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 الدورة األولى
 جدول األعمال من ٣٩بند ال

 ١قرار
 

بإصدار   حظر األسلحة الكيميائية        منظمةقيام   مبادئ توجيهية بشأن إجراءات             .
اتفاقية األسلحة     من مرفق          ‘٣’)ج(٢لسرية وفقًا للفقرة الفرعية             لمعلومات ا   ا

 المتعلق بالسرية؛الكيميائية 
 ى فيه راعت،  تها حساسي من حيث درجات   تصنيف البيانات والوثائق السرية       لنظام   .

، وفقًا    األسلحة الكيميائية     األعمال ذات الصلة التي أنجزت أثناء إعداد اتفاقية                  
  المتعلق بالسرية؛ها مرفقمن) د(٢للفقرة الفرعية 

 السرية   مقتضيات توصيات بشأن اإلجراءات التي يتعيَّن اتـّباعها في حالة انتهاك              .
ة ياتفاقية األسلحة الكيميائ       من مرفق          ١٨أو االدعاء بانتهاآها، وفقًا للفقرة                

 المتعلق بالسرية

 ))ث(و) ت(و) ش(١٢قرار باريس، الفقرات الفرعية ( 

 ،طراف الدول األإن مؤتمر

 فيما يتعلق  حظر األسلحة الكيميائية         منظمة      نهج" بأن اللجنة التحضيرية وضعت مشروع                رـِّإذ يذآ  

لجنة تسوية المنازعات     تسري على تشكيل        التي     فة الذآر والقواعدَ    ن اآل   الذي يشمل المسائلَ      "بالسرية

 اتفاقية   من مرفق   ٢٣  الفقرة ي به قضآما ت  وعلى إجراءات عملها،   ") لجنة السرية ("المتصلة بالسرية    

 ؛جامع على نحو ،")المرفق المتعلق بالسرية ("المتعلق بالسريةاألسلحة الكيميائية 

                                                           
تنطوي  ، الملحقة بهذا القرار،   "فيما يتعلق بالسرية   حظر األسلحة الكيميائية  نهج منظمة   "إن الصيغة المعدَّلة من       ١

، القاضي  ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٠ المؤرخ بـ  C-I/DEC.13تعديالته بموجب القرار    : على مجموعتين من تعديالته   
الذي قدمته اللجنة      "فيما يتعلق بالسرية    حظر األسلحة الكيميائية       نهج منظمة     مشروع   "بحذف اإلشارات إلى       

الواردة في    ٢٠٠٥ نوفمبر/ تشرين الثاني    ١٠ المؤرخ بـ    C-10/DEC.9القرار   ته بموجب     وتعديالالتحضيرية،   
 .القرار المعني
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 نهج منظمة حظر األسلحة الكيميائية فيما يتعلق      "بأن اللجنة التحضيرية اعتمدت مشروع      أيضًا   رـِّإذ يذآ و

 ٢٣المؤرخة بـ  PC-XI/B/WP.8وثيقة   بال ةمرفقال بصيغته")  بالسرية فيما يتعلق منظمة  ال نهج(" "بالسرية

 على   ا النهج   تطبيق أحكام مشروع هذ        ت الفريق العامل باء، وقرر        الهآما عدَّ  ،   ١٩٩٥ يونيه/حزيران

 يوليه/تموز ٢٧ المؤرخة بـ   PC-XI/17الوثيقة   من    ٧-٧الفقرة    (فيها ما يجب تبديله     تبديلبعد   ،   هاعمل

 ١٢المؤرخ بـ   Corr.2 تصويبها    و ١٩٩٥ أغسطس/آب ١٤المؤرخ بـ    Corr.1 ، وتصويبها   ١٩٩٥

 ؛)١٩٩٥ سبتمبر/أيلول

 بأن اللجنة التحضيرية قّررت تصحيح الخطأ الكتابي في السطر األخير من الفقرة                           آذلك رـِّإذ يذآ  و

" عليه أن " المنظمة فيما يتعلق بالسرية  إلحالل عبارة          نهج من الجزء السادس من مشروع       ٢-٦ الفرعية

 ديسمبر/آانون األول  ١٤ المؤرخة بـ   PC-XII/17 من الوثيقة      ٧-٨الفقرة   " (نينبغي له أ    "عبارة   محّل   

 ؛)١٩٩٥

   من تقريرها النهائي           ٤-٤٥ أن اللجنة التحضيرية أوصت، في الفقرة                            هعتباراإذ يضع في            و

)PC-XVI/37   نهج"") المؤتمر(" مؤتمر الدول األطراف        يعتمدبأن  ،  )١٩٩٧أبريل  /نيسان ١٥بتاريخ 

 بة؛اآلنف الذآر بصيغته المصوَّ " بالسريةتعلقفيما يالمنظمة 

 

 .، بصيغته المصوَّبة الملحق نصها بهذا القرار" بالسريةفيما يتعلق المنظمة نهج "يعتمد

 

  بالسريةفيما يتعلقحظر األسلحة الكيميائية  منظمة نهج :قلحمال
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 ية بالسرفيما يتعلق المنظمة نهج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهاي

 ١٩٩٧مايو /أيار
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 جدول المحتويات

  بالسريةفيما يتعلق المنظمة نهج

 ١.....................................................................................................مةمقدِّالالجزء األول 

 ٢................................................................................................الجزء الثاني النهج العام

 ٤.....................................................................................تهاالجزء الثالث المعلومات وسري

 ٩.........................................................الجزء الرابع المسؤوليات األساسية فيما يتعلق بالسرية

 ١٤.........................................الجزء الخامس نظام المنظمة الخاص بتصنيف المعلومات السرية

 ٢٤........................................الجزء السادس المبادئ العامة لتناول المعلومات السرية وحمايتها

 ٤٦.............................................................الجزء السابع إجراءات إصدار المنظمة للمعلومات

 ٥٠..................................................................................................الجزء الثامن اإلدارة

 ٥٢..............................................................يةالجزء التاسع اإلجراءات المتعلقة بانتهاك السر

 ٥٢............................................إجراءات التحقيق في حاالت انتهاك السرية :١-الجزء التاسع

 ٦١.....")لجنة السرية("لسرية القواعد الناظمة للجنة تسوية المنازعات المتصلة با :٢-الجزء التاسع

 ٦٦...........................دور الدول األطراف فيما يتعلق بإجراءات انتهاك السرية :٣-الجزء التاسع

 ٧٠..........................نفيذ نظام تناول األمانة للمعلومات السريةالجزء العاشر التقرير السنوي عن ت

 ٧٢..........................الجزء الحادي عشر اإلجراء الخاص بتعديل نهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية

 ٧٣........................................................................................................فمسرد التعاري
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 ٢ بالسريةفيما يتعلق منظمة حظر األسلحة الكيميائية نهج

                                                           
 :التمهيد التالي " بالسريةفيما يتعلق المنظمة نهج"ورد في الصيغة األصلية لـ ٢

 المرفق بالوثيقة   (  بالسرية  فيما يتعلق   المنظمة     نهجوضع فريق الخبراء المعني بالسرية مشروع               "
PC-XI/B/WP.8 (        في دورتها الحادية عشرة              بصيغته المعدَّلة  واعتمدته اللجنة التحضيرية ) الفقرة

 وقد تم في إطار   ). PC-XI/B/12 من الوثيقة    ٢-٧ والفقرة الفرعية    PC-XI/17 من الوثيقة    ٧-٧الفرعية  
 مشروع   المنظمة فيما يتعلق بوسائط اإلعالم والشؤون العامة وضع               نهجالمشاورات الرسمية بشأن      

بصيغته اللجنة التحضيرية     الذي اعتمدته     ) PC-X/A/WP.5لوثيقة   إلى ا  الضميمة   (هذا    المنظمة     نهج
 والفقرة الفرعية   PC-X/23 من الوثيقة    ١١-٦الفقرة الفرعية    ( مؤقتاً ًافي دورتها العاشرة اعتماد   المعدَّلة  

 نهجبما فيها مشروع      ولصلة   اعتماد الوثائق األخرى ذات ا         تميريثما  ) PC-X/A/3 من الوثيقة       ٤-٦
 . بالسريةفيما يتعلقالمنظمة 

 " بالسرية  فيما يتعلق   المنظمة      نهج مشروُع" أن يطبٌَّق على عملها       آما قررت اللجنة التحضيرية           
 تبديل ما يجب تبديله فيهما،    بعد  ،  "المنظمة فيما يتعلق بوسائط اإلعالم والشؤون العامة       نهج مشروُع"و
 على   ،PC-X/23 من الوثيقة         ١٢-٦ والفقرة الفرعية         PC-XI/17ن الوثيقة       م  ٧-٧الفقرة الفرعية      (
 ).ترتيبال

 نيون ِآيانإ 

 "األمين التنفيذي 
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 نهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية

 الجزء األول
 مةمقدِّال

 السرية في جميع األنشطة المتصلة           َ  حماية فيما يخص  المنظمة    نهج هذه الوثيقة أسس        ترسي -١

مقتضيات  في حاالت انتهاك       لتصرَفا، و هاـَ المعلومات السرية وتناول    بتنفيذ االتفاقية، وتصنيفَ   

 .السرية

 تدابير   إلى نظربال ، لعمل المنظمة   ًا أساسي أمرًا فيما يتعلق بالمعلومات السرية         نهجوجود  يعد  و -٢

التفاقية مع احترام الشواغل المشروعة       ل متثالالتحقق التدخلية التي تستهدف تعزيز الثقة في اال          

 من   تقبًال تستلزمتحقق   ال مصداقيةف. المعلومات الحساسة  احتمال إفشاء     شأن   للدول األطراف ب    

 عن  الكشف  ُ  ضرورة تقترنوينبغي أن   . التحققأعمال  في   من التدخل     درجةالدول األطراف و  

بأن  الدول األطراف     ما يكفل ثقة    تهيئةضرورة  بالمعلومات المناسبة إلثبات االمتثال لالتفاقية          

 باالتفاقية وبأن       غير ذات الصلة       المعلومات       إفشاء ولة دون   تـُتـَّخـَذ للحيل   مناسبة    التدابير    ال

 .الحماية المناسبةب ستحظى عنها كَشفُيالتي سرية المعلومات ال

 في االتفاقية، عند تحديد حقوق الدول األطراف والتزاماتها، التوازن بين ضرورة ُيقاموعليه فإنه  -٣

 لالتفاقية وبين الحيلولة دون إفشاء                الكشف عن المعلومات الالزمة لتعزيز الثقة باالمتثال                  

المعلومات غير ذات الصلة بها، من أجل حماية األمن الوطني وحقوق الملكية مع مراعاة                                

إلى إجراء   التوصل بالضرورة؛ بل يمكن     ينتعارضمن  ان الهدف ا هذ وليس. االلتزامات الدستورية 

وفر يو.  وآاملة فاعلة حماية   التحقق على نحو ناجع وذي مصداقية تـُحمى به المعلومات السرية            

االتفاقية ضمانات عملية لحماية آافة المعلومات السرية على النحو المناسب، وللعمل في                   نص  

 بالتحقق من االمتثال غير ذات الصلةإطار إجراءات التحقق على الحيلولة دون إفشاء المعلومات     

 .لالتفاقية
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 نهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية

 الجزء الثاني
  العامالنهج

، إذ   المنظمة فيما يتعلق بالسرية       اتتزاملالمادة الثامنة من االتفاقية أساس           من ا   ٥ الفقرة    تهيئ -١

 :تنص على ما يلي

 االتفاقية بأقل     [...] المنصوص عليها في          التحققتضطلع به من أنشطة           تجري المنظمة ما    " 

وال . الطرق تدخًال، قدر اإلمكان، وبما يتمشى مع بلوغ أهدافها بفعالية وفي الوقت المناسب                         

وتتخذ . لب المنظمة إال المعلومات والبيانات الالزمة للنهوض بمسؤولياتها بمقتضى االتفاقية             تط

سرية المعلومات المتعلقة باألنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي              آافة االحتياطات لحماية   

مرفق تصل إلى علمها أثناء تنفيذ االتفاقية وتتقيد، على وجه الخصوص، باألحكام الواردة في ال                  

 ."المتعلق بالسرية

 :نطرف أالدولة ال علىالسابعة من االتفاقية  من المادة ٦ الفقرة وتوجـِب -٢

 [...]تعتبر أن المعلومات والبيانات التي تتلقاها بصورة مؤتمنة من المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ                     " 

ت والبيانات إال    وال تتصرف في هذه المعلوما      . االتفاقية معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة        

 االتفاقية وطبقًا لألحكام الواردة في      [...]في سياق حقوقها والتزاماتها على وجه الحصر بموجب          

 ."المرفق المتعلق بالسرية

 االتفاقية، وال   في أخرى   نصوص ضمنبمزيد من التفصيل      األساسية   المقتضيات هذه   وتـُعَرض -٣

مثل الفقرة  ( التحقق    المتعلقة بتفاصيل إجراءات    ها المتعلق بالسرية وفي أحكام      هاسيما في مرفق   

 من الجزء   ٤٨ من الجزء الثاني والفقرة      ٦٢و ٥٦، والفقرتين    من االتفاقية   من المادة السادسة   ١٠

يقوم على   " بالسرية فيما يتعلق  المنظمة    نهج" يه فإن وعل).  المتعلق بالتحقق   هاالعاشر من مرفق   

 :التالية البيانالعناصر األساسية 

 بموجب  ها المعلومات الضرورية لنهوض المنظمة بمسؤوليات     من المعلومات إال  طلب  ال يُ  )أ(

 بصورةد  تحدَّو؛  وعلى نحو ناجع، وال يتعيَّن أن يقدَّم سواها         المناسب   الوقت في   االتفاقية

 لمنظمة؛ل الدولة الطرف يجب أن تتيحها التي قدر اإلمكان المعلوماُتب ةدقيق

 إفشاء المعلومات السرية       ُيتفادىتحقق وتخطيطها وتنفيذها بحيث          تصميم أنشطة ال      يتم )ب(

 إفشاء المعلومات التي ال تتصل باالمتثال          الحيلولة دون سعى إلى     وبحيث يُ   رغير المبرَّ 
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 نهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية

 االتفاقية فيما يتعلق       بموجب مع الوفاء بااللتزامات         على نحو يتوافق    لالتفاقية، وذلك     

 ناسب؛في الوقت المالُمجرى فعال والبالتحقق 

 خالل   وال ُيحتفظ بها    ل    باالتفاقية وال تسجَّ      ةتصلم غير معلومات سرية        أي  ال تطلب   )ج(

 الخاضعةطرف  الدولة  ال المساس بحق    دون من األنشطة، وذلك     االتحقق أو غيره  أعمال  

ومتى تم الكشف عن هذه     .  وفقًا لالتفاقية   المعنية لتفتيش في طلب الكشف عن المعلومات     ل

  مناسب؛وإتالفـُها على نحو نشرها واالمتناُع عن المزيد من حمايتـُها بتتوجَّالمعلومات 

ها ـُوتصنيفالتي يتم جمُعها        المعلومات   من نشر      للحد     منتظمةيتعيَّن وضع إجراءات         )د(

 هذه اإلجراءات    مراقبة تنفيذ  جبتاالطـّالع عليها، و   للحد من    معلومات سرية و   بمثابة  

  بها؛والتقّيد

كشف عنها بأية    ُي التنفيذ االتفاقية و   ب فيما يتعلق حصل عليها    ُيالمعلومات التي    نشر  تـُال   )هـ(

 المعروضة في    إصدار المعلومات  صريح ووفقًا إلجراءات       بترخيصطريقة أخرى إال     

 ؛نهجهذا الالجزء السابع من 

، وأنظمتهتؤخذ في االعتبار عند اختيار الموظفين وتدريبهم، وفي نهج التوظيف                                )و(

 والتخصصن تتوافر في جميع موظفي األمانة أعلى مستويات الكفاءة                            ضرورة أ   

 .والنزاهة
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 نهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية

 الجزء الثالث
 تهاالمعلومات وسري

وصل إلى فهم عملي لنطاق مصطلحات             تللالالزمة    هذا الجزء المبادئ التوجيهيـة             تـُبيَّن في   -١

 آيفية   وجه التحديد  على   ن   االتفاقية ال تبيِّ     ف". السرية"و" المعلومات السرية  "و" المعلومات"

يتماشى مع  على نحو   عمل  ال أنه يتعيَّن تحديدها في سياق       وال شك في   هذه المصطلحات،    استخدام

 . بمقتضى االتفاقيةام على عاتقهالواقعة لمسؤولياتا  بشتى المنظمة والدول األطرافاضطالع

 التي تحصل عليها من        بمسؤولياتها اعتمادًا آبيرًا على المعلومات       هانهوضفي  عتمد المنظمة    تو -٢

تصبح  فإن المعلومات    وعليه. خالل أنشطة التحقق والمعلومات التي تزودها بها الدول األطراف         

 ينمستمرلإلدخال واإلخراج ال   من موظفيها وفق منوال   موظف  في حوزة    حوزة المنظمة أو      في

 .ها المزيد منوإيتاء الحصول على المعلومات الالزمة وتجهيزها علىقائم 

جميع أنشطة المنظمة فإنه يمكن بوجه عام النظر إلى                      في    متكامللما آان للسرية دور            و -٣

، وتخزينها، ووسائط تجهيزها        احتيازهاالمعلومات نظرة عملية تتناول خصائصها، ووسائل                

 .ونقلها

 "المعلومات"نطاق  

 ن أو احتمال    بإمكا تميَّزفالمعلومات   .  بمعنى واسع جداً       "المعلومات"فهم مصطلح      أن يُ    يجب -٤

مادي أو البغض النظر عن طابعها   ما أو معارَف مباشرة أو غير مباشرة بياناٍتبصورة هاريتوف

 .شاآلتهاالمادي وعن غير 

َيعلم  قد أو البيانات التي       ارف المع حيازة وسائلآل وسيلة من    وينطبق هذا المصطلح أيضًا على       -٥

ها نشتقاي أو  أيضًا، أو قد يحتازانهاها ومعداتهايموظف، عن طريق لمنظمةتـَعلم بها ا  أو  ما    فردٌ بها

 .حتفاظ بهااال أو ها نقلوسائلعلى و تنفيذ االتفاقية، في سياق بها يحتفظانأو 

 ذات المعلومات   به على العموم   وُيعنى.  مختلفة في االتفاقية    ةسيقأ في   "البيانات"  مصطلح دوير -٦

 أنه ال يوجد، عند بيد. ةوطنيال اتعالناإلتضمنها ت التي ن، مثل المعلوماتمعيَّالشكل ال أو  التنظيم

 سيعتبر   يهوعل". البيانات"و" المعلومات"ر السرية، تمييز آبير بين             ونظمتفسير النص من        

ويمكن أن  ". البيانات" إلى    ة مشتمًال على أية إشار       ا النهج ألغراض هذ " المعلومات"مصطلح  

 .ومات غير صحيحة أو زائفة أو غير دقيقةعلى معل" البيانات"أو " المعلومات"تشتمل 
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 على سبيل الذآر ال الحصر       يشمل ه إلى أن   يشار" المعلومات" مصطلح    انطباق نطاق    ولتوضيح -٧

 :ما يلي

وي على معلومات بيانية أو تخطيطية أو عددية أو رمزية أو تصويرية             نطالوثائق التي ت   -

 غرافية أو آتابية؛ـُ أو فوتنظيريةأو رقمية أو 

 ،والتفتيُش ،التصويروغيُره من تقنيات           ،غرافيـُ الفوت    التصويرُ   المواد التي يؤتيها       -

  وأخذ العيِّـنات وتحليلها؛، وتجهيز البيانات،والمعاينة

البيانات المخزونة أو المعروضة على وسائط إلكترونية أو مغنطيسية أو على أية                               -

 وسائط مادية أخرى؛

 ؛اًًرًا نسبيًا أو مطلًقر عنها تعبيالمعلومات المعبَّ -

توجد في  األخرى بما في ذلك المواد الكيميائية التي          وأجزاؤها  عيِّـنات المواد الكيميائية      -

بما فيها أجهزة أخذ         و والمعدات العيِّـنات،      وأنابيق المصافي أو      ، أو الغبار     ،التربة

علومات ويمكن من   العيِّـنات على م  تنطوي  و. العيِّـنات و أجهزة التحليل وأجهزة السالمة     

 .مزيد من المعلوماتالر ي توفهاخالل تحليل

 أية وسيلة من وسائل االتصال أو من خالل                  عبرويمكن الحصول على المعلومات أو نقلها               

 في الموقع   هممجرد وجود بها  قلالحصول على المعلومات ون   ألشخاص  لويمكن  . الحواس البشرية 

 فإن المعدات   يهوعل. حيازه واالطـّالع على ما فيها     تمكينهم من الوصول إلى أ     نتيجة  أو  المعني،  

 . الشخصية يمكن أن تصبح مصادر للمعلوماتالمحوزاتواألشياء والمالبس وغيرها من 

 ريف عملية لبعض أشكال المعلوماتاتع 

لمبادئ تنطبق في سياق ا   ريف العملية التالية، التي ال تتناول إال بعض أشكال المعلومات،           ا التع إن -٨

ريف ا التع أن هذه ب ويجب العلم  .ا النهج تناول وحماية المعلومات بمقتضى هذ    ب  الخاصة جيهيةالتو

  تطبيقاً الخاصة بتناول المعلومات   تطبيق المبادئ التوجيهية      ي لضمان  من المرونة يكف   تتسم بقدر 

 : وعمليًافعاًال

دية التي   من البنود الما   مجموعة شتى ليشمل  " الوثيقة"مصطلح  يمكن التوسع في معنى       -

  معلومات أو بيانات؛تظهر فيها
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 للتخزين والتجهيز، مثل           حاسوبية   واسطةأية    " يةبومواد الحاس   ال"مصطلح    شمل    ي -

أن  التي يمكن    النقالةيشمل أيضًا الحواسيب    إنه  . واألشرطة واألقراص المرنة  قراص  األ

 التفتيش الموقعي؛عمليات  لتسجيل المعلومات خالل تـُستخَدم

 األشرطة السمعية والبصرية، وأفالم                "البصرية-المواد السمعية   "ح    مصطل شملي -

 . السلبية والصور اإليجابية    الثابتة  بما في ذلك الصور    رةالمظهَّ وغير   رةالمظهَّالتصوير  

 المطبوعة من الصور اإليجابية      وثائق النسخُ مندرجةً  في عداد ال     يمكن أيضًا أن تعتبر      (

 ؛)الثابتة

يتم التي قد      خرى   األمعلومات   ال وآلنة   العيِّأخذ    واسطة" ةنالعّي"مصطلح   "شمل   ي -

 .هاالحصول عليها أو اشتقاقها من تحليل

نة التي  العامة على بنود المعلومات المعيِّ    العملية   تداخل عند تطبيق المبادئ التوجيهية        وقد يحدث  

تخدم في أجهزة   تس  التي  الشفائف تناوليمكن  على سبيل المثال     ف(ريف  ا هذه التع   إطار  في تندرج

عبر  المطبوعة     يمكن تناول النسخ     بصرية، آما       -اعتبارها وثائق أو مواد سمعية            بالعرض   

 ).اعتبارها وثائق أو مواد حاسوبيةبلحواسيب ا

 سرية المعلومات بمقتضى االتفاقية 

أنه ال يجوز    ب يقضي أساسي    أمبدعلى  من المرفق المتعلق بالسرية       ) ج(٢  الفرعية  الفقرة تنص -٩

 إصدار هذه المعلومات       وال تنفيذ االتفاقية       في سياق  شر أية معلومات تحصل عليها المنظمة             ن

 .آما يكون منصوصًا عليه على وجه التحديدإال  أخرى بصورة

من المرفق المتعلق      ) أ(٢ المبادئ التوجيهية اإلجرائية المحدَّدة في الفقرة الفرعية                       وتقضي -١٠

 :في الحاالت التاليةسرية بالسرية على أن المعلومات تعتبر 

 عليها الطرف التي تم الحصول          ُ  الدولة المعنية المعلومات    ىإذا أطلقت هذه الصفة عل       )أ(

 ؛هذه المعلومات تخصهامنها والتي 

 المعنية المعلومات    ء إفشا يضر من المعقول توقع أن         ه قد يكون    المدير العام أن     إذا قدَّر  )ب(

 . هذه المعلومات أو بآليات تنفيذ االتفاقيةخصهات ترخيص بالدولة الطرف التي بدون
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  عند  وأن يوازن بينها بعناية     العوامل التالية  يروزأن  إليه األمر   ض  وعلى المدير العام أو من يفوِّ      -١١

 :تحديد سرية المعلومات

دولة طرف،  من هيئات   هيئة  ب بدولة طرف أو      المعنية  إفشاء المعلومات  يضراحتمال أن    -

 رعايا دولة طرف، أو باالتفاقية أو                   بشخص من   تجارية، أو       ال اتآشرال هابما في   

 بالمنظمة؛

احتمال أن يتيح إفشاؤها ميزة خاصة أو انتقائية لفرد أو دولة أو أية هيئة أخرى بما في                      -

 تجارية؛ال اتشرآالذلك 

 ؛ لالتفاقيةطلب األساسي الخاص بالتحقق الفعال من االمتثالتالم -

على تشجيع  ال بغية نشر المعلومات العامة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية             ايؤتيهالفوائد التي     -

 .قبولها وتعزيز مصداقيتها

 ما إذا آانت     تحديدها عند الدولة الطرف أيضًا تأخذ العوامل المذآورة أعاله في اعتبارها               ولعل -١٢

 إطالق  عزعيزال  ن  ويجب أ . المعلومات التي تقدمها إلى المنظمة تحتوي على معلومات سرية            

تتذرع ال  ن  يجب أ والطرف بإثبات امتثالها لالتفاقية،       صفة السرية على المعلومات التزام الدولة      

لدولة الطرف أن تمنع نشر          ل ال يجوز   آما. ها لالتفاقية   الدولة الطرف إلخفاء عدم امتثال            به

أو   على طلب   دة إلى الدول األطراف بناء        محدَّ بصورةالمعلومات التي تقضي االتفاقية بنقلها          

 . معتادعلى نحو

 حساسية درجة من الضروري تحديد     غداومتى تقرر أن المعلومات تحتوي على معلومات سرية          -١٣

 ويتم هذا عادة من خالل نظام للتصنيف يعرض        . االطـّالع عليها إتاحة  ومدى  المعنية  المعلومات  

 . الجزء الخامس من هذه الوثيقةفي

  المعلومات باالتفاقيةصلة 

 آيفية تطبيق تدابير السرية على                على المعلومات بأغراض االتفاقية             صلة يمكن أن تؤثر       -١٤

 تتسم الفروق بينها باألهمية في سياق    المعلومات  فئات من   ثالث تمييزويمكن  .  المعنية المعلومات

 : االتفاقيةتنفيذ

ية أو التي     لمنظمة للنهوض بمسؤولياتها بمقتضى االتفاق         التي تحتاج إليها ا        المعلومات -

 تقدمها الدول األطراف للوفاء بالتزاماتها بمقتضى االتفاقية؛
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 الخاضعةح الدولة الطرف        تي التي ت     ، بأغراض االتفاقية     غير ذات الصلة     المعلومات    -

ضا خالل أنشطة    َر االطـّالع عليها إلثبات امتثالها لالتفاقية أو تفشيها عَ            إمكانيةلتفتيش  ل

 التفتيش؛

لتي ، ا  بأغراض االتفاقية  غير ذات الصلة        فيها المعلومات الحساسة،         بماوالمعلومات،    -

 حقوقها  تماشيًا مع  االطـّالع عليها    إتاحة إمكانية لتفتيش  ل الخاضعةترفض الدولة الطرف    

 .والتزاماتها بمقتضى االتفاقية

 بيد. تهأنشطإجراءات التحقق و  ب عند االضطالع   الفئات هذه فيما بين    الفروقبسترشد  ويتعيَّن أن يُ   -١٥

ألن تحديد  يمكن أن يجري على الصعيد العملي،       المعلومات بأغراض االتفاقية    صلة   في البتأن  

ويجب أن .  والظروف المختلفةاألسيقةيتوقف إلى حد آبير على  على هذا النحو    صفة المعلومات   

آل من    إطار في  الوارد وصفها   المعلومات وفقًا لطبيعة المتعلقة بحماية السرية      االلتزامات تحّدد

 .الفئات اآلنفة الذآر
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 الجزء الرابع
 المسؤوليات األساسية فيما يتعلق بالسرية

 المسؤوليات العامة للمنظمة -١

في سياق  لع  ـَّ تط وقد آبيرة من المعلومات السرية،          مقاديرتتلقى المنظمة من الدول األعضاء           ١-١

مزيد من هذه المعلومات      الحصل على    على مزيد من المعلومات السرية أو ت          األنشطة التحققية    

في  الداخلية   سيرورات العمل  إن   آما. بدرجة أآبر من الحساسية    في آثير من األحيان       تتسمالتي  

 المنظمة والوحدات     تمتثلوعلى ذلك يتعيَّن أن          . مزيدا من المعلومات السرية      تؤتي   لمنظمة   ا

 :منها على وجه الخصوص ما يليرية، احترام الس ُيرمى منها إلى دةتزامات محدَّلالمكونة لها ال

 إصدارها  عدم تنفيذ االتفاقية و     في سياق  نشر المعلومات التي يتم الحصول عليها             عدم )أ(

د في الجزء السابع  إال طبقًا لإلجراء المتعلق بإصدار المعلومات المحدَّ     بأي طريقة أخرى  

 ؛ا النهجمن هذ

قة تنطوي على أقل قدر ممكن من               تصميم أنشطة التحقق وتخطيطها وتنفيذها بطري             )ب(

الكشف   من والتقليل إفشاء أية معلومات غير ذات صلة           من أجل الحيلولة دون    التدخل،  

 ؛ومحيانيته فعالية التحقق ًا مع فقواتمذلك حيثما آان عن المعلومات السرية، 

ية،  أغراض االتفاق  تحقيق المعلومات إال إذا آان ذلك الزما ل         آشف طلبالتماس أو   عدم   )ج(

 مع تحديد المعلومات المطلوبة بأآبر قدر ممكن من الدقة؛

 باالتفاقية التي     ذات الصلة   االطـّالع على المعلومات السرية غير              ية من إمكان    التقليل )د(

والحيلولة دون   ، وحماية هذه المعلومات     ، خالل أنشطة التحقق     َعَرضا تـُفشىيمكن أن    

 ؛ومحيانيتهالية التحقق فعمع فق واوذلك بما يتالمزيد من نشرها، 

 ، معلومات سرية   المصنـَّفة باعتبارها  للحد من نشر المعلومات        منتظمةوضع إجراءات     )هـ(

 . ومراقبتههذه اإلجراءاتب العملاالطـّالع عليها، ومتابعة من إمكانية و

 مسؤوليات المدير العام ٢-١

ويتعيَّن أن يقوم المدير العام     . ات السرية  حماية المعلوم  عنيتحمل المدير العام المسؤولية األولى       ١-٢-١

 في االتفاقية،   المبيَّنة األمانة وفقًا للمبادئ التوجيهية       ضمنبوضع نظام لتناول المعلومات السرية       

 .ا النهج المتعلق بالسرية وهذهابما في ذلك مرفقو
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األمانة، وعليه أن   ن  ضم اإلشراف على مدى االلتزام بنظام السرية        ية المدير العام مسؤول   ويتولى ٢-٢-١

 .يقدم تقريرا سنويا عن تنفيذ هذا النظام

السرية أو   مقتضيات    في التصرف في حاالت انتهاك                مرآزيدور   بلمدير العام      ويضطلع ا   ٣-٢-١

 التحقيقات وفقًا       الواجب اتـّباعها وتنفيذ      ويشمل ذلك وضع اإلجراءات              . هاانتهاآبدعاء    الا

 العقابية والتأديبية وفقًا لنظام      التدابير    وفرض     ،٣ت السرية   مقتضيا  انتهاكب  المتعلقة  إلجراءاتل

 ما يقرره      ة إلى  بعـَّتم اإلجراءات ال     تستندوينبغي أن      . ولنظامهم اإلداري   األساسي      الموظفين

 .المؤتمر في هذا الشأن

اول تفاصيل عن تن  "م  قدِّكي ت تقديم طلبات إلى الدول األطراف ل     إلى  يجوز للمدير العام أن يبادر      و ٤-٢-١

، )المرفق المتعلق بالسرية   من  الفرع ألف     من    ٤الفقرة  " (المعلومات التي تزودها بها المنظمة       

التي قد  توجيهية  المبادئ  للوأن يتشاور مع الدول األطراف بشأن شكل وتوقيت هذه الطلبات وفقًا             

ألطراف لمدير العام، على سبيل المثال، أن يطلب إلى جميع الدول ا                 ل فيجوز. دها المؤتمر يحّد

 .تقديم تقارير منتظمة عن تناولها للمعلومات السرية الخاصة بالمنظمة

 مسؤوليات األمانة ٣-١

 من مسؤوليات      رئيسياً  ستمدـُألمانة فيما يتعلق بالسرية ت         المنوطة با  المسؤوليات األساسية     إن    ١-٣-١

الحفاظ ما يتعلق ب   فيمسؤوليات موظفي األمانة      بيد أن تحديد      . المنظمة ومسؤوليات المدير العام     

 في سياق تنفيذ       أهمية بالغـة  ب  تتسم   أمور  ومراقبتهاعلى السريـة والنهوض بهذه المسؤوليات            

 في أنشطة     انخراطهم األمانة التزامات خاصة خالل           وتقع على عاتق موظفي      . االتفاقية عملياً  

عسكرية، النية و مدالما يتيحه لهم ذلك من إمكانية االطـّالع على المعلومات السرية،                     و التحقق

بما في ذلك المعلومات التي تكشف عنها الدولة الطرف عمال بالتزاماتها بموجب االتفاقية،                          و

 . بأغراض االتفاقية في حالة الكشف عنهاغير ذات الصلةالمعلومات الحساسة و

 :دة التالية، تتحمل األمانة المسؤوليات المحدَّبيانها التي سبق تاألعموباإلضافة إلى االلتزامات  ٢-٣-١

 بتقييم جميع البيانات والوثائق التي تحصل عليها لتقرير           عنية الم تهاالقيام من خالل وحد     )أ(

 ما إذا آانت تحتوي على معلومات سرية؛

تحديد نطاق االطـّالع على المعلومات السرية الذي يحتاج إليه شاغل آل وظيفة من                          )ب(

 ائف؛ في إطار توصيف رسمي للوظ فيها، وذلكالوظائف

                                                           
 . في الجزء التاسع أدناهتبيَّن هذه اإلجراءات ٣
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من ص لها     الهيئات المرخـَّ   ومن آل موظف،      منسرية  ال على تعهد بصون     الحصول )ج(

 حسب االقتضاء؛بخارج المنظمة، 

 برنامج مستمر لتدريب وتوعية جميع الموظفين فيما يتعلق بمسائل السرية،                               تّدبر )د(

 اعنصرباعتبار ذلك     سجل آل موظف فيما يتعلق بحماية المعلومات السرية                  ومراقبة

  في تقييم أدائه؛اصريح

لموظف باالطـّالع على المعلومات السرية         باعتزام الترخيص     طرف   الدولة   إخطار ال   )هـ(

 أو في أي مكان آخر خاضع لواليتها أو                       ها أراضي  قائمة على   أنشطة      تخصالتي   

 بثالثين يوما على األقل؛المعنية  االطـّالع على المعلومات إتاحةذلك قبل وسيطرتها، 

رفق الذي   ه تحديد هوية المِ       بول المعلومات السرية وتخزينها في شكل ال يتسنى                    تنا )و(

 . فعالية التحققطالما أمكن أن يتم ذلك بصورة تتوافق مع، تخصه تحديدا مباشرا

الذي لسرية  ا التعهد بصون في  بمزيد من التحديد     مسؤوليات آل موظف     تبيَّنوباإلضافة إلى ذلك     ٣-٣-١

 .هيجب عليه أن يوقـِّع

 مسؤوليات فريق التفتيش ٤-١

 :أعضاء فريق التفتيش مما يليالواقعة على عاتق المسؤوليات الخاصة تنبثق  ١-٤-١

  في الموقع إمكانية االطـّالع على معلومات سرية؛للمفتشين يمكن أن تتاح أنه )أ(

لتفتيش بشأن   ل الخاضعة فريق التفتيش أن يتفاوض مع الدولة الطرف                  ه يجب على    أن )ب(

 ؛٤ إبرام اتفاقتستلزمنة تتصل بالسرية وقد مسائل معيَّ

شأن  يبت في عليه أن    يجب  ضع خطة للتفتيش، و    فيسترشد بواليته،    يأن فريق التفتيش      )ج(

 . خالل عملية التفتيشتنفذالتدابير المحدَّدة التي 

 :ق التفتيشي يتعيَّن على فريهوعل ٢-٤-١

 مهمته  هإنجازمع   تتوافق  بصورة ن من التدخل   عمليات التفتيش بأقل قدر ممك      أن يجري  )أ(

 ؛الوقت المناسببفعالية وفي 

                                                           
 من المرفق المتعلق    ١٤ من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق والفقرة           ٤٦على سبيل المثال وفقًا للفقرة        ٤

 .بالسرية
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 التي يمكن أن تقدمها الدولة            المقترحات في اعتباره        ًا لعملية التفتيش آخذ       أن يخطـِّط   )ب(

لتفتيش، في أية مرحلة من مراحل التفتيش، لضمان حماية المعدات               ل الخاضعةالطرف  

  باألسلحة الكيميائية؛لصلةغير ذات اأو المعلومات الحساسة 

 إفشاء  وللحيلولة دون  الحساسةحماية المنشآت    ل المهيأةاإلجراءات  ب أن يتقيد آل التقيد      )ج(

 ؛بدون ترخيصلبيانات السرية ا

  للوفاء بوالية التفتيش؛إال ما يلزمه المعلومات والبيانات أن ال يطلب من )د(

 تفاقية؛لال االمتثالعلى الوقائع المتصلة بمدى وي إال نطالتفتيش ال يعن  ا تقريرأن يعد )هـ(

 االطـّالع عليها    لهتاح  ي التي    ، باالتفاقية ذات الصلة  المعلومات السرية غير        أن يحمي  )و(

 ؛، وأن يحول دون المزيد من نشرهاخالل عمليات التفتيش الموقعي

ع على     االطـّال   إتاحة إمكانية   لتفتيش    ل الخاضعةرفض الدولة الطرف           أن يحترم         )ز(

 .حقوق الدولة الطرف والتزاماتهال طبقا الحساسةالمعلومات 

 مسؤوليات الدول األطراف ١-٢

 حساسيتها  لدرجة المعلومات التي تتلقاها من المنظمة وفقًا         تعامليتعيَّن على الدول األطراف أن        ١-١-٢

بها هذا االلتزام باختالف    ذ  ـَّ الطريقة التي ينف   تختلفوبطبيعة الحال   . فئة تصنيفها إطار   في   المبيَّنة

 الحماية  درجةنفس  ب هذه المعلومات على األقل      تحظىالدول األطراف، لكن ينبغي بوجه عام أن        

سرية مماثلة بمقتضى النظم    درجة   تصنيف وطني مماثل أو       التي لها لمعلومات  ا التي تحظى بها  

سبة لتناول وحماية      وسائل المنا  ال تكييف أو      وضع فاطروعلى الدول األ     . القانونية الوطنية  

 في الجزء السادس من     المبيَّنة المبادئ   يتوافق مع المعلومات السرية الخاصة بالمنظمة على نحو        

 .ا النهجهذ

 التي تزوِّدها بها   صيل عن تناول المعلومات       اطلب تف ال  عند  أن تقدم   الطرفدولة  الويتعيَّن على     ٢-١-٢

 الدول األطراف إلى أن السرية      لدىمئنان العام    زيادة االط  إلى من هذا اإلجراء     وُيرمى. المنظمة

أن تؤآد  المعنية   الطلباتوينبغي على الدول األطراف في ردودها على           .  بطريقة فعالة   مصونة

 . أعاله١-١-٢على األقل أن معايير تناول المعلومات مطابقة للفقرة الفرعية 

أن تفي بالتزامها األساسي بإثبات         سرية المعلومات،      تصون إذ،  فاطرويتعيَّن على الدول األ      ٣-١-٢

 .امتثالها لالتفاقية وفقًا ألحكامها المتعلقة بالتحقق
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قدر اإلمكان مع المدير العام وأن تقدم له العون في                 بويتعيَّن على آل دولة طرف أن تتعاون              ٤-١-٢

ًا وفق المناسبة      التدابيرانتهاآها، وفي اتخاذ         بدعاء   ال انتهاك السرية أو ا            حاالت  التحقيق في  

ويمكن أن يشمل التزام الدولة       . وقوعهثبت التحقيق    أ باالنتهاك إذا     ةتعلقالمفصَّلة الم  لإلجراءات

وحضوَرها عند     المنظمة       بها تي تزوِّدها   صيل تناول المعلومات ال         ا تف   تقديَمهاالطرف هذا       

 إذالنزاع   من أطراف ا   ا طرف باعتبارها" لجنة تسوية المنازعات المتصلة بالسرية    "أمام  االقتضاء  

 .هذه اللجنة االنتهاك على ت حالةرضُع

 مسؤولية المراقبين ٢-٢

" التفتيش بالتحدي  "لتفتيش، خالل عملية من عمليات               ل الخاضعةإذا وافقت الدولة الطرف             ١-٢-٢

، على منح حق االطـّالع ألحد المراقبين وفقًا               ]التفتيش المستعجل المجرى بناء على تشكيك          [

العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، فيجوز للمراقب االطـّالع على بعض             من الجزء    ٥٥للفقرة  

 يتعيَّن  وبالتالي. المعلومات السرية ومن ثم يتحمل مسؤوليات خاصة فيما يتعلق بتناولها وحمايتها          

 مع جميع األحكام     متوافقا آل التوافق   إياها تهلمعلومات السرية وحماي   لأن يكون تناول المراقب       

وال سيما    ا النهج   المتعلق بالسرية، ومع هذ        هابما فيها مرفق    وفي االتفاقية     لواردة   اذات الصلة     

ولما آانت  . في الجزء السادس منه     الواردة    المعلومات السرية   اولن المتعلقة بت   أحكامه المفصَّلة 

للدولة " ممثل" تشير إلى أن المراقب هو           االتفاقيةمن المادة التاسعة من       ) أ(١٢الفقرة الفرعية    

  من المادة السابعة   ٦تخضع أيضًا ألحكام الفقرة     المعنية  لطرف الطالبة للتفتيش، فإن المعلومات       ا

بالمراقب باعتباره ممثلها على وجه               و، فيما يتعلق بالدولة الطرف الطالبة                       من االتفاقية   

 .معلومات سرية وأن يتم تناولها بطريقة خاصةباعتبارها  أن تـُعاَملتعيَّن يالخصوص، ومن ثم 

ا جميع أحكام هذ   ب المراقب    تقيد تكون الدولة الطرف الطالبة مسؤولة مسؤولية آاملة عن              وعليه ٢-٢-٢

بأن  وللتكفلذلك،  ب للتكفل التدابير الالزمة      آافة وتـَتـَِّخذ،   فردياً  ذات الصلة والتزامه بها       النهج

 ما يماثل مراقب للسرية    في حالة انتهاك ال     والعقابتعويض  الفعالة لل قانونية  ال يتوفر من الوسائل  

 تشفـُومتى آ . من الموظفين فيها     من جانب موظف    لسريةالتدابير التي تتخذ في حالة انتهاك          ا

 فإن الدولة الطرف الطالبة تصبح أيضًا مسؤولة عن                 احتازهاأو   ما    سرية     للمراقب معلوماتٌ  

اإلضافة إلى مسؤولية     ، وذلك ب    ولهذا النهج  وحمايتها وفقًا لالتفاقية        المعنية   تناول المعلومات      

 التقيدويتعيَّن على المراقب من جانبه            . نتقاص من هذه المسؤولية      االلمراقب الفردية ودون        ا

أي ب يقومال  ن  عليه أ يجب   بحماية المعلومات السرية، و    ا النهج المتعلقة  بجميع أحكام هذ  وااللتزام  

 .ص به في هذا الصدد غير مرخـَّعمل
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 الجزء الخامس
 تصنيف المعلومات السريةب الخاص نظام المنظمة

 فئات المعلومات السرية -١

المقرَّر أنها   المعلومات     ما تحتازه المنظمة أو مكوِّناتها أو تنشئانه من              آلأن ُيسند إلى      ينبغي   ١-١

.  المعنية  حساسية المعلومات السرية    درجات تناظردة  أساس فئات محدَّ   قائم على     تصنيف    سرية

 ،ل من االمتثال لالتفاقية       ا متطلبات التحقق الفع        من  نظام التصنيف  ويجب أن ال ينال تطبيق            

تتسنى به التهيئة بحسب االقتضاء لنشر معلومات عامة، مستبَعدة منها عناصرها                      أن     غيبنوي

 .قبولها وتعزيز مصداقيتهاعلى تشجيع ال االتفاقية بغية تنفيذ عن الحساسة على النحو المالئم،

 : المعلوماتبنودحساسية درجة نبغي مراعاتها في تحديد ت األساسية التي فيما يلي العواملترد و ٢-١

من هيئة  بطرف، أو    بدولة    المعنية إفشاء المعلومات لحقه   ي أن حتملدرجة الضرر الم    )أ(

 رعايا دولة طرف، أو      بشخص من تجارية، أو   ال اتشرآال هادولة طرف، بما في    هيئات  

 باالتفاقية أو بالمنظمة؛

لفرد أو دولة   المعنية   إفشاء المعلومات لخاصة أو االنتقائية التي قد يتيحها       درجة الميزة ا    )ب(

 .تجاريةال اتشرآالأو أية هيئة أخرى بما في ذلك 

 .وإن هذين العاملين يناظران العاملين المأخوذ بهما في تحديد المعلومات السرية

ف ـَّ أدناه، تصن     المبيَّنة الخاصة التصنيف      معاييرلى   عهذه العوامل التوجيهية و        وبناًء على       ٣-١

 :حساسيةال بحسب ترتيبها التصاعدي من حيث التالية الفئات فيالمعلومات السرية 

 " طبقًا لتصنيف المنظمة التداولمقيدةال "المعلومات .

 "محمية طبقًا لتصنيف المنظمةال "المعلومات .

 " الحماية طبقًا لتصنيف المنظمةةشديدال "المعلومات .

 بتمييزتسهيل تناول المواد المصنـَّفة         مجرد   هذه الفئات ل    تسمية   في   " المنظمة"مة   تستعمل آل  و 

تفادي أي تضارب مع نظم      بقها المنظمة، و  نيف تطبِّ اتصبمثابة   التصانيف المعنية تمييزًا واضحاً    

 على هذا النحو   "المنظمة" آلمة   ورود يستتبعوال  .  لها  سوء فهم   وأي التصنيف الوطنية المتميزة  

 . المعنيةنشر المعلوماتل معيَّناق أي نط

ونطاق نشر  ) على حساسية المعلومات   في تحديدها    رتكز  ي يُ تال(رق بين فئة التصنيف       ا ف وثمة ٤-١

 لزوم االطـّالع عليها   مثًال على موضوع المعلومات ومبدأ         في تحديده    الذي يرتكز    (المعلومات  
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 تقضيدون نشر المعلومات آما      يحول مستوى التصنيف     وال). خدامهاوالغرض الخاص من است   

ها من مرفق ) ب(٢ الفقرة الفرعية     ذلك األحكام الواردة في     بما في   على وجه التحديد،   االتفاقيةبه  

 .السريةب المتعلق

تعتبر غير   أعاله ف   المشار إليها        التصنيف   أية فئة من فئات        فيالمعلومات التي ال تندرج         أما    ٥-١

حماية مالئمة من      ب المعلومات غير المصنـَّفة           وتحظى. تمييزها بهذه الصفة      ويمكنفة   ـَّمصن

وفقًا يرخـَّص بها على وجه التحديد              ما لم    بالحيلولة دون نشرها       المنظمة والدول األطراف    

 .على حدة المحدَّدة النشرإلجراءات 

وتقوم الدولة   . هافئة تصنيف  ل وفقًا     تها حساسي  درجةيرتبط مستوى حماية المعلومات السرية ب           و ٦-١

 الدول   عن المنظمة أو         المنظمة المصنـَّفة الصادرة عن           معلومات  ايةحمبالمنظمة   و لطرفا

 .ها بفئة تصنيفار عنهمعبَّال حساسيتها لدرجةوفقًا وذلك األطراف 

  طبقًا لتصنيف المنظمة التداولمقيدةالمعلومات ال: فئة التصنيف 

 :المعيار 

بفعالية االتفاقية    ضررًا       بدون ترخيص     شاؤهاقد يلحق إف     تشمل هذه الفئة المعلومات التي                ٧-١

 من  شخصدولة طرف أو      لومصداقيتها، أو بمصالح دولة طرف أو هيئة تجارية أو حكومية                   

 .هارعايا

 :أمثلة 

بأية وسيلة من    ، التي تحتازها المنظمة أو تنشئها           األشكال التالية من المعلومات      إدراجيمكن  قد   ٨-١

، ما لم ُيقرَّر إدراجها في فئة        طبقًا لتصنيف المنظمة  التداول  دة  قّيمالالمعلومات   فئة   في ،الوسائل

 :أخرى نظرًا إلى اتسام البيانات المعنية بدرجة حساسية أعلى أو أدنى

الثالثة لمواد  بموجب ا التقارير واإلعالنات األولية والسنوية التي تقدمها الدول األطراف           )أ(

ما تعتبر  تحقق، عند الب ها المتعلق مرفقة ووفقًا ل  والرابعة والخامسة والسادسة من االتفاقي     

  من الحساسية؛ه الدرجة هذعلى أنها الوثائق المعنية التي تصدر عنها الدول األطراف

 ؛نتائج أنشطة التحقق وفعاليتهاب المتعلقةالتقارير العامة  )ب(

 .اقيةأحكام االتفسائر  الدول األطراف وفقًا لافةآبها  التي تزوَّدالمعلومات  )ج(
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المعلومات  فئة      باعتبارها مندرجة في     تناول   تـُ المعلومات األخرى التي تصنف و             تشملوقد    ٩-١

 بين الدول األطراف         المعتادة  َ   السرية   المراسالتِ   طبقًا لتصنيف المنظمة         التداول  مقيدةال

وقد تشمل أيضًا       . تتسم بحساسية خاصة       لمنظمة الداخلية التي ال         ا عمل       واألمانة، ووثائقَ   

المعلومات سائر  ألمانة، و  في ا  لقراراتااتخاذ  ب الداخلية و  بسيرورات العمل  المتعلقة َ  معلوماِتلا

 .فعالةبصورة التفاقية ل تنفيذ المنظمة إعاقة إلى إفشاؤهايؤدي قد  واإلدارية التي التدبرية

 :النشر 

 طبقًا    التداول  دةقّيمالالمعلومات     فئة  في المعلومات المصنـَّفة       يتم بحسب مقتضى الحال نشر         ١٠-١
لفقرة الفرعية  ا بموجبلدول األطراف   إلى ا   بصورة معتادة   تقديمها يجب التي   ،لتصنيف المنظمة 

 .السريةالمتعلق بمرفق المن ) ب(٢

 محمية طبقًا لتصنيف المنظمةال المعلومات: فئة التصنيف 

 :رياالمع 

بفعالية االتفاقية  ًا  هامًا  ترخيص ضرر  بدون    يلحق إفشاؤها تشمل هذه الفئة المعلومات التي قد            ١١-١

 من لشخصدولة طرف أو      لبمصالح دولة طرف أو هيئة تجارية أو حكومية               وأومصداقيتها،  

 .هارعايا

 :أمثلة 

وسيلة من   أية    ب   المنظمة أو تنشئها      تحتازها، التي      األشكال التالية من المعلومات        إدراجيمكن    ١٢-١

ما لم ُيقرَّر إدراجها في فئة أخرى         ،بقًا لتصنيف المنظمة  محمية ط  ال المعلومات فئة   ، في الوسائل

 : بدرجة حساسية أعلى أو أدنىهانظرًا إلى اتسام

الثالثة لمواد  بموجب ا التقارير واإلعالنات األولية والسنوية التي تقدمها الدول األطراف            )أ(

ما تعتبر  قق، عند تحالب ها المتعلق مرفقوالرابعة والخامسة والسادسة من االتفاقية ووفقًا ل         

  من الحساسية؛ه الدرجة هذعلى أنها الوثائق المعنية التي تصدر عنها الدول األطراف

والمعلومات  اإلنتاج ومرافقه، بسيرورات   المتعلقةمنشورة  التكنولوجية غير   المعلومات  ال )ب(

 المنتجات الصناعية؛ب المتعلقةالفنية 

والعناصر المتعلقة   لة بالصفقات التجارية،        متصالقل حساسية     األ أو     األعممعلومات   ال )ج(

 الصناعي واإلنتاج؛ التجهيز سيروراتبتكاليف 
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 المتعلقة بما      المعلومات  هابما في  و،   التفتيش اتعمليب المتعلقةلة   المفصَّ ة األولي  اإلفادات )د(

 الحوادث، وتقارير     يعاَين في المرافق من األمور غير الطبيعية أو ما يقع فيها من                          

 التفتيش؛

فيما تفتيش   ال أهدافبولعمليات التفتيش      األمانة     بتخطيطالبيانات والمعلومات المتعلقة        )هـ(

 ؛ةنفق معيَّامريخص 

 ؛وضمائمهافق ااتفاقات المر )و(

واتفاقات المرافق    في اإلعالنات   الواردةيم المعلومات    قي وت باعتماد ةتعلقالممعلومات  ال )ز(

 .وتقارير التفتيش

طبيعيًا ، فإنها تعامل       لالتفاقية  المعلومات ذات صلة بالتحقق من االمتثال           هذهعتبر  ت ال    وحيثما 

  الشديدة الحماية طبقًا لتصنيف             المعلومات    فئة   في ةندرجم معلومات       بمثابة ةأوليمعاملة    

 من  ١٧-١ الفقرة الفرعية     ، آما تقضي به     إليها رسمي  تصنيف إسنادقبل  حتى   ، وذلك المنظمة

 .هذا الجزء

 :النشر 

محمية طبقًا لتصنيف      ال   المعلومات   فئة  فيالمعلومات المصنـَّفة     بحسب مقتضى الحال        تنشر    ١٣-١
 مرفقالمن   ) ب(٢  الفرعية  لفقرةا بموجبلدول األطراف     إلى ا   تقديمها     يجب التي     ،المنظمة

 .السريةب المتعلق

  الحماية طبقًا لتصنيف المنظمةةشديدالمعلومات ال: فئة التصنيف 

 :المعيار 

 بدون ترخيص ضررًا فادحًا         إفشاؤهاق   ِحْلتشمل هذه الفئة المعلومات السرية الحساسة التي يُ               ١٤-١

األمن من ناحية   ق ضررًا فادحًا     ِحْلبفعالية االتفاقية ومصداقيتها أو بأهدافها والغرض منها، أو يُ           

ولة دلدولة طرف أو هيئة حكومية أو تجارية                التجارية بمصالح  المعلومات   القومي أو سرية       

 .ها من رعاياشخصطرف أو 
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 :أمثلة 

 بأية وسيلة من       تنشئها وأ المنظمة     تحوزها، التي      األشكال التالية من المعلومات        إدراجيمكن    ١٥-١

، ما لم ُيقرَّر إدراجها في فئة        الحماية طبقًا لتصنيف المنظمة    ةشديد ال المعلومات  فئة ، في الوسائل

 :نى أدةدرجة حساسيإلى اتسامها بأخرى نظرًا 

الثالثة لمواد  بموجب ا التقارير واإلعالنات األولية والسنوية التي تقدمها الدول األطراف           )أ(

ما تعتبر  تحقق، عند الب ها المتعلق مرفقوالرابعة والخامسة والسادسة من االتفاقية ووفقًا ل        

  من الحساسية؛ه الدرجة هذعلى أنها الوثائق المعنية التي تصدر عنها الدول األطراف

  المختبرات  التي تعيدها  لتفتيش والعيِّـنات      الخاضعة ل  مواقع   الالعيِّـنات المأخوذة من         )ب(

 ؛نة، ونتائج تحليل العيِّـناتالمعيِّ

  بصورة خاصة؛ دولة طرفالتي تقدمها الحساسية البالغةالمعلومات السرية  )ج(

إال  ،ًاضَرَع  أو ًا طوع مأو ال تقدَّ   ، االطـّالع عليها   عادة ُيطلبالتي ال   سرية  المعلومات  ال )د(

 : ما يلي، مثل فعلي تفتيش موقعيفي سياق إجراء

 ر العمليات؛اسمالرسوم التخطيطية ل -

 صور الموقع وتصاميمه ورسومه التخطيطية؛ -

 ؛ومعطياتهامالت التكنولوجية اعممتعلقة بالال المحدَّدة الطابعبيانات ال -

 ؛فيهلة ـَّوالمحلوقع في المنات المأخوذة لعيِّابيانات تحليل  -

المبيعة  لزبائن والكميات  بالة   حساسة آالقوائم المفصَّ    ال  التجارية  سوقالمعلومات    -

 م؛لكل منه

 ذات    باألمن القومي     أو المتعلقة  التجارية    وأنية   تقلة ال  المعلومات المفصَّ  سائر    -

 .الطابع البالغ التحديد

طبيعيًا ، فإنها تعامل       لالتفاقية من االمتثال  المعلومات ذات صلة بالتحقق          هذهعتبر  ت ال    وحيثما 

  الشديدة الحماية طبقًا لتصنيف             المعلومات    فئة   في ةندرجم معلومات       بمثابة ةأوليمعاملة    

 من  ١٧-١ الفقرة الفرعية     ، آما تقضي به     إليها رسمي  تصنيف إسنادقبل  حتى   ، وذلك المنظمة

 .هذا الجزء
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 لتفتيشل الخاضع في الموقع        االحتفاظ   التفتيش  ملياتالمناحي المتصوَّرة لع     في معظم       ويجوز ١٦-١

، بصرف النظر عما     أعاله) د(١٥-١ دة في الفقرة الفرعية     ة المحدَّ يحساسشديدة ال المعلومات ال ب

تتاح هذه  وال  ،   لسرية الخاص با    وطنيالتصنيف   لل إذا آانت قد أسندت إليها درجة سرية وفقا              

وإذا لم تؤخذ هذه المعلومات إلى        . التفتيشعملية  ل  خالفي الموقع     لالستعانة بها  إال    المعلومات

 عليها في إطار األمانة نظام          قطبَّي فال،  خارج الموقع وآانت إمكانية االطـّالع عليها محدودة           

 يولي للمعلومات المعنية، أثناء إجراء أنشطة           فريق التفتيش   بيد أن . لمنظمةالتصنيف الخاص با   

 الحماية طبقا لتصنيف         الشديدة حماية المعلومات         درجة حماية ال تقل عن درجة             ،   التحقق
 .قدر اإلمكان بفي اتفاقات المرافقالمعنية وينبغي تحديد فئة تصنيف المعلومات . المنظمة

 ، لالتفاقية لتحقق من االمتثال   باصلة  ال غير ذات المعلومات السرية الحساسة      وال يجوز تسجيل       ١٧-١

، وال المزيد    شكل من األشكال   أي، في   فريق التفتيش ء  أعضا أحدجمعها  يضًا أو   َركشف عَ ـُتالتي  

 المعلومات خالل أنشطة التفتيش، يجب على       هذه االطـّالع على    تتاح إمكانية وعندما  . من نشرها 

 تماثل على األقل درجة حماية          حماية     درجة يوليها فريق التفتيش أن          أعضاء من     عضوآل   

د حدِّلم ت  طالما ، الحماية طبقًا لتصنيف المنظمة     ةشديد ال المعلومات  فئة فيلمعلومات المصنـَّفة   ا

. نةة معيَّ  حساسي لم تـُسند إليها درجة     أو    هاطريقة خاصة لتناول   الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش       

 الفقرة   تقضي به  آما   (د   لتفتيش أن تحدِّ    ل الخاضعةوفي مثل هذه الحالة يجوز للدولة الطرف                

 اتفاق  ضمن المعلومات خالل عملية التفتيش أو         لهذهليًا  تصنيفًا أو )  من هذا الجزء    ٥-٢الفرعية  

 الدولة الطرف   باالتفاق مع أو   سهوًاألمانة  إلى ا المعلومات الحساسة   هذه   أخذوفي حالة   . المرفق

،  الحماية طبقًا لتصنيف المنظمة       ةديد الش  المعلومات  فئة فيف  ـَّ تصن فإنهاالخاضعة للتفتيش،    

 .د الدولة الطرف خالف ذلكم تحدِّ، ما لبهذه الصفةوتتم حمايتها 

 :النشر 

 الحماية طبقًا      ةديد الش   المعلومات   فئة  فيالمعلومات المصنـَّفة      بحسب مقتضى الحال        نشر   ت ١٨-١
) ب(٢لفقرة الفرعية   ا آما تقضي به   ،لدول األطراف إلى ا  تقديمها   يجبالتي  ،  لتصنيف المنظمة 

 .السريةالمتعلق بمرفق المن 

  التصنيفصالحية -٢

تطبيق نظام  يلزم   ،فيها تنشأألمانة أو    ى ا لإ التي ترسل      ها تصنيف المقرَّرلمعلومات  فيما يخص ا    ١-٢

تحت السلطة المباشرة للمدير    وذلك   للفئات والمبادئ التوجيهية المشار إليها أعاله         وفقًاللتصنيف  
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تـُنشأ التي  ائق  تساق تصنيف الوث  ا الستدامةإجراء داخلي   على  هذا النظام   يجب أن يشتمل    و. العام

 . االقتضاءعندلترخيص به ل و، التصنيفهذا بشأنلتشاور ل األمانة، وضمن

 :نيف المعلوماتا تصتحديد التالية السلطات وتتولى ٢-٢

تتولى الدولة الطرف المعنية        في حالة المعلومات السرية التي توفرها دولة طرف،                    )أ(

  تحديد فئة التصنيف األولية؛مسؤولية

 درجة طرف معلومات تبدو سرية دون اإلشارة إلى                     الدولة    ال إذا وفرت    -

 تحديد ن يكون مسؤوًال ع     إليه األمر  ض، فإن المدير العام أو من يفوِّ         تهاحساسي

 مسؤولية   ويتولى . المعنية وفقًا لذلك         المعلومات  وتناولفئة تصنيف مؤقتة         

بغية المعلومات    التي تصدر عنها    التشاور مع الدولة الطرف          المسارعة إلى     

 ؛ا أو إلغائها أو تعديلهةالتصنيف المؤقتفئة تأآيد 

ة ي مسؤول هاالتي تنشئ جهة  ال تتولى األمانة،    أ في نشـُتوفي حالة المعلومات السرية التي         )ب(

  ُ  صالحية  إليه األمر    ضمن يفوِّ  لللمدير العام أو       تعود   و.  إليها   مؤقت  إسناد تصنيف  

 . المعنيةماتلمعلو إلى اتصنيف نهائي إسناد ُ مسؤوليةو

 جانبالمنظمة وتتضمن معلومات سرية تصنيفًا مؤقتًا من            في   أنشـُتينبغي تصنيف آل وثيقة       و ٣-٢

في  أنشتـُ تحديد فئة تصنيف وثيقة جديدة               عند ، الجهة   هذه  ويتعيَّن على  . تنشئهاالتي   الجهة   

فيما يخص   هاالتي يكون قد سبق تحديد    حساسية  ال درجة أن تراعي على النحو الواجب    المنظمة،  

 .ة المعنيلوثيقة الجديدل مالئمةتكون  المنظمة والتي الموجودة في حوزة المعلومات أو/الوثائق و

 درجة تحديد فئة تصنيف المعلومات السرية، أن تأخذ باالعتبار                 عندلدول األطراف،    لينبغي  و ٤-٢

  ٧-١ الفقرات الفرعية         في  نعلى النحو المبيَّ     المحدَّدة لكل فئة          المناظرةحساسيتها والمعايير     

أشكال المعلومات  على   التوضيحية    وال يمس ما سبق أعاله من األمثلة         .  أعاله ١٤-١ و ١١-١و

 المقام األول من صالحية           طرف في  اللدولة    بما تتمتع به ا           آل فئة     فيالتي يمكن تصنيفها        

 .تقدمهاتصنيف المعلومات السرية التي ل

  التصنيف خالل عمليات التفتيشصالحية 

 اتفاق   صوغ عند خالل عملية التفتيش أو            ،تسند لتفتيش أن  ل الخاضعةطرف   اللدولة   ل يجوز ٥-٢

المناظرة معايير   ال و  تها حساسي  درجةلمعلومات السرية مع مراعاة          ا ًا إلى   أولي  ًامرفق، تصنيف  

 التفتيش وإرسال       فورًا عند إجراء عملية         هذا التصنيف األولي           ويسري. المحدَّدة لكل فئة      
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 الدولة الطرف الخاضعة      آشفوفي حاالت     . التفتيش إنجازألمانة بعد    إلى ا ات السرية    المعلوم

دون تحديد تصنيف رسمي لها، أو       بللتفتيش معلومات سرية حساسة ألحد أعضاء فريق التفتيش           

 يتحمل  المعنيفي حالة إفشاء مثل هذه المعلومات ألي عضو من أعضاء الفريق، فإن العضو                      

 الحماية طبقًا   ةشديد ال المعلومات فئة فة في ـَّمصنمعلومات  بمثابة  لمعلومات   هذه ا  تناولمسؤولية  
 .د الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش خالف ذلك، ما لم تحّدلتصنيف المنظمة

 مدة التصنيف -٣

 تغييره أو حذفه      أن يتم  المعلومات إلى       بنود ن من  معيَّ بندد ل  يسري التصنيف المحدَّ      عام بوجه ١-٣

دولة لل ويمكن. وإلغاءه إعادة التصنيف        التي تنظم  وفقًا للمبادئ التوجيهية        حديد   على وجه الت    

وفي حالة عدم   .  المعنية ن مدة تصنيف المعلومات     أن تعيِّ  ، معلومات سرية  ها، عند تقديم  طرفال

 .اإلشارة إلى ذلك، يفترض أن المدة غير محدودة

 أمورب المنظمة    في وثائق    التي تنشئ جهات  الدول األطراف والمدير العام وال      وقد يلزم أن تقوم        ٢-٣

 بغية ، السرية ومواصلة تطبيق فئات التصنيف      إسناد الصفة النظر في   المواظبة على إعادة      منها

، وذلك بغية حماية         نشرها أو      درجة تصنيفها  أو تخفيض      المعنية    المعلومات تصنيف      إلغاء

لالتفاقية، حقق الفعلي من االمتثال         حماية فعالة وقابلة للتطبيق، وتعزيز الت          المعلومات السرية     

التي تكون قد سبق أن       مواد  ال حجم المحفوظات من       والحد من ،  بأجمعه نظام التحقق ب واإلحاطة

 .حساسةاعتبرت 

لتخلص من سجالت     ل في سياق برنامج         وال سيما   ،يمكن مراجعة تصنيف المعلومات ومدته        و ٣-٣

آخر من  إلى  ل البرنامج، أن يطلب من وقت           تطبيق مث   ، في سياق   يمكن للمدير العام   و. المنظمة

 السجالت وفقًا   على إلغاء تصنيف   الكتابية   تها المعلومات موافق  التي تصدر عنها  الدول األطراف   

أن لمدير العام   اعلى   األمانة،   تنشئهالمعلومات السرية التي    ا وفيما يخص . إلجراءات متفق عليها  

 المعلومات   المحوزات من   المسندة إلى  دة    المحدَّ  التصانيفمراجعة   بآخر   إلى    من حين        يقوم

 لدولة الطرف المعنية  أن تعطي ا   فينبغي ًا دولة طرف  المعنية تخص  وإذا آانت المعلومات  . السرية

وضع إجراءات داخلية     ت الصدد اوفي هذ  .  مدة التصنيف    على إنهاء  المسبقة    كتابيةال تهاموافق

 .للمراجعة
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 تغيير فئة التصنيف -٤

 علومات السريةإعادة تصنيف الم 

 في  المبيَّنة المعلومات السرية هي نفس السلطة         بنود  من بندتغيير تصنيف   المخّولة  سلطة  التكون   ١-٤

 التصنيف األصلي       المخّولة تحديد    ،من هذا الجزء      ) ب(٢-٢و) أ(٢-٢الفقرتين الفرعيتين       

التي لومات   المع  بنود  من بند ال يمكن إعادة تصنيف        وعلى وجه الخصوص  .  المعنية المعلومات

 بنودوتنطبق هذه القاعدة أيضًا على             . على ذلك   الكتابية      تهادون موافق  ب دولة طرف        تقدمها

 .ن المنظمةع في الوثائق الصادرة الواردةالمعلومات 

آبار و ،فةـَّ معلومات المنظمة المصن    بنود منبندًا  قد تطلب الدول األعضاء التي قدمت أو تلقت          و ٢-٤

الذين يستعينون ببند من بنود المعلومات           ) الفروع والوظائف األعلى    رؤساء   ( األمانة     يموظف

 بّينة، مثل هذا الطلب إلى ضرورة عملية         يستندوينبغي أن   . هذا البند تغيير فئة تصنيف    المعنية،  

 .وتجب معاملته وفقًا لألحكام التالية

، هلسرية تغيير تصنيف    معلومات المنظمة ا    التي تصدر بندًا من بنود      عندما تطلب الدولة الطرف        ٣-٤

ويمكن للمدير العام، قبل تأآيد التغيير، أن يتشاور مع الدولة الطرف                    . يجب تلبية هذا الطلب     

 . آثار التغيير المقترحبشأنالمعنية 

 األمانة، وفقًا للفقرة       الصادرة عن  تغيير فئة تصنيف المعلومات العامة           لوفي حالة تقديم طلب          ٤-٤

 معايير عند البت في هذا الطلبإليه األمر  ضالمدير العام أو من يفوِّ يحترم أعاله،   ٢-٤الفرعية  

 .المشار إليها الضرورة العملية مع بيانتطبيق فئات التصنيف 

 تعديل المعلومات   ة األمانة في حال   تصدرهاقد تبرز الحاجة إلى إعادة تصنيف المعلومات التي           و ٥-٤

فعلى سبيل المثال قد تكون         .  في الحساسية    ًاري جوه  ًافرق، ما يستتبع       أو مراجعتها أو زيادتها      

 ، النهائية صيغتهحساسية  درجة  آبر من   أحساسية  لالتفاقية درجة    االمتثال   بشأنلمشروع تقرير   

على نطاق  ة للتوزيع    لتقرير التفتيش المعدَّ    الصيغة المعّدلة  حذف مواد حساسة من       آما إنه يمكن  

على  االتفاقية    نـُّص في  إعادة التصنيف، إال إذا         ند ع تطبق المبادئ المشار إليها أعاله      و. أوسع

 .خالف ذلك

  المعلومات السريةإلغاء تصنيف 

 إلغاءعلى  تنطبق أيضًا    إعادة تصنيف المعلومات السرية       فيما يخص    األحكام المحدَّدة أعاله     إن   ٦-٤

التي   بند من بنود المعلومات         تصنيف  إلغاءوعلى وجه التحديد ال يمكن           .  المعلومات  تصنيف
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 المبادئ التوجيهية    بعـَّتتوعالوة على ذلك      . ًا على ذلك آتابي     تهادون موافق ب دولة طرف      تقدمها

 : المعلومات السريةبإلغاء تصنيفاتخاذ قرار التالية عند 

 دولة طرف       وتخص   األمانة  تنشئهاسرية   معلومات   تصنيف    إلغاءفي حالة اقتراح          )أ(

لمدير العام على موافقة آتابية       ان يحصل    أيجب   على تصنيفها األصلي،       تؤثر بصورة

 ؛ المعنيةالمعلومات  تصنيفإلغاءعلى  الدولة الطرفهذه صريحة من 

 ضأو من يفوِّ   ( لمدير العام ل ينبغي األمانة،    تنشئهالمعلومات السرية التي     وفيما يخص ا    )ب(

 تلك  هديد تح عند االعتبارفي  جوانب التي أخذها    نفس ال أن يراعي على األقل     ) إليه األمر 

 .معلومات سريةباعتبارها المعلومات 

.  العام  للجمهور  أنها متاحة لإلصدار   ة الحال عيطببالمعلومات السرية ال يعني       تصنيف وإن إلغاء  ٧-٤

 تكون قد سبق     التي      المعلومات   ذلك   المنظمة، بما في        نطاق  معلومات خارج  ال نشر طلبويت

وفقًا عليه  موافقة  المشاورات و ال رة منفصلة من   سيرو،  ها تصنيف إلغاءتم  ي سرية والتي     اعتبارها

من  تقدمه المنظمة للدول األطراف           ما أيضًا على       ذلكوينطبق   . ا النهج  للجزء السابع من هذ      

 .المعلومات المصنـَّفة طبقًا لتصنيف المنظمة



C-I/DEC.13/Rev.1 
Annex 

page 24 
 

 نهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية

 الجزء السادس
 المبادئ العامة لتناول المعلومات السرية وحمايتها

 مقدمة -١

االطـّالع على   إمكانية    إتاحة المنظمة         تنظملمبادئ التي       على عرض ل      جزء     هذا ال      ينطوي ١-١

 ما يتصل بذلك من     نظم، وت  بصورة منتظمة   هذه المعلومات  ونشرالمعلومات التي تتقرر سريتها      

 المنظمة  ضمنويشمل ذلك نقل المعلومات السرية       . إجراءات تناول المعلومات السرية وحمايتها     

ونقل المعلومات السرية إلى ممثلي الدول األطراف المرخـّص لهم                  ،   )مكوناتهابما في ذلك       (

العام أو  للجمهور  لمعلومات  اوترد في الجزء السابع المبادئ التوجيهية الخاصة بإصدار             . بذلك

 . المنظمة والدول األطراف نطاقغير ذلك من أشكال اإلصدار خارج

اول المعلومات السرية، بما    نة بت قلعلة المت فصَّمق هذه المبادئ عند وضع جميع اإلجراءات ال       وتطبَّ ٢-١

 ".دليل إجراءات السرية   "و "دليل اإلعالنات " و "آتيب التفتيش " الواردة في في ذلك اإلجراءات     

 إدارية يصدرها المدير      تعاميمد اإلجراءات العملية األخرى في          على أساس هذه المبادئ تحدَّ       و

أمانة التي تنفذ في إطار  المنظمة أنشطةلى جميع  المبادئ الواردة في هذا الجزء ع   تسريو. العام

ويتعيَّن على الدول األطراف    . ها مع الدول األطراف   ت تعامال على، و تها أجهز في سائر والمنظمة  

التي تتلقى معلومات سرية من المنظمة أن تحمي هذه المعلومات وفقًا لاللتزامات الواردة في                        

 ينبغي  وعليه فإنه .  المتعلق بالسرية  ها من مرفق  ٤والفقرة   من االتفاقية  من المادة السابعة     ٦الفقرة  

 وحماية المعلومات السرية الخاصة         لتناولالوسائل المناسبة     إنشاء أو تكييف       للدول األطراف     

 .هذه المبادئمع  يتماشىبالمنظمة على نحو 

علومات السرية   ن ينظمان االطـّالع على الم         ان اللذ  آ المرفق المتعلق بالسرية المبد         ويحدَّد في   ٣-١

 : المنظمة وهماضمنوتوزيعها 

 ومات السرية وفقًا لتصنيفها؛لم االطـّالع على المعـَّنظُي -

الفقرة " (من يلزمه العلم  " على   حصرًا المنظمة   ضمن توزيع المعلومات السرية      يقتصر -

 ).المرفق المتعلق بالسرية من )ح(٢الفرعية 

 ةتاحإمستوى حساسية المعلومات السرية إجراءات          ينظم   أن    ويستتبع هذان المبدآن األساسيان      ٤-١

 تحديد من يرخص لهم بتلقي       يتم أنو ،هذه المعلومات لمن يتلقونها والوسائل المستخدمة لحمايتها      

من يعد  و.  أغراض االتفاقية   من أجل تحقيق   المعلومات السرية وفقًا لما يثبت من حاجتهم إليها              
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 توزيع المعلومات      ح للدول األطراف تنظيمُ        تاع الذي ي      االطـّال  نطاقاالعتبارات الهامة في         

تزويد في هذا السياق ثمة حاجة أولية وغير مشروطة إلى المعرفة تنبع من ضرورة                     ف: السرية

الدول األطراف لالتفاقية سائر  لتأآد من استمرار امتثال     الالزمة ل البيانات  بجميع الدول األطراف    

 يجب إتاحة االطـّالع على              يهوعل). متعلق بالسرية   المرفق ال    من       )ب(٢الفقرة الفرعية       (

هو توفير  و حاسم األهمية، المعلومات السرية ذات الصلة المحدَّدة في هذا الحكم لخدمة غرض                

 .الشفافية الواجبة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول األطراف

مات السرية بدًال من        بند معين من بنود المعلو           علىد النطاق الفعلي لالطالع         حّديويجب أن      ٥-١

دة لحماية هذه المعلومات من االطـّالع        افتراضه ضمنًا، آما يجب أن تتخذ خطوات عملية محدّ            

لتقدير تصنيف المعلومات السرية      ب وُيسترشد. دون ترخيص  أو ب   ة غير مشروع   بصورةعليها  

من  تهاومستوى وشدة حماي     عليها   تحديد نطاق االطـّالع المرخـّص به              في   صرامة   المدى   

 ذاته نطاق االطـّالع على      بحدد  مستوى التصنيف ال يحدّ    بيد أن   . عليها بدون ترخيص  االطـّالع  

 ئهافشاالتعرض إل  حمايتها من     و طريقة تناول هذه المعلومات           وإنما يحّدد  المعلومات السرية،     

 .بدون ترخيص

 تها وحمايها وتوزيععلى المعلوماتحق االطـّالع  -٢

 على المعلومات السرية آل مجموعة المتلقين المحتملين المرخـّص لهم                  يشمل نطاق االطـّالع    ١-٢

 لتلك  الفعليهو عملية النقل    المعلومات  بالحصول على تلك المعلومات أو االحتفاظ بها؛ وتوزيع           

على المعلومات   " االطالع" فإن مفهوم        وعليه.  بذلك  المعلومات إلى المتلقين المرخـّص لهم          

 تطبيق إجراءات   ويتيح. االحتفاظ بها  وألحصول على تلك المعلومات      يتضمن السماح لفرد ما با     

 الالزم   في حدود النطاق    للحماية وفقًا لمستوى حساسية المعلومات توزيع المعلومات السرية                   

 فإن توزيع المعلومات السرية وعليه. من غير داع أو بدون ترخيص ئهالتنفيذ االتفاقية بدون إفشا   

 المنظمة يتم بغض النظر عن مستوى التصنيف، مع              ضمنـّص لهم    على جميع المتلقين المرخ     

أن الدول األطراف ملزمة     إلى   في هذا الصدد      وتجدر اإلشارة . اتخاذ إجراءات الحماية المناسبة    

تناول المعلومات  لبأن تطبق إجراءات خاصة      من االتفاقية    من المادة السابعة       ٦بمقتضى الفقرة    

 .تفاقيةالسرية التي تتلقاها وفقًا لال

 يتعيَّن وضع إجراءات وتدابير مفصلة للحماية على نحو يتيح لموظف األمانة أو ألية دولة               وعليه ٢-٢

من الدول األطراف االطـّالع على المعلومات السرية وفقًا لحاجة وظيفية إلى العلم بها أو لنص                   

بصرامة ومستوى   جهة أخرى عليها   تاحة اطالع  دون إ  مع الحيلولة د من نصوص االتفاقية،     محّد
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تقديم في    ستند    ُيو. دها تصنيفها   حساسية المعلومات آما يحدّ         درجة    من الجهد يتناسب مع             

 المعلومات   نشرالمعلومات السرية إلى المؤتمر وإلى المجلس التنفيذي إلى المبادئ العامة ل                         

 .السرية

 "من يلزمه العلم"مبدأ  

. ومتلقيها تحديد نطاق االطـّالع على المعلومات         منظ هو المبدأ الذي ي     "من يلزمه العلم  "إن مبدأ    ٣-٢

ليس من حق أي موظف في األمانة         ف: فليس في المنظمة حق مطلق في تلقي المعلومات السرية           

أو أي عضو في أي جهاز من أجهزة المنظمة بمقتضى مرآزه أو رتبته وحدهما االطـّالع على                   

 .أية بنود من بنود المعلومات السرية بالمنظمة

في األحوال العادية يمنح حق االطـّالع على المعلومات السرية طبقًا لظروف آل حالة على                        و ٤-٢

 أن ثمة ضرورة غير مشروطة        بيد. حدة ووفقًا لما يتقرر من وجود حاجة وظيفية إلى المعرفة             

من المرفق  ) ب(٢الطالع الدول األطراف على بعض المعلومات المعينة وفقًا للفقرة الفرعية                  

السرية، وينبغي أن ينظر إلى هذه الضرورة وما يتصل بها من أحكام على أنها تنشئ                     المتعلق ب 

 للتأآد من     ، وذلك   آل دولة من الدول األطراف           فيما يخص  حاجة ال شك فيها إلى المعرفة               

 .الدول األطراف لالتفاقيةسائر استمرار امتثال 

 للموظف، في نطاق الحدود العملية،         األمانة تكون الوظيفة أو المهام المحدَّدة         شتى وحدات وفي   ٥-٢

 المرخـّص به    هد على أساسه حاجة ذلك الموظف إلى المعرفة ونطاق اطالع                المبدأ الذي تتحدّ   

 .على المعلومات السرية

المرفق  من   ٢الفقرة  (ويتحمل المدير العام المسؤولية األولى عن ضمان حماية سرية المعلومات             ٦-٢

 النهائي في تقرير ُمـَك المدير العام، رهنًا بأحكام االتفاقية، هو الَحومن ثم يكون  ). المتعلق بالسرية 

 .ما إذا آانت هناك حاجة إلى معرفة أية بنود معينة من بنود المعلومات السرية

 هااولنوتالمعلومات توزيع  إدارة إجراءات 

حكام المتعلقة   إدارة تنفيذ األ      باإلشراف العام على           مكتب السرية واألمن      يكلف المدير العام      ٧-٢

مكتب السرية واألمن أمورًا معيَّنة متصلة         رئيس  إلى  ض  ويجوز للمدير العام أن يفوِّ       . السريةب

 .يبقى المدير العام المسؤول األعلى عن شؤون السريةو. بالسرية

من يلزمه  "د نطاق االطـّالع المرخـّص به على المعلومات السرية استنادًا إلى مبدأ                    ومتى تحدّ  ٨-٢

 المعلومات،   لة لتناول   إجراءات مفصَّ    اتباع ما يحدَّد للمنظمة من        منح حق االطـّالع ب      ي،   "مالعل
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متماشيين   لها  الموفرة ةحمايال ومستوى   على المعلومات  االطـّالع   طريقةكون  تأن  ب وذلك للتكفل 

 آل موظف اطالع "من يلزمه العلم"ويتعيَّن أن ينظم على أساس .  المعنية لمعلوماتا تصنيف   مع

.  يحتفظ به   سجل يسجل ذلك في   بمعلومات سرية وأن      ا يحتفظ فيه  ة مادي ةسطااألمانة على و  في  

 عن طريق نظام إلكتروني للبيانات، يتعيَّن وضع                 على تلك المعلومات     االطـّالع     تموعندما ي  

أي  اطالع   عدمبعه الموظفون المرخـّص لهم لضمان       ـّإجراء لدخول هذا النظام والخروج منه يت        

 اإلشراف على    مكتب السرية واألمن   تولى  يو.  البيانات مستخدمًا اسم موظف آخر        علىشخص  

 . هذه المعلوماتاولن إلجراءات تالمعتادالتنفيذ 

 عليهالدول األطراف على المعلومات السرية وتوزيعها اتحديد نطاق اطالع  

ألطراف المرخـّص به   ثمة ظروف مختلفة يتعيَّن فيها على األمانة أن تقرر نطاق اطالع الدول ا               ٩-٢

هو المبدأ  الناظم   المبدأوفي جميع الحاالت يكون     . يها عل هاالمعلومات السرية ومن ثم توزيع    على  

د اإلجراءات الالزمة لكفالة    من المرفق المتعلق بالسرية، وتحدّ     ) ب(٢المقرر في الفقرة الفرعية      

 البيانات التي    إلى الدول األطراف   يه يتعيَّن أن تقدم بانتظام         وعل. توفير ما يقضي به هذا المبدأ        

ويتعيَّن على وجه      . التفاقيةسائر الدول األطراف ل        تحتاج إليها للتأآد من استمرار امتثال                  

الخصوص اتباع اإلجراءات الخاصة بإدارة المعلومات وإجراءات الموافقة األمنية لضمان أن                   

 الدول األطراف وفقًا للفقرة        تقدم على النحو الواجب المعلومات التي يلزم توفيرها إلى جميع                 

في إطار  حاجة إلى مزيد من المشاورات         المن المرفق المتعلق بالسرية، بدون         ) ب(٢الفرعية  

 .هاأو الحصول على موافقتشتى وحدات األمانة 

 يندرج في إطار   ال   محدَّد توفير معلومات سرية معينة لدولة من الدول األطراف لغرض             وإذا تم  ١٠-٢

 وإنما يتصل بحاجة أآثر تحديدًا إلى            ،االتفاقية فيما يتعلق بتوزيع المعلومات        مقتضياتتطبيق  

من  من المادة التاسعة      ٧-٣ضاحات المطلوبة بمقتضى الفقرة      يمثلما يحدث بالنسبة لإل    (المعرفة  

، تكون القاعدة العامة هي         ) منها  أو عند تسوية المنازعات وفقًا للمادة الرابعة عشرة              االتفاقية   

 في إطار   ،ة تحديداً صالحيمع المدير العام أو مع موظف آبير واحد تفوض إليه هذه ال               التشاور  

 على   د لالطالع المقترح      محدّ  ترخيص للحصول منه على            ،المسؤولية األولى للمدير العام        

 بعد التأآد من الحاجة إلى المعرفة والحصول على موافقة الدولة الطرف التي تتعلق                   المعلومات

ويجب أن يظل المدير العام في جميع األوقات . ات أو التي وفرت هذه المعلوماتبها هذه المعلوم 

 .صالحيةعلى علم بأية ممارسة لهذه ال
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 المنظمة دولة من الدول األطراف بمعلومات سرية             بها تزودالتي  طريقة  الويكون األساس في       ١١-٢

 الدولة الطرف المتلقية    وتكون. تهاحساسيو  هذه المعلومات بما يتفق    هو ضرورة استمرار حماية   

لهذه المعلومات ملزمة بدورها بتناول هذه المعلومات بطريقة خاصة تتناسب مع مستوى                                

 .م تفاصيل عن تناول المعلومات التي زودتها بها المنظمة، عند الطلبيحساسيتها وبتقد

 منح حق االطـّالع للمتلقين اآلخرين المرخـّص لهم ممن لهم صلة بالمنظمة 

يلزم توزيع المعلومات السرية للمنظمة على آيانات أو أفراد معينين مرخـّص لهم يوجدون                    قد   ١٢-٢

وعلى المدير  . دة في االتفاقية  تنفيذ وظائف معينة محدّ    ل  تحتاج إليهم  لمنظمةاخارج األمانة ولكن     

 المتعلق   من المرفق  ٢العام أن يضع نظامًا صارمًا لتنظيم هذا االطـّالع آما أن عليه، وفقًا للفقرة              

ويتعيَّن أن . بالسرية، أن يتحمل المسؤولية األولى بالنسبة ألي اطالع يوافق عليه وفقًا لهذا النظام 

د بأي اطالع مقترح من هذا القبيل يصدره المدير العام أو الموظف الكبير                 يكون هناك إذن محدّ    

المسؤولية المباشرة   تحديدًا بمقتضى هذا النظام وتحت           صالحيةالواحد الذي تفوض إليه هذه ال        

للمدير العام، وال يتم ذلك إال بعد أن يثبت بوضوح أن لدى المتلقي المقترح حاجة وظيفية إلى                         

 .صالحيةويجب أن يظل المدير العام في جميع األوقات على علم بأية ممارسة لهذه ال. المعرفة

خـّص لها أو أفراد     مر جهات باطالع    المعنية يتعيَّن على األمانة أن تخطر الدولة الطرف       -

 أو  تها أو بأي مكان آخر خاضع لوالي        هامرخـّص لهم على معلومات سرية تتصل بإقليم        

د ينص على    ويجب أن يكون هناك، آشرط لهذا االطالع، اتفاق سرية محدّ               . سيطرتها

حماية السرية، ويجب أن يكون هذا االتفاق ملزمًا لكل فرد تعينه الدولة آمتلق مرخـّص                

ويجوز، آتدبير أولي، تقييم مستوى الحماية الذي يمنحه           . ع على المعلومات    باالطـّال له

 .المتلقي المقترح للمعلومات السرية

ينطبق المبدأ المذآور أعاله على نقل العيِّـنات إلى المختبرات المعينة بمقتضى النظام                     -

 أن يطبق    ويجوز.  من الجزء الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق           ٥٦ في الفقرة     المحّدد

على معلومات سرية للمنظمة    خبير مرخـّص له    اطالع   على أمور منها  هذا المبدأ أيضًا    

مثل الخبراء الذين يعينون بمقتضى الفقرة           (بمهمة رسمية     الزمة من أجل اضطالعه         

 من الجزء الحادي عشر من        ٨ أو الفقرة      من االتفاقية  من المادة التاسعة  ) هـ(٤الفرعية  

 ).لتحقق المتعلق باهامرفق
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 مرخـّص لها أو أفراد مرخـّص لهم خارج األمانة على معلومات                        إذا طلعت جهات     -

سرية، يتعيَّن أن يقتصر هذا االطـّالع اقتصارًا دقيقًا على الحد األدنى الالزم للنهوض                    

 .بوظائف تشكل جزءًا من تنفيذ االتفاقية

ية للمنظمة وفقًا لهذا الحكم مسؤوال        ح حق االطـّالع على المعلومات السر       ِنويكون آل شخص مُ     ١٣-٢

لديه حاجة  إال إذا آانت     ي فرد خارج األمانة       أل فل بعدم آشف هذه المعلومات فيما بعد         عن التك 

وفقًا ( وظيفية إلى المعرفة وإذن آتابي من المدير العام أو من يفوضه يمنحه حق االطـّالع الالزم     

 ). أعاله١٢-٢لفقرة الفرعية ل

  األمانةضمنـّالع على المعلومات السرية تحديد نطاق االط 

هم  اطالع يكون األمانة إال لمن        ضمنال يمنح حق االطـّالع على المعلومات السرية للمنظمة                 ١٤-٢

تقرير ضرورة اطالع الموظف على     ويجب عند   . للنهوض بواجبات مهنية معينة   عليها ضروريًا   

د  والنطاق المحدّ   تهوصف الرسمي لوظيف   لل األمانة توجيه عناية آبيرة         ضمنالمعلومات السرية    

نة  المهنية المعيَّ   مهامه صريحة إلى     يشار بصورة أن  ويتعيَّن  .  المعلومات السرية   الطالعه على 

محمية طبقًا  ال" المعلومات في فئة طـّالع على المعلومات المصنـَّفة        إل با من أجل الترخيص له     
ويجب النص  ". ية طبقًا لتصنيف المنظمة   شديدة الحما ال" المعلومات وفي فئة " لتصنيف المنظمة 

 المعلومات في فئة آتابة على النطاق المرخـّص به لالطالع على المعلومات السرية المصنـَّفة                 
 .ة على أساس آل حالة على حد"شديدة الحماية طبقًا لتصنيف المنظمةال"

ظام على المعلومات      ويحتفظ بسجل للموظفين الذين تقتضي واجباتهم المهنية االطـّالع بانت                       ١٥-٢

 المعنية  وعلى األمانة أن تخطر الدولة الطرف       . السرية المتصلة بكل دولة من الدول األطراف         

 أو بأي مكان آخر       هامنح موظف حق االطـّالع على معلومات سرية تتصل بإقليم            ل بكل مقترح 

د حق اطالع   ويجب إبالغ ذلك إلى الدولة الطرف المعنية قبل تأآي          . خاضع لواليتها أو سيطرتها    

ويجب إبالغ الدول األطراف المعنية      . على األقل ثالثين يومًا   الموظف على المعلومات المعنية ب     

على االطـّالع    التي تستتبع  لموظفين أو تغيير هيكل الموظفين أو وظائفهم                    ا تعيين      بحاالت

ثين يومًا  ثالبمعلومات سرية تتصل بتلك الدول، وذلك قبل إجراء تلك التعيينات أو التغييرات                      

 .على األقل

 عدد معين من آبار             إال إلى    االطـّالع على المعلومات السرية                إتاحة صالحية ال تمنح   و ١٦-٢

ويجب .  يقومون بمنح هذا الحق للموظفين اآلخرين الخاضعين إلشرافهم           ، وهم الذين  المسؤولين

اس االلتزام الصارم    د المعايير في آل حالة على أس           أن يصدر المدير العام تعميمًا إداريًا يحدّ           
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آل على المعلومات السرية إال بعد البت، في            منح حق االطـّالع     ي وال. "من يلزمه العلم   "بمبدأ  

أن المادة المطلوب االطـّالع عليها تتصل اتصاًال مباشرًا بالواجبات المحدَّدة            في    على حدة،  حالة

في إتاحة  إعادة النظر   حق  ألحوال   في جميع ا   ويبقى للمدير العام  للمتلقي المقترح اطالعه عليها،     

  على المعلومات السرية     المتلقي المقترح   ضرورة اطالع  التأآد من     وإذا تعذر . إمكانية االطالع 

 بمهمة معينة، يتعيَّن التشاور مع موظف أقدم يتحمل مسؤولية إشرافية           هبحكم وظيفته أو عند قيام    

 .بالنسبة للمتلقي

 هاوتوزيعمات السرية المعلوالمبادئ المتعلقة بتناول  -٣

 توزيع المعلومات السرية 

توزيع ف. يجب التمييز بين توزيع المعلومات السرية وعملية إصدار المنظمة للمعلومات                                ١-٣

 المنظمة  ضمن إلى الكشف المرخـّص به عن هذه المعلومات           بوجه عام  المعلومات السرية يشير  

ي ذلك الهيئات الحكومية والكيانات          ، وإلى حكومات الدول األطراف، بما ف              مكوناتهاوجميع   

المرخـّص لها أو األفراد المرخـّص لهم في الدول األطراف ممن يعنون بتنفيذ االتفاقية، عندما                    

دة أو متفقًا مع أحكام االتفاقية المتعلقة             يكون هذا الكشف ضروريًا للنهوض بمهام مهنية محدّ              

 ا النهج تعريف عملية       السابع من هذ      في الجزء        ويرد. بتزويد الدول األطـراف بالمعلومات       

 . والنطاق الدقيق لتطبيقهـا٥ المنظمة للمعلومات"إصدار"

 وإنشاؤهاالحصول على المعلومات السرية وجمعها  

 تطبيقًا مستمرًا ابتداء من حصول المنظمة            تهاوحمايالمعلومات السرية    تطبق إجراءات تناول       ٢-٣

 ألول مرة، وعلى جميع األنشطة الالحقة خالل              هاإنشائعلى المعلومات السرية أو جمعها أو             

 بعدة   وتنشئها جمعهات التي قد تكون سرية و       ٦ المنظمة على المعلومات    حصلوت. عملية توزيعها 

 :طرق

 :تقدم الدول األطراف المعلومات إلى المنظمة )أ(

                                                           
بما في ذلك     (بحد ذاتها  المنظمة     نطاق المعلومات إلى الكشف الموافق عليه للمعلومات خارج          " إصدار"يشير   ٥

وخاصة لغير الهيئات الحكومية والكيانات المرخص        ( حكومات الدول األطراف        نطاق وخارج) مكوناتهاجميع  
 من الجزء    ١-١الفقرة الفرعية    (فيذ االتفاقية    لها أو األفراد المرخص لهم في الدول األطراف ممن يعنون بتن                   

 )).نهج الاالسابع من هذ
 .نهج الا في الجزء الثالث من هذعلى النحو المحّدد ٦
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وفقًا اللتزاماتها المتعلقة باإلعالن ولمتطلبات اإلبالغ المنصوص عليها في                       -

 اقية؛االتف

 االتفاقية، مثل اإلجراءات الواردة في المادة               أرسته إجراء رسمي        في سياق   -

 ؛ منهاالتاسعة

 .عند نقل معلومات أخرى تتصل بتنفيذ االتفاقية -

 إلى  هايمكن أن تقوم الدولة الطرف بنقل معلومات أخرى ذات صلة بتنفيذ االتفاقية في                      )ب(

 األمانة؛

 إلحدى  ى األمانة أو إلى أي جهاز آخر في المنظمة ممثلٌ               نقل المعلومات إل   ييمكن أن     )ج(

 االتفاقية مثل اإلجراءات المنصوص         أرسته إجراء رسمي       في سياق  الدول األطراف     

 ؛ منهاعليها في المادة التاسعة

يحصل فريق من أفرقة التفتيش على المعلومات أو يجمعها خالل إحدى عمليات التفتيش               )د(

 الموقعي؛

 المعلومات من خالل التأليف بين معلومات أخرى أو               باستخالصو األمانة    يقوم موظف  )هـ(

. تجهيز تلك المعلومات، آما يحدث مثًال خالل تحليل العيِّـنات أو إعداد تقارير التفتيش                 

 على معلومات قدمتها أصًال الدول األطراف أو             المستخلصةوقد يعتمد في المعلومات        

وقد .  األمانة ضمنر ذلك على استخدام معلومات        أو يقتص  ،على تكرار لتلك المعلومات   

حساسية أعلى  لها درجة    التأليف بين المعلومات أو إجراء التحاليل معلومات سرية           يؤتي

 . مصادرها األصليةدرجة حساسيةمن 

دة بحماية   التزامات محدَّ  تترتب عليها وعندما تتلقى المنظمة معلومات من أي من هذه المصادر،            ٣-٣

  يجب على من يكون أول متلق              بوجه خاص  و. على النحو المناسب    المعلومات   اول هذه     نوت

ما تنطوي عليه من بيانات        أن يكفل آون   هذه المعلومات    من تصدر عنه      أو     المعنية للمعلومات

مكتب السرية  حيح، وذلك بالتشاور مع       ًا بوضوح وآونها قد ُصنفت التصنيف الص          دمحدَّسرية  

 التي يقوم موظفو        ،المعلومات السرية  تصنـَّف    يتعيَّن أن        امةوآقاعدة ع  .  عند اللزوم    واألمن

في  ، من الدول األطراف     واردة معلومات سرية      باالستناد إلى  استخالصهااألمانة بتجميعها أو      

 حساسية  خـُفضت درجة  آحد أدنى، إال إذا         المعنية  لها الدولة الطرف    ادته حدّ التيالتصنيف  فئة  

 الحصول على ويتعيَّن  . درجة حساسية أعلى   ُحدِّدت لها  الطرف أو    الدولةهذه  المعلومات بموافقة   
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 وقد فوَّض   .ه القاعدة على أي خروج على هذ     أو الموظف المفوَّض من جانبه        المدير العام  موافقة

 .المدير العام في هذا الصدد رئيس مكتب السرية واألمن

مثل التقارير   ( األمانة      نضم هاها عن طريق تأليف        صخال أية معلومات يتم است          وفيما يخص   ٤-٣

، والموجزات، والرسائل،     المتعلقة بالنهوج العامة    ورقات   الالتحليلية أو غيرها من التقارير، و           

 مبدئيًا بتصنيفها   الجهة التي استخلصتها  قوم  ت ، على معلومات سرية   وتكون مشتملة  ،)والمذآرات

عادل ت في درجة ذلك  يكون  و ، وفقًا لدرجة حساسيتها     وإدراج عالمة التصنيف المناسبة إزاءها       

 بالنسبة للمادة األصلية التي اشتقت منها أو          ت تصنيف للحساسية استخدم    درجةعلى األقل أعلى     

ما  الحساسية عما آان عليه في      درجة وعندما يستتبع ذلك ارتفاع    . استخالصهاالتي استخدمت في     

 . تصنيف أعلىدرجة إسنادالمادة األصلية، يتعيَّن يخص 

لمعلومات التي تنقلها دولة طرف إلى المنظمة، بما في ذلك المعلومات التي تعتبر                ص ا وفيما يخ  ٥-٣

وتقوم األمانة   .  رسمي لتلك الدولة الطرف        سرية، يتعيَّن أن يقوم بتقديم هذه المعلومات ممثلٌ              

 .مصدرها الرسميو لتسجيل استالم تلك المواد إجراءاتبوضع واتباع 

درجة تصنيف هذه     المعلومات إلى األمانة         التي تقدم   دولة الطرف  ال تحدِّدوفي معظم الحاالت       ٦-٣

وينبغي لها عند القيام بذلك أن تأخذ في االعتبار           . ذلك، نظرًا لمسؤوليتها األولى عن       المعلومات

 المقررة لكل فئة من فئات التصنيف في الجزء الخامس من          المناظرة المعاييرومستوى الحساسية   

شارة اإلدون  بلة من الدول األطراف إلى األمانة معلومات تبدو سرية              وإذا قدمت دو  . ا النهج هذ

 فئة تصنيف مؤقتة آما هو منصوص عليه في                أن تـُسَند إليها    ، فيتعيَّن     تهاإلى مستوى حساسي    

 .ا النهج من الجزء الخامس من هذ٢-٢الفقرة الفرعية 

ند الكشف عنها ألول مرة للمنظمة        ولاللتزام العام بحماية المعلومات وتناولها بطريقة مناسبة ع           ٧-٣

 خالل عمليات التفتيش الموقعي، مثل جمع               تمعأهمية خاصة عندما تكون المعلومات قد جُ              

 من هذا الجزء مبادئ ٦دت في الفقرة ّد فقد ُحيهوعل. دالمالحظات أو أخذ العيِّـنات من موقع محدّ      

 .خاصة لتناول وحماية المعلومات السرية خالل عمليات التفتيش

  بحماية المعلومات السريةالمتعلقةإجراءات التناول  

 تهاوحمايالمعلومات المبادئ التوجيهية العامة لتناول  

ال يجوز لألفراد تحت أي ظرف مناقشة المسائل السرية أو إفشاؤها عندما ال تكون لهم سيطرة                      ٨-٣

دة لمنع االطـّالع ءات محّدويقرر المدير العام في تعميم إداري إجرا. على أمن المعلومات وبيئتها 
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 خالل المحادثات أو وسائل االتصال السلكية           ئهاومنع إفشا على المعلومات    غير المرخـّص به      

والالسلكية، مع ربط مستوى التدابير المادية أو غير المادية للحماية بمستوى حساسية المعلومات             

التصاالت السلكية    بااالستعانة المرخص بها          قتصر    تويجب أن       . دت في تصنيفها      آما تحدّ   

 .والالسلكية في نقل المعلومات السرية على حاالت الضرورة العملية الواضحة

 أو مناقشتها     التالي ذآرهم  يجوز لموظفي األمانة الكشف عن المعلومات السرية لألشخاص                  و ٩-٣

 :، شرط االلتزام بالحيلولة دون إتاحة االطـّالع عليها بدون ترخيصمعهم

  حاجتهم إلى المعرفة؛الذين تثبتة المرخـّص لهم موظفو األمان )أ(

 على معلومات سرية  االطـّالع  ب غير الموظفين في المنظمة، المرخـّص لهم       ،األشخاص )ب(

من يرخـَّص لهم     من هذا الجزء، مثل          ١٣-٢ و ١٢-٢ وفقًا ألحكام الفقرتين الفرعيتين     

المرتبطين  ،نةلمختبرات المعيَّ  ا أو العاملين في    الخبراء االستشاريين  الخبراء أو بذلك من   

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

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

على طـّالع  االب ُرخِّصالمهمة التي     لتيسيرًا  آافيذلك   كون   يعلى أن     االطـّالع عليها،     

 المعلومات المعنية من أجل تنفيذها؛

 مله، الذين   تتعلق بها المعلومات  التي  طرف  اللدولة  ا يممثلاألشخاص المرخـّص لهم من      )ج(

 المرخـّص   أو ، االتفاقية االطـّالع على هذه المعلومات بمقتضى أحكام         حق واضح في      

 ."لزمه العلممن ي"لهم باالطـّالع عليها بصورة أخرى أو وفقًا لمبدأ 

  فيها  د على تنفيذها، تحدَّ         واألمن   السرية  مكتبشرف   ي إدارية،      تعاميم العام      المديرويصدر    ١٠-٣

 حماية   ضمان ، بغية  المادية وسائطالاول الفئات التالية من            ن لت   المفصلةاإلجراءات العملية       

 :ها وتخزينهااولن جميع عمليات تالتي تنطوي عليها آل من هذه الوسائط أثناءالمعلومات السرية 

 الوثائق، بما فيها األوراق وملفات األوراق؛ -

 المواد الحاسوبية؛ -

 البصرية؛-المواد السمعية -

 .العيِّـنات -

ويجب أن تستهدف هذه التعاميم اإلدارية وضع اآلليات العملية لضمان تنفيذ جميع المبادئ                               

 .المقررة في هذه الوثيقة
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،  عنها رية التي تتصل تحديدًا بمرافق يجري تفتيشها أو مرافق معلن           لمعلومات الس ا وفيما يخص  ١١-٣

يستخدم نظام للترميز والتخزين يستبعد التحديد المباشر لهوية أي مرفق تتعلق به تلك                                          

 .المعلومات، وذلك إلى أقصى حد يتسق والتحقق الفعال

 اإلجراءات المحدَّدة لتناول المعلومات السرية -٤

 لمعلومات السرية ا علىعالماتالوضع  

ذات تخزين المعلومات وفقًا للتعليمات      وضع عالمات واضحة على جميع الوثائق ووسائط      يتعيَّن   ١-٤

 واألمن،   السرية مكتبشرف على تنفيذه    يتعميم إداري يصدره المدير العام و      الصلة المحدَّدة في    

وتوضع العالمات وفقًا    .سليم على نحو    المنظمةالخاصة ب لمعلومات السرية   ااول  ن ت لضمان وذلك

لفئات التصنيف الثالث التالية، فينبغي اإلشارة إلى إحداها بوضوح فيما يخص آال من الوسائط                  

 :التي تتضمن معلومات تقررت سريتها

 طبقًا لتصنيف المنظمةالتداول مقيدة  الالمعلومات -

 محمية طبقًا لتصنيف المنظمة الالمعلومات -

 ة طبقًا لتصنيف المنظمةشديدة الحماي الالمعلومات -

 األعلى المسندة إلى        الحساسية  لدرجةوفقًا    ويجب أن توضع عالمة واضحة على آل وثيقة                 ٢-٤

 في الحاالت التي قد     الوثيقة) فقرات( أجزاء   إزاءتطبيق مبدأ وضع العالمات     يجوز  و. مضمونها

كون أقل حساسية،     يؤدي فيها ذلك فيما بعد إلى تسهيل إصدار أو توزيع أجزاء من الوثيقة ت                          

توضع حساسية أجزاء الوثيقة، على أن       المعيَّنة ل  بحسب الدرجات بحيث تعطى إشارات تصنيف      

 ويتمثل  .تهاحساسيدرجة  باعتبارها  أعلى هذه الدرجات        ُ  عالمة بأجمعها الوثيقة    بوضوح على 

الوثيقة الخيار البديل في أن تدرج آافة المعلومات السرية في ملحق يصنـَّف على أنه سري ب                          

المعنية التي تكون لواله غير سرية، على أن توضع بوضوح على الوثيقة بأجمعها في هذه الحالة   

 .أيضا عالمة الدرجة األعلى من الحساسية

أوًال تقييم جميع البيانات والوثائق التي تحصل عليها        يتم  ينص المرفق المتعلق بالسرية على أن       و ٣-٤

  وعلى أن تصنف     ،))ب(٢الفقرة الفرعية    (معلومات سرية    ن  ما تنطوي عليه م      لتمييزاألمانة  

 الفقرة الفرعية    (هذه الصفة        أنها تتسم ب       ن     إذا تبيَّ       على أنها سرية        هذه البيانات والوثائق       

 المعلومات التي     اعتبارطرف في     الدولة   المع حق     السيرورة    هذه     تتوافق؛ ويتعيَّن أن       ))د(٢

 هي   المعنيةالسرية   تي تتلقى البيانات والمعلومات           األمانة ال  ووحدة   . تقدمها معلومات سرية     
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وعليه فإنها تقوم، بمساعدة من مكتب السرية واألمن عندما             ، للقيام بهذه المهمة     المناسبة وحدةال

 من خارج   ا عليه  التي ُيحصل  تقييم جميع المعلومات  لضمان  إجراءات   ذيتنفترى ذلك ضروريًا، ب   

ويجب أن  . ةالزمالتصنيف  ال هرها بوضوح بعالمة  م و ،سري وقد تنطوي على مضمون       األمانة

المعمول به في    التصنيف وفقا لنظام التصنيف        التي تخّول  سلطةال و المنطبق تحديد التصنيف    يتم

 ولكن لم يضع عليها مصدرها مبدئيا عالمة          ، تبدو سرية   المقدمة المعلوماتإذا آانت   و. المنظمة

 إذا  ةلعالمات المناسبة مع تحديد فئة تصنيف مؤقت        تقوم الوحدة المعنية بمهرها با     واضحة بذلك،   

  أو تعديل  ة لهذه المعلومات  مؤقتالتصنيف  ال  فئة تأآيدتنبغي المسارعة إلى     و. اقتضى األمر ذلك  

 .ه بعد التشاور مع مصدر المعلوماتئ أو إلغاتصنيفها

فئة توافق    عليها المات واضحة أن يضع آل من ينشئ معلومات سرية في األمانة ع                 ويتعيَّن    ٤-٤

 هذا التصنيف وفقًا لنظام التصنيف      درجة تحديدويجب  .  حساسيتها تبعًا لدرجة   لها تصنيف مؤقت 

 بالشكل المناسبرؤساء الفروع على وضع العالمات يجب أن يشرف    و. المنظمةالمعمول به في    

 هذه  المنشأة داخليًا، على أن يتولى مكتب السرية واألمن مسؤولية تنسيق                 على المواد السرية      

 .العملية واإلشراف عليها بصورة عامة

دولة طرف   التي تقدمها     معلومات   ال باالستناد إلى  ها المفتشون     خلصأما المعلومات التي يست       و ٥-٤

حسب ب عالمات    توضع إزاءها لتفتيش، مثل تقارير التفتيش أو أجزاء منها، فيجب أن              ل خاضعة

وفي الحاالت التي ال    .  المعنية دولة الطرف ته ال بّين الذي   تهاالتصنيف الذي يتفق ومستوى حساسي    

  تندرج في فئة    يكون فيها مستوى حساسية هذه المعلومات واضحًا، تعامل المعلومات على أنها               

 من  تها إلى أن يتم توضيح مستوى حساسي      "شديدة الحماية طبقًا لتصنيف المنظمة    ال" المعلومات

 .خالل مشاورات تجرى مع الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش

 تسجيل المواد وحفظها 

 مكتب السرية واألمن،  شرف على تنفيذه    ي وفقًا لتعميم إداري يصدره المدير العام و        ،تضع األمانة  ٦-٤

الداخلي للمعلومات السرية     عمليات التداول      لضمان تسجيل       لتسجيل المواد وحفظها    إجراءات   

 مثل  ومات من هذا القبيل   أي معل تسجيل عمليات تداول     هذه اإلجراءات    تتيحويجب أن   . حفظهاو

 . األمانة أو خارجها، بما في ذلك ممثلو الدول األطرافضمن لفرد أو وآالة أو هيئة توفيرها

ينبغي تخزين جميع المعلومات السرية وتوزيعها داخليًا بطريقة تكفل تسجيل آل موظف اطلع                 و ٧-٤

حفظ السجالت لضمان     وتضع األمانة إجراءات إضافية ل        . عليها وتاريخ وموعد ذلك االطالع        
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، ولتحديد الشخص الذي     "شديدة الحماية طبقًا لتصنيف المنظمة     ال"الرصد المستمر للمعلومات     

 .آانت أو تكون هذه المعلومات بحوزته

 خ المعلومات السريةانساست 

. خ المعلومات على تكرارها بطريقة تتيح احتمال أو إمكانية اطالع آخرين عليها               انساستينطوي   ٨-٤

 وأن يرتبط   ، عدد النسخ  أن يحّد إلى أقل قدر ممكن من        خ المعلومات السرية     انساستي عند   وينبغ

وعلى الموظف المسؤول عن       . فيما بعد   هاوتوزيععليها   ذلك بالنطاق الموافق عليه لالطالع           

عالمات ب بوضوح   قد ُمهرت خ المعلومات أن يتأآد من أن جميع نسخ الوثيقة المستنسخة               انساست

 .اسبةالمنالتصنيف 

 المصنـَّفة إال على نحو خاضع لشروط مضبوطة ويمكن التحقق               المعلومات استنساخوال يجوز     ٩-٤

إال بعد الحصول   " شديدة الحماية طبقًا لتصنيف المنظمة    ال"المعلومات   وال يجوز استنساخ  . منها

لذي يقوم    غير الموظف ا       مرخـّص له بإصدارها             رئيسيلة من موظف          على موافقة مسجَّ      

ص في هذه   ـَّنـُويمكن أن ي  . د محدَّ  ذي طابع  ، أو بناء على أمر دائم        المعنية  المعلومات ساخباستن

ويجب . تحت إشراف موظف آخر   المعلومات المعنية    استنساخ  أن يجري  الموافقة على ضرورة  

سجل من يرخص لهم بذلك، وي      وتوزع النسخ على      . منها وترقيم آل      المعّدةتسجيل عدد النسخ      

هذا يقوم   و المحفوظات، أو لم تعد تستعمل إلى آاتب                زائدة أي نسخ       تـُعادو. ها عليهم  توزيع

 .مسجًِّال ما يفعله بهذا الصدد بإتالفها أو المحفوظات في بإدراجهاإما الكاتب 

 التي تزود بها الدول األطراف وفقًا       ، معلومات سرية   المصنـَّفة باعتبارها  لمعلوماتا وفيما يخص  ١٠-٤

 بناء على طلب    بانتظام تستنسخ وتوزع    فإنها ،من المرفق المتعلق بالسرية   ) ب(٢للفقرة الفرعية   

المحمية طبقًا   "لمعلومات   ا وأما. الدول األطراف ووفقًا لتعميم إداري يصدره المدير العام                  
ينبغي االحتفاظ  ف،  "شديدة الحماية طبقًا لتصنيف المنظمة       ال" والمعلومات     "لتصنيف المنظمة  

 .كل نسخة من هذه النسخالجهة المتلقية ل و منهالنسخ المطبوعةعدد ايدرج فيه بسجل 

 هاتالفالتخلص من المعلومات السرية وإ 

 في األمانة لضمان       المعلومات والمواد   د تعميم إداري يصدره المدير العام إجراءات تناول            يحّد ١١-٤

 هذه  تشمل ويجب أن . هاتالفالتخلص المأمون من المواد التي تحتوي على معلومات سرية وإ                

 :اإلجراءات ما يلي

 ؛ المعلومات أو التخلص منها فئات وسائطإلتالف آافةالطرق التقنية  -
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  أو التخلص منها؛إتالفهاتسجيل المواد التي تم  -

 ؛ منها أو التخلصإتالف الموادإجراءات الشهادة خالل عملية  -

باعتبارها طراف والمصنـَّفة     الدول األ   التي تقدمها لمواد  با فيما يتعلق  اإلبالغ    متطلبات -

 . السريةبالغة

 نقل المعلومات السرية 

 إلكتروني، من األمانة وإليها وفقًا           في شكل   مطبوع أو       شكل نقل المعلومات السرية، في            يتم ١٢-٤

 تعميم إداري يصدره المدير         في دحّدتلمستوى حساسية المعلومات وتنظمه إجراءات صارمة            

 :جراءات ما يليويجب أن تشمل هذه اإل. العام

مبادئ توجيهية لنقل المعلومات السرية نقًال مأمونًا بالبريد أو باليد ولحملها حمًال مأمونًا                -

 باليد؛

إجراءات للنقل المأمون بالهاتف والفاآس وغيرهما من وسائل االتصال السلكية                                 -

 .والالسلكية

 :توزيعه من بنود المعلومات السريةويجب أن تكفل هذه القواعد ما يلي بالنسبة لكل بند يتم  ١٣-٤

 أن يتم استالم البند في الجهة التي يوجه إليها؛ -

 المرخـّص لهم     لمستخدمي هذه البيانات    أال يتاح االطـّالع على أية بيانات منقولة إال                   -

 بذلك؛

 .أن يكون بإمكان من يتلقى الرسالة التحقق من أن مرسلها شخص مرخـّص له بذلك -

 الذي وضع  المعايير المقررة لنظام االتصاالت المأمون         بيِّنمدير العام تعميمًا إداريًا ي     ويصدر ال  ١٤-٤

 .لنظام تدّبر المعلومات، ويدرج ذلك في آتيب التفتيش

 حماية المعلومات السرية 

 باالطـّالع على المواد السرية وفقًا للفقرتين          همسائر األفراد المرخـّص ل    على الموظفين و   يجب   ١٥-٤

 يضطلعون بمسؤولية  المعلومات السرية أو       أعاله، والذين يستخدمون    ١٣-٢ و ١٢-٢يتين  الفرع

 أو غير    ة متعمد االطـّالع عليها بصورة    للحيلولة دون  التزام آل الحيطة الالزمة     اآلمن،حفظها  

ويشمل ذلك آحد أدنى اتباع جميع                . أشخاص غير مرخـّص لهم بذلك            من جانب        ةمتعمد
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ع المعايير المقررة في المنظمة لتناول المعلومات السرية وحمايتها                   اإلجراءات ومراعاة جمي    

 . خالل عملية التوزيعتهاوضمان استمرار حماي

 ألفراد غير مرخـّص لهم باالطـّالع       آشفهاويجب أال تستخدم المعلومات السرية على نحو يتيح             ١٦-٤

قد آلف المدير    و.  ذلك  يتيح  في مكان   ع توض وأال ،طالعهم عليها إعليها أو يجعل من الممكن         

على لمعلومات السرية   لاول موظفي األمانة    نتكفل ت العام مكتب السرية واألمن بوضع إجراءات         

 بها واإلبالغ    إخاللآشف أي    و ،تامًاتنفيذًا   المدير العام تنفيذ هذه اإلجراءات          يكفل و .نحو سليم 

"  المتعلق بالسرية   النهج"وثيقة  ن   التأديبية المناسبة وفقًا للجزء التاسع م           العقوبات وإيقاع ،عنه

 .هذه

 الحماية المادية والتخزين

د المدير العام في تعميم إداري تدابير التأمين المادي للمكاتب والمختبرات ومناطق تخزين                    يحدِّ ١٧-٤

مواد سرية،   باعتبارها    البصرية المصنـَّفة       -المعلومات والوسائط الحاسوبية والمواد السمعية           

 الخاصة بمرافق التخزين المادي في األمانة، بما في ذلك األقفال وأمن المناطق                 ويضع المعايير 

ويجب أن تشمل هذه التدابير إجراءات لتقييد         . المؤمنة، وخزانات الملفات، والحاويات المختومة     

الوصول إلى مباني المنظمة ومواقعها األخرى، وتسجيل وجود الزوار والموظفين خالل ساعات          

ويجب أن تشمل اإلجراءات ترتيبات خاصة بالنسبة للوصول إلى                       .  وبعدها  العمل الرسمية  

المنظمة ومواقعها األخرى، مثل مناطق        ) مباني(المناطق ذات الحساسية الخاصة داخل مبنى            

تخزين المعلومات السرية، ومناطق المكاتب التي يتم فيها تجهيز اإلعالنات وتقارير التفتيش                       

 .عمليات، ومختبر المنظمةوالتأآد من صحتها، ومرآز ال

ويجوز أيضًا أن تحفظ       . ويجب أن تحفظ المعلومات السرية على نحو مأمون بمبنى المنظمة                   ١٨-٤

ويجوز االحتفاظ بالمعلومات       .  الوطنية لدولة طرف         الهيئةبعض البيانات أو الوثائق لدى                

لوبة للتفتيش في     غرافية والخطط وغيرها من الوثائق المط          ـُالحساسة، ومن بينها الصور الفوت        

المرفق المتعلق    من     )هـ(٢  الفرعية  الفقرة(مرفق معين فقط، في حرز حريز بهذا المرفق                     

 ).بالسرية

 الهيئة عمليًا، أن تراعى في تخزين المعلومات السرية للمنظمة لدى                  ستطاعالقدر الم بوينبغي،   ١٩-٤

 .ي تطبقها األمانةالوطنية لدولة طرف أو في مرفق يجري تفتيشه المعايير الدنيا الت
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 ني المنظمةانقل المعلومات السرية من مب 

 نقل المعلومات السرية من       فيما يخص د إجراءات التناول     يصدر المدير العام تعميمًا إداريًا يحدّ        ٢٠-٤

وال يتم  . ني المنظمة، وبين مواقع التفتيش والمنظمة، وبين المنظمة وممثلي الدول األطراف              امب

بالقدر األدنى الضروري    و إال ألغراض تتصل بتنفيذ االتفاقية،           هذا النحو على    المعلومات نقل

 .ألداء مهام وظيفية مرخـّص بها

 فقدان المعلومات السرية 

معلومات سرية   ان   التي تتبع في حالة فقد         يصدر المدير العام تعميمًا إداريًا يحّدد اإلجراءات              ٢١-٤

فقدها أحد المفتشين أو أحد موظفي األمانة أو أحد           سواء   انها،خاصة بالمنظمة أو االشتباه في فقد      

 اإلبالغ،    متطلباتوتشمل هذه اإلجراءات           .  أثناء نقلها      تقدـُممثلي الدول األطراف أو ف             

 المعلومات أو االشتباه في        انولما آان فقد   . والتحقيقات، والتشاور مع الدول األطراف المعنية         

رية، فيجب تطبيق اإلجراءات المتعلقة بالتصرف         إلى إمكانية حدوث انتهاك للس       انها يشير انفقد

 .هاانتهاآبدعاء اال أو  مقتضيات السريةفي حاالت انتهاك

 إجراءات تناول وسائط معينة من وسائط المعلومات -٥

 أعاله على جميع المعلومات          ٤تنطبق إجراءات تناول المعلومات السرية المبينة في الفقرة                     ١-٥

 اإلجراءات اإلضافية التالية         تخص؛ و  ا عليه  تخزني   ت ال  ةسطاالسرية بغض النظر عن الو           

 . أشكال معينة من الوسائطالمسّجلة فيالمعلومات 

 المواد السمعية البصرية 

 البصرية التي تحتوي على معلومات          -تحّدد في تعميم إداري إجراءات تناول المواد السمعية                ٢-٥

 ومع االلتزام الدقيق باإلجراءات     هاات تصنيف  وفقًا لفئ   هذه المواد  سرية، مع بيان مستويات حماية     

 .المحدَّدة لتناول الوثائق التي تحتوي على معلومات سرية

  الحواسيب والمواد الحاسوبية المسجلة فيالمعلومات السرية 

المعلومات، مثل  تدّبر  يتعيَّن مراقبة النفوذ إلى جميع مواقع المنظمة والعناصر الرئيسية لنظام                   ٣-٥

وُيحمى جميُع عتاد الجزء السري من نظام تدّبر           . أجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة      الخواديم و 

المعلومات، وبخاصة محطات العمل والخواديم والطابعات والمحطات الطرفية، ال من السرقة أو         

اإلضرار اإلجرامي فحسب، بل من النفوذ المادي غير المرخـّص به ومن محاوالت العبث                            

لى ذلك يتعيَّن اإلشراف على أعمال صيانة وإصالح عتاد نظام تدّبر                               وباإلضافة إ   . أيضًا



C-I/DEC.13/Rev.1 
Annex 

page 40 
 

 نهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية

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

هذا العتاد، مثل الخواديم والطابعات وأجهزة الحفظ االحتياطي وسائر أجهزة استخراج                                     

 .هم بذلك على النحو المناسبالمعلومات، على الموظفين المرخـّص ل

 تدّبرنظام  الجزء السري من    ويجب أن تشتمل اإلجراءات الخاصة بحماية البيانات المخزونة في            ٤-٥

 على    وفي سائر النظم اإللكترونية الخاصة بتجهيز البيانات أو أجهزة تخزينها                             المعلومات

 :العناصر التالية

بهذه النظم واألجهزة من جانب أشخاص غير         تحول دون االنتفاع      النفوذ لمراقبةتدابير   -

 غير مرخـّص به؛إليها  خارجي أي نفوذ مرخـّص لهم بذلك ودون

 ؛شتى المنتفعين بهاالفصل بين ملفات وبيانات  -

 قواعد البيانات والتعديالت     االطـّالع على  بما في ذلك  ،  المنتفعين بها  أنشطة   التدقيق في  -

اطالع ل  يسجيتعيَّن ت وبوجه خاص   . وملفات النظام  نظام التشغيل    معطياتعلى  المدخلة  

 مراجعة السجالت وعلى الملفات الحاسوبية التي تحتوي على معلومات سرية          الموظفين  

 .بانتظامالمعنية 

مبادئ ل اإلجراءات المتعلقة بأمن البيانات والوثائق والمعلومات الحاسوبية                       تهيئويجب أن       ٥-٥

 إنشاء جميع أشكال الملفات الحاسوبية والوثائق الحاسوبية             لة لحماية السرية عند     فّصمتوجيهية  

 ذات    أمن الحواسيب والعمليات       وتدبروغيرها من الوثائق المتصلة بمهام مثل إدارة النظام                    

 .تالفها، وإنسخة احتياطية منها، وإعداد  عليها ووضع عالماتتها،، ومعالجالصلة

) األقراص المرنة يها وسائط التخزين المحمولة مثل       بما ف (ويجب أن يتم تناول المواد الحاسوبية         ٦-٥

 وحماية هذه المواد            ،والمعلومات السرية المخزونة في نظام تدّبر المعلومات بالمنظمة                           

 مواصفات تقنية مفصلة يحّددها        من هايرفد وما وفقًا إلجراءات التناول والتخزين         ،والمعلومات

 .المدير العام في تعميم إداري

  عمليات التفتيش الموقعيأخوذة خاللالمالعيِّـنات  

 من الجزء الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق على أن تنقل العيِّـنات المأخوذة                    ٥٥تنص الفقرة     ٧-٥

وتتصل عملية أخذ      . نةخالل عمليات التفتيش إلى خارج الموقع لتحليلها في مختبرات معيّ                       

فاقية، ولكن من الممكن أن تحمل هذه العيِّـنات          العيِّـنات بطبيعتها بعملية التحقق من االمتثال لالت        

 متصلة اتصاًال    بحد ذاتها  منها معلومات أخرى ال تكون           خلصمعلومات أخرى أو تست     عرضًا  
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ولهذا السبب يتعيَّن أن يشتمل آتيب التفتيش على إجراءات لضمان حماية سرية            . مباشرًا بالتحقق 

 .نةلمختبرات المعيَّالعيِّـنات المنقولة للتحليل خارج الموقع في ا

 من الجزء الثاني من المرفق          ٥٦ويجب أن يستند وضع وتنفيذ النظام المنشأ بمقتضى الفقرة                   ٨-٥

المتعلق بالتحقق لجمع العيِّـنات وتناولها ونقلها وتحليلها إلى ضرورة حماية السرية خالل نقل                      

تصدى هذا النظام للشواغل المعينة       ويتعيَّن أن ي   . هافيالعيِّـنات إلى المختبرات المعينة وتخزينها        

 على معلومات      لالتفاقية،  خالل عملية التحليل المتصلة باالمتثال         ،   المتعلقة باحتمال الحصول    

 يتعيَّن التصدي للشواغل األخرى المتعلقة بالسرية          ما إنه آ.  لها سرية أخرى ال تتصل باالمتثال      

 من الجزء الثاني من       ٥٧ي الفقرة     المقررة ف   ،لعيناتا الخاصة باحتساب عن طريق اإلجراءات     

المرفق المتعلق بالتحقق، وما يرتبط بها من إجراءات إخطار الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش                    

 أو قامت بإعادتها إلى األمانة        ها العيِّـنات بعد االنتهاء من تحليل       أتلفتبأن المختبرات المعينة قد       

 توقـّعنة أن     يطلب من المختبرات المعيَّ       ويجب أن . للتصرف النهائي فيها على النحو المناسب         

 عملية أخذ العيِّـنات     الساري على اتفاقات محّددة للسرية تؤآد التزاماتها المقررة بموجب النظام            

 .وتحليلها

 تناول المعلومات السرية وحمايتها خالل عمليات التحقق الموقعي -٦

 إجراءات التفتيش 

 النهج مبادئ أساسية لتناول المعلومات       ازاء األولى من هذ     المرفق المتعلق بالسرية واألج     سيير ١-٦

 التي يتم الحصول عليها أو    فيما يخص المعلومات  السرية وحمايتها خالل عمليات التفتيش، سواء       

جمعها خالل التحقق من االمتثال أو أية معلومات أخرى ال تتصل بأغراض االتفاقية قد يتم                             

ّدد في آتيب التفتيش الخاص بالمنظمة إجراءات مفصلة         وتح. الكشف عنها خالل أنشطة التفتيش     

بما فيها اإلجراءات الضرورية الستخدام البيانات والوثائق والملفات             وتستند إلى هذه المبادئ،        

 المرفق المتعلق   ومقتضياتونطاق االطـّالع عليها خالل إجراء عمليات التفتيش، وذلك بما يتفق            

ويجب أن تؤخذ في االعتبار عند وضع هذه . فتشين في الميدانبالسرية واالحتياجات الوظيفية للم

اإلجراءات المتطلبات الوظيفية لحماية البيانات المخزونة في وسائط محمولة واإلجراءات العامة            

 .المحدَّدة لحمل وتخزين المعلومات السرية

ي إجراءات  فلتفتيش  العناصر العملية الرئيسية لحماية المعلومات السرية خالل عمليات ا          تتمثل  و ٢-٦

بين فريق التفتيش     فريق التفتيش و     بين أعضاء  التشاور    اتالتفتيش، واستخدام المعدات، وعملي     

 واضحًا   ويجب أن تحّدد إجراءات التفتيش تسلسالً          . ممثلي الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش        و
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لتي تطرأ   المسائل ا   بشأن إجراء المشاورات      بصورة تتيح  فريق التفتيش      بين أعضاء التصال  ل

ويتعين، طبقًا لهذا الهيكل، أن تجرى مشاورات       . فيما يتعلق بالسرية واستخدام المعلومات السرية     

طالعية السابقة للتفتيش، وخالل          المرافق والجلسات اإل        اتخالل المفاوضات المتعلقة باتفاق         

ة للتفتيش   التفتيش األولي وعمليات التفتيش الالحق، بين ممثلي الدولة الطرف الخاضع                عمليات

مستوى حق  تحديد   بوضوح   وذلك لكي يتسنى  لتفتيش وفريق التفتيش،     ل الخاضعالمرفق  ممثلي  و

االطـّالع الذي يمنح لكل عضو من أعضاء فريق التفتيش والطريقة التي تعامل بها المعلومات                     

 بأن  وفي حالة عمليات التفتيش بالتحدي، يلتزم المراقب       . السرية التي يكشف عنها أو يتم جمعها        

يحترم احترامًا تامًا سرية أية معلومات يتاح له االطـّالع عليها وفقًا ألحكام التفتيش بالتحدي                          

 . وينبغي له أن يعامل هذه المعلومات وفقًا لذلك،االتفاقيةفي الواردة 

 تقييم المعلومات السرية وتصنيفها 

 النهج على    ا الخامس من هذ      من الجزء   ٥-٢يطبق إجراء التصنيف الوارد في الفقرة الفرعية              ٣-٦

وطبقًا لهذا اإلجراء، يتعيَّن تقييم هذه المعلومات على          . المعلومات التي يتم جمعها خالل التفتيش      

وجه السرعة لتحديد مدى سريتها وإعطائها تصنيفًا مبدئيًا ومنحها الحماية الواجبة تبعًا لدرجة                     

مرافق وباالتفاق مع ممثلي الدولة الطرف        حساسيتها مع االلتزام الدقيق بما جاء في أي اتفاق لل             

وحيث ال يوجد اتفاق سابق على التفتيش، ينبغي أن يشجع فريق التفتيش                        . الخاضعة للتفتيش  

الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش على أن تحّدد، حيثما يكون ذلك ممكنًا، فئة تصنيف ألية                                 

صاح أو الكشف عن أية معلومات      وفي حالة اإلف  . معلومات سرية يتم آشفها خالل عملية التفتيش      

سرية حساسة ألي عضو من أعضاء فريق التفتيش دون بيان لفئة سريتها فإن نظام التصنيف                       

، ما لم    "شديدة الحماية طبقًا لتصنيف المنظمة       " معلومات    باعتبارهاتناولها وحمايتها    ب يقضي

يكون هناك شك أو     ينبغي بوجه عام حيث      و. تقرر الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش خالف ذلك        

 عند  ،وينبغي. تهاتناول المعلومات السرية وحماي     أعلى مستويات التشدد في         توخي ،نيعدم يق 

في أية مشاورات بشأن أي مزيد        " من يلزمه العلم   " أن يراعى بدقة مبدأ        ،تحديد نطاق االطالع   

ذا وإ.  فريق التفتيش     فيما يخص أعضاء      حتى      ها، أو توزيع      عن هذه المعلومات       من الكشف  

اشتملت المعلومات التي تم جمعها على معلومات سرية ال تتصل باالتفاقية فإنه يتعيَّن تناولها                        

 . في الفقرة المتعلقة بذلك أدناهعلى النحو الواردبطريقة خاصة 
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  باالتفاقيةصلةمتحماية المعلومات السرية غير ال: التحقق الموقعي 

ن  المعلومات السرية التي ال تتصل باالتفاقية وتبيِّ              النهج مبادئ واضحة تنظم حماية         ا هذ يحّدد ٤-٦

  وتنفيذ أنشطة      يتعيَّن تصميم وتخطيط       عليه فإنه  و .٧المسؤوليات المحدَّدة في هذا الخصوص          
منع آشف  بها إلى   سعى   ويُ  بدون ضرورة،  لمعلومات السرية ا آشف   بصورة تحول دون  التحقق  

بما يتسق والنهوض    ووالية تفتيش،    ، عمًال ب   يةباالمتثال لالتفاق السرية غير المتصلة     معلومات  ال

أال ب هذه المبادئ أيضًا      وتقضي. بااللتزامات المتعلقة بالتحقق نهوضًا فعاًال وفي الوقت المناسب         

 وتقع على عاتق  : حتفظ بها ُي أية معلومات سرية ال تتصل باالمتثال لالتفاقية أو تسجل أو               تـُطلب

  تتمثل في  تفتيشال اتعمليئيسه، مسؤولية أساسية خالل     ، وال سيما ر   آل عضو في فريق التفتيش    

 خالل أنشطة التفتيش أن يتم جمع معلومات        يحتمل هأنب ولكن يسلم . أن يتأآد من عدم حدوث ذلك     

ورد بيانها في    ( مختلفة    بأشكال أو تسجيلها      ، بغرض التفتيش    بحد ذاتها    ال تتصل    أخرى سرية

، وذلك بواسطة بنود مثل معدات      ٨) النهج ا من هذ  في الجزء الثالث  " المعلومات " مصطلح تعريف

وفي حالة الكشف عن مثل هذه               . التفتيش المعتمدة ومالبس المفتشين واألدوات الشخصية               

 األشكال من    شكلأي  ب  مرة أخرى   المعلومات خالل أنشطة التفتيش، يتعيَّن عدم القيام بتوزيعها          

 إتالفهاالدولة الطرف الخاضعة للتفتيش أو       فريق التفتيش، ويتعيَّن إعادتها إلى       على أعضاء حتى  

 .تحت إشرافها

أن تتخذ  "ينص المرفق المتعلق بالسرية على أنه يحق للدول األطراف خالل أنشطة التفتيش                     و ٥-٦

من التدابير ما تراه ضروريًا لحماية السرية، شريطة أن تفي بالتزاماتها إلثبات امتثالها وفقًا                          

أن تأخذ  "ومن بين ما تلتزم به أفرقة التفتيش             . ٩"متعلق بالتحقق للمواد ذات الصلة وللمرفق ال       

بعين االعتبار المقترحات التي قد تقدمها الدولة الطرف المتلقية للتفتيش، في أي مرحلة من                             

مراحل التفتيش، بغية ضمان حماية المعدات أو المعلومات الحساسة غير المتصلة باألسلحة                         

تفتيش تقيدًا صارمًا باألحكام الواردة في المواد والمرفقات ذات                 تتقيد أفرقة ال    "و .١٠"الكيميائية

وعليها أن تحترم تمامًا اإلجراءات الموضوعة لحماية          . الصلة التي تنظم سير عمليات التفتيش        

 .١١"المنشآت الحساسة ولمنع إفشاء البيانات السرية

                                                           
 .نهج الا من الجزء الرابع من هذ٤-١ في الفقرة الفرعية تبيَّن ٧
 ". وسريتهاالمعلومات" ، تحت عنوان نهج الا في الجزء الثالث من هذتبيَّن ٨
 .المرفق المتعلق بالسرية من ١٣ الفقرة ٩
 .المرفق المتعلق بالسرية من ١٤الفقرة  ١٠
 .المرفق المتعلق بالسرية من ١٥الفقرة  ١١
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ش أن المعلومات التي تم        لتفتيل الخاضعة للدولة الطرف       تؤآد مسؤولة عن أن    تكون المنظمة و ٦-٦

 على النحو المحدَّد    التفاقيةلجمعها وفقًا ألحكام االتفاقية خالل أنشطة التفتيش ذات صلة باالمتثال           

 الخاضعة الطرف     الدولة كامل مع التشاور  ذلك على أن يتم بهذا الشأن ال            و ،والية التفتيش في  

 بالنسبة لعمليات التفتيش بالتحدي في       المحّددنحو  العلى  (لتفتيش خالل أية عملية تفتيش وبعدها        ل

وعلى فريق التفتيش أن يحمي          ).  من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق                ٦١الفقرة   

تم جمعها خالل التفتيش وفقًا لمستوى التصنيف الذي تحّدده لها الدولة الطرف                التي ي معلومات  ال

اللتزامات القائمة فيما     ل وفقًايش،   لتفتل الخاضعةوال يجوز للدولة الطرف          . الخاضعة للتفتيش  

 األولية    المعايناتيتعلق بإثبات االمتثال لالتفاقية، أن تعترض على إدراج المعلومات في                               

 أن هذه المعلومات ذات صلة باالمتثال مستفيضةللتفتيش، إذا ارتأى فريق التفتيش بعد مشاورات   

 .والية التفتيشعمًال بلالتفاقية 

 تدرج في المواد المستنسخة المقدمة        تم جمعها خالل التفتيش وال      التي ي مات  معلوال أنويفترض   ٧-٦

 معلومات غير ذات صلة بوالية التفتيش ويتعيَّن أن               هيإلى الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش          

 يتعيَّن أن    هومن المبادئ المسلم بها أن      .  أعاله ٤-٦تعامل على النحو المحّدد في الفقرة الفرعية            

، مثل  هاوتوزيععلى المعلومات    لقيود المفروضة على االطـّالع        لريق التفتيش    يمتثل أعضاء ف   

 ه من عملية االطـّالع المنظم في حالة التفتيش بالتحدي، وأن            باعتبارها جزءاً القيود المتفق عليها     

 لكنها لم   ،ال يجوز أن تغادر موقع التفتيش أية معلومات تعتبرها الدولة الطرف معلومات سرية                

ومع عدم اإلخالل بالتزام الدولة الطرف بإثبات امتثالها، فإن              .  بدون موافقتها   ،ة منها تتلق نسخ 

 :، ما يليأمورًا منهاإجراءات تنفيذ المبادئ المذآورة أعاله تشمل 

 التنظيف اإلضافي لمعدات التفتيش؛ -

 ن؛تغيير المالبس قبل أو بعد أي نشاط تفتيشي معّي -

  معين؛حيزرج قبل دخول ترك األدوات الشخصية في الخا -

نقل المعدات الملوثة تحت ختم مشترك إلى األمانة إلزالة تلوثها تحت إشراف ممثل                          -

 لتفتيش إذا طلبت ذلك؛ل الخاضعةللدولة الطرف 

االحتفاظ في الموقع باألجزاء التي يمكن فصلها والتي تحمل معلومات سرية ال تتصل                    -

 باالتفاقية؛
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لموقع بعد استكشاف جميع اإلمكانيات األخرى، بما فيها ما ذآر            االحتفاظ بالمعدات في ا    -

 .أعاله

، وفقًا إلطار قانوني    حيثما انطبقت ويتعيَّن أال يساء استعمال هذه اإلجراءات، آما يتعيَّن تنفيذها،             

من الجزء الثاني من المرفق المتعلق         ) د(١١يحترم الحصانة المقررة بمقتضى الفقرة الفرعية           

 .بالتحقق

عطل أنشطة التحقق التي      ي وفقًا لهذه المبادئ أو         ةتبعالمأي من اإلجراءات      أن يعيق    وال يجوز     ٨-٦

 .والية التفتيش ووفقًا ألحكام االتفاقيةل وفقًاتجرى 
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 الجزء السابع
 إجراءات إصدار المنظمة للمعلومات

 نبذة عامة -١

م اإلجراءات التي    نظمبادئ التي ت    ال ا النهج فيما يتعلق بالسرية       هذا الجزء من هذ     في  عرض  تـُ ١-١

وتشير . تتبعها المنظمة فيما يتعلق بإصدار أية معلومات تحتفظ بها فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية                     

 آشف للمعلومات خارج      ما يوافـَق عليه من      المعلومات من جانب المنظمة إلى       "إصدار"عبارة  

حكومات الدول األطراف     نطاق   وخارج   ) مكوناتهابما فيها جميع        (بحد ذاتها  المنظمة   نطاق   

وخاصة خارج الهيئات الحكومية والكيانات المرخـّص لها أو األفراد المرخـّص لهم من                                (

م إصدار المعلومات    نظ فإن هذه المبادئ ت       يهوعل). المعنيين بتنفيذ االتفاقية في الدول األطراف        

في  غير األطراف        دولال اتحكوم دولية، أو  ال سائر المنظمات  الموجودة لدى المنظمة إلى           

د افراألال عالقة لها بتنفيذ االتفاقية، أو         التي  حكومية  الهيئات  الخاصة أو    الهيئات  الاالتفاقية، أو    

 من جانب دولة من الدول      غير المرخص لهم   أو   هممتعاقد مع الالمنظمة أو غير    غير العاملين في    

 .األطراف فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية

. تفاقية حاالت يتعيَّن فيها على المنظمة إصدار المعلومات وفاء بالتزاماتها             خالل تنفيذ اال    وتطرأ ٢-١

عام، أو إصدارًا محدود النطاق وفقًا للظروف                 الوقد يكون هذا اإلصدار إصدارًا للجمهور                 

وال يجوز نشر أية    . سريةغير  وقد تنشأ الحاجة إلى إصدار معلومات سرية ومعلومات           . المعينة

 إصدار هذه   ، آما ال يجوز    فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية    أنشأتها المنظمة أو    معلومات حصلت عليها  

 . إال وفقًا للمبادئ التوجيهية التاليةفي شكل آخرالمعلومات 

  العام للجمهورلمعلوماتاإصدار  -٢

 معلومات سرية   باعتبارها المعلومات التي لم تصنف       العام يجوز للمدير العام أن يصدر للجمهور      ١-٢

 في ذلك المعلومات التي آانت سرية ثم رفعت عنها هذه الصفة وفقًا للفقرتين الفرعيتين                         بما  (

 : الفئات التاليةإحدى في تندرج والتي ،) النهجا من الجزء الخامس من هذ٧-٤ و٦-٤

المعلومات العامة المتعلقة بسير تنفيذ االتفاقية والتي ال تشتمل على مواد تتصل بأية                          )أ(

 ذلك المعلومات المحدَّدة المتعلقة بأنشطة التفتيش التي               يشملوال   . تدولة طرف بالذا    

وتحّدد في قائمة يوافق عليها       . تجرى أو يخطط إلجرائها في دولة من الدول األطراف            

أنواع المعلومات التي يجوز إصدارها إصدارًا عامًا وفقًا لهذا الحكم؛ ويمكن أن تشمل                    

 اإلعالن، والوثائق العامة والنموذجية، أو            تواستمارا مقتضياتهذه القائمة تفاصيل       
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برنامج التحقق بوجه عام، وتكنولوجيا ومنهجية التحقق              ب الوجيزة المتعلقة  المعلومات   

 اللتين تطبقان في عمليات التفتيش الموقعي؛

المعلومات التنظيمية الوقائعية المتعلقة بالمنظمة، باستثناء المعلومات التي تتصل بأمن                 )ب(

 ؛همتاشؤون الموظفين أو بخصوصيبوالمنظمة 

 والتي تطلب تلك الدولة         ،المعلومات غير السرية المتعلقة بدولة من الدول األطراف                )ج(

 .يهتحديدًا إصدارها للجمهور أو توافق عل

 طلبات إصدار المعلومات إصدارًا عامًا ويتخذ قرارات بشأنها،               فرادى ينظر المدير العام في     و ٢-٢

أما الطلبات التي تتجاوز     . لمعلومات مما تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة         شرط أن تكون هذه ا      

 .بشأنها هذه الحدود فتحال إلى المجلس التنفيذي أو إلى المؤتمر التخاذ قرارات

، وال سيما الجزء       نهج ال  اتخضع جميع االتصاالت بين موظفي األمانة ووسائل اإلعالم لهذ                 و ٣-٢

 ولنهج ،)إلصدار العام للمعلومات    ا فيما يخص  جراءات المقررة      اإل   ذلك  بما في  و(السابع منه     

يسري ويصدر المدير العام تعميمًا إداريًا        . المنظمة فيما يتعلق بوسائل اإلعالم والشؤون العامة         

 صدارإ بنهج وفقًا لهذه المبادئ التوجيهية المتعلقة             ، وذلك   المتعلق بوسائل اإلعالم      النهج على

 .م العاالمعلومات للجمهور

 لمعلومات المحدود أو غير العاماإصدار  -٣

 فيها إصدار المعلومات خارج المنظمة على نحو ال يمثل إصدارًا عامًا                  ١٢يتعينقد   حاالت    ثمة ١-٣

ويمكن أن يتضمن ذلك إصدار المعلومات لمنظمة دولية أو هيئة حكومية لالستخدام                          . آامًال

 في حالة   هذا اإلصدار غير العام           جرييويمكن أن     . الرسمي فقط ومع مراعاة شروط معينة          

فعت عنها  المعلومات السرية التي تحمل تصنيفًا من تصنيفات المنظمة، أو المعلومات التي رُ                     

وال يجوز إصدار المعلومات       . صفة السرية، أو المعلومات التي لم تصنف آمعلومات سرية                 

ما دير العام من إمكانية توفير        السرية التي تحمل تصنيفًا من تصنيفات المنظمة إال إذا تأآد الم                

ويبرم المدير العام   . لحماية والرقابة في المنظمة أو الهيئة التي تتلقى هذه المعلومات             يكفي من ا   

 أو ترتيبات متفقًا عليها بشأن تناول        تمع المنظمات والهيئات التي يحتمل تلقيها للمعلومات اتفاقا        

 .وحماية المعلومات السرية

                                                           
 .من المرفق المتعلق بالسرية) ج(٢وفقًا للفقرة الفرعية  ١٢
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 :لمعلومات المحدود أو غير العام في الحاالت التاليةاصدار ويمكن أن يتم إ ٢-٣

عندما يقرر المجلس التنفيذي عرض قضية أو مسألة مباشرة على الجمعية العامة لألمم                 )أ(

 من   من المادة الثامنة    ٣٦ألمم المتحدة وفقًا للفقرة      التابع ل المتحدة أو على مجلس األمن        

 ؛االتفاقية

رض مسألة على الجمعية العامة لألمم المتحدة أو على مجلس                 عندما يقرر المؤتمر ع      )ب(

 ؛ من االتفاقية من المادة الثانية عشرة٤لألمم المتحدة وفقًا للفقرة التابع األمن 

 من  بتفويضعندما يقرر المؤتمر أو المجلس التنفيذي طلب رأي محكمة العدل الدولية                  )ج(

 . من االتفاقية من المادة الرابعة عشرة٥الجمعية العامة لألمم المتحدة وفقًا للفقرة 

ويجوز للمدير العام أن يأذن باإلصدار المحدود أو غير العام للمعلومات التي ال تحمل تصنيفًا                        ٣-٣

 في الفئات المذآورة في الفقرة          مندرجةمن تصنيفات المنظمة شرط أن تكون هذه المعلومات                

علومات التي ال تحمل تصنيفًا من تصنيفات         أما طلبات إصدار الم    .  من هذا الجزء    ١-٢الفرعية  

 فتحال إلى المجلس التنفيذي أو إلى المؤتمر التخاذ                    المعطيات، ولكنها تجاوز هذه          ،المنظمة

 .قرارات بشأنها

وعند اقتراح إصدار المعلومات السرية إصدارًا محدودًا أو غير عام، يراعى في نطاق هذا                              ٤-٣

من "ويجب أن يستمر تطبيق مبدأ     . احتياجات تنفيذ االتفاقية  اإلصدار وشروطه االتفاق الدقيق مع      

 .م إصدار المعلوماتنظ الذي ي"يلزمه العلم

وإذا آانت المعلومات السرية تتعلق بدولة طرف بعينها وطلبت تلك الدولة الطرف صراحة                            ٥-٣

د من  يمكن عندئذ المضي في عملية اإلصدار بدون مزي        فإصدار هذه المعلومات أو وافقت عليه،        

وفي جميع الحاالت األخرى يتعيَّن صدور قرار من المؤتمر أو المجلس التنفيذي                   . المشاورات

  التقدم بطلب اتخاذ القرار المتعلق             ولئن جاز  . إلصدار المعلومات السرية خارج المنظمة           

 متصل من قرار      في األحوال العادية جزءاً     يمثل  الطلب هذافإن  ،  الهيئتيناإلصدار إلى أي من      ب

 خارجية وفقًا    جهة عام يتخذه المؤتمر أو المجلس التنفيذي إلحالة مسألة ذات صلة إلى                         هجبن

م  العا النهجنظر في مسألة     تي  ت ال الهيئةنفس  ُيتخذ في إطار     قرار اإلصدار   عليه فإن   لالتفاقية، و 

 .المعنية
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 :ما يليوينبغي أن يستند قرار الموافقة على هذا اإلصدار إلى  ٦-٣

يح بأن الجهة المتلقية المقصودة لديها حاجة واضحة إلى المعرفة وفقًا                            صرال البت )أ(

 لدورها في تنفيذ االتفاقية؛

 . بأن اإلصدار المقصود يتفق ومتطلبات االتفاقيةالبت )ب(

 فيما  قترحم المدير العام مشروع      يعدوعندما تظهر حاجة واضحة إلى إصدار معلومات سرية،             ٧-٣

ويتعيَّن لدى صياغة قرار    . التشاور بشأنه واستعراضه  باف المعنية    األطر ، وتقوم  اإلصدار يخص

. هاير سرية هذه المعلومات وتصنيف      دعوامل تق بحث مستفيض في      يجرياإلصدار المقترح أن     

للحيلولة عند الضرورة، تجهيز المعلومات المقترح إصدارها في أشكال أقل حساسية                    ويتعين،

وينبغي في هذه الحالة رفع        .  بالغرض من اإلصدار       إفشاء أية معلومات سرية ال تتصل            دون

وإذا آانت المعلومات السرية قد تم الحصول عليها من دولة من                     . السرية أو إعادة التصنيف      

بإحدى هذه الدول، يتعيَّن على المدير العام أو من يفوضه لهذا الغرض              الدول األطراف أو تتعلق   

وال يجوز ألية   .  على اإلصدار المقترح    المعنية أن يحصل على موافقة آتابية من الدولة الطرف         

 لتجنب الوفاء بالتزاماتها بمقتضى            على ذلك      الموافقة  ترفضدولة من الدول األطراف أن              

 .االتفاقية

 فيما يخص قترح اإلصدار أن يقترح شروطًا أو قيودًا معينة               ميجوز للمدير العام لدى إعداد          و ٨-٣

قيود هذه ال ومن  . غرضه المحّدد المتصل بتنفيذ االتفاقية     على   هنطاق هذا اإلصدار لضمان ترآيز    

 :أو الشروط التي يجوز تطبيقها ما يلي

 االطـّالع على المعلومات السرية على أساس مؤقت فقط، آأن يكون ذلك خالل                     إتاحة )أ(

 اجتماع أو خالل فترة تشاور؛

  ؛ة حصرًا رسميرةلكي يتم استخدامها بصواالطـّالع على هذه المعلومات ب الترخيص )ب(

 ها أو إعادتها بعد فترة معينة؛تالفطلب تناول هذه المعلومات بطريقة معينة، آأن يطلب إ )ج(

 فرض ضوابط محّددة على بعض األجزاء الحساسة من المعلومات السرية؛ )د(

خالل آتقديمها بواسطة جهاز عرض             ،     بوسائط بصرية      لمعلومات السرية   اعرض     )هـ(

 .عاتاجتماع من االجتما

قترح اإلصدار على المجلس التنفيذي أو المؤتمر         مبعد التشاور مع األطراف المعنية، يعرض         و ٩-٣

 .التخاذ قرار بشأنه
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 الجزء الثامن
 اإلدارة

 المدير العام 

 المنظمة وفقًا للمبادئ الواردة في      ضمنيضع المدير العام نظام حماية وتناول المعلومات السرية           -١

وتحقيقًا لهذه  .  ويشرف على تنفيذ هذا النظام ومراجعته         نهج ال السرية وفي هذ   المرفق المتعلق با   

 وأن يشرف   نهج ال اقتضيها هذ ييم اإلدارية التي     امالغاية، يتعيَّن على المدير العام أن يصدر التع          

 .على تنفيذها

ناسبة في  ويتحمل المدير العام المسؤولية األولى عن تنفيذ هذا النظام ويعهد إلى الوحدات الم                        -٢

ويجوز للمدير العام في    . نهج فيما يتعلق بالسرية   للنة التي تتعلق بتنفيذه وفقًا       األمانة بالمهام المعيَّ  

 محّددة فيما يتعلق بتنفيذ نظام السرية إلى عدد محدود             صالحياتالحاالت االستثنائية أن يفوض      

 يقوم المدير العام        آما .١٣نهج ال  امن آبار موظفي األمانة مع مراعاة القيود المحدَّدة في هذ                     

شخصيًا باإلشراف على سلوك تلك الوحدات ويظل مسؤوًال مسؤولية شخصية عن اإلجراءات                  

 .صالحيةفوضهم ممارسة هذه الي الموظفون الذينالتي يتخذها 

 إدارة نظام السرية في األمانة 

 اتوحدة واألمن    ويساعد مكتب السري    .  جميع وحدات األمانة      أنشطةق نظام السرية على         يطبَّ -٣

 إذا  لتبيُّن ما  البيانات والوثائق التي تحصل عليها األمانة         على مراجعة   المتلقية للمعلومات  األمانة

من ) أ(٢لمبادئ التوجيهية الواردة في الفقرة الفرعية               ل وفقًا ، معلومات سرية    تتضمنآانت   

.  هذه "نهج المتعلق بالسرية  ال"وثيقة   من الجزء الثالث من        ١١المرفق المتعلـق بالسرية والفقرة      

  مضطلعًا بمهمة التدقيق في        نظام السرية  ب العمل ويقوم مكتب اإلشراف الداخلي بالتدقيق في           

أية وُيجرى التدقيق في العمل بهذا النظام دائمًا بصورة مستقلة وظيفيًا عن                 ،  السرية المنوطة به  

 .عهد إليها بتنفيذهُي وحدة

                                                           
 .النهج ا من الجزء السادس من هذ١٢-٢ و١٠-٢ع على وجه الخصوص إلى الفقرتين ورجمكن الي ١٣
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 على الوجه المناسب          وتذآيرهم   موظفيها  بإعالم األمانة      فلتتكتحت إشراف المدير العام            و -٤

نهج ال"المبّينة في وثيقة       مبادئ   البو ،بالتزامهم بحماية المعلومات السرية والتقيد بنظام السرية            

 واإلجراءات الالزمة لتنفيذها، وبالمبادئ واإلجراءات المتصلة باألمن،               هذه" المتعلق بالسرية  

 وتراعى  .بدون ترخيص عقوبات في حالة إفشاء معلومات سرية        ن  ما يمكن أن يتعرضوا له م     وب

أيضًا االحتياجات إلى التدريب إثر آل تعديل للبنية التنظيمية لألمانة قد َيمّس العاملين الذين                            

وفي مثل هذه الحاالت تـَُسدُّ االحتياجات اإلضافية إلى التدريب في أجل                  . يتناولون مواد سرية   

 ثالثة أشهر، وعلى أية حال في أقرب موعد ممكن بعد إدخال التعديل                     ُيفضَّل أن ال يزيد على      

 .البنيوي المعني

 



C-I/DEC.13/Rev.1 
Annex 

page 52 
 

 نهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية

 الجزء التاسع
 السرية اإلجراءات المتعلقة بانتهاك

 السرية  انتهاك حاالتإجراءات التحقيق في :١-الجزء التاسع

 المتعلقة بالسريةانتهاك السرية واالدعاء بانتهاآها واإلخالل بااللتزامات حاالت التحقيق في  -١

نهج فيما يتعلق    ، يحّدد هذا الجزء من ال       )١٩الفقرة  (انطالقًا من أحكام المرفق المتعلق بالسرية           

 حاالت انتهاك السرية واالدعاء بانتهاآها         للتحقيق في  المدير العام     الذي يتـَّبعه  اإلجراء    بالسرية

 .واإلخالل بااللتزامات المتصلة بحماية المعلومات السرية

 التحقيق الذي يجريه المدير العام :١لخطوة ا

 ة المؤقتالتدابير :٢الخطوة 

 تقرير التحقيق :٣الخطوة 

  التي تتخذ استجابة لتقرير التحقيقالتدابير :٤الخطوة 

 األمانةفي موظف يعمل ب تنزل التأديبية التي العقوبات :)أ(٤

 األمانةفي موظف سابق ب تنزل التي العقوبات :)ب(٤

  برفع الحصانةقلع التي تتخذ فيما يتتدابيرال :)ج(٤

  القانونية التي تتخذ في نطاق الوالية القضائية الوطنيةسائر التدابير :)د(٤

 مسؤولة عن انتهاك          دولة الطرف   ال التي تتخذ عندما تبدو                التدابير :)هـ(٤

 السرية

  التي تتخذ إلصالح أو تعزيز نظام السريةالتدابير :)و(٤

 ريفاتع -٢

 إفشاء غير مرخـّص به لمعلومات         آل) "انتهاك السرية "( انتهاك االلتزام بحماية السرية         يشمل 

بالمنظمة إلى أي فرد أو حكومة أو آيان خاص، بصرف النظر عن النية أو اآلثار التي تترتب                      

ويمكن أن يتعلق انتهاك السرية أيضًا بإساءة استعمال المعلومات لتحقيق فائدة             . على هذا اإلفشاء  

 اإلخالل    أن  ويعتبر. صية أو لتحقيق مصالح طرف ثالث أو اإلضرار بهذه المصالح                          شخ

 في حالة عدم االمتثال لإلجراءات المحدَّدة       قد وقع بااللتزامات المتعلقة بحماية المعلومات السرية      

  بصورة  يؤدي ، على نحو   تناول المعلومات السرية وحمايتها وإصدارها وتوزيعها         فيما يخص    

لم ، سواء حدث اإلفشاء فعًال أو           هذه المعلومات بدون ترخيص      خطر إفشاء وع  وق إلى    ةواضح
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خالل بااللتزامات المتعلقة   اإلوثمة، من الناحية العملية، تداخل آبير بين انتهاك السرية و           . يحدث

  .بحماية المعلومات السرية

 التحقيق الذي يجريه المدير العام :١الخطوة  -٣

 : في الحاالت التالية إجراء تحقيقإلىقًا ألحكام المرفق المتعلق بالسرية،  وف،رع المدير العامساي ١-٣

 انتهاك اللتزام متعلق بحماية المعلومات السرية من         وقوععلى  " أدلة آافية "إذا توافرت    )أ(

األمانة، أو شخص أو آيان آخر مرخـّص له خارج األمانة، أو ممثل               في  جانب موظف   

 ألطراف؛ أو مسؤول من دولة من الدول ا

 . دولة طرف بوقوع انتهاك للسريةادعتإذا  )ب(

، في إجراء تحقيق إذا تبين له أن ثمة احتماًال معقوًال،     على وجه الخصوص   المدير العام،    يشرعو ٢-٣

 :يستتبع أمورًا منهاعلى نحو بدون ترخيص فشاء معلومات سرية إل، أو خطرًا واضحًا

ا المنظمة لتناول المعلومات السرية     م وضعته نيلذهية ال  أو المبادئ التوجي   نهجاإلخالل بال  )أ(

 وحمايتها وإصدارها وتوزيعها؛ 

مصالح المنظمة أو بمصالح دولة     بضر بموضوع االتفاقية والغرض منها أو       ت وقوع آثار  )ب(

إتاحة تحقيق  ، أو   ها من رعايا  شخصدولة طرف أو    لطرف أو هيئة تجارية أو حكومية        

 . أخرى، بما في ذلك الشرآات التجاريةاتد أو دول أو هيئافر خاصة أو انتقائية ألميزة

 دولة من الدول األطراف        آل حالة تدعي فيها     على المدير العام أن يجري تحقيقًا في              ويتعيَّن   ٣-٣

مشفوعًا بكل ما يمكن     وينبغي تقديم هذا االدعاء إلى المدير العام آتابة،             . بوقوع انتهاك للسرية   

قدر اإلمكان، أن يبين االدعاء طبيعة المعلومات التي             بوينبغي،  . المؤيدة المعلومات    تقديمه من 

وقع بالفعل أو يحتمل أن     الضرر الذي   ماهية  ، و ومكان وزمان االنتهاك المدعى بوقوعه    يتناولها،  

 .لمصالح التي يتعلق بها األمرأنه يؤثر على اعتقد ُييقع مستقبًال، والذي 

آل دولة طرف    تحقيق، ينبغي إبالغ هذا القرار فورًا إلى         ًا بإجراء ار قر ما يتخذ المدير العام   وعند ٤-٣

 .المشتبه فيهاالنتهاك المدعى به أو باإلخالل ب معنييناألمانة في موظف وآل 

 انتهاك للسرية أو إخالل بإجراءات تناول            وقوع أو عدم وقوع      إثبات    إلى من التحقيق      وُيرمى ٥-٣

نتهاك بما في ذلك    المدى خطورة ا  تبّين  زيعها أو إصدارها، و   المعلومات السرية أو حمايتها أو تو     

 تعزيز نظام السرية    بحث في التحقيق سبلُ   ـُينبغي أن ت  آما  .  عليه الضرر المترتب درجة وطبيعة   

 .إلجراءات ذات الصلة أو اإلخالل بامقتضيات السريةنتهاك ا  حالةلمنع تكرار
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ة عن التحقيق، ويتولى توجيهه شخصيًا، وإن آان            يكون المدير العام مسؤوًال مسؤولية مباشر        و ٦-٣

وينبغي أن يبدأ التحقيق باستعراض     . ن أحد آبار الموظفين للقيام بأعمال التحقيق       يجوز له أن يعيِّ   

معلومات الدلة أو    األأولي للظروف المحيطة باالدعاء أو التي تشير إلى حدوث إخالل، وبحث                  

في ورحلة أن يقرر أنه لم يتبين من األدلة وقوع انتهاك؛            ويجوز للمدير العام في هذه الم     . مؤيدةال

  أن حسب تقديره أن يتشاور مع الدولة الطرف التي تقدمت باالدعاء، أو                 بله  يكون  هذه الحالة    

إذا أما  و. ينهي التحقيق ويقدم تقريرًا بما توصل إليه من عدم وجود دليل على حدوث االنتهاك                    

ك يؤثر على مصالح دولة من الدول األطراف، فيقوم                 يشير إلى حدوث انتها       ثبت وجود دليل   

 ويجوز له بموافقة    ،انتهاك  في وقوع  يالمدير العام بإخطار المجلس التنفيذي بأن ثمة تحقيقًا يجر         

 .تلك الدولة الطرف أن يقدم معلومات محّددة عن التحقيق إذا ما طلب إليه ذلك

 : التاليةاألعمال  االدعاءوجاهةويجوز أن تشمل إجراءات التحقيق بعد ثبوت  ٧-٤

  المنظمة أو أجهزتها؛في نطاقجمع وفحص األدلة  )أ(

 فحص أية مواد إضافية تقدمها الدول األطراف آدليل؛ )ب(

 إجراء مقابالت سرية مع موظفي األمانة؛ )ج(

من الدول األطراف   من تعينه   إجراء مشاورات مع الدول األطراف المعنية، بما في ذلك            )د(

 صناعة أو الكيانات الخاصة المعنية؛  اليممثل

 إليها   التي تقدمها  تفاصيل عن آيفية تناول المعلومات               مطالبة الدولة الطرف بتقديم         )هـ(

 .المنظمة

وينبغي توجيه  . "من يلزمه العلم  " لمبدأ  الصارم لتطبيقلوتظل إجراءات التحقيق سرية وخاضعة       ٨-٣

 تترتب على إفشاء أية معلومات عن هذا التحقيق           عناية خاصة إلى اآلثار الضارة التي يمكن أن         

وينبغي إجراء التحقيق على أساس من             . بالنسبة لموظفي األمانة ولمصالح الدول األطراف             

 إلى أي نوع من اإلآراه للحصول على         وعدم اللجوء الموضوعية واإلجراءات القانونية السليمة،     

ل جهد ممكن لالنتهاء من التحقيق واتخاذ         وينبغي بذل آ  . المعلومات من أي فرد يتعلق به األمر        

 .اإلجراءات المناسبة بناء على نتائجه في أسرع وقت ممكن وبما يتفق واإلجراءات السليمة

على جميع الدول األطراف المعنية وجميع موظفي األمانة الذين يتعلق بهم األمر التعاون مع                     و ٩-٣

ك بالنسبة للدول األطراف تقديم تفاصيل عن        وقد يعني ذل  . المحققين ومساعدتهم إلى الحد الممكن    

التحقيقات التي تجرى داخليًا، وتقديم األدلة، وتقديم المعلومات عن اإلجراءات القضائية الوطنية               
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المتعلقة بنفس الموضوع، وتقديم المعلومات عن درجة وطبيعة الضرر الذي ترتب على                                 

عية تتصل بأغراض التحقيق              وعلى الموظفين أن يقدموا أية معلومات وقائ                          . االنتهاك

 .وبمسؤولياتهم المهنية

  المؤقتة التدابير:٢الخطوة  -٤

 :األمانةفي وقوع إخالل يبدو منه تورط موظف يعمل االدعاء ب وجاهةثبت تعندما  ١-٤

شرع في اتخاذ اإلجراءات وفقًا للنظام األساسي والنظام اإلداري للموظفين لفرض                        ُي )أ(

ال مدة التحقيق، مثل إعفاء الموظف من مسؤوليات معينة أو                 تدابير تقييدية مؤقتة طو     

حرمانه من االطـّالع على معلومات معينة، أو، إذا بدا أن القضية خطيرة، وقفه عن                         

 العمل مؤقتًا وفقًا للنظام األساسي لموظفي المنظمة؛

 اقتضت   بالتشاور مع المجلس التنفيذي إذا         ، فورية  تدابير اتخاذ      في   المدير العام    ينظر )ب(

أو الفعلي  الضرورة، لحماية جميع المصالح المشروعة التي يمكن أن تتأثر باالنتهاك                   

االنتهاك المدعى به للسرية، بما في ذلك مصالح أية دولة من الدول األطراف أو مصالح   

 المنظمة؛

 الدول األطراف،    إحدى إذا آان التحقيق قد تم بناء على طلب من                    ، المدير العام   يقوم )ج(

 . بأية إجراءات مؤقتة من هذا القبيل يتم اتخاذها المعنيةالدولة الطرفطار بإخ

بقرار اتخاذ هذا اإلجراء المؤقت،     السرية  وينبغي إخطار الموظف المشتبه في تورطه في انتهاك          ٢-٤

ما يتاح له من    وذلك في خطاب مسجل يبين األساس الذي اتخذ عليه اإلجراء ويوضح للموظف                

 .تظلمإجراءات ال

 إلى أن دولة من الدول         صورة وجيهة وإذا تبين من المرحلة األولية للتحقيق أن ثمة ما يشير ب                 ٣-٤

، ينظر المدير العام في      ىخرأ بصورةاألطراف قد تكون مسؤولة عن االنتهاك، أو مشترآة فيه            

لك  قرارًا بشأنها، وذ       المجلس التنفيذي  لكي يأخذ      وله أن يقترح اتخاذها            ، فورية  تدابيراتخاذ   

لحماية جميع المصالح المشروعة التي يمكن أن تتأثر بانتهاك السرية، بما في ذلك مصالح أية                       

وللمدير العام أن يطلب إلى تلك الدولة الطرف تقديم                . دولة طرف أخرى أو مصالح المنظمة         

 . المعلومات التي تقدمها إليها المنظمةهاتفاصيل عن آيفية تناول

 إلى أن شخصًا طبيعيًا أو       صورة وجيهة ألولية للتحقيق أن ثمة ما يشير ب       وإذا تبين من المرحلة ا      ٤-٤

، أو    السرية  خاضعًا لوالية دولة من الدول األطراف قد يكون مسؤوًال عن انتهاك                        اعتباريًا   
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، يجوز للمدير العام أن يتشاور مع تلك الدولة الطرف بشأن                              صورة أخرى  مشترآًا فيه ب     

ماية جميع المصالح المشروعة التي يمكن أن تتأثر بانتهاك                اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لح        

، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي إذا               في هذا الشأن       وأن يطلب مساعدتها       المعني،  السرية

 . ذلكاقتضى األمر

 تقرير التحقيق :٣الخطوة  -٥

اك للسرية أو إخالل       انته وقعيقوم المدير العام بإعداد تقرير التحقيق الذي يبين ما إذا آان قد                      ١-٥

 فيويتم إعداد التقرير     . بإجراءات تناول المعلومات السرية أو حمايتها أو توزيعها أو إصدارها            

ل نموذجين، أحدهما نموذج آامل يعرض الوقائع التي ثبتت بالتفصيل، واآلخر نموذج معدَّ                           

لمتصلة باالنتهاك  تحذف منه بعض المواد السرية المعينة لضمان عدم إفشاء المعلومات السرية ا             

فيما يتجاوز النطاق المرخـّص به لالطالع عليها واحترام خصوصيات الموظفين التي ال تتصل                

 .بالقضية

 تصنيفه وتناوله طبقًا لمدى          يتميجب أن يعامل التقرير الكامل على أنه تقرير سري وأن                         و ٢-٥

 ومنهم الموظفون    لموضوع، لهم صلة مباشرة با      وينبغي أال يتاح هذا التقرير إال لمن         . حساسيته

 تدعي    التي  طرفالدولة   لل، و   السرية  الذين اعتبروا متورطين أو ادعي بتورطهم في انتهاك                

لة فيمكن إتاحته ألية دولة طرف بناء على طلبها،          أما التقرير في صورته المعدَّ    . نتهاكالوقوع ا ب

عام إلى المؤتمر بشأن السرية        مه المدير ال    له في التقرير السنوي الذي يقدِّ          موجزويتعيَّن إيراد    

وينبغي، حيثما يكون ذلك ممكنًا، أن يشتمل التقرير،          .  من المرفق المتعلق بالسرية     ٣لفقرة  ل وفقًا

وإذا طلب المدير العام إلى المجلس            . ، على مقترحات محّددة لتعزيز نظام السرية             شكليهفي   

 من هذا الجزء     ٤-٤ أو   ٣-٤ أو    ١-٤ة   مؤقتة وفقًا للفقرات الفرعي      تدابيرالتنفيذي الموافقة على     

 . المؤقتةالتدابيرفينبغي له أن يقدم تقريرًا إلى المجلس التنفيذي مباشرة عن تنفيذ 

 درجة خطورة هذا     فيهن  بيَّت التقرير إلى أنه قد حدث انتهاك للسرية، فينبغي أن                خلص في إذا  و ٣-٥

 :االنتهاك مع اإلشارة إلى العوامل التالية

 ؛سهوًا نتيجةً  لإلهمال عمدًا أو عن غير عمد أو وقعان االنتهاك قد ما إذا آ )أ(

 وما يتصل   نهج ال افرضها هذ يما إذا آان االنتهاك ينطوي على إخالل بااللتزامات التي              )ب(

به من التعاميم اإلدارية، أو على إخالل باتفاقات محّددة مثل اتفاقات السرية التي تبرم                     

 مرافق؛مع الموظفين أو اتفاقات ال
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 ر بمصالح أي طرف يتعلق به األمر؛اضر ما قد يقع أو ُيحتمل وقوعه من إدرجة )ج(

ص أو نتيجة    يرخت بدونلمعلومات  امدى الفائدة الخاصة التي تتحقق عن طريق إفشاء               )د(

تحقيق مصلحة ذاتية أو ميزة تنافسية      لإلساءة استعمال هذه المعلومات فيما بعد، وخاصة        

 .إلضرار بمصلحة طرف ثالثلث، أو أو منفعة لطرف ثال

إذا لم تكن الدولة الطرف التي طلبت إجراء التحقيق راضية عن التقرير الذي يصدره المدير                      و ٤-٥

العام بعد إجراء التحقيق، وبعد بذل آل المحاوالت المعقولة لحسم المسألة عن طريق                                           

 .جنة السرية لبحث الحالةالمشاورات، يكون من حق تلك الدولة الطرف أن تطلب عقد اجتماع لل

 القرار األصلي بإجرائه، ينبغي        اتخاذ إذا لم يتم استكمال التحقيق خالل ثالثة أشهر من تاريخ             و ٥-٥

 عرضتـُوينبغي أن   . للمدير العام أن يقدم تقريرًا مرحليًا مؤقتًا إلى من يقدم إليهم التقرير النهائي              

تقديمه وأية عقبات أو أسباب أدت إلى تأخر            هذا التقرير الخطوات التي اتخذت حتى تاريخ            في

هذا استدراك   هذه العقبات أو      ه يتعذر تذليل  وإذا ما ظهر، بعد المشاورات، أن       . استكمال التحقيق 

، جاز للمدير العام أن ينهي التحقيق وأن يطلب في تقريره عقد اجتماع           على وجه السرعة   التأخير

 .من المرفق المتعلق بالسرية ٢٣للجنة السرية لبحث الحالة وفقًا للفقرة 

، ينبغي للمدير    بمقتضياتها  أو إخالل   للسرية إذا ما تقرر عند انتهاء التحقيق أنه لم يحدث انتهاك          و ٦-٥

 . موظف األمانة المتهم أو الدولة الطرفطرفن تقريره بيانًا يبرئ العام أن يضمِّ

 تقرير التحقيقل استجابة التي تتخذ  التدابير:٤الخطوة  -٦

  أو إخالل     للسرية   انتهاك  وقوعمكن أن تترتب على أي تحقيق أو تقرير ينتهي إلى ثبوت                          ي 

 :التاليةعامة الربع األفئات ال بمقتضياتها إلى اتخاذ تدابير تندرج في

وعقوبات  األمانة    فيما يخص الموظفين العاملين في       المنظمة    ضمن تأديبية تتخذ      تدابير )أ(

 ؛هاين فيبقين الساموظفال فيما يخص

إجراءات قانونية تتخذ في إطار الوالية القضائية الوطنية لدولة طرف، بعد رفع                                   )ب(

 ؛بحسب مقتضى الحالحصانة من هذه الوالية ال

 المنظمة؛في إصالح أو تعزيز نظام السرية  )ج(

 . مسؤولة عن االنتهاك أخرى عندما تبدو دولة من الدول األطرافتدابير )د(



C-I/DEC.13/Rev.1 
Annex 

page 58 
 

 نهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية

 موظف يعمل في األمانةب تنزل التأديبية التي اتالعقوب): أ(٤الخطوة  -٧

فإن   بها خّلمقتضيات السرية أو أ     األمانة قد انتهك      في   عند انتهاء التحقيق أن موظفًا           تبيَّنإذا   ١-٧

لموظفي   وفقًا للنظام األساسي والنظام اإلداري        بحقه  التأديبية المناسبة  التدابيرالمدير العام يتخذ     

 .المنظمة

 التي التدابيرن تؤخذ خطورة االنتهاك ودرجة المسؤولية الفردية في االعتبار عند تحديد ينبغي أو ٢-٧

 .تتخذ بحق الموظف

، وفقًا   ه أو استئناف     ، التأديبية  بالتدابير قرار المدير العام فيما يتعلق                 فيجوز إعادة النظر         وت ٣-٧

 .منظمة في النظام األساسي والنظام اإلداري لموظفي الالمحدَّدةلإلجراءات 

 موظف سابق في األمانةالعقوبات التي تنزل ب): ب(٤الخطوة  -٨

فإنه ،  أخّل بها  أو    مقتضيات السرية  األمانة انتهك ًا في   سابقًا   موظف  التحقيق أن  تقريرتبيَّن في   إذا   

 وفقًا  ة التطبيق على الموظف المعني    ممكنلّما تزل    التدابير التي  تنفيذيجوز للمدير العام أن يقرر      

ذلك الحرماَن من    شمل  يويمكن أن    . لموظفي المنظمة  كام النظام األساسي والنظام اإلداري      ألح

، مثل المستحقات المتصلة بصندوق االدخار                     خرىالمستحقات األ    مالية أو         المستحقات ال    

 .االحتياطي للمنظمة

  التي تتخذ فيما يتعلق برفع الحصانةالتدابير): ج(٤الخطوة  -٩

 التأديبية، رفع الحصانة من           بصورة مستقلة عن هذه التدابير           أن يقرر،        يجوز للمدير العام      ١-٩

لموظفين الذين يعملون في األمانة والموظفين             ا فيما يخص  وينطبق ذلك     . المالحقة القضائية  

ألعمال التي قاموا بها خالل          ا فيما يخص  ها الذين يجوز لهم االحتفاظ بالحصانة               فيالسابقين   

لمقتضيات نظر في رفع الحصانة إال في حالة وقوع انتهاك خطير                    وال يُ  . خدمتهم في األمانة    

وعند ثبوت المسؤولية الفردية وثبوت ما ترتب على االنتهاك من ضرر، وينبغي أن يتم                 السرية  

 الوالية القضائية     تطبيق أحكام  رفع الحصانة بعد إجراء مشاورات سرية فيما يتعلق بإمكانية                    

تعراض اتفاق السرية الفردي الذي وقعه الموظف لبحث                 ينبغي اس    ماآ. الوطنية ذات الصلة    

 . القضائية في الدعوىتقديمهإمكانية 

 وفقًا لإلجراءات المحدَّدة في النظام       ه أي قرار برفع الحصانة أو استئناف        فيجوز إعادة النظر     وت ٢-٩

 .األساسي والنظام اإلداري لموظفي المنظمة
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 في إطار واليتها القضائية، بعد        القانونية السليمة  التدابيرتخاذ  ال قصاراها الدول األطراف    وتبذل ٣-٩

 منأدناه   ٣-لجزء التاسع ا متماشية مع  المتخذة   التدابيرويجب أن تكون     .  منها رفع الحصانة ت أن

 من عنه الحصانة    بحق من ترفع   بما في ذلك اإلجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها            نهج، ال هذا

 العامل في األمانة   وإذا آان الموظف     . انة أو الموظفين السابقين فيها      ين العاملين في األم    موظفال

في مكان   المسؤول عن االنتهاك مقيمًا أو موجودًا بأية صفة أخرى                   فيها   أو الموظف السابق       

ز للمدير العام أن يطلب إذن             وجيلوالية القضائية لدولة ليست طرفًا في االتفاقية،                   ل خاضع

 الدولة على الشروع في        هذه إلجراء مشاورات تستهدف تشجيع          المجلس التنفيذي أو المؤتمر      

 اإلجراءات القانونية المترتبة على االنتهاك، أو تيسير               تدعم سير   المناسبة التي        التدابير  اتخاذ

 . هذه التدابيراتخاذ

  القانونية التي تتخذ في نطاق الوالية القضائية الوطنيةسائر التدابير): د(٤الخطوة  -١٠

بما في ذلك أي     (اعتباريًا   التحقيق الذي يجريه المدير العام إلى أن شخصًا طبيعيًا أو                 خلص إذا ١-١٠

خاضعًا للوالية القضائية لدولة من الدول األطراف يبدو مسؤوًال عن انتهاك                         ) آيان تجاري  

بصورة ، أو تورط     هذه المقتضيات لسرية، أو حصل على منفعة خاصة من انتهاك              مقتضيات ا 

 القانونية المناسبة    التدابيرأن يطلب إلى تلك الدولة الطرف اتخاذ             جاز له    ،  هاهاآ في انت   أخرى

 .نهج ال هذا أدناه من٣-وفقًا للجزء التاسع

 ثبتت مسؤوليته عن انتهاك للسرية مقيمًا أو                االعتباري الذي  طبيعي أو     الشخص   الإذا آان     و ٢-١٠

 لدولة ليست طرفًا في االتفاقية،           لوالية القضائية  ل في مكان خاضع    موجودًا بأية صفة أخرى         

جراء مشاورات تستهدف تشجيع    إلز للمدير العام أن يطلب إذن المجلس التنفيذي أو المؤتمر           وجي

 اإلجراءات القانونية المترتبة    تدعم سير  المناسبة التي    التدابيرع في اتخاذ    وشرال الدولة على    هذه

 . هذه التدابيرر اتخاذيعلى االنتهاك، أو تيس

 عن انتهاك السرية الطرف مسؤولة ة التي تتخذ عندما تبدو الدولالتدابير): هـ(٤الخطوة  -١١

 عن انتهاك       تحقيق المدير العام إلى أن دولة من الدول األطراف تبدو مسؤولة                             خلصإذا    ١-١١

 :ذلك، أو أن موظفًا من موظفيها يبدو مسؤوًال عن مقتضيات السرية

 بمساعدة المدير العام في حسم               بقدر المستطاع  الطرف   يتعيَّن أن تقوم تلك الدولة                )أ(

المسألة، بما في ذلك تقديم تفاصيل آاملة عن آيفية تناولها وحمايتها للمعلومات السرية                  

 التي تزودها بها المنظمة؛
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أدناه  ٣- القانونية المناسبة وفقًا للجزء التاسع       التدابيريتعيَّن أن تتخذ تلك الدولة الطرف           )ب(

 نهج؛الهذا من 

 أخرى استجابة   تدابيريجوز للمدير العام إثارة المسألة مع المجلس التنفيذي وطلب اتخاذ             )ج(

 .تقرير التحقيقما يرد في ل

 ضوء التزاماتها بمقتضى االتفاقية، وال سيما              علىلدولة الطرف     المحتملة ل  مسؤولية   القدر   وت ٢-١١

 . المتعلق بالسريةهامن مرفق ٤ والفقرة  من االتفاقية من المادة السابعة٦الفقرة 

 لمقتضيات  إذا تبين من التحقيق أن دولة من الدول األطراف تبدو مسؤولة عن وقوع انتهاك                      و ٣-١١

 من  ٢٣ وفقًا للفقرة     للنظر فيها ، يجوز أن تجتمع لجنة السرية في حالة وجود منازعات                السرية

 . لجنة السرية يخصالمفّصلة المحدَّدة فيماإلجراءات لالمرفق المتعلق بالسرية و

يبلغ إذا آشف التحقيق عن وجود انتهاك للسرية يتعلق بمصالح وأعمال دول أطراف فقط،                           و ٤-١١

  .المدير العام الدول األطراف المعنية بما خلص إليه التحقيق

  التي تتخذ إلصالح أو تعزيز نظام السريةالتدابير): و(٤الخطوة  -١٢

ق على مقترحات محّددة إلصالح أو تعزيز حماية المعلومات                   ينبغي أن يشتمل تقرير التحقي          ١-١٢

خالل اإل أو     السرية نتهاكا حاالت تكرار    ، ُيرمى منها إلى الحيلولة دون         المنظمة ضمنالسرية  

بحماية سائر المعاينات المتعلقة     على أساس    ذلك   التحقيق، و   باإلجراءات ذات الصلة التي يثبتها      

 . من التحقيق قد تظهروالتيعامة  بصورة لسريةا

ينبغي للمدير العام أن يوصي المؤتمر بأن يعتمد في اجتماعه التالي أية مقترحات إلصالح أو                    و ٢-١٢

 . التحقيقآتاها يكون قد به أو أية وثائق أساسية أخرى تتعلق نهج الاتعزيز هذ

 أو  تهاحماي و  المعلومات السرية   التحقيق أن ثمة حاجة إلى تحسين إجراءات تناول            من إذا ثبت و ٣-١٢

المدير العام   يتعيَّن أن يصدر       فإلى إدخال تعديالت أخرى على إجراءات العمل في األمانة،                     

 .التعاميم اإلدارية المناسبة لتنفيذ هذه التغييرات دون إبطاء
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لجنة ("المتصلة بالسرية           جنة تسوية المنازعات         للالقواعد الناظمة           :٢-الجزء التاسع
 ")السرية

  لجنة السريةتشكيلمة لالقواعد الناظ -١

هم ترح من أشخاص يعينون بصفتهم الشخصية من قائمة مرشحين تق          بأجمعهاتتألف لجنة السرية     ١-١

ويجوز لكل دولة طرف أن ترشح واحدًا من مواطنيها يكون                     . الدول األطراف في االتفاقية       

 ٢٠ؤتمر ويتم تعيين    وتقدم قائمة المرشحين هذه إلى الم      . مستعدًا ومؤهًال للعمل في لجنة السرية      

 .شخصًا منها للعمل في لجنة السرية لفترة أولية مدتها سنتان

 مع المجموعات اإلقليمية ىجرـُ من خالل عملية تشاور تينمعينالالعشرين األشخاص   انتقاءويتم   ٢-١

 هذه المشاورات مبدأ التناوب والحاجة إلى         ى في راعيوينبغي أن   : تحت إشراف رئيس المؤتمر    

 ، الدول األعضاء    قيام  يتم التوصل إلى     ، حتى شاملة من مجاالت الخبرة ذات الصلة         مجموعة  

تعيين ب االتفاقية، من المادة الثامنة من        ٢٣المنتمية إلى المجموعات اإلقليمية المحدَّدة في الفقرة           

تعيين قرارًا ب    المؤتمر       ويتخذ. أربعة مرشحين من آل مجموعة من المجموعات المعنية                       

مسألة ب ًا يتعلق  قراروفقا لإلجراءات ذات الصلة، وذلك باعتباره             لجنة السرية     المرشحين في     

 . من المادة الثامنة من االتفاقية١٨موضوعية وفقًا للفقرة 

ن الكفاءة والنزاهة     ما يتحلى به آل منهم م           وتقترح الدول األطراف المرشحين على أساس                ٣-١

 أشكال   سائر صلة بعمل لجنة السرية، مثل        أو أآثر من المجاالت المت          واحد الخبرة في مجال   و

تسوية المنازعات؛ وأحكام االتفاقية المتعلقة بالسرية والتحقق؛ والصناعة الكيميائية؛ واألمن                       

 . وأمن البيانات؛ والقانون الدولي؛ والنظم القانونية الوطنية؛العسكري

 ،لمؤتمرل  أول دورة    قاد خالل انع     بحضور آافة أعضائها      وتعقد لجنة السرية اجتماعها األول         ٤-١

، بتوافق اآلراء، بانتخاب رئيس لها من بين أعضائها للعمل لفترة أولية مدتها سنة                     خالله تقومو

وبعد ذلك تعقد لجنة السرية اجتماعًا سنويًا عاديًا في نفس موعد انعقاد الدورة السنوية                      . واحدة

 وفقًا إلجراءات عملها      التاليةلسنة  ل") الرئيس("العادية للمؤتمر، وتقوم خالله باختيار رئيسها            

 . المؤتمريقرهاالتي 
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 المنازعات التي يجوز أن تنظر فيها لجنة السرية -٢

 :يجوز أن تدعى لجنة السرية إلى النظر في المنازعات في الظروف التالية 

طلب إليها النظر في منازعات ناشئة عن حاالت انتهاك للسرية بين دولة طرف                عندما يُ  )أ(

 ظمة؛والمن

 من   من المادة الرابعة عشرة       ٤عندما يعهد إليها مؤتمر الدول األطراف، وفقًا للفقرة                 )ب(

 ضمن المنازعات المحدَّدة في          رجدن، بالنظر في نزاع يتصل بالسرية وال ي                االتفاقية

 أعاله؛) أ(٢الفقرة الفرعية 

ألة تتعلق بالسرية    بينهما نزاع بشأن مس      نشأ عندما تختارها دولتان من الدول األطراف        )ج(

 . من المادة الرابعة عشرة من االتفاقية٢ حسم نزاعهما وفقًا للفقرة من أجل

 إلجراءات عمل لجنة السريةالناظمة القواعد  -٣

عمل لجنة   ب المفصَّلة الخاصة  إلجراءات   ل  الناظمة  القواعدأقر المؤتمر في دورته الثالثة هذه                

  .السرية

  تسوية المنازعاتسيرورةبدء 

 أعاله، يحال   ٢في حالة دعوة لجنة السرية إلى النظر في نزاع في الظروف المبينة في الفقرة                       ١-٣

األمر على الفور إلى الرئيس الذي يتعيَّن عليه بدوره أن يقوم فورًا بإخطار جميع أعضاء لجنة                     

 ويقوم الرئيس عندئذ بالتشاور مع جميع أعضاء لجنة السرية بشأن موعد                          . السرية بالحالة  

 وفقًا للمبادئ    بحسب االقتضاء،  جتماعاتال إجراءات تسوية النزاع، بما في ذلك عقد ا          ورةوسير

ف اطراأل التي تشير إليها  عوامل  ال التي تراعي    ،في إجراءات العمل  المحدَّدة  التوجيهية اإلجرائية   

 التي  لمسائل الموضوعية ل والطابع المعقد ،  طابعها المستعجل  أو     الحالة خطورةمثل  في النزاع    

الحد إلى أدنى قدر       المدعى بوقوعهما، وضرورة        الضرريتعلق بها األمر، ومدى الخسارة أو           

وعند انتهاء هذه الخطوات األولية، يتعيَّن       .  االطـّالع على المعلومات السرية    ممكن من إمكانيات  

 المقترح والخطوات      الزمني  على الرئيس أن يحصل على موافقة لجنة السرية على الجدول                    

 .مقترحة لتسوية النزاعال

  تسوية يقبلها الطرفانإيجادالسعي إلى  

تكون  و ان فيه لطرفا هاقبلي النزاع وتسويته بطريقة       أساستوضيح  مبدئيًا  تستهدف لجنة السرية       ٢-٣

 في  ،وعلى لجنة السرية  . متفقة مع حقوق والتزامات الدول األطراف والمنظمة بمقتضى االتفاقية        
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  تعتمد الطرفين المتنازعين على التوصل إلى نتيجة مرضية لكليهما، أن            لتشجيع   قصاراهابذلها  

 من وسائل تسوية المنازعات، مع مراعاة ما قد يتفق طرفا النزاع               المعنية  للحالة ًا مناسب ما يكون 

على سبيل المثال، من المستحب أن تشمل الوسائل األولى المعتمدة عملية وساطة               : على تفضيله 

 .حو التوصل إلى تسوية متفق عليها عن طريق المفاوضاته بصفة عملية نتوّج

 لجنة استشارية تقوم بإجراء مشاورات وساطة غير        ئولهذا الغرض، يجوز للجنة السرية أن تنش       ٣-٣

رسمية؛ وينبغي أن تتألف هذه اللجنة االستشارية في األحوال العادية من خمسة من أعضاء لجنة               

مماثلة أو هيئة   ، ما لم يتفق طرفا النزاع على طلب بنية              مجموعة إقليمية السرية، واحد من آل       

الهيئة وعلى هذه      .  التوصل إلى تسوية مقبولة            على نحو أفضل        رومعدلة يعتقدان أنها تيسِّ        

،  من تقدم ونتائج    في أية مشاورات  ما تحرزه   أن تقدم تقريرًا إلى لجنة السرية بشأن          االستشارية  

 .في سياق السيرورة المعنيةتسوية متفق عليها ويتعيَّن أن تعتمد لجنة السرية أية 

ن، أن  ا الطرف يقبلهاويتعيَّن على لجنة السرية عند توصلها بأية وسيلة مناسبة إلى تسوية للنزاع                   ٤-٣

 .  تسجيل اتفاقهمايتسنى حتى ها وأن تزود طرفي النزاع بتقرير وقائعي عن التسويةتعتمد نتيجة

 طرفانيقبلها ال التوصل إلى تسوية تعذر 

، يتعيَّن على لجنة السرية أن تعد تقريرًا يحّدد الوقائع                  تسوية النزاع وصل إلى    تإذا لم يتسن ال      ٥-٣

 بما يمكن اتخاذه    ى فيه  عليها بطريقة موضوعية، ويوص    وتبدى فيه المالحظات  األساسية للنزاع،   

السرية، أو  من إجراءات أخرى لتسوية هذا النزاع من جانب طرفي النزاع، أو من جانب لجنة                   

. من جانب المؤتمر أو من جانب أي جهاز آخر في المنظمة وفقًا لوالية خاصة من المؤتمر                             

وال يكون تقرير لجنة السرية أو         . ويتعيَّن أن تحيل لجنة السرية هذا التقرير إلى طرفي النزاع              

سًا أو   لطرفي النزاع، ولكن يمكن أن يكون هذا التقرير وهذه التوصيات أسا                  ينتوصياتها ملزم 

النزاع أو األجهزة المختصة في المنظمة؛ ويجوز    ا   طرف التي يتخذها مبررًا لمزيد من اإلجراءات     

للجنة، على وجه الخصوص، أن تحيل األمر إلى المؤتمر أو إلى أي جهاز آخر في المنظمة وفقًا         

ل الطابع المستعج  النزاع على ضرورة ذلك بسبب           ا   لوالية خاصة من المؤتمر إذا اتفق طرف            

 .للحالة المعنية

عن  الموافقة الصريحة للطرفين المتنازعين، تسوية النزاع            دعبر،  يجوز للجنة السرية أن تقرّ      و ٦-٣

 قبول هذه التسوية        قت الدولتان الطرفان المتنازعتان على          ـ إذا ما واف       طريق التحكيم، وذلك     

 . آشرط إلحالة النزاع إلى لجنة السريةباعتبارها حًال ملزمًا للطرفين
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من يلزمه   "وعلى لجنة السرية، لدى إعداد تقاريرها وتوصياتها، أن تأخذ في االعتبار مبدأ                            ٧-٣

الذي ينظم االطـّالع على المعلومات السرية واإلجراءات الخاصة التي تعتمدها لجنة                        " العلم

ويجب أن يتقيد أعضاء لجنة       . السرية لضمان استمرار حماية السرية أثناء ممارستها لوظائفها            

 فيما يتعلق بتناول    نهج ال االسرية أنفسهم بجميع االلتزامات المنصوص عليها في االتفاقية وفي هذ         

 .المعلومات السرية وحمايتها

 تقديم التقارير إلى المؤتمر 

تظل لجنة السرية مسؤولة أمام المؤتمر، وعليها أن تقدم إليه في آل دورة من دوراته العادية                           ٨-٣

ويجب أن يشتمل هذا التقرير على عدد الحلول التي تم               .  السنة السابقة   تقريرًا عن أنشطتها في    

التوصل إليها عن طريق الوساطة والتحكيم وعلى فئات المنازعات التي نظر فيها، وعلى النتائج               

وعلى .  مع استمرار حماية السرية      المتسققدر  الالتي تم التوصل إليها، وعلى تفاصيل النتائج ب           

ن تقدم تقريرًا عن أعمالها بوجه عام وآذلك عن فعاليتها وآفاءتها، ويجوز                 لجنة السرية أيضًا أ    

 .لها أن تتقدم بمقترحات أو توصيات لتحسين عملها

 مسؤوليات أعضاء لجنة السرية 

دون تدخل أو توجيه من األمانة أو غيرها        بمباشرة العمل   بى أعضائها،   فراد لجنة السرية، و   تقوم ٩-٣

يجوز للرئيس، في   و.  عن المؤتمر  تنفيذ الوالية الصادرة   يتعيَّن عليها     ولكنمن أجهزة المنظمة،     

وبالدعم ممارسته مهامه، أن يطلب من األمانة الدعم والمساعدة فيما يتعلق بالمؤتمرات                                    

فيما  في المصالح     في حالة وجود تعارض    وعلى أعضاء لجنة السرية،      . اهما وأن يتلق  اإلمدادي،

 ين لجنة السرية مسؤول   ويعد فرادى أعضاء   ذلك النزاع؛    تناول عن   ، االمتناع ًا معين ًا نزاع يخص

 أعضاء لجنة   وال يتولى . نزاعبال ما أن يتم إخطارهم    في المصالح    التصريح بوجود تعارض  عن  

 تكون لهم أي عالقة قانونية أو           أجهزتها، وال   ضمن المنظمة أو     ضمنالسرية أي منصب آخر       

 .مالية أو أي مصلحة مع المنظمة

 اعات لجنة السريةاجتم 

  السنوية تعقد لجنة السرية اجتماعها األول ثم تجتمع بعد ذلك في موعد انعقاد الدورات العادية                      ١٠-٣

 من هذا الجزء، آما تجتمع عند االقتضاء للنظر فيما يعرض                ٤-١للمؤتمر وفقًا للفقرة الفرعية       

 .عليها من منازعات
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 :ي اجتماعاتها السنوية الالحقةوعلى لجنة السرية في اجتماعها األول وف ١١-٣

 مع مراعاة مبدأ التناوب بين                 التاليةأن تنتخب رئيسًا بتوافق اآلراء لفترة السنة                        )أ(

  من المادة الثامنة من االتفاقية؛٢٣ المحدَّد في الفقرة ، على النحوالمجموعات اإلقليمية

عات التي نظرت فيها خالل     أن تنظر في التقرير الذي يقدم إلى المؤتمر عن نتائج المناز            )ب(

 السنة السابقة وأن تعتمد ذلك التقرير؛

أن تنظر في التقرير الذي يقدم إلى المؤتمر بشأن عملها وفعاليتها وآفاءتها وأن تعتمد                      )ج(

 ذلك التقرير، وأن تنظر في أية توصيات أو مقترحات يقدمها الرئيس في هذا الصدد؛

 ت تعديال ةأيبإدخال   إجراءات عملها وبالتوصية        أن تقوم، عند االقتضاء، باستعراض        )د(

 عليها؛

أن تصدر للرئيس ما تراه مناسبًا من المبادئ التوجيهية أو تتقدم إليه بما تراه مناسبًا من                   )هـ(

 الطلبات؛

 .أن تتقدم إلى المؤتمر بما تراه مناسبًا من التوصيات أو المقترحات األخرى )و(

 إعداد إجراءات العمل 

 :أمورًا منهاد لة لعمل لجنة السرية التي تحدِّفصَّمد المؤتمر اإلجراءات اليعتم ١٢-٣

 عقد اجتماعات لجنة السرية؛ل الرسمية السيرورة )أ(

إخطار جميع أعضاء لجنة        بالرئيس   قيام   آيفية إخطار الرئيس بالمنازعات، وآيفية               )ب(

 على الفور؛بها، السرية 

 وفقًا   اتزعانمرية موعد وسير إجراءات تسوية ال            لجنة الس    وفقهد    تحدِّ  المنحى الذي   )ج(

  من هذا الجزء؛١-٣للفقرة الفرعية 

آيفية اعتماد لجنة السرية ألية تسوية للنزاع يتفق عليها الطرفان، وآيفية تسجيل اتفاق                    )د(

 طرفي النزاع على هذه التسوية؛

النزاع وإلى المؤتمر  إلى طرفي   وتقديمها إجراءات إعداد تقارير وتوصيات لجنة السرية      )هـ(

 أو إلى جهاز من األجهزة األخرى في المنظمة وفقًا لترخيص من المؤتمر؛
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إجراء يكفل استمرار حماية السرية عند ممارسة لجنة السرية لمهامها، بما يتسق                                 )و(

 "من يلزمه العلم   "والمرفق المتعلق بالسرية، ونهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية، ومبدأ               

 طـّالع على المعلومات السرية؛الذي ينظم اال

 إجراء يفرض الحدود الزمنية التي يتعيَّن على لجنة السرية أن تمارس خاللها مهامها؛ )ز(

 المتعاقبين، وشغل   ئهامتعاقبين، وانتخاب أعضا  جنة السرية ال  إجراءات النتخاب رؤساء ل    )ح(

 ٢-١ و  ١-١ة   أية شواغر عرضية، مع مراعاة المبادئ المقررة في الفقرات الفرعي                      

  من هذا الجزء؛٣-١و

ن  النظر في نزاع معيّ     المنخرطين في آلية لتيسير استمرارية عمل أعضاء لجنة السرية            )ط(

  المنصوص عليها في     مبادئمع ال  ، وذلك بما يتسق      تسوية النزاع   آامل سيرورة خالل  

 بمقتضاها؛ من هذا الجزء و١ المحدَّدة في الفقرة  لجنة السريةتشكيل منظالقواعد التي ت

 إجراء لرصد آفاءة لجنة السرية؛ )ي(

 .إجراء لتعديل إجراءات العمل هذه )ك(

 إجراء اتخاذ القرارات 

توافق في اآلراء بشأن أية قرارات أو توصيات معروضة على                  اليسعى الرئيس للتوصل إلى         ١٣-٣

إلى توافق في   ، ولكن يجوز للجنة السرية، في حالة تعذر التوصل              بكامل أعضائها لجنة السرية   

 .اآلراء بشأن قرار معين، أن تحسم األمر بأغلبية ثلثي جميع أعضائها

  السريةدور الدول األطراف فيما يتعلق بإجراءات انتهاك :٣-الجزء التاسع

 االلتزامات ذات الصلة في االتفاقية: مقدمة -١

ألطراف عن حماية     التي تتصل على وجه الخصوص بمسؤولية الدول ا             ،تشمل أحكام االتفاقية    ١-١

 : التزامات آل دولة من الدول األطراف بما يلي،السرية

  السرية  انتهاك حاالتقدر اإلمكان، في التحقيق في       به،  تساندمتعاون مع المدير العام و     ال )أ(

 ٢١الفقرة  (مناسبة في حالة ثبوت االنتهاك       الجراءات  اإل وفي اتخاذ    هادعاء بانتهاآ االأو  

 ؛)لسريةالمرفق المتعلق بامن 

ر المعلومات والبيانات التي تتلقاها بصورة مؤتمنة من المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ                    اعتبا )ب(

تصرف في هذه المعلومات      عدم ال  خاصة، و   وتناولها بصورة االتفاقية معلومات سرية      
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 وطبقًا لألحكام الواردة في      ،والبيانات إال في سياق حقوقها والتزاماتها بموجب االتفاقية          

 ؛) من االتفاقيةالمادة السابعة من ٦الفقرة ( المتعلق بالسرية اهمرفق

 المعلومات التي تتلقاها من المنظمة وفقًا لمستوى السرية المقرر لتلك المعلومات              ةعاملم )ج(

 ؛)المرفق المتعلق بالسرية من ٤الفقرة (

الفقرة (د الطلب  عن،م تفاصيل عن تناول المعلومات السرية التي تزودها بها المنظمة    يتقد )د(

 ).المرفق المتعلق بالسرية من ٤

 في الفقرة     عن موظف في األمانة، المحدَّد       رفع الحصانة ب القرار تنفيذ    يستتبع إلى ذلك     ً وإضافة ٢-١

التي تنطبق   القضائية الوطنية المختصة     الوالية تحديد   ضرورة ، من المرفق المتعلق بالسرية    ٢٠

 .لسريةمقتضيات ا لًا خطيرًا انتهاآهفي حالة ارتكاب

تناول أعمال المنظمة وعالقتها بالدول األطراف، فإن هذا الجزء ال يقرر أو            ي نهج ال اولما آان هذ   ٣-١

تحقيق أهداف االتفاقية فيما    لمن أج يحّدد أية تدابير داخلية معينة يمكن أن تتخذها الدولة الطرف           

 في هذا      األطراف  سؤوليات الدول  دة من م    تنفيذ مسؤوليات محدَّ    من أجل     يتعلق بالسرية، أو       

.  السرية الوطنية أو النص على التعويض في حالة انتهاك           القضائية   مثل إعمال الوالية       ،الصدد

، أن يشار أيضًا إلى      عندما ُيستحسن ذلك   ذلك أو     عندما يقتضي األمر  ويمكن في حاالت معينة،      

في وأن يتم إدراجها         المحدَّدة      هذه التدابير الداخلية المعينة للدولة الطرف وإلى مسؤولياتها                  

 .أخرى تعقد بين المنظمة والدول األطرافتنفيذ اتفاقات ثنائية أو ترتيبات 

  المتصورة الممكنةالمناحي -٢

 المتصورة  المناحي عدد من     سياق يمكن أن تنشأ التزامات الدولة الطرف فيما يتعلق بالسرية في           

 :وال سيما ما يليالعملية، 

 ؛هاأو ادعاء بانتهاآ للسرية  انتهاك حالةمة فيتحقيق المنظ )أ(

 ًا خطير  ًاانتهاآارتكابه    في حالة         عن موظف ما       لحصانةارفع المدير العام للمنظمة           )ب(

 لسرية؛مقتضيات ال

 انتهاك للسرية تكون دولة من الدول األطراف مسؤولة عنه مسؤولية مباشرة؛وقوع  )ج(

دولة القضائية ل لوالية  ل خاضع    اعتباريعي أو     شخص طبي   يرتكبهانتهاك للسرية    وقوع   )د(

 .من الدول األطراف
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 ات السرية مقتضي انتهاك حاالتالتحقيق في -٣

 من المادة السابعة من االتفاقية بتقديم المساعدة          ٧طلب العام الوارد في الفقرة        تباإلضافة إلى الم   

يما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه      إلى األمانة، تتحمل آل دولة من الدول األطراف التزامًا خاصًا ف            

 ر إليه في الفقرة الفرعية        يشُاآما   (هاانتهاآبدعاء  اال أو     السرية انتهاكحاالت  المدير العام في      

وفي إطار هذه االلتزامات، تتحّدد بالنسبة لكل حالة على حدة طبيعة                  ). من هذا الجزء   ) أ(١-١

 .يتصل بأي تحقيق معينالدعم والتعاون اللذين تقدمهما الدول األطراف فيما 

 لسريةمقتضيات ا انتهاك خطير لوقوعرفع الحصانة في حالة  -٤

أن أن الوالية القضائية ينبغي     ) المرفق المتعلق بالسرية   من   ٢١ و ٢٠الفقرتان  (تفترض االتفاقية    ١-٤

وإذا . األمانة ارتكب انتهاآًا خطيرًا للسرية      في   عن موظف     ها في حالة رفع الحصانة من       تنطبق

 إقامة دعوى قانونية على هذا             فينبغيرر المدير العام في مثل هذه الحالة رفع الحصانة،                       ق

 بناء على طلب      ، وذلك طبقة لدولة من الدول األطراف      نالموظف في إطار الوالية القضائية الم        

وينبغي للدول األطراف اتخاذ التدابير      . المدير العام أو الدولة الطرف المتأثرة باالنتهاك الخطير         

 .اإلدارية والقانونية المناسبة لضمان تنفيذ هذه اآللية تنفيذًا فعاًال

الوطنية في  القضائية   تقرير مدى انطباق الوالية       عنوتتحمل الدول األطراف المسؤولية األولى        ٢-٤

ويمكن للمؤتمر أيضًا أن ينظر في مقترحات بشأن ترتيب يكفل االستجابة                 . آل حالة على حدة     

 انتهاك خطير لاللتزامات المتعلقة بالسرية من جانب موظفي               وقوع في حالة      المتسقة والشاملة 

 .األمانة

 التي تعزى إلى دولة طرفالسرية انتهاك حاالت  -٥

 إلى متلقين غير     ، معلومات سرية  باعتبارها زودتها بها األمانة      ،إذا أفشت دولة طرف معلومات      

 الطرف بانتهاك السرية على أي وجه آخر،          ، أو قامت تلك الدولة      باالطـّالع عليها  مرخـّص لهم 

 من المادة     ٦ مع التزامات الدول األطراف المقررة بموجب الفقرة                  يكون متعارضاً  فإن ذلك     

 تعتبرعن ذلك        وفضًال.  المتعلق بالسرية    ها من مرفق    ٤السابعة من االتفاقية وبموجب الفقرة           

 من التطبيق الفعال لالتفاقية         ًاأساسي ًا جزء  سريةمعاملة المعلومات التي يتم تلقيها آمعلومات             

وفي مثل هذه الحالة، فإن انتهاك السرية يمكن أن يعزى إلى الدولة الطرف التي يتعلق                    . هاتمبر

الذي  تحقيُقالنتيجة   ال يسفر عن هذه    وقد   . بها األمر على اعتبار أنها أخلت بهذه االلتزامات               
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وعليه تسري على هذه       ،   ١٤هادعاء بانتهاآ  ال أو ا     السرية  انتهاكحالة   ه المدير العام فـي          يجري

لجنة يستعان على وجه الخصوص ب           االتفاقية، و     في المحدَّدة آليات تسوية المنازعات           الحالة

 . تحت سلطة المؤتمر١٥السرية

 طبق فيها الوالية القضائية الوطنيةنالحاالت األخرى التي ت -٦

 معلومات   باعتبارها إليها المنظمة       إن قيام دولة من الدول األطراف بإفشاء معلومات قدمتها                   

 ٥شير إليه في الفقرة       ُا آما    يعتبرسرية، على نحو ينطوي على انتهاك لسرية هذه المعلومات،              

 من المادة السابعة    ٦ يتعارض مع التزامات الدول األطراف المقررة بمقتضى الفقرة            ًاأعاله أمر 

 يتعيَّن على الدول األطراف      وعليه. سرية المتعلق بال  مرفقها من   ٤من االتفاقية وبمقتضى الفقرة      

أن تتخذ التدابير اإلدارية والقانونية المناسبة التي تراها ضرورية لكفالة الوفاء بهذه االلتزامات                  

يعملون بتفويض من تلك الدول     الذين  وآالء  البما في ذلك الوفاء بها من جانب        وعلى نحو فعال،    

 .أو تحت رعايتها

                                                           
 .١-الجزء التاسعفي  الواردة  مقتضيات السريةانتهاكحاالت  هـ من إجراءات التحقيق في ٤ للخطوة وفقًا ١٤
 .٢-نظر الجزء التاسعأ ١٥
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 الجزء العاشر
  تنفيذ نظام تناول األمانة للمعلومات السريةعنالسنوي التقرير 

يتعيَّن على المدير العام أن يقدم إلى المؤتمر تقريرًا سنويًا عن تنفيذ نظام تناول األمانة                                    -١

وينبغي أن يتناول التقرير النقاط       ). المرفق المتعلق بالسرية    من    ٣الفقرة  (للمعلومات السرية    

 سرية أية معلومات سرية تم الكشف عنها        تخفيض درجة نحو يستبعد   المحدَّدة أدناه، ولكن على     

 .نهج الاها مبادئ هذسري عليأو تحتفظ بها وتاألمانة لألمانة أو تتناولها 

يرآز المدير العام في تقريره على التفاصيل العملية المتعلقة بتناول موظفي األمانة                                      و -٢

 ما  بما في ذلك  وفي السنة السابقة،     ) بالسريةالمرفق المتعلق    من   ٣الفقرة  (للمعلومات السرية   

 :يلي

 من الموارد الالزمة لتنفيذ نظام السرية، بما في ذلك تقدير حجم المعلومات السرية                  المتطلبات ١-٢

 التي تتناولها األمانة؛

طرأت فيما   لتنفيذ نظام السرية، بما في ذلك التغييرات الهامة التي                المتخذةاإلجراءات الهامة     ٢-٢

 لضمان امتثالهم      األمانة وتوعيتهم     وبرامج تدريب موظفي      ، اإلجراءات أو الموظفين      يخص

 للنظام؛

 ؛وتدارآها للتحقيق فيها ةتخذلم اوالتدابيرا، هانتهاآبدعاء اال أو  السريةانتهاكحاالت  ٣-٢

 . نظام السريةخص فيما يُاثيرت التي بالنهج العام أو المسائل المتعلقة تالمشكال ٤-٢

  من حدال يستتبع ذلك  دون أن    ،لة التالية فصَّمبغي أن يتناول التقرير بصفة خاصة العناصر ال       وين -٣

 :نطاقه

  أو تخزينها أو نشرها؛إنشائهاتلقيها أو ب األمانة قامتعدد بنود المعلومات السرية التي مقدَّر  ١-٣

البنود  هذه    يلقمتان   خالل السنة السابقة وبي      ١٦هاعدد بنود المعلومات السرية التي تم إصدار           ٢-٣

  المرخـّص لهم؛١٧ للمتلقين المرتبطين بالمنظمةعليها االطـّالع ةاحإتحاالت بيان ، وووصفها

                                                           
بما في ذلك جميع الوحدات           (بحد ذاتها   المنظمة      نطاق   خارج  ئها المقرّ  المعلومات إلى إفشا    " إصدار"يشير    ١٦

وعلى وجه التحديد، إلى غير المعنيين بتنفيذ االتفاقية                   (وإلى غير حكومات الدول األطراف              ) المكونة لها  
 من الجزء    ١-١الفقرة الفرعية    (الهيئات الحكومية والكيانات أو األفراد         من   الدول األطراف     فيص لهم    المرّخ

 ).لنهج ااالسابع من هذ
  .نهج الا من الجزء السادس من هذ١٢-٢وفقًا للمبادئ الواردة في الفقرة الفرعية  ١٧
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 من المرفق   ١١على المعلومات السرية وفقًا للفقرة       تاحة االطـّالع    التي منحت إل   التراخيصعدد   ٣-٣

 ين عن تنفيذ نظام السرية؛المتعلق بالسرية، وأية تغييرات في مراآز آبار الموظفين المسؤول

تنفيذ  الناشئة عن       ، العام  نهج، والمسائل المتصلة بال      المتطلبات العملية   من الموارد و      المتطلبات ٤-٣

 نظام تدّبر المعلومات؛إطار  أنشطة التفتيش وفي في سياقإجراءات السرية 

تغييرات ال، بما في ذلك       جنه ال ا لتنفيذ هذ   ةدراصاليم اإلدارية    ام أدخلت على التع      التي تغييراتال ٥-٣

 ؛نهج الا هذعلى تعديالت  إدخال موافقة المؤتمر علىالتي تستتبعهايم اإلدارية امفي التع

 ؛ا تم اإلبالغ عنه التيسريةالمعلومات ال آافة حاالت فقدان ٦-٣

ها  تتعلق بموظفي األمانة، وأية تحقيقات أجرا            التي اهدعاء بانتهاآ اال أو     السرية  انتهاك حاالت ٧-٣

  بعد ذلك من إجراءات في شأنها؛هالمدير العام في هذه االنتهاآات وما اتخذ

أية تغييرات في نظام إدارة المعلومات تنطوي على آثار آبيرة بالنسبة ألمن المعلومات السرية                    ٨-٣

 التي يحتويها النظام؛

 المعلومات السرية     تدريب الموظفين وتوعيتهم فيما يتعلق بااللتزام بحماية              الخاصة ب  برامج   ال ٩-٣

رات الدورية لجميع     يذآت والمشورة وال    ات لنظام السرية، وما تم توفيره من التعليم                 واالمتثال

 واإلجراءات الالزمة لتنفيذه، وآذلك بشأن المبادئ                  نهج ال  اموظفي األمانة بشأن مبادئ هذ           

 إفشاء غير     وقوع في حالة        إنزالها بهم  واإلجراءات المتصلة باألمن، والعقوبات التي يمكن                

 لسرية؛ المعلوماتل مرخـّص به

 حق االطـّالع عليها للمتلقين المرخـّص لهم المرتبطين            خـُّولعدد بنود المعلومات السرية التي         ١٠-٣

 .نهج الا من الجزء السادس من هذ١٢-٢بالمنظمة وفقًا للمبادئ الواردة في الفقرة الفرعية 



C-I/DEC.13/Rev.1 
Annex 

page 72 
 

 نهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية

 الجزء الحادي عشر
 نهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية تعديل الخاص بجراءاإل

ويتعيَّن أن يقوم المدير     . نهج ال ايجوز ألية دولة طرف أو للمدير العام اقتراح تعديالت على هذ               -١

كي العام بإحالة أية تعديالت مقترحة، عن طريق المجلس التنفيذي، إلى مؤتمر الدول األطراف ل               

 .وافق عليها وفقًا لنظامه الداخليينظر فيها وي

موافقة المؤتمر  تستتبعها   اإلدارية   التعاميم تغييرات في أية  بإصدار   المدير العام دون إبطاء      ويقوم -٢

إلى المعنية   ت   وبإبالغ التغييرا  ،   هذه" نهج المتعلق بالسرية     ال"على وثيقة      على أية تعديالت        

مدير العام   ويتكفل ال  .التقرير السنوي عن نظام السرية     إطار  المجلس التنفيذي وإلى المؤتمر في        

بإحاطة آافة الموظفين العاملين في المنظمة علمًا بهذه التغييرات على النحو المناسب، وبتدريبهم             

التدريَب ذا الصلة في أجل ُيفضَّل أن ال يزيد على ثالثة أشهر، وعلى أية حال في أقرب موعد                        

 .ممكن بعد إدخال التغييرات المعنية



C-I/DEC.13/Rev.1 
Annex 
page 73 
 

 نهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية

 ريفامسرد التع

 ة حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحةاتفاقي: "االتفاقية"

  المتعلق بحماية المعلومات السرية االتفاقيةمرفق: "المرفق المتعلق بالسرية"

  من المادة الثامنة من االتفاقية١ بمقتضى الفقرة ُانشئتمنظمة حظر األسلحة الكيميائية التي : "المنظمة"

  من االتفاقية من المادة الثامنة٤ بمقتضى الفقرة ُانشئمؤتمر الدول األطراف الذي : "المؤتمر"

  من المادة الثامنة من االتفاقية٤ بمقتضى الفقرة ُانشئتاألمانة الفنية التي : "األمانة"

تعلق  من المرفق الم   ٢٣لجنة تسوية المنازعات المتصلة بالسرية المشار إليها في الفقرة            : "لجنة السرية "

 بالسرية

 الكتيِّب المتضمن لهذه اإلجراءات": دليل إجراءات السرية"

 المكتب المعني بذلك في األمانة الفنية": مكتب السرية واألمن"

 النظام المعمول به في هذا المجال": نظام تدّبر المعلومات"
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