهریب: الباب الثاني 

یجب أن تتضمن اإلشعارات الخاصة بموجب هذا الباب من الفهرست المرآزي  (18)
ن           يرها م ریة وغ ع األث ية والقط تحف الفن ب ال رق تهری ل بط ات تتص معلوم
ة ذات       االت الهام ل الح ي آ اء، ف رق اإلخف ك ط ي ذل ا ف ية، بم يات الثقاف المقتن

ياال تمام الدول ریقة  . ه تخدام لط ل اس الغ عن آ تعاقدة اإلب ى األطراف الم وعل
ب، وآذلك الطرق الجدیدة أو الغير معتادة أو الممكنة مما یمكن     روفة بالتهری مع

 . معه اآتشاف االتجاهات الحدیثة في التهریب

 :یجب أن تتضمن قدر اإلمكان المعلومات المطلوب تقدیمها ما یلي  (19)
ووصف وسيلة النقل المستعملة، إذا توفر . وصف طرق التهریب (أ)

، وأیضًا البيانات من لوحة أو )إلخ.. الطراز والمودیل ورقم اللوحة (
شهادة اعتماد الحاویة أو المرآبة والمعتمد تصميماتها  بموجب اتفاقية 
دولية، ومعلومات عن أیة مخالفة لألختام أو البراغي أو أدوات  الغلق 

 .حاویات أو المرآباتأو غيرها من أجزاء بال
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 اآتشافها (د)

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