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 الدورة العاشرة 
 ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني١١ – ٧

 قرار

 تعديالت لسياسة منظمة حظر األسلحة الكيميائية فيما يتعلق بالسرية

 طراف،إن مؤتمر الدول األ

") السياسة المتعلقة بالسرية " ("سياسة المنظمة فيما يتعلق بالسرية   " بقراره الذي اعتمد بمقتضاه رإذ يذآِّ
 مارس / آذار٢٠ المؤرخ بـCorr.1 وتصويبها ١٩٩٧مايو /أيار ١٦ المؤرخة بـ C-I/DEC.13الوثيقة (

 ؛)٢٠٠٠

تقضي بأن يحيل     " ياسة المتعلقة بالسرية    الس" من الجزء الحادي عشر من    ١ بأن الفقرة   أيضا ريذآِّوإذ 
، أية تعديالت َيقترح إدخالها عليها إلى المؤتمر    ")المجلس ("س التنفيذي  المجلالمدير العام، عن طريق 

 لكي ينظر فيها ويقّرها وفقا لنظامه الداخلي؛       

زعات المتصلة     بأن المجلس طـَلب في حالة خاصة أن تقوم اللجنة المعنية بتسوية المنا       آذلك ريذآِّوإذ 
وبإسداء المشورة إلى المدير العام بشأن   " السياسة المتعلقة بالسرية   "بمراجعة ") لجنة السرية ("بالسرية 

،  ٢٠٠٠فبراير / شباط١٨ المؤرخة بـ EC-XVIII/2 من الوثيقة ٤البند (اإلجراءات ذات الصلة   
 ؛)٢٠٠٠مارس  / آذار٣ المؤرخ بـCorr.1وتصويبها 

السياسة   "نة السرية في دورتها الخاصة قدمت عدة توصيات فيما يخص تعديالت       بأن لجوإذ يأخذ علما
 ؛)٢٠٠١يناير  / آانون الثاني ٣١ المؤرخة بـ CC-V/1الوثيقة  " (المتعلقة بالسرية  

التي أعدت   " السياسة المتعلقة بالسرية  " بأن لجنة السرية، إذ وافقت على أن تعديالت    وإذ يأخذ علما أيضا
بعد الدورة الخاصة تتماشى مع التوصيات اآلنفة الذآر، أوصت بأن يقوم     ") األمانة ("ية نصها األمانة الفن 

 CC-V/2(المدير العام بإحالة هذه التعديالت، عن طريق المجلس، إلى المؤتمر لكي ينظر فيها ويقّرها             
 ؛)٢٠٠٣ أآتوبر/تشرين األول ٧بتاريخ 

ي هذا الشأن خالل اجتماعه الخامس والعشرين       بالتوصية الصادرة عن المجلس ف  وإذ يأخذ علمًا آذلك
)EC-M-25/DEC.3 ؛)٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٩ بتاريخ 

 .الملحقة بهذا القرار  " السياسة المتعلقة بالسرية   " تعديالت يعتمد

 "سياسة المنظمة فيما يتعلق بالسرية      "تعديالت لـ: الملحق 
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 الملحق
 

 ١"ريةسياسة المنظمة فيما يتعلق بالس"تعديالت لـ
  المرجع النص السابق النص الجديد

ق هذه المبادئ عند وضع جميع  وتطبَّ
اول نة بتقلعلة المتفصَّماإلجراءات ال

المعلومات السرية، بما في ذلك اإلجراءات  
دليل " و"آتيب التفتيش" الواردة في 
على و ."دليل إجراءات السرية "و "اإلعالنات

عملية د اإلجراءات ال أساس هذه المبادئ تحدَّ  
 إدارية يصدرها المدير  تعاميماألخرى في 

 المبادئ الواردة في هذا الجزء  تسريو. العام
التي تنفذ في إطار  المنظمة أنشطةعلى جميع 

 على، وتها أجهزفي سائروالمنظمة أمانة 
ويتعيَّن على . ها مع الدول األطرافتتعامال

الدول األطراف التي تتلقى معلومات سرية   
 تحمي هذه المعلومات وفقا  من المنظمة أن 

 من المادة  ٦لاللتزامات الواردة في الفقرة  
 ها من مرفق٤والفقرة من االتفاقية السابعة 

 ينبغي للدول   وعليه فإنه. المتعلق بالسرية
الوسائل المناسبة إنشاء أو تكييف األطراف 

 وحماية المعلومات السرية الخاصة لتناول
 .المبادئهذه مع  يتماشىبالمنظمة على نحو 

وتطبق هذه المبادئ عند وضع جميع  
اإلجراءات التفصيلية المتصلة بتداول   
المعلومات السرية، بما في ذلك اإلجراءات  
التي يتضمنها آتيب التفتيش ودليل   
اإلعالنات، ونظام إدارة المعلومات، التي  
تصدرها المنظمة وتحدد اإلجراءات العملية 
األخرى على أساس هذه المبادئ في  

. عميمات إدارية يصدرها المدير العامت
وتطبق المبادئ الواردة في هذا الجزء على  
جميع عمليات المنظمة، داخل األمانة  
وغيرها من أجهزة المنظمة، وفي تعاملها  

ويتعيَّن على الدول    . مع الدول األطراف  
األطراف التي تتلقى معلومات سرية من 
المنظمة أن تحمي هذه المعلومات وفقا 

 من المادة   ٦تزامات الواردة في الفقرة   لالل
 من المرفق المتعلق ٤السابعة والفقرة  

وعلى ذلك ينبغي للدول األطراف  . بالسرية
أن تضع أو تتخذ الوسائل المناسبة لتداول  
وحماية المعلومات السرية الخاصة  

 .بالمنظمة على نحو يتسق وهذه المبادئ 

  :الجزء السادس

 ٢-١الفقرة الفرعية 

١ 

 هااولنوتالمعلومات توزيع  ارة إجراءاتإد
 مكتب السرية واألمن يكلف المدير العام

إدارة تنفيذ األحكام  باإلشراف العام على 
ويجوز للمدير العام أن  . السريةالمتعلقة ب

مكتب السرية واألمن رئيس إلى ض يفوِّ
يبقى المدير و. أمورا معيَّنة متصلة بالسرية

 إدارة التوزيع وإجراءات التداول
 ٢يجب أن يعهد إلى وحدة مناسبة في األمانة
. باإلشراف العام على تنفيذ أحكام السرية

ويجوز للمدير العام أن يفوض تحديدا رئيس  
هذه الوحدة في ممارسة بعض السلطات    

وتتحدد الهوية المعينة . المتعلقة بالسرية

  :الجزء السادس

 ٧-٢الفقرة الفرعية 

٢ 

                                                 
 ".النص الجديد "إن التعديالت ترد مشدَّدا عليها بخط تحتها في العمود المعنون  ١
 .من المرفق المتعلق بالسرية ) ب(٢الفقرة الفرعية  ٢
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تخطيط العام   لهذه الوحدة على أساس ال    .ون السريةالعام المسؤول األعلى عن شؤ 
لألمانة، ولكن يشار إليها ألغراض هذه 

 .٣"وحدة السرية المعينة "الوثيقة باسم 

 اإلشراف على مكتب السرية واألمنتولى يو
 .اول هذهن إلجراءات التالمعتادالتنفيذ 

وتتولى وحدة السرية المعينة اإلشراف على   
 .جراءات التداول هذه التنفيذ الروتيني إل

  :الجزء السادس

 ٨-٢الفقرة الفرعية 

٣ 

وعندما تتلقى المنظمة معلومات من أي من 
دة   التزامات محدَّتترتب عليهاهذه المصادر،  

على النحو  اول هذه المعلومات نبحماية وت
 يجب على من يكون  بوجه خاصو. المناسب
من تصدر   أو  المعنية للمعلومات أول متلق

ما تنطوي   أن يكفل آونالمعلومات   هذه عنه 
بوضوح وآونها  ادمحدَّعليه من بيانات سرية 

حيح، وذلك بالتشاور قد ُصنفت التصنيف الص
.  عند اللزوممكتب السرية واألمنمع 

المعلومات تصنـَّف  يتعيَّن أن وآقاعدة عامة
 التي يقوم موظفو األمانة بتجميعها أو ،السرية

علومات سرية  مباالستناد إلى استخالصها
التصنيف في فئة  ، من الدول األطراف  واردة
 آحد  المعنية لها الدولة الطرف ا حددتهالتي

 حساسية خـُفضت درجةأدنى، إال إذا  
الدولة الطرف أو   هذه المعلومات بموافقة  

ويتعيَّن . درجة حساسية أعلى حدِّدت لها
 أو  المدير العامموافقة الحصول على  

على أي خروج نبه الموظف المفوَّض من جا 
 وقد فوَّض المدير العام في .ه القاعدة على هذ

 .هذا الصدد رئيس مكتب السرية واألمن 

وعندما تتلقى المنظمة المعلومات من أي  
من هذه المصادر، فإنها تتحمل التزامات 
محددة تتعلق بحماية وتداول هذه المعلومات    

وبوجه خاص فإن المتلقي . على نحو سليم
ومات أو مصدر هذه    األصلي للمعل 

المعلومات يكون ملزما بضمان أن يكون 
محتوى السرية محددا تحديدا واضحا وأن    
يكون تصنيفها هو التصنيف الصحيح، 
وذلك بالتشاور عند اللزوم مع وحدة السرية    

وبوجه عام فإن المعلومات السرية . المعينة
التي يقوم موظفو األمانة بتجميعها أو 

التي يعتمدون فيها على استنباطها بالتأليف و
معلومات سرية نابعة من الدول األطراف  
يتعيَّن أن تحمل آحد أدنى التصنيف الذي 
حددته لها الدولة الطرف، إال إذا تم تخفيض  
مستوى حساسية المعلومات بموافقة الدولة    
الطرف التي نبعت منها المعلومات أو تقرر 

ويتعيَّن أن يوافق مفوض . رفع هذا المستوى 
مدير العام في وحدة السرية المعينة على  ال

 .أي خروج على هذه القاعدة 

  :الجزء السادس

 ٣-٣الفقرة الفرعية 

٤ 

 غير الموظفين في المنظمة، ،األشخاص )ب(
 على معلومات طالعالاب المرخـَّص لهم

  وفقا ألحكام الفقرتين الفرعيتينسرية
من  من هذا الجزء، مثل ١٣-٢ و١٢-٢

 الخبراء أو  لك من يرخـَّص لهم بذ

األشخاص الذين ليسوا من الموظفين    )ب(
الدائمين ومنحوا حق اإلطالع وفقا    

 ١٢-٢ألحكام الفقرتين الفرعيتين 
 من هذا الجزء، مثل الخبراء ١٣-٢و

ات المرخـَّص لهم أو موظفي المختبر

  :الجزء السادس

٩-٣الفقرة الفرعية 
 )ب(

٥ 

                                                                                                                                                                  
لهذه الوحدة، يتم استبدال    دة عندما يتم التوصل، خالل عملية تخطيط هيكل األمانة الفنية للمنظمة، إلى قرار بشأن الهوية المحدَّ  ٣

 .اسمها هنا وفي آل أجزاء هذه السياسة وفقا لما يتقرر  
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 أو العاملين في الخبراء االستشاريين
المرتبطين بصفة  ،نةالمختبرات المعيَّ 

باتفاقات للسرية؛ وفي هذه الحالة فردية 
 المعلومات التي مقدارظل يأن يتعيَّن 

وأن كشف عنها عند الحد األدنى،  ُي
توفـَّر المعلومات المعنية على أساس 

لى أن ع الحاجة إلى االطالع عليها، 
المهمة التي   لتيسيراآافيذلك كون ي

 على المعلومات  طالعالاب ُرخِّص
 المعنية من أجل تنفيذها؛

المعينة المرخـَّص لهم الذين يرتبطون 
آأفراد باتفاقات للسرية؛ وفي هذه  
الحالة ينبغي أن تظل آمية المعلومات  
التي يكشف عنها عند الحد األدنى،  
على أن تكون آافية لتيسير المهمة  

 التي منح حق اإلطالع من أجلها؛

شرف ي إدارية، تعاميمام  العالمدير ويصدر 
  فيهاد على تنفيذها، تحدَّ واألمن السريةمكتب

اول الفئات  ن لتالمفصلةاإلجراءات العملية 
 حماية ضمان ، بغيةالمادية وسائط الالتالية من 

التي تنطوي عليها آل من المعلومات السرية  
 هااولن جميع عمليات تهذه الوسائط أثناء   

 :هاوتخزين

م تعميمات إدارية، ويصدر األمين العا
تشرف وحدة السرية المعينة على تنفيذها،  
تحدد اإلجراءات العملية التفصيلية لتداول    
الفئات التالية من الوسائط المادية بما يكفل  
حماية المعلومات السرية التي تحملها خالل 

 :جميع عمليات التداول والتخزين  

  :الجزء السادس

١٠-٣الفقرة الفرعية 
٦ 

  المعلومات السرية علىماتعالالوضع 

وضع عالمات واضحة على جميع  يتعيَّن 
تخزين المعلومات وفقا  الوثائق ووسائط 

تعميم ذات الصلة التي تبيَّن في للتعليمات 
شرف على يإداري يصدره المدير العام و 

 لضمان ، وذلك  واألمن السريةمكتبتنفيذه 
 المنظمةالخاصة بلمعلومات السرية  ااول نت

 .سليمعلى نحو 

 وضع عالمات المعلومات السرية

لكفالة التداول السليم للمعلومات السرية 
بالمنظمة يتعيَّن وضع عالمات واضحة 

على جميع الوثائق ووسائط تخزين 
المعلومات وفقا للتعليمات الخاصة بوضع 

العالمات التي يحددها تعميم إداري يصدره 
المدير العام وتشرف على تنفيذها وحدة 

 .المعينةالسرية 

  :الجزء السادس

 ١-٤الفقرة الفرعية 

٧ 

ويجب أن توضع عالمة واضحة على آل   
 األعلى المسندة   الحساسيةلدرجةوفقا  وثيقة

تطبيق مبدأ وضع يجوز و. إلى مضمونها
 في  الوثيقة)فقرات( أجزاء إزاءالعالمات 

الحاالت التي قد يؤدي فيها ذلك فيما بعد إلى 
أجزاء من الوثيقة تسهيل إصدار أو توزيع 

تكون أقل حساسية، بحيث تعطى إشارات  
حساسية المعيَّنة ل بحسب الدرجاتتصنيف 

 توضع بوضوح على  أجزاء الوثيقة، على أن 

ويجب أن توضع عالمة واضحة على آل 
وثيقة وفقا ألعلى مستوى من الحساسية  

وفي . بالنسبة للمادة التي تحتوي عليها
حاالت التي قد يؤدي فيها ذلك فيما بعد  ال

إلى تسهيل إصدار أو توزيع أجزاء من 
الوثيقة تكون أقل حساسية، يجوز تطبيق 
مبدأ وضع العالمات على األجزاء بحيث   
تعطى إشارات تصنيف لمستويات الحساسية 
المعينة الخاصة بأجزاء داخل الوثيقة، على 

  :الجزء السادس
 ٢-٤الفقرة الفرعية 

٨ 
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أعلى هذه الدرجات   ُ  عالمةبأجمعهاالوثيقة 

 .تهاحساسيدرجة باعتبارها 
ويتمثل الخيار البديل في أن تدرج آافة 

ـَّف على أنه المعلومات السرية في ملحق يصن 
سري بالوثيقة المعنية التي تكون لواله غير  
سرية، على أن توضع بوضوح على الوثيقة  
بأجمعها في هذه الحالة أيضا عالمة الدرجة  

 .األعلى من الحساسية

ا   أن تحدد عالمة الوثيقة آلها تحديدا واضح  
 .باعتبارها على أعلى مستوى من الحساسية

يتم ينص المرفق المتعلق بالسرية على أن 
أوال تقييم جميع البيانات والوثائق التي تحصل  

ما تنطوي عليه من  لتمييزعليها األمانة 
 ،))ب(٢الفقرة الفرعية (معلومات سرية 
على   ات والوثائق هذه البيانوعلى أن تصنف

هذه الصفة أنها تتسم بن  إذا تبيَّأنها سرية
 هذه  تتوافق؛ ويتعيَّن أن ))د(٢الفقرة الفرعية (

 اعتبارطرف في  الدولة  ال مع حق  السيرورة 
. المعلومات التي تقدمها معلومات سرية 

األمانة التي تتلقى البيانات ووحدة  
 وحدة ال هي المعنيةالسرية  والمعلومات  

وعليه فإنها تقوم،    ، للقيام بهذه المهمةالمناسبة
بمساعدة من مكتب السرية واألمن عندما 

لضمان  إجراءات ذيتنفترى ذلك ضروريا، ب
 من ا عليه التي ُيحصلتقييم جميع المعلومات

 وقد تنطوي على مضمون خارج األمانة
تصنيف ال مهرها بوضوح بعالمة و،سري

 .ةالزمال

لى أن تقوم ينص المرفق المتعلق بالسرية ع
األمانة أوال بتقييم جميع البيانات والوثائق 
التي تحصل عليها لتبين ما إذا آانت 

٢الفقرة الفرعية (تتضمن معلومات سرية 
وعلى أنه، إذا تبينت سرية هذه )) ب(

البيانات والوثائق تعين تصنيفها بهذه الصفة  
؛ ويتعيَّن أن تتفق هذه ))د(٢الفقرة الفرعية (

ق أية دولة طرف في أن تعتبر  العملية مع ح
. المعلومات التي تقدمها معلومات سرية 

ووحدة السرية المعينة هي أنسب وحدة     
للقيام بهذه المهمة، ومن ثم يتعيَّن عليها أن  
تنفذ من اإلجراءات ما يكفل أن يتم تقييم 
جميع المعلومات المحتملة السرية التي يتم 
الحصول عليها من خارج األمانة وتحدد  

 .وضوح عالمة أي تصنيف الزمب

  :الجزء السادس

 ٣-٤الفقرة الفرعية 

٩ 

أن يضع آل من ينشئ معلومات ويتعيَّن 
  عليهاالمات واضحةسرية في األمانة ع

 لدرجة تبعا  لهافئة تصنيف مؤقتتوافق 
 هذا التصنيف  درجة تحديدويجب . حساسيتها

. المنظمةالمعمول به في وفقا لنظام التصنيف 
رؤساء الفروع على وضع  يشرف يجب أنو

 على المواد السرية   بالشكل المناسبالعالمات 

ويتعيَّن بالنسبة لجميع المعلومات السرية 
المستنبطة في األمانة أن تعطى عالمات 

طة من قام باستنباطها وفقا  واضحة بواس 
. لفئة تصنيف مؤقتة تناسب مدى حساسيتها

ويجب أن يتقرر مستوى هذا التصنيف وفقا 
وعلى رؤساء . لنظام التصنيف بالمنظمة

الفروع أن يشرفوا على عملية وضع 

  :الجزء السادس

 ٤-٤الفقرة الفرعية 

١٠ 
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مكتب السرية على أن يتولى ، المنشأة داخليا 
 مسؤولية تنسيق هذه العملية    واألمن

 .واإلشراف عليها بصورة عامة

العالمات بطريقة سليمة على المواد السرية   
المستنبطة داخليا، وذلك تحت سلطة وحدة    

 .ة التي تتولى التنسيق العام السرية المعين

 هاوحفظتسجيل المواد 

 وفقا لتعميم إداري يصدره  ،تضع األمانة
مكتب شرف على تنفيذه يالمدير العام و
لتسجيل المواد    إجراءات ،السرية واألمن 

عمليات التداول    لضمان تسجيل وحفظها
ويجب . فظهاحالداخلي للمعلومات السرية و   

تسجيل عمليات  هذه اإلجراءات تتيحأن 
 مثل أي معلومات من هذا القبيلتداول 
 األمانة ضمن لفرد أو وآالة أو هيئة توفيرها

أو خارجها، بما في ذلك ممثلو الدول   
 .األطراف

 االحتفاظ بالملفات وحفظ السجالت

تضع األمانة إجراءات لالحتفاظ بالملفات 
جيل عمليتي وحفظ السجالت لضمان تس 

االنتقال الداخلي للمعلومات السرية   
واالحتفاظ بها في الملفات، وذلك وفقا 
لتعميم إداري يصدره المدير العام وتشرف  

ويجب أن . على تنفيذه وحدة السرية المعينة  
تسجل هذه اإلجراءات توفير أي معلومات  
من هذا القبيل لفرد أو وآالة أو هيئة داخل 

ما في ذلك ممثلو الدول   األمانة أو خارجها، ب
 .األطراف

  :الجزء السادس

 ٦-٤الفقرة الفرعية 

١١ 

 المصنـَّفة إال  المعلوماتاستنساخوال يجوز 
على نحو خاضع لشروط مضبوطة ويمكن 

المعلومات   وال يجوز استنساخ.التحقق منها
إال " شديدة الحماية طبقا لتصنيف المنظمةال"

ن موظف لة مبعد الحصول على موافقة مسجَّ 
غير الموظف ص له بإصدارها ـَّ مرخرئيسي

، أو  المعنية المعلوماتباستنساخلذي يقوم ا
ويمكن أن . د محدَّ ذي طابعبناء على أمر دائم

 أن  ص في هذه الموافقة على ضرورةـَّنـُي
تحت المعلومات المعنية  استنساخ يجري

ويجب تسجيل عدد . إشراف موظف آخر
وتوزع النسخ . منها وترقيم آل  المعّدةالنسخ 
ها سجل توزيعمن يرخص لهم بذلك، ويعلى 
 أو لم تعد زائدة  أي نسخ تـُعادو. عليهم

هذا يقوم و المحفوظات،تستعمل إلى آاتب 
 أو المحفوظات في بإدراجهاإما الكاتب 
 .ما يفعله بهذا الصدد مسجِّال بإتالفها

شديدة الحماية "وال يجوز نسخ المعلومات 
إال بعد الحصول   " نظمةطبقا لتصنيف الم

على موافقة مسجلة من موظف آبير 
مرخص له بإصدارها بحيث يكون شخصا 
غير الموظف الذي سيقوم بنسخ المعلومات،  

ويمكن أن  . أو بناء على أمر دائم محدد
ينص في هذه الموافقة على ضرورة أن يتم 

ويجب . النسخ تحت إشراف موظف آخر
وترقيم تسجيل عدد النسخ التي يتم طبعها 

وتوزع النسخ على المتلقين  . آل نسخة
. الموافق عليهم مع تسجيل هذا التوزيع  

ويجب إعادة أي نسخ فائضة أو نسخ لم تعد  
تستعمل إلى آاتب الملفات الذي يقوم إما 
بوضعها في الملفات أو بإعدامها مع تسجيل 

 .اإلجراء الذي يتخذه

  :الجزء السادس

 ٩-٤الفقرة الفرعية 

١٢ 
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  المرجع النص السابق النص الجديد

 المعلومات السريةحماية 
سائر الجهات أو وعلى الموظفين يجب 

 باالطالع على المواد   هماألفراد المرخـَّص ل
 ١٢-٢السرية وفقا للفقرتين الفرعيتين 

 المعلومات   أعاله، والذين يستخدمون ١٣-٢و
 حفظها  يضطلعون بمسؤولية  السرية أو 

للحيلولة    التزام آل الحيطة الالزمة  اآلمن،
 أو غير  ة متعمد يها بصورةعلطالع اال  دون
ص لهم ـَّأشخاص غير مرخمن جانب  ةمتعمد
 .بذلك

 حماية المعلومات السرية

على الموظفين وغيرهم من األشخاص  
المرخـَّص لهم باستخدام المعلومات السرية  
أو المسؤولين عن حفظها بطريقة مأمونة   
اتخاذ جميع االحتياطات لمنع اإلطالع 

لى هذه المعلومات  المتعمد أو غير المتعمد ع
 .من جانب أشخاص غير مرخص لهم بذلك

  :الجزء السادس

١٥-٤الفقرة الفرعية 
١٣ 

ويجب أال تستخدم المعلومات السرية على 
 ألفراد غير مرخص لهم آشفهانحو يتيح 

باإلطالع عليها أو يجعل من الممكن إطالعهم 
قد  و.  يتيح ذلك في مكانع توض وأال ،عليها

م مكتب السرية واألمن آلف المدير العا
اول موظفي األمانة نتكفل تبوضع إجراءات  

 يكفل و.على نحو سليملمعلومات السرية  ل
 ، تاماتنفيذاالمدير العام تنفيذ هذه اإلجراءات  

 وإيقاع ، بها واإلبالغ عنهإخاللآشف أي و
 التأديبية المناسبة وفقا للجزء التاسع  العقوبات

 .هذه" لسرية المتعلقة باالسياسة"وثيقة من 

ويجب أال تستخدم المعلومات السرية على  
 في مكان، يتيح تعرضها عنحو، أو توض

ألفراد غير مرخص لهم باإلطالع عليها أو  
وعلى . يجعل من الممكن إطالعهم عليها 

وحدة السرية المعينة أن تضع إجراءات  
تكفل تداول المعلومات السرية بطريقة  

على سليمة من جانب موظفي األمانة، و
المدير العام أن يتأآد من تنفيذ هذه 
اإلجراءات تنفيذا تاما ومن آشف أي إخالل 
بها واإلبالغ عنه وتطبيق الجزاءات  
التأديبية المناسبة وفقا للجزء التاسع من هذه  

 .السياسة

  :الجزء السادس

١٦-٤الفقرة الفرعية 
١٤ 

 الحواسيب المسجَّلة فيالمعلومات السرية 
 بية والمواد الحاسو

يتعيَّن مراقبة النفوذ إلى جميع مواقع المنظمة  
المعلومات، تدّبر والعناصر الرئيسية لنظام  

مثل الخواديم وأجهزة التخزين ذات السعة     
 من الجزء السريوُيحمى جميُع عتاد . الكبيرة

نظام تدّبر المعلومات، وبخاصة محطات 
العمل والخواديم والطابعات والمحطات     

لسرقة أو اإلضرار  الطرفية، ال من ا
اإلجرامي فحسب، بل من النفوذ المادي غير  
. المرخـَّص به ومن محاوالت العبث أيضا

المعلومات السرية الموجودة بالحواسيب 
 والمواد الحاسوبية 

يجب السيطرة على الوصول إلى جميع   
مواقع المنظمة والعناصر الرئيسية لنظام 
إدارة المعلومات مثل الحواسيب الرئيسية    

ويجب . وأجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة
حماية جميع معدات نظام إدارة المعلومات  
وخاصة محطات العمل والحواسيب   
الرئيسية وحواسيب المستعملين، ال من  
السرقة أو التدمير اإلجرامي فحسب، بل  
أيضا من الوصول المادي غير المرخـَّص  

  :الجزء السادس

 ٣-٥الفقرة الفرعية 

١٥ 
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وباإلضافة إلى ذلك يتعيَّن اإلشراف على 
أعمال صيانة وإصالح عتاد نظام تدّبر 

 واالحتفاظ بسجل بهذه السرية المعلومات 
ويجب أن يقصر حق النفوذ إلى   . األعمال

اد، مثل الخواديم   بعض بنود هذا العت 
والطابعات وأجهزة الحفظ االحتياطي وسائر  
أجهزة استخراج المعلومات، على الموظفين  

 .المرخـَّص لهم بذلك على النحو المناسب 

وباإلضافة إلى .  محاوالت العبثبه ومن
ذلك يتعيَّن أن تخضع لإلشراف أنشطة 
الصيانة واإلصالح بالنسبة لمعدات نظام  
إدارة المعلومات وأن يتم تسجيل هذه   

ويجب أن يقتصر الوصول إلى   . األنشطة
بعض بنود المعدات، مثل الحواسيب  
الرئيسية والطابعات واألجهزة االحتياطية  

ألخرى على الموظفين ووسائل المخرجات ا 
الذين تمت إجازتهم أمنيا على الوجه    

 .المناسب

اإلجراءات الخاصة بحماية ويجب أن تشتمل 
نظام الجزء السري من البيانات المخزونة في 

 وفي سائر النظم اإللكترونية  المعلوماتتدّبر
 زينهاالخاصة بتجهيز البيانات أو أجهزة تخ 

 :على العناصر التالية 

تحول دون     النفوذ لمراقبةتدابير  -
االنتفاع بهذه النظم واألجهزة من جانب 
 أشخاص غير مرخص لهم بذلك ودون 

 غير مرخص به؛إليها  خارجي أي نفوذ

شتى الفصل بين ملفات وبيانات  -
 ؛المنتفعين بها

بما في ، المنتفعين بها أنشطة التدقيق في -
 قواعد البيانات  علىاالطالع  ذلك

 نظام معطياتعلى المدخلة   والتعديالت 
وبوجه خاص . التشغيل وملفات النظام

على  الموظفين  طالعال يسجيتعيَّن ت
الملفات الحاسوبية التي تحتوي على  

 مراجعة السجالت ومعلومات سرية 
 .بانتظامالمعنية 

ويجب أن تشتمل اإلجراءات الخاصة 
مخزونة في نظام بحماية البيانات السرية ال

إدارة المعلومات أو أي نظام آخر للتجهيز   
اإللكتروني للبيانات أو أية وسيلة تخزين 

 :أخرى على العناصر التالية

تدابير للسيطرة على الوصول تمنع     -
االستعمال غير المرخـَّص به أو أي 

 وصول خارجي غير مرخص به؛

الفصل بين ملفات وبيانات المستعملين  -
 المختلفين؛

مراجعة أنشطة المستعملين، على أن   -
يشمل ذلك الوصول إلى قواعد   
البيانات والتعديالت التي يتم إدخالها  
على بارامترات نظام التشغيل وملفات 

وبوجه خاص ينبغي أن يسجل . النظام
أي إطالع يقوم به أي موظف على 
الملفات الحاسوبية التي تحتوي على  
ه  معلومات سرية وأن تتم مراجعة هذ

 .السجالت بانتظام

  :الجزء السادس

 ٤-٥الفقرة الفرعية 

١٦ 
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  المرجع النص السابق النص الجديد

 إدارة نظام السرية في األمانة 

 جميع وحدات أنشطةق نظام السرية على يطبَّ
 اتوحدويساعد مكتب السرية واألمن . األمانة
 على مراجعة  المتلقية للمعلوماتاألمانة

البيانات والوثائق التي تحصل عليها األمانة 
 ، معلومات سريةتتضمن إذا آانت التبيُّن م
لمبادئ التوجيهية الواردة في الفقرة  ل وفقا

من المرفق المتعلـق بالسرية ) أ(٢الفرعية 
وثيقة  من الجزء الثالث من ١١والفقرة 

ويقوم .  هذه" المتعلقة بالسريةالسياســة "
 العمل مكتب اإلشراف الداخلي بالتدقيق في

دقيق في  مضطلعا بمهمة التنظام السريةب
وُيجرى التدقيق في العمل  ،السرية المنوطة به

بهذا النظام دائما بصورة مستقلة وظيفيا عن 
 .عهد إليها بتنفيذه ُي أية وحدة

 إدارة نظام السرية في األمانة 

يطبق نظام السرية على عمليات جميع 
ويجب أن يعهد إلى وحدة   . وحدات األمانة

مناسبة في األمانة بمهمة تقييم جميع 
البيانات والوثائق التي تحصل عليها األمانة 
لتقرير ما إذا آانت تحتوي على معلومات 
سرية، وذلك باستخدام المبادئ التوجيهية  

من المرفق ) أ(٢الواردة في الفقرة الفرعية  
 من الجزء ١١المتعلـق بالسرية والفقرة  
وتتـم مراجعة . الثالث من هذه السياســة
ة داخلية بواسطة   عملية نظام السرية مراجع

األمانة، ويجب أن تظل هذه العملية مستقلة 
 .وظيفيا عن أية وحدة يعهد إليها بتنفيذها

  :الجزء الثامن

 ٣الفقرة 

١٧ 

 األمانة تتكفلتحت إشراف المدير العام و
 على الوجه  وتذآيرهم موظفيهابإعالم

المناسب بالتزامهم بحماية المعلومات السرية 
المبّينة في مبادئ البو ،يةوالتقيد بنظام السر

 هذه"  المتعلقة بالسريةالسياسة"وثيقة 
واإلجراءات الالزمة لتنفيذها، وبالمبادئ  

ما يمكن أن واإلجراءات المتصلة باألمن، وب
عقوبات في حالة إفشاء يتعرضوا له من 

 .بدون ترخيصمعلومات سرية 

وتراعى أيضا االحتياجات إلى التدريب إثر 
 التنظيمية لألمانة قد َيمّس آل تعديل للبنية

وفي مثل . العاملين الذين يتناولون مواد سرية    
هذه الحاالت تـَُسدُّ االحتياجات اإلضافية إلى  
التدريب في أجل ُيفضَّل أن ال يزيد على ثالثة 
أشهر، وعلى أية حال في أقرب موعد ممكن 

 .بعد إدخال التعديل البنيوي المعني 

 إشراف وعلى األمانة أن تعمل، تحت
المدير العام، على ضمان تعريف وتذآير 
موظفيها على الوجه المناسب بالتزامهم 
بحماية المعلومات السرية والتقيد بنظام 
السرية؛ وتعريفهم وتذآيرهم آذلك بمبادئ 
هذه السياسة واإلجراءات الالزمة لتنفيذها،    
وبالمبادئ واإلجراءات المتصلة باألمن،  

 يتعرضون لها في وبالعقوبات الممكنة التي
حالة اإلفشاء غير المرخـَّص به للمعلومات 

 .السرية

  :الجزء الثامن

 ٤الفقرة 

١٨ 
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 بإجراء ا قرارالمدير العامما يتخذ وعند
آل تحقيق، ينبغي إبالغ هذا القرار فورا إلى 

 معنييناألمانة في موظف دولة طرف وآل 
 .المشتبه فيهاالنتهاك المدعى به أو ب اإلخالل ب

د اتخاذ قرار بالمضي في التحقيق، وعن
ينبغي إبالغ هذا القرار فورا إلى الدول   
األطراف التي يتعلق بها ادعاء االنتهاك أو  
اإلخالل المشكوك في وقوعه وإلى موظف   

 .األمانة الذي يتعلق به هذا االدعاء

  :١ -الجزء التاسع

 ٤-٣الفقرة الفرعية 

١٩ 

باشرة  يكون المدير العام مسؤوال مسؤولية م
عن التحقيق، ويتولى توجيهه شخصيا، وإن  

ن أحد آبار الموظفين آان يجوز له أن يعيِّ
 .للقيام بأعمال التحقيق

يكون المدير العام مسؤوال مسؤولية مباشرة 
عن التحقيق، ويتولى توجيهه شخصيا، وإن 
آان يجوز له أن يعين أحد آبار الموظفين  

 .للقيام بأعمال التحقيق

  :١ -الجزء التاسع

 ٦-٣الفقرة الفرعية 

٢٠ 

 في موظفا عند انتهاء التحقيق أن تبيَّنإذا 
  بهاخّلمقتضيات السرية أو أقد انتهك األمانة 
 التأديبية التدابيرالمدير العام يتخذ فإن 

 وفقا للنظام األساسي والنظام  بحقهالمناسبة
 .لموظفي المنظمة اإلداري

وظفا إذا تقرر، عند انتهاء التحقيق، أن م
يعمل باألمانة قد ارتكب انتهاآا أو إخالال، 
يتخذ المدير العام اإلجراءات التأديبية  
المناسبة وفقا للنظام األساسي والنظام 

 . لموظفي المنظمة المؤقتاإلداري

  :١ -الجزء التاسع

 ١-٧الفقرة الفرعية 

٢١ 

موظف تنزل ب التي  العقوبات: ب٤الخطوة 
  األمانة في سابق 

في  ا سابقا موظف التحقيق أنتقريرن في تبيَّإذا 
، أخّل بها أو  مقتضيات السريةاألمانة انتهك

 أية تنفيذيجوز للمدير العام أن يقرر فإنه 
ة التطبيق على الموظف  ممكنلّما تزل  تدابير
 وفقا ألحكام النظام األساسي والنظام المعني
شمل يويمكن أن . لموظفي المنظمة اإلداري

مالية أو ن المستحقات الذلك الحرماَن م 
، مثل المستحقات المتصلة خرىالمستحقات األ

 .بصندوق االدخار االحتياطي للمنظمة 

اإلجراءات التي تتخذ ضد  : ب٤الخطوة 
 موظف سابق باألمانة

إذا توصل التقرير إلى أن ثمة انتهاآا أو 
إخالال ارتكبه موظف سابق باألمانة، يجوز 

أية إجراءات للمدير العام أن يقرر اتخاذ  
يكون ما زال من الممكن اتخاذها وفقا 
ألحكام النظام األساسي والنظام اإلداري  

ويمكن أن تشمل هذه . لموظفي المنظمة
اإلجراءات الحرمان من استحقاقات المعاش 
التقاعدي التي اآتسبها الموظف خالل مدة  
خدمته بالمنظمة أو إلغاء ما تبقى له من 

 .ىقاقات أخراستحقاقات مالية أو استح

  :١ -الجزء التاسع

 ٨الفقرة 

٢٢ 

  إلجراءات عمل لجنة السريةالناظمةالقواعد 

 القواعد  أقر المؤتمر في دورته الثالثة هذه 
عمل ب المفصَّلة الخاصةإلجراءات ل الناظمة

 .لجنة السرية

القواعد المنظمة إلجراءات عمل لجنة 
 السرية

تنظم هذه القواعد اإلجراءات التفصيلية 
لعمل لجنة السرية والتي يقوم المؤتمر 

 .بالموافقة عليها

  :٢ -الجزء التاسع

 ٣الفقرة 

٢٣ 
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أية  بإصدار  المدير العام دون إبطاء ويقوم
 اإلدارية تقتضيها موافقة التعاميم تغييرات في

على وثيقة المؤتمر على أية تعديالت  
وبإبالغ ، هذه"  المتعلقة بالسرية السياسة"

إلى المجلس التنفيذي وإلى   نية المعت التغييرا
التقرير السنوي عن نظام  إطار المؤتمر في 

ويتكفل المدير العام بإحاطة آافة   .السرية
الموظفين العاملين في المنظمة علما بهذه  
التغييرات على النحو المناسب، وبتدريبهم  
التدريَب ذا الصلة في أجل ُيفضَّل أن ال يزيد    

ال في أقرب على ثالثة أشهر، وعلى أية ح
 .موعد ممكن بعد إدخال التغييرات المعنية

ويتعيَّن على المدير العام أن يقوم، دون 
إبطاء، بإصدار أية تغييرات في التعليمات 
اإلدارية تقتضيها موافقة المؤتمر على أية 
تعديالت في هذه السياسة، وعليه أن يقدم  
تقريرا عن أية تغييرات من هذا القبيل إلى 

نفيذي وإلى المؤتمر في التقرير  المجلس الت 
 .السنوي المقدم عن نظام السرية

 :الجزء الحادي عشر
 ٢الفقرة 

٢٤ 

الكتيِّب المتضمن لهذه  : دليل إجراءات السرية
 اإلجراءات

المكتب المعني بذلك : مكتب السرية واألمن
 في األمانة الفنية

النظام المعمول به في : نظام تدّبر المعلومات
 هذا المجال 

 ٢٥ مسرد التعاريف 
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