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  قرار

  الِسّريةإجراءات عمل لجنة 

  

  إن المؤتمر

، )"الِسّريةلجنة  ("الِسّريةظمة للجنة تسوية المنازعات المتصلة با من القواعد الن٣ن القاعدة  بأرـِّإذ يذآ

 ناظمة، تقضي بوضع قواعد الِسّرية بفيما يتعلق المنظمة نهج من ٢-الواردة في الجزء التاسع

  ها المؤتمر؛قّر ينبغي أن يالِسّريةإلجراءات التفصيلية لعمل لجنة ل

  .* بصيغتها الواردة في الملحق بهذا القرارالِسّريةلجنة  إجراءات عمل يقّر

  

  

  الِسّريةإجراءات عمل لجنة  :الملحق

                                                 
آانون  ٢ بتاريخ C-9/DEC.16(دورته التاسعة  في الِسّريةعدَّل مؤتمر الدول األطراف إجراءات عمل لجنة    *

 الملحق بهذا الِسّريةوقد ُادرجت التعديالت المعنية ضمن نص إجراءات عمل لجنة ). ٢٠٠٤ ديسمبر/األول
  . السابقةتهاالقرار المعدَّل، الذي يحّل بالتالي محل صيغ
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  إجراءات عمل
  الِسّريةلجنة 

   مقدمة-أوًال

  تطبيق إجراءات العمل  ١القاعدة 

هذه هي مجموعة  ")الِسّريةلجنة  ("الِسّريةلجنة تسوية المنازعات المتصلـة بإجراءات عمل   )أ(

في منظمة ") المؤتمر(" التي أنشأها مؤتمر الدول األطـراف الِسّريةلجنة  لعمل ناظمةواعد ق

رفق المتعلق بحماية المعـلومات  من الُم٢٣للفقرة ًا وفق") المنظمة("حظر األسلحة الكيميائية 

استعمال اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين والوارد في ") الِسّريةتعلق بالمالُمرفق  ("الِسّرية

  ").االتفاقية("األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة 

إلجراءات ًا  وفقالِسّريةمع لجنة ًا صادقًا  تعاونالِسّريةتتعاون األطراف في منازعات متعلقة ب  )ب(

  .العمل هذه

ًا عند مساعدة األطراف بطريقة مستقلة ونزيهة في سعيها إلى تسوية ودية لمنازعتها وفق  )ج(

 بمبادئ الموضوعية واإلنصاف والعدل وتراعي الِسّريةات العمل هذه، تستهدي لجنة إلجراء

  .منها حقوق األطراف والتزاماتها والظروف المحيطة بالمنازعةًا أمور

   التشكيل-ثانيًا

  تعيين األعضاء  ٢القاعدة 

القواعد "لـًا ول وفقتشكيلها األالذين تألفت منهم عند  الِسّريةلجنة  أعضاء واليةبعد انتهاء فترة   )أ(

") الِسّريةب النهج فيما يتعلققواعد " ("الِسّرية لعمل لجنة تسوية المنازعات المتصلة بالناظمة

 النهج فيما يتعلق"( الِسّرية بفيما يتعلق المنظمة نهج من ٢-المنصوص عليها في الجزء التاسع

، يتولى المؤتمر تعيين )]م[١٩٩٧مايو / أيار١٦ المؤرخة بـC-I/DEC.13 الوثيقة( )"الِسّريةب

  .لإلجراء التالي البيانًا  وفقالِسّريةأعضاء لجنة 

المندرجة  تختار الدول األطراف الِسّريةقواعد النهج فيما يتعلق ب من ٢-١ و١-١للقاعدتين ًا وفق  )ب(

  من المادة الثامنة من االتفاقية٢٣ المذآورة في الفقرة الخمسالمناطق  من ٍ  آلفي عداد دول
                                                 

قسم اللغة ( ٢٠٠٦ فبراير/شباط ٢ بـالمؤرخة C-I/DEC.13/Rev.1الوثيقة من هذا النص بصدرت صيغة معدَّلة   م[
  ])العربية في منظمة حظر األسلحة الكيميائية
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، للعمل منطقتهاأربعة مرشحين من بين مرشحي الدول األطراف من ") المجموعات اإلقليمية("

وتبذل الدول األطراف في آل من المجموعات اإلقليمية أقصى جهودها بطريق . بصفة شخصية

على ًا  مرشح٢٠وترفع إلى المؤتمر قائمة بأسماء . التشاور للتوصل إلى اختيارها بتوافق اآلراء

ويتخذ المؤتمر قرار التعيين . الِسّريةختيار المجموعات اإلقليمية لتعيينهم في لجنة أساس ا

  . من المادة الثامنة من االتفاقية١٨بالفقرة  ية عمًالهروجباعتباره مسألة 

 أن تتوصل إلى توافق المناطقإحدى عداد دول  في ةدرجإذا تعذر على الدول األطراف المن  )ج(

المراد تقديم أسمائهم إلى المؤتمر فإن القائمة التي ترفع إلى المؤتمر اآلراء بشأن المرشحين 

وينتخب المؤتمر . ة المعنيدول المنطقة تتضمن أسماء جميع مرشحي الدول األطراف من

ح عن ـَّرشوُي. ها باالقتراع بين جميع المرشحين منه المنطقة هذمن دول الِسّريةأعضاء لجنة 

فإذا تساوت .  الذين يحصلون على أآبر عدد من األصوات األشخاص األربعةه المنطقةهذ

  .األصوات ينتخب المؤتمر العضو باقتراع إضافي بين المرشحين الذين تساووا في األصوات

  الِسّريةفترة والية العضو في لجنة   ٣القاعدة 

النهج فيما لقواعد  ًا وفق الذين تألفت منهم عند تشكيلها األولالِسّريةوالية أعضاء لجنة بعد انتهاء فتـرة 

  أعضاءويتولى.  مرة آل سنتين خالل دورته السنوية العاديةءهان المؤتمر أعضا، يعيِّالِسّريةيتعلق ب

يناير من السنة التالية بصورة /لفترة سنتين تبدأ في األول من آانون الثاني هافيمهامهم  الِسّريةلجنة 

ينهي ثالث فترات من  وال يجوز إعادة تعيين . خاللهامباشرة لسنة انعقاد دورة المؤتمر التي يعيَّنون

  .ةً مباشرتاليٍة  فيها أخرى لفترة عضوية الِسّريةمتصلة في لجنة عضوية 

  الشواغر  ٤القاعدة 

  قبل انتهاء فترة والية العضو الذي آان يشغله فإن رئيس المؤتمر الِسّريةإذا شغر أحـد المقاعد في لجنة 

هذه المجموعة تتوافـر فيه المؤهالت دول من ًا  المجموعة اإلقليمية المعنية، شخصن، بعد التشاور معيعيِّ

، لشغل المقعد الشاغر للمدة المتبقية من الِسّريةب نهج المنظمة فيما يتعلق من ٣-١المذآورة في القاعدة 

  .فترة الوالية

  تمديد فترة التعيين لمواصلة اإلجراءات  ٥القاعدة 

 في حين تتواصل إجراءات النظر في قضية يشارك فيها، الِسّريةأحد أعضاء لجنة إذا انتهت فترة والية 

وال يشارك العضو .  في هذه القضية حتى انتهاء اإلجراءاتالِسّريةفإنه يواصل مشارآته في نظر لجنة 

  . في القضية المعنيةالِسّريةالذي انتهت فترة واليته إال في نظر لجنة 
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   اتخاذ القرارات-ثالثًا

  النصاب  ٦قاعدة ال

  .الِسّريةمن أعضاء لجنة ًا يكتمل النصاب بحضور أربعة عشر عضو

  اتخاذ القرارات  ٧القاعدة 

 إلى تحقيق توافق اآلراء على أي قرار أو توصية معروضين على الِسّريةيسعى رئيس لجنة   )أ(

  .الِسّريةلجنة 

 الِسّرية فإن لجنة جوهريةن مسألة  التوصل إلى توافق اآلراء على توصية أو قرار بشأتعذرإذا   )ب(

  .تحل المسألة بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين والمصوتين

 قراراتها بشأن األمور اإلجرائية باألغلبية البسيطة من أعضائها الحاضرين الِسّريةتتخذ لجنة   )ج(

  .والمصوتين

ما ًا يجوهرأم لم يكن، يعتبر األمر  جوهريًاًا  ما إذا آان األمر المنظور فيه أمرِ  مسألةِ عند إثارة  )د(

  . خالف ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين والمصوتينالِسّريةلم تقرر لجنة 

  الِسّرية هيئة مكتب لجنة -رابعًا

  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس  ٨القاعدة 

جتماعها السنوي وأربعة نواب للرئيس بتوافق اآلراء خالل اًا  من بين أعضائها رئيسالِسّريةتنتخب لجنة 

يتوالها واحد فوفي حالة تغيب الرئيس أو عدم استطاعته ممارسة مهام الرئاسة . ٩للقاعدة ًا العادي وفق

وتتحدد أسبقية نواب الرئيس بحسب الترتيب األبجدي اإلنكليزي للمجموعات . من نواب الرئيس األربعة

  .وعة التي ينتمي إليها الرئيسبالمجموعة اإلقليمية التي تأتي عقب المجمًا اإلقليمية بدء

  التوزيع اإلقليمي للمناصب في هيئة المكتب  ٩القاعدة 

من  وُينتخب نواب الرئيس بناء على توصية .ًايتناوب أعضاء المجموعات اإلقليمية على الرئاسة سنوي

وعند انتهاء . يس باستثناء المجموعة اإلقليمية التي ينتمي إليها الرئالِسّريةالمجموعات اإلقليمية في لجنة 

  .خابهم لشغل المناصب ذاتها لفترة والية تاليةدة انتايجوز إع س، الفترة والية الرئيس ونواب الرئي
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   تعارض المصالح-خامسًا

  تزويد الرئيس بالمعلومات  ١٠القاعدة 

 في وجيهةًا  على علم بظروف يعتقد أنها تثير شكوآالِسّريةإذا آان الطرف في منازعة تنظر فيها لجنة 

وإذا آان .  بهذه الظروفالِسّرية أو استقالله، فيجوز له إخطار رئيس لجنة الِسّريةحياد أحد أعضاء لجنة 

الرئيس آما تنص عليه واحد من نواب تعارض المصالح يمس الرئيس، فإن مهام الرئيس توآل إلى 

  .١١القاعدة 

  اإلفصاح عن تعارض المصالح  ١١القاعدة 

أي ظروف  عن الِسّريةرئيس لجنة باإلفصاح ل ، بوجود منازعةفور علمه ،ّريةالِس العضو في لجنة يقوم

ه عن ما يفَصح  آلَّغ الرئيُسِلْبوُي. وجيهة في حياده أو استقالله فيما يتعلق بالقضية المعنيةًا قد تثير شكوآ

و المعني عن أداء أي يمتنع العضًا  مناسبالِسّريةلما تراه لجنة ًا ، وتبعالِسّريةله إلى جميع أعضاء لجنة 

وإذا آان ثمة تعارض مصالح ظاهر يخص . عمل يتصل بالقضية أو عن المشارآة في النظر فيها

  .الرئيس، فإنه يوآل وظائفه المتأثـرة بمثل هذا التعارض إلى واحد من نواب الرئيس

   أنواع المنازعات-سادسًا

  الِسّريةالُمرفق المتعلق ب من ٢٣بالفقرة  المنازعات المنظور فيها عمًال  ١٢القاعدة 

 بطلب من المدير الِسّريةالُمرفق المتعلق ب من ٢٣بالفقرة   النظر في أي منازعة عمًالالِسّريةتباشر لجنة 

ويوجه طلب إقامة الدعوى إلى رئيس . العام نيابة عن المنظمة أو بطلب من دولة طـرف واحدة أو أآثر

  .٢١شار إليها في القاعدة  عن طريق دائرة التسجيل المالِسّريةلجنة 

   من المادة الرابعة عشرة من االتفاقية٤بالفقرة  المنازعات المنظور فيها عمًال  ١٣القاعدة 

بالنظر في ادة الرابعة عشرة من االتفاقية،  من الم٤بالفقرة  ، عمًالالِسّريةإذا عهد المؤتمر إلى لجنة 

، فإن إقامة الدعوى أمام ١٤ و١٢يها في القاعدتين ، غير المنازعات المشار إلالِسّريةمنازعة تتعلق ب

  .الِسّرية تتم بطلب من المؤتمر إلى رئيس لجنة الِسّريةلجنة 
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   من المادة الرابعة عشرة من االتفاقية٢بالفقرة  المنازعات المنظور فيها عمًال  ١٤القاعدة 

تعلق  من االتفاقية، للنظر في مسألة ت من المادة الرابعة عشـرة٢بالفقرة  ، عمًالالِسّريةإذا اختيرت لجنة 

 فإن الدعوى تقام بطلب من األطراف في المنازعة يرَسل إلى رئيس لجنة  آوسيـلة لحل منازعةالِسّريةب

  . عن طريق دائرة التسجيلالِسّرية

  الِسّرية لجنة ألعمال الناظمة القواعد العامة -سابعًا

  شكل طلب إقامة الدعوى  ١٥القاعدة 

  . أدناه٢٢للقاعدة ًا امة الدعوى ببيان االدعاء وفقيرفق طلب إق

  الِسّريةاجتماعات لجنة   ١٦القاعدة 

وتكون جميع اجتماعاتها .  في مقر المنظمة ما لم تقرر غير ذلك في حالة بعينهاالِسّريةتجتمع لجنة 

  .وجلساتها مغلقة

  لغة العمل  ١٧القاعدة 

 في آل حالة على الِسّريةالتفاقية تختارها لجنة لالرسمية  بلغة من اللغات الِسّريةتسيَّر إجراءات لجنة 

 خالل المداوالت تـَُوفـَّر، الِسّريةوبناء على طلب أي طرف من األطراف أو أي عضو في لجنة . حـدة

اللغات هذه  ترجمة رسمية إلى إحدى تـَُعدُّالتفاقية، ولخدمات الترجمة الشفوية إلى إحدى اللغات الرسمية 

  .الِسّرية وثيقة أخرى تصدرها لجنة آل والِسّريةالمكتوبة التي تقدمها األطراف ولتقرير لجنة للمستندات 

  المداوالت  ١٨القاعدة 

بما في ذلك الردود التي تطلبها لجنة وبعد أن تنتهي جميع األطراف في المنازعة من تقديم عروضها، 

  . مداوالتها في جلسات مغلقةالِسّرية لجنة  اختتام المرافعات وتبدأالِسّرية، يعلن رئيس لجنة الِسّرية

  الِسّرية  ١٩القاعدة 

ص للمستندات المنظور فيها أثناء هذه المداوالت ، وتخصَِّسّرية الِسّريةتكون مداوالت لجنة   )أ(

  .ًابر ذلك ضروريـُ إذا اعتالِسّريةللنهج فيما يتعلق بًا درجة التصنيف المناسبة وفق

 أن يكشف عن أي معلومات يقدمها أحد الِسّريةمداوالت لجنة ال يجوز ألي شخص يحضر   )ب(

 أو أحد األطراف في المنازعة أو طرف ثالث له مصلحة أو أي شخص الِسّريةأعضاء لجنة 

 آل ى به تراععلى نحوولكن ذلك ال يمنع أي طرف في المنازعة من الكشف عن مواقفه . آخر
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 فيما يتعلق المنظمة ونهج ،الِسّريةالنهج فيما يتعلق بو ،الِسّريةالُمرفق المتعلق بالمراعاة أحكام 

 أن تطلب من األطراف التي تقدم مذآرات الِسّريةوللجنة . بوسائط اإلعالم والشؤون العامة

  . لهذه المذآرات يمكن الكشف عنها للدول األطرافِسّريةمكتوبة تقديم ملخصات غير 

 ،الِسّريةالنهج فيما يتعلق ب وبأحكام الِسّريةالمتعلق بالُمرفق  بأحكام الِسّريةيلتزم أعضاء لجنة   )ج(

في المنظمة المعمول به  الِسّرية أن يطبقوا دليل إجراءات الِسّريةوعليهم عند استخدام الوثائق 

  .مع تعديل ما يلزم تعديله

 إال يةِسّر في اجتماعاتها التي تنظر في معلومات الِسّريةيضمن المدير العام أن ال يعاون لجنة   )د(

الع على المعلومات ـِّطموظفو األمانة الفنية الذين يرخص لهم المدير العام على وجه التحديد باال

 وُيسعى ،الِسّريةالُمرفق المتعلق ب من ١١للفقرة ًا  المتعلقة بالمنازعة المنظـور فيها وفقالِسّرية

ام على األقل من منحهم اقتراحهم على األطـراف في المنازعة قبل عشرة أيإلى  قـدر اإلمكانب

  .المعنيالترخيص 

 أن ال يحضر اجتماعاتها إال األشخاص الذين تتطلب منهم وظائفهم الِسّريةيضمن رئيس لجنة   )هـ(

 المتعلقة الِسّريةعلى المعلومات االطـّالع تناول المسائل المنظور فيها، وأن ال يتاح لهم 

  .الِسّريةعلى المعلومات االطـّالع الذي يحكم " لزوم االطـّالع"بالموضوع إال على أساس مبدأ 

  مع مؤتمر الدولالِسّرية بشأنهدًا اتع الفـردية  بصفتهالِسّريةأعضاء لجنة آل من  يبرم  )و(

  .للنموذج الوارد في الملحقًا األطراف طبق

  اآلجال  ٢٠القاعدة 

وى يجوز ألي طرف التقدم وبعد إقامة الدع. يتقيد األطراف باآلجال المحددة في إجراءات العمل هذه

  .بطلب آتابي لتغيير اآلجال السارية على القضية

   وتعيين دائرة التسجيلالِسّريةتقديم المساعدة إلى لجنة   ٢١القاعدة 

  . على طلبها بناًءالِسّريةتقّدم األمانة الفنية المساعـدة اإلدارية والتقنية إلى لجنة   )أ(

  .ن المؤتمر دائرة التسجيليعيِّ  )ب(
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  قواعد اإلجراءات  -امنًاث

  بيان االدعاء  ٢٢القاعدة 

باالدعاء يكون ًا ، يقدم الطرف الطالب بيان١٤ و١٣ و١٢للقواعد ًا عند طلـب إقامة الدعوى وفق  )أ(

  :بالوقائع التي تدعم طلبه ويتضمن معلومات منهاًا موجزًا بيان

  اسم وعنوان ممثل الطرف الطالب، واسم وعنوان المدعى عليه؛  ‘١’

  ؛الِسّريةوصف االنتهاك المدعى به لاللتزامات المتعلقة بحماية المعلومات   ‘٢’

ظـروف وقوع االنتهاك المدعى به، والنشاط المجرى بموجب االتفاقية أو انتهاك   ‘٣’

  ؛الِسّريةأحكامها اللذان أمكن بهما الحصول على المعلومات 

أطراف ( مصالح أي طرف معنيتقييم طبيعـة ومقدار الّضرر الفعلي أو المحتمل ب  ‘٤’

  ، إن وجد مثل هذا الضرر؛)معنية

  .َصفة أو التعويض المطلوبانَـَالن  ‘٥’

  .يمكن أن ترفق ببيان االدعاء المستندات المتصلة به أو أي أدلة أخرى  )ب(

  .تبلغ دائرة التسجيل بيان االدعاء إلى المدعى عليه دون إبطاء  )ج(

  ة أوليةالنظر في المنازعة بصف  ٢٣القاعدة 

 توصيات ويقدِّم الِسّريةإلى جميع أعضاء لجنة ًا عند تسلم بيان االدعاء يرسله الرئيس فـور  )أ(

  :مكتوبة إلى األعضاء عن المسائل التالية بعد التشاور مع نواب الرئيس

  ؛الِسّريةعقد اجتماع للجنة   ‘١’

ويكون . قة مناسبة للقضية، آوسيلة لحل المنازعة بطريتعيين وسيط، إذا آان ذلك مناسبًا  ‘٢’

  ؛الِسّريةأو أآثر من أعضاء لجنة ًا واحدًا الوسيط عضو

   تسوية المنازعة؛لسيرورةمشروع الجدول الزمني   ‘٣’

  .الطرائق األخرى لحل المنازعة  ‘٤’

على األقل الرئيس بغير ذلك ًا  عضو١١ توصية الرئيس وتطبقها ما لم ُيْعِلم الِسّريةتقبل لجنة   )ب(

  .ن في التوصيةن األجل المبيَّفي غضو



C-III/DEC.10/Rev.1 
Annex 

page 14 
 

 

من أعضائها إذا لم يكن الرئيس قد ًا  عضو١١ إلى اجتماع بناء على طلب الِسّريةتدعى لجنة   )ج(

  .أوصى بدعوتها إلى االجتماع

  .بعد تسلم بيان الدفاعًا  يوم٢١قصاه أ فإنه يعقد في أجل الِسّريةريد عقد اجتماع للجنة ُاإذا   )د(

  سوية المنازعاتطرائق ت  ٢٤القاعدة 

تكون طرائق تسوية المنازعات المطبقة موافقة لألحكام ذات الصلة الواردة في االتفاقية ومطابقة 

  . من ميثاق األمم المتحدة٣٣ من المادة ١ للفقرة

  بيان الدفاع  ٢٥القاعدة 

 يـرد فيه على من إبالغه بيان االدعاء،ًا اعتبارًا  يوم٣٠للدفاع في غضون ًا يقدم الُمدَّعى عليه بيان

االدعاءات الواردة في بيان االدعاء، ويمكن أن يتضمن من الوقائع والحجج األخرى ما يـراه الُمدَّعى 

رفق ببيان الدفاع المستندات المتصلة به وأي أدلة أخرى يشار إليها في الرّد تـُ ويمكن أن .ًاعليه مالئم

  .على بيان االدعاء

  الوساطة  -ألف

  الوساطة  ٢٦القاعدة 

في أقـرب فرصة ممكنة بعد إقامة الدعوى يعرض الوساطة على األطراف أن الرئيس ال يلبث   )أ(

وعند قبول أطراف المنازعة . بعد إبالغ بيان الدفاعًا  يوم٢١وعلى أي حال في أجل أقصاه 

للمبادئ ًا  مقترحات بشأن عملية الوساطة وفق٢٣بالقاعدة  ن عمًالللوساطة، يقـدم الوسيط المعيَّ

وتبلغ هذه المقترحات إلى . الِسّريةالنهج فيما يتعلق ب من ٣-٣ و٢-٣الواردة في القاعدتين 

األطراف في المنازعة، ويعلم آل من هذه األطراف الوسيط بما إذا آان يوافق على المقترحات 

  .أو لم يكن

طراف بعد قبول األًا مع األطراف في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا يعقد الوسيط اجتماع  )ب(

  ).أ(٢٦المقترحات المشار إليها في القاعدة 

يحاول الوسيط جمع معلومات عن المنازعة وتحديد المسائل المتنازع عليها واستكشاف المصالح   )ج(

موقفه في المنازعة، ووضع خيارات يمكن أن تلبي مصالح التي تجعل آل طرف يتخذ 

الطرفين، وتقييم الخيارات القائمة لتسوية المنازعة على ضوء مصلحة آل طرف وبدائل 

  .التسوية بالنسبة إلى آل طرف بحسب أحد الخيارات
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  الِسّريةتقديم التقارير إلى أعضاء لجنة   ٢٧القاعدة 

  . بالتقدم في الوساطة وبنتائجهاالِسّريةأعضاء لجنة يعلم الوسيط بصورة دورية جميع   )أ(

ًا إذا انتهت إجراءات الوساطة أو إذا تم التوصل إلى تسوية جزئية فقط فإن الوسيط يقدم تقرير  )ب(

 عن المناقشات التي دارت، وعن المواقف التي اتخذتها األطراف، الِسّريةإلى لجنة ًا تفصيلي

ضافية اإلوثائق ال آلوترفق بتقرير الوسيط . ات الصلة ذتوصياتالستنتاجات واال آلوعن 

  .متعلقة بالموضوعال

  التسوية  ٢٨القاعدة 

بشأن التسوية أو ًا إذا وافقت األطـراف على تسوية أو تسوية جزئية للمنازعة فإنها تعد اتفاق  )أ(

لب ُـُفاق إذا طويمكن للوسيط أن يقدم مساعدته في صياغة هذا االت. ع عليهـِّالتسوية الجزئية وتوق

  .إليه ذلك

 حال ة في أقـرب فرصة ممكنة وعلى أيالِسّريةيقدم اتفاق التسوية أو التسوية الجزئية إلى لجنة   )ب(

 من موافقة األطراف الِسّريةوتتأآد لجنة . بعد توقيع األطراف عليهًا  يوم٢٠في أجل أقصاه 

  .لك فإنها تصدق على االتفاقعلى اتفاق التسوية أو التسوية الجزئية، وإذا تيقنت من ذ

ًا وتحتفظ دائرة التسجيل أيض. قة في سجل بدائرة التسجيلتسجل جميع اتفاقات التسوية المصدَّ  )ج(

  .منها لألطراف في المنازعةًا قة وتقدم صوربالنسخ األصلية من اتفاقات التسوية المصدَّ

  انتهاء إجراءات الوساطة  ٢٩القاعدة 

  :طة في الحاالت التاليةتنتهي إجراءات الوسا  )أ(

  ؛٢٨للقاعدة ًا  تسوية المنازعة وفقتإذا أمكن  ‘١’

منه، ًا آتابيًا إذا أعلـن الوسيـط آتابة، وبعد التشاور مع أي طرف أو بعد تلقيه إخطار  ‘٢’

  عدم وجود ما يبرر استمرار جهود الوساطة؛

ي الذي وضعته لجنة إذا انتهت الفترة المحددة لجهود الوساطة بموجب الجدول الزمن  ‘٣’

  . ولم يطلب أي طرف أو الوسيط نفسه تمديدهاالِسّرية

في حالة انتهاء إجراءات الوساطة دون التوصل إلى تسوية للمنازعة أو بالتوصل إلى تسوية   )ب(

، الشروط الالزمة لتقصي الحقائـق ، إذا رأت ذلك ضروريًاالِسّريةجزئية لها فقط، تضع لجنة 
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وال ينطبق هذا . ٣٣للقاعدة ًا للتوفيق بموافقة األطراف وفقًا ن فريق أو تعيِّ،٣٠للقاعـدة ًا وفق

  .٤٠ إلى ٣٨الحكم إذا آانت األطراف قد اتفقت على التحكيم بموجب القواعد 

، وبخاصة المواقف التي يتخذها األطراف في المنازعة أثناء هذه ِسّريةتكون إجراءات الوساطـة   )ج(

 الضرورة للوثائق المنظور فيها خالل اإلجراءات درجة التصنيف اإلجراءات، وتخصَّص عند

  .الِسّريةالمناسبة دون اإلخالل بحقوق أي طرف في أي إجراءات تالية أمام لجنة 

  تقصي الحقائق  -باء

  تقصي الحقائق  ٣٠القاعدة 

 الِسّريةنة عند انتهاء إجراءات الوساطة دون تسوية المنازعة أو بتسوية جزئية لها فقط، تعقد لج  )أ(

من أجل استيضاح أي نقاط أو ًا  إذا رأت ذلك ضروري٣١للقاعدة ًا جلسة دون إبطاء وفق

  .الحصول على أي معلومات إضافية يمكن أن تؤدي إلى حل للمنازعة

من خمسة أعضاء ألداء هذه ًا ن فريقيجوز لها أن تعيِّف ضرورة عقد جلسة الِسّريةإذا رأت لجنة   )ب(

  . التوزع اإلقليمي والخبرة المتوافرةالِسّريةيين هذا الفريق تراعي لجنة وعند تع. المهمة

 اللجوء إلى خدمات خبير على النحو المنصوص عليه في الِسّريةمن ذلك يمكـن للجنة  وبدًال  )ج(

 الستيضـاح أي نقاط أو الحصول على أي معلومات إضافية يمكن أن تؤدي إلى حل ٤٥ القاعدة

  .للمنازعة

  المرافعات  ٣١القاعدة 

 في أي وقت أثناء هالفريق أو الِسّريةويجوز للجنة . يقدم المدعي دعواه ويقدم المدعى عليه دفاعه  )أ(

آما يجوز لهما أن يطلبا من األطراف تقديم إيضاحات إما . الجلسات توجيه أسئلة إلى األطراف

  .يًاأثناء المرافعة أو بعد ذلك آتاب

  . نسخة مكتوبة من بياناتهم الشفويةهافريق  أوالِسّرية إلى لجنة يقدم األطراف في المنازعة  )ب(

  .الدعائه أو لدفاعهًا يقع على عاتق آل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها دعم  )ج(

  رفع التقارير  ٣٢القاعدة 

  .ويتضمن تقريره االستنتاجات. الِسّريةعن إجراءاته إلى لجنة ًا يقدم الفريق تقرير
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  وفيقالت  -جيم

  األفرقة  ٣٣القاعدة 

. من بين أعضائهاًا ن فريق تعيِّالِسّريةإذا اتفق األطـراف على اللجوء إلى التوفيق، فإن لجنة   )أ(

 بقية األعضاء بحيث يكون الِسّريةن لجنة وتعيًِّا واحدًا ن عضوويجوز لكل طرف أن يعيِّ

ن لجنة وتعيِّ. ة المتوافرةع الجغرافي والخبرخمسة، مع مراعاة عوامل مثل التوزالمجموع 

  . رئيس الفريقالِسّرية

  الشواغر  )ب(

عند شغور مقعد في أحد األفرقة بسبب وفاة أحد األعضاء أو عجزه أو استقالته، تسارع   ‘١’

 إلى تعيين بديل له من بين أعضائها بالتشاور مع األطراف، مع مراعاة الِسّريةلجنـة 

  .لمتوافرةعوامل مثل التوزع الجغرافي والخبرة ا

ف اإلجراءات أو تظل موقفة إلى َـَوقـُ بشغور مقعد في الفريق تالِسّريةعند إخطار لجنة   ‘٢’

  .حين شغل المقعد الشاغر

عند استبدال عضو من أعضاء الفريق يجوز للفريق أن يعيد اإلجراءات السابقة، إذا   ‘٣’

  .استنسب ذلك

لتوجيه لجنة ًا بهذه القواعد ووفق  عمًالالِسّريةإلى لجنة له من الوثائق المقدمة ًا يتخذ الفريق منطلق  )ج(

  .الِسّرية

  جلسات الفريق  )د(

  .يتولى رئيس الفريق إدارة جلساته ويرأس مداوالته  ‘١’

  .هجلسات أغلبية أعضاء الفريق أن يحضرب يج  ‘٢’

  .عقدهاوساعات  هجلسات مواعيديحدد رئيس الفريق   ‘٣’

  قرارات الفريق  )هـ(

عتبر االمتناع عن التصويت وُي. رارات الفريق بأغلبية أصوات جميع أعضائهتصدر ق  ‘١’

  .معارضًاًا صوت
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 الِسّريةفيما عدا الحاالت التي تنص فيها هذه القواعد على غير ذلك أو تقرر فيها لجنة   ‘٢’

غير ذلك، يجوز للفريق اتخاذ أي قرار عن طريق المراسلة بين أعضائه شريطة 

  .ويصدق رئيس الفريق على القرارات التي تتخذ بهذه الطريقة. اءاستشارة جميع األعض

  .ويتضمن التقرير التوصيات النهائية. الِسّريةعن إجراءاته إلى لجنة ًا يقدم الفريق تقرير  ‘٣’

  طريقة عمل األفرقة  ٣٤القاعدة 

تابية إلى من أجل التوصل إلى اتفـاق بين األطراف، يجوز للفريق أن يقدم توصيات شفوية أو آ  )أ(

ويجوز له أن يوصي بأن تقبل . األطراف، من وقت إلى آخر في أي مرحلة من اإلجراءات

نة نة للتسوية أو أن تمتنع أثناء سعيه إلى تحقيق اتفاق بينها عن أعمال معيَّمعيًَّا األطراف شروط

ز له أن ويجو. ن الفريق لألطراف الحجج التي تؤيد توصياتهويبيِّ. قد تزيد من حدة المنازعة

  .يقوم في غضونها آل طرف بإعالم الفريق بقراره بشأن التوصية المقدمة يحدد آجاًال

. في محكمة التحكيم الدائمةالمعمول بها لقواعد التوفيق االختيارية ًا تنظر األفرقة في القضايا وفق  )ب(

ديل ما  من القواعد المذآورة بعد تع١٥و) ٣(١٣و) ٢(١٣ و١٢ و١٠و) ١(٩ و٦وتطبق المواد 

  .يلزم تعديله

  تأييد تقارير األفرقة  ٣٥القاعدة 

ما لم يصوت ًا وُيعتبر تقرير الفريق مؤيد.  بكاملها لكي تؤيدهاالِسّريةتقدم جميع تقارير األفرقة إلى لجنة 

 تأييد تقرير أحد الِسّريةفإذا رفضت لجنة .  الحاضرين والمصوتينالِسّريةضد تأييده ثلثا أعضاء لجنة 

  . فإنها نفسها تنظر في القضية بالتشاور مع األطرافاألفرقة

  إجراءات تقديم التقارير عن تقصي الحقائق والتوفيق  -دال

  الِسّريةالتقرير النهائي للجنة   ٣٦القاعدة 

 التقرير الِسّريةبعد انتهاء جلسة تقصي الحقائق أو جلسة التوفيق، تصدر لجنة ًا  يوم٣٠خـالل   )أ(

من ] ١-من الجزء التاسع[ ٥-٣للقاعدة ًا ها وتوصياتها، الذي يتضمن، وفقالنهائي عن استنتاجات

  :الِسّريةالنهج فيما يتعلق ب

  وصف الوقائع المتصلة بالمنازعة؛  ‘١’

االستنتاجات والنتائج فيما يتعلق بالمنازعة، آما وردت في تقرير الفريق إذا آان قد   ‘٢’

اك للسرية؛ المسؤولية عن هذا االنتهاك؛ ما إذا آان قد حدث انته: حظي بالتأييد، ومنها
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طبيعة ومقدار الضرر الناتج عن هذا االنتهاك؛ مالحظات على األسباب والظروف التي 

  أدت إلى وقوع هذا االنتهاك؛

توصيات بشأن معالجة الموقـف ومنع وقوع حوادث مماثلة، وبيان اآلجال التي يقوم   ‘٣’

  .مةره بشأن التوصيات المقدَّ بقراالِسّريةفيها آل طرف بإعالم لجنة 

 أن تدرج في ملحق خاص الِسّريةولكن يجوز للجنة . ال يتضمن التقرير النهائي معلومات سرية  )ب(

االستنتاجات الواردة في ب للعمل التي ترى أنها ضرورية الِسّريةبتقريرها النهائي التفاصيل 

  .الِسّريةلنهج فيما يتعلق بلًا  وفقص للملحق درجة تصنيف وال يجوز إتاحته إالوتخصَّ. التقرير

  توزيع التقارير  ٣٧القاعدة 

وتحتفظ دائرة التسجيل بأصول .  في السجل المحفوظ بدائرة التسجيلالِسّريةل جميع تقارير لجنة تسجَّ

أن تطلب من ًا  أيضالِسّريةويجوز للجنة . منها لألطـراف في المنازعةًا  وتقدم نسخالِسّريةتقارير لجنة 

 أن مدى خطورة الِسّريةرة التسجيل تقديم نسخ من التقرير إلى المجلس التنفيذي إذا رأت لجنة دائـ

  .القضية أو مدى استعجالها يتطلبان ذلك

  التحكيم  -هاء

  األفرقة  ٣٨القاعدة 

. من بين أعضائهاًا ن فريق تعيِّالِسّريةإذا اتفق األطراف على اللجوء إلى التحكيم فإن لجنة   )أ(

 بقية األعضاء بحيث يكون الِسّريةن لجنة وتعيًِّا واحدًا ن عضول طرف أن يعيِّويجوز لك

 الِسّريةن لجنة وتعيِّ. ع اإلقليمي والخبرة المتوافرةخمسة، مع مراعاة عوامل مثل التوزالمجموع 

  .رئيس الفريق

  الشواغر  )ب(

استقالته، تسارع عند شغور مقعد في أحد األفرقة بسبب وفاة أحد األعضاء أو عجزه أو   ‘١’

 إلى تعيين بديل له من بين أعضائها بالتشاور مع األطراف، مع مراعاة الِسّريةلجنة 

  .عوامل مثل التوزع الجغرافي والخبرة المتوافرة

ف اإلجراءات أو تظل موقفة إلى َـَوقـُ بشغور مقعد في الفريق، تالِسّريةعند إخطار لجنة   ‘٢’

  .حين شغل المقعد الشاغر
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 استبدال عضو من أعضاء الفريق يجوز للفريق أن يعيد اإلجراءات السابقة، إذا عند  ‘٣’

  .استنسب ذلك

لتوجيه ًا بهذه القواعد ووفق  عمًالالِسّريةله من الوثائق المقدمة إلى لجنة ًا يتخذ الفريـق منطلق  )ج(

  .الِسّريةلجنة 

  جلسات الفريق  )د(

  .داوالتهيتولى رئيس الفريق إدارة جلساته ويرأس م  ‘١’

  .هجلسات أغلبية أعضاء الفريق أن يحضريجب   ‘٢’

  .عقدهاوساعات الجلسات مواعيد يحدد رئيس الفريق   ‘٣’

  قرارات الفريق  )هـ(

عتبر االمتناع عن التصويت وُي. تصدر قرارات الفريق بأغلبية أصوات جميع أعضائه  ‘١’

  .معارضًاًا صوت

 الِسّريةقواعد على غير ذلك أو تقرر فيها لجنة فيما عدا الحاالت التي تنص فيها هذه ال  ‘٢’

غير ذلك، يجوز للفريق اتخاذ أي قرار عن طريق المراسلة بين أعضائه شريطة 

  .ويصدق رئيس الفريق على القرارات التي تتخذ بهذه الطريقة. استشارة جميع األعضاء

  .قرير التوصيات النهائيةويتضمن الت. الِسّريةعن إجراءاته إلى لجنة ًا يقدم الفريق تقرير  ‘٣’

  إجراءات األفرقة  ٣٩القاعدة 

لقواعد التحكيم االختيارية المعمول بها في محكمة التحكيم الدائمة للتحكيم ًا تبت األفرقة في القضايا وفق

بين منظمات دولية ودول أو لقواعد التحكيم االختيارية المعمول بها في محكمة التحكيم الدائمة للتحكيم 

 ٣٢ و٣٠ و٢٩ و٢٨ و٢٥ و٢٤ و١٥وتطبق المواد . بحسب مقتضى الحالعات بين دولتين، في المناز

 من قواعـد التحكيم االختيارية المعمول بها في محكمة التحكيم الدائمة للتحكيم بين منظمات دولية، ٣٤و

 من قواعد التحكيم االختيارية المعمول بها في ٣٤ و٣٢ و٣٠ و٢٩ و٢٨ و٢٥ و٢٤ و١٥والمواد 

  .ة التحكيم الدائمة للتحكيم في المنازعات بين دولتين، مع تعديل ما يلزم تعديلهمحكم

  التصديق على قرارات األفرقة  ٤٠القاعدة 

ل في السجل المحفوظ في دائرة  للتصديق عليها، ثم تسجَّالِسّريةم جميع قرارات األفرقة إلى لجنة تقدَّ

  .التسجيل
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  صي الحقائق والتحكيمأحكام عامة تنطبق على التوفيق وتق  -واو

  المستندات واألدلة األخرى  ٤١القاعدة 

  . مستندات وأدلة أخرى تؤيد مواقفهاالِسّريةيجوز لألطراف أن تقدم إلى لجنة   )أ(

 في أي وقت أثناء سير اإلجراءات أن تطلب من األطراف تقديم مستندات الِسّريةيجوز للجنة   )ب(

  .ِسّريةالوغيرها من األدلة في أجل تحدده لجنة 

  المذآرات اإلضافية  ٤٢القاعدة 

  .للجدول الزمني الموضوع للقضيةًا  وفقتفنيديةيجوز ألي طرف تقديم بيانات   )أ(

 أثناء إجراءاتها أن تطلب من األطراف تقديم بيانات مكتوبة أخرى، على الِسّريةيجوز للجنة   )ب(

  .النحو الالزم

  األطراف الثالثة  ٤٣القاعدة 

 أن لطرف ثالث مصلحة ذات شأن في مسألة تنظر فيها فإنه يجوز لها أن تقرر ِسّريةالإذا رأت لجنة 

م هذه البيانات إلى وتقدَّ. توفير فرصة للطرف الثالث لتقديم بيانات مكتوبة أو بيانات شفوية أو آلتيهما معًا

  .ًا ذلك مناسبالِسّرية إذا رأت لجنة الِسّريةاألطراف في المنازعة ويجوز أن تظهر في تقرير لجنة 

  التحقيق الذي يجريه المدير العام  ٤٤القاعدة 

 من ١٩بالفقرة  جريت عمًالُاعن التحقيقات التي ًا  تقريرالِسّريةيقدم المديـر العام إلى لجنة   )أ(

  .الِسّرية، إذا آانت هذه التحقيقات تتصل بقضية تنظر فيها لجنة الِسّريةالُمرفق المتعلق ب

الُمرفق  من ١٩بالفقرة   عمًال تحقيقاٍتَ  أن تطلب من المدير العام مباشرةّريةالِسيجوز للجنة   )ب(

  .تحقيق في مسائل إضافيةال أو استكمال تحقيق سابق بالِسّريةالمتعلق ب

  الخبراء  ٤٥القاعدة 

سائل عن مًا آتابيًا ها تقريرإليأو عدة خبراء ليرفعوا  مستقًالًا ن خبير أن تعيِّالِسّريةيجوز للجنة   )أ(

والنهج فيما  الِسّريةالُمرفق المتعلق بويلتزم الخبراء بأحكام . يهانة تتصل بقضية معروضة علمعيَّ

 مع المؤتمر الِسّرية بشأنهدًا اتع  بصفته الفردية أن يبرمى آل منهم ويكون علالِسّريةيتعلق ب

رية دليل إجراءات ويطبق الخبراء عند استخدامهم معلومات س. للنموذج الوارد في الملحقًا طبق

  .في المنظمة مع تعديل ما يلزم تعديلهالمعمول به  الِسّرية
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 تتعلق بمعلومات الِسّريةإذا آانت المسائل التي ينبغي أن ينظر فيها الخبير الذي عينته لجنة   )ب(

وفي هذه . سرية خاصة بأحـد األطراف، فإن تعيين هذا الخبير يتم بموافقة الطرف المعني

 إلى جميع األطـراف، بواسطة دائرة التسجيل، اسم الشخص المقترح الِسّريةغ لجنة الحاالت تبل

وعلى الطـرف الذي يتعين أن ينظر الخبير في معلوماتـه . تعيينه آخبير ومؤهالته وجنسيته

 أن يخطر دائرة التسجيل بما إذا آان يوافق على تعيين الخبير خالل سبعة أيام من تسلمه الِسّرية

ًا عتبر موافقن الطرف المعني رفضه للخبير المقترح خالل هذه المهلة فإنه ُيوإذا لم يبيِّ. اإلخطار

  .على تعيين الخبير المقترح

  التدابير المؤقتة لحماية األدلة في موقع تفتيش  ٤٦القاعدة 

 أن يطلب منها األمر باتخاذ تدابير مؤقتة الِسّريةيجوز ألي طرف في منازعة معروضة على لجنة 

، بالتشاور مع األطراف، باتخاذ الِسّريةوتأمر لجنة . اية األدلة في موقع تفتيش أو في أي مكان آخرلحم

وتطلب لجنة . التدابير المؤقتة التي ترى أنها ضرورية لحماية األدلة المتصلة بنزاع معروض عليها

  . من المدير العام اتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى أنها ضروريةالِسّرية

   أحكام متفرقة-عًاتاس

  التعديالت  ٤٧القاعدة 

 الِسّريةبتعديل هذه اإلجراءات لتنظر فيه لجنة ًا م اقتراح أن يقدِّالِسّريةيجوز ألي عضو من أعضاء لجنة 

وتبلغ هذه االقتراحات، عن طريق دائرة التسجيل، إلى األمانة قبل . في اجتماعها السنـوي العادي

عتبر القرارات ُـُوت. على األقلًا  يوم٢١ قبله بـالِسّريةل، وإلى أعضاء لجنة على األقًا  يوم٤٥االجتماع بـ

 الِسّريةم المقترحات التي توافق عليها لجنة وتقدَّ. جوهريةالمتعلقة باقتراحات التعديل قرارات في مسائل 

  .إلى المؤتمر مع التوصية باعتمادها

  السجل  ٤٨القاعدة 

يه جميع األوراق والمحاضر الخاصة بكل قضية من القضايا التي تحتفظ دائرة التسجيل بسجل تدرج ف

  .الِسّرية، مع التقيد بأحكام االتفاقية فيما يتعلق بالِسّريةتعرض على لجنة 

   تقارير سنوية إلى المؤتمررفع  ٤٩القاعدة 

.  المنقضيةإلى المؤتمر عن أنشطتها في السنةًا ، في اجتماعها السنوي العادي، تقريرالِسّرية لجنة رفعت

بفئات ًا ، يتضمن تقريرها السنوي بيانالِسّريةالنهج فيما يتعلق بمن ) ب(١١-٣ و٨-٣للقاعدتين ًا ووفق



C-III/DEC.10/Rev.1 
Annex 
page 23 
 

 

المنازعات التـي نظرت فيهـا والنتائج التي انتهت إليها، وتفاصيل هذه النتائج على نحو يتفق مع حماية 

، الِسّريةالنهج فيما يتعلق بمن ) ي(١٢-٣و) ج(١١-٣ و٨-٣للقواعد ًا ووفق.  بصورة مستمرةالِسّرية

 على ضوء عوامل مثل عدد المنازعات الِسّريةلفعالية عمل لجنة ًا استعراضًا يتضمن التقرير أيض

المعروضة عليها، وعدد المنازعات التي أمكن حلها بالوساطة أو التوفيق أو التحكيم، والمدة التي 

 أن توصي بتدابير الِسّريةستعراض يجـوز للجنة وعلى أساس هذا اال. استغرقها إصدار تقاريرها

  .لتحسين فعالية عملها إذا رأت ذلك ضروريًا

  التكاليف  ٥٠القاعدة 

 إلى ٣٨بالمواد  ، عمًالالِسّريةتتحمل األطراف في المنازعة التكاليف عن آل قضية تعرض على لجنة 

 الدائمة للتحكيم بين المنظمات الدولية  من قواعد التحكيم االختيارية المعمول بها في محكمة التحكيم٤٠

 من قواعد التحكيم االختيارية المعمول بها في محكمة التحكيم الدائمة ٤٠ إلى ٣٨والدول، وبالمواد 

  .للتحكيم في المنازعات بين دولتين، بعد تعديل ما يلزم تعديله في هذه المواد
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  الملحق

  منظمة حظر األسلحة الكيميائية

  يةالِسّر بشأن تعاهد

  بين

  ")عـِّالموق.............................................................("ع أدناه ـِّالموق

  و

  مؤتمر الدول األطراف في منظمة حظر األسلحة الكيميائية

  

اتفاقية حظر استحداث في  الوارد الِسّريةرفق المتعلق بلعت على الُمّـّد أنني اطـِّع، أؤآـِّأنا، الموق  -١

 نهجوعلى ") االتفاقية("األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة واستعمال إنتاج وتخزين و

  .الِسّريةالمنظمة فيما يتعلق ب

، ")الِسّريةلجنة  ("الِسّريةة بتسوية المنازعات المتصلة بعنيآشرط لتعييني في لجنة المنظمة الم  -٢

  .الِسّريةلمنظمة فيما يتعلق ب انهج بالتقّيد بنص وفحوى ه الوثيقةأتعّهد بموجب هذ

عملي ) فترات(بالنظر إلى التزامي بأن أؤدي بأمانة وإخالص المهام الموآلة إلي خالل فترة   -٣

  ):الفترات(بما يلي طيلة هذه الفترة ًا ، أتعّهد أيضالِسّريةفي لجنة ًا عضو

وجهه، ســواء آان ًا  الخاصة بالمنظمة، أيالِسّريةاالقتصار في استخدامي للمعلومات   *

  ؛ سليمعلى نحوضمن المنظمة أو خارجها، على محض أداء مهامي 

 الِسّرية المنظمة فيما يتعلق بنهجاحترام وتطبيق اإلجراءات الموضوعة بموجب   *

 الِسّرية من أجل حماية المعلومات النهج هذا الخاصة بتطبيقوبمقتضى التعاميم اإلدارية 

  ؛وتناولها وإذاعتها واإلفصاح عنها

في لجنة ًا لعت عليها بصفتي عضوـّاالمتناع عن إفشاء المعلومات التي أآون قد اط  *

  الِسّرية

لعت عليها ـّص به للمعلومات التي أآـون قد اطـَّاالمتناع عن أي استخدام غيـر مرخ  *

ص به يكون ـَّ، وبما في ذلك أي استخـدام لها غير مرخالِسّريةفي لجنة ًا بصـفتي عضو
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ًا أو قد يكون مضر خدمة مصالحي الخاصة أو مصالح أي طرف ثالث،الهدف منه 

  .بمصالح أي طرف

عضويتي في لجنة ) فترات(بعد انتهاء فترة ًا دون إخـالل بما سبق ذآره، أتعهد باالمتناع دائم  -٤

) فترات(لعت عليها خالل فترة ّـّ التي أآون قد اطالِسّرية عن أي استخدام للمعلومات الِسّرية

، وعن أي إفشاء أو إذاعة لهذه المعلومات، وأن ال أقوم بأي عمل قد الِسّريةي في لجنة عضويت

يـؤدي إلى إفشاء هذه المعلومات أو استغاللها على نحو يضر بالمنظمة أو بدولة طرف في 

  .االتفاقية أو بشخص أو آيان تجاري في دولة طرف

ما يحدده مؤتمر الدول األطراف، خالل أو أؤآد علمي بأن انتـهاآي هذه األحكام والتعهدات، آ  -٥

، يمكن أن يؤدي إلى مالحقة جزائية أو دعوى الِسّريةعضويتي في لجنة ) فترات(بعد فترة 

مدنية في إطار الوالية القضائية لدولة طرف في االتفاقية قد تفضيان إلى عقوبات شديدة أو إلى 

  .اإللزام بدفع تعويضات

  

  عـِّالموق

  

  

  التاريخ  الكاملاالسم   التوقيع

  ).إحدى لغات االتفاقية(ُحرر في الهاي بمملكة هولندا في ثالث نسخ باللغة 

...........................................  

  

  تعهد وقبول نيابة عن مؤتمر الدول األطراف في المنظمة

ع؛ ـِّ مع الموقلتعاهداأؤآد أنني، بصفتي الرئيس المنتخب لمؤتمر الدول األطراف في المنظمة، قبلت هذا 

 الِسّرية ودليل إجراءات الِسّرية المنظمة المتعلقة بوثيقتـَي نهجالحصول على ع ـِّلموقلوأنني هيأت 

 التي تترتب على قبول التعيين الِسّريةااللتزامات المتعلقة بع ـِّلموقلفي المنظمة؛ وأنني بّينت المعمول به 

في ع ـِّلموقاعضوية ) فترات(تواظب بصورة فعالة، طيلة فترة ؛ وأن أمانة المنظمة سالِسّريةفي لجنة 

، وبما الِسّريةمتعلقة ب  وإجراءاتونهوجكل ما ينطبق من التزامـات ب إحاطته، على تعزيز الِسّريةلجنة 

هذا  بتطبيق الخاصةلتعاميم اإلدارية ل أو الِسّرية المنظمة فيما يتعلق بلنهج أو تعديل تحيينفي ذلك أي 
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طلب في أي وقت الحق بعد انتهاء ال عندر اإلطالع على مثل هذه االلتزامات ـِّ وأن المنظمة ستوف؛النهج

  .الِسّريةع في لجنة ـِّعضوية الموق) فترات(فترة 

  

  التاريخ  االسم الكامل  التوقيع

  

  ع أدناه على إبرام هذا االتفاقـِّيشهد الموق: شاهد

  

  التاريخ  االسم الكامل  التوقيع

  

  

  

 الِسّرية تبقى سارية بعد انتهاء فترة عضويتي في لجنة الِسّريةأؤآد علمي بأن التزاماتي المتصلة ب: تأآيد

  .في المنظمة أو فتراتها المتتالية دون حّد زمني في المستقبل

  

  التاريخ  االسم الكامل  التوقيع
  

  

  

- - - o - - -  


