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 مذآرة من األمانة الفنية

 ُمتباَحث الهيئات الوطنية

  على سبيل التجريب شـُرعأن تعلن أنه ") األمانة" يلي باسم  المشار إليها فيما ( الفنية  األمانةيسّر  -١

 على شبكة اإلنترنيت، من قـَبيل    ها لواصُ  ـَتلوسيلة وهو  ( إعمال ُمتباَحث الهيئات الوطنية      في 

 .)"ة اإللكتروني نشرة اإلعالنات"

كترونية تتولى ة إللإن الهيئات الوطنية أعربت بصورة متكررة عن اهتمامها بأن تتاح لها وسي    -٢

األمانة تسييرها، تتوفـَّر بها قناة للتفاعل وتبادل الخبرات بشأن المواضيع المتصلة بالجوانب               

على الصعيد   ") االتفاقية"المشار إليها فيما يلي باسم    (العملية لتنفيذ اتفاقية األسلحة الكيميائية      

همية فيما يخص عمل الهيئات    وإقرارا بوجاهة هذا الطلب وما تنطوي عليه تلبيته من أ    . الوطني

، وتعديله بحيث  "نشرة اإلعالنات اإللكترونية "من قـَبيل الوطنية، تم تمييز منتـَج متاح مجانا،   

الحاسوب المرآزي المخصَّص      وترآيبه على  ُمتباَحث الهيئات الوطنية،   يتالءم مع األغراض من 

 .")المنظمة "إليها فيما يلي باسم   المشار  (  في منظمة حظر األسلحة الكيميائية     اإلنترنيتلشبكة 

 لالستعانة به آمتواَصل بين هذه الهيئات،      في المقام األول  وإن ُمتباَحث الهيئات الوطنية مهيأ      -٣

ولتيسير وتعزيز تبادل الخبرات العملية والتعاضد فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية على الصعيد        

يفها ومن حيث الوقت الذي يستلزمه     آما إنه مهيأ بمثابة أداة ناجعة من حيث تكال   . الوطني

االنتفاع بها، يتسنى بها لألمانة، عند الطلب، رصُد تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني وتقديُم          

فالهدف المنشود من ُمتباَحث الهيئات الوطنية       . الدعم التقني وإسداء المشورة إلى الهيئات الوطنية     

ليس مهيأ ليكون متناقـَشا في المسائل   وهو . تفاقية  الجوانب العملية لتنفيذ اال  تدّبريتمثل في 

ويتعين على المنتفعين به إدراك أن المعلومات  . السياسية ذات الصلة باالتفاقية أو بالمنظمة     

السرية أو الحساسة ينبغي أن ال تـُناقـَش عبر شبكة اإلنترنيت، وأنه ينبغي عليهم أيضا أن      

 .تخدام األلفاظ النابية والكالم النامَّ عن موقف تمييزي   يمتنعوا خالل تباحثهم اإللكتروني عن اس 
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وتـُقترح في ُمتباَحث الهيئات الوطنية فئات عديدة من األرآان التي من شأنها أن توفـِّر إطارا        -٤

في مجاالت مثل تشريعات     (للتباحث في المسائل التي يظهر جليا أنها تحظى باهتمام هذه الهيئات              

وقد ُهيِّئت فئة   ).  والتعاون الدولي، والمساعدة والحماية، ودعم التنفيذ     تنفيذ االتفاقية، والتحقق،    

 منفصلة من أرآان التباحث ألعضاء المجلس االستشاري العلمي وأفرقته العاملة المؤقتة               

 وال يمكن محميّة بكلمة سر فرقة العاملة المؤقتة   األهذه الخاصة بأعضاء   األرآان مع العلم بأن (

 على رآن أيضا  ُمتباَحث الهيئات الوطنية    ويشتمل ). م من المنتفعين بالمتباَحث  النفوذ إليها لغيره 

ويمكن في ُمتباَحث الهيئات الوطنية       . لمالحظاتها ومقترحاتها بشأن السبل إلى المزيد من تحسينه        

استحداث أرآان تباحث إضافية وفئات لها، آما يمكن فيه بحسب االقتضاء حذف األرآان التي       

 . حماية النفوذ إليها بكلمة سر   عديلها أويتضمنها أو ت

وتدعى آل . والجهات التي ستنتفع بُمتباَحث الهيئات الوطنية بصورة رئيسية هي هذه الهيئات            -٥

آما يدعى أعضاء . ل في الُمتباَحث بصفة منتفع يتمتع فيه بحقوق القراءة والكتابة     منها إلى التسجُّ 

وأما الممثليات   . في الُمتباَحث  التسجُّل  لمؤقتة إلى    المجلس االستشاري العلمي وأفرقته العاملة ا      

 .الدائمة لدى المنظمة فتـُدعى إلى التسّجل فيه، ولكنها لن تتمتع فيه إال بحقوق القراءة        

وتـُبيَّن في الملحق بهذه المذآرة اإلجراءات التي يتعين اتـّباعها للتسّجل في ُمتباَحث الهيئات      -٦

 .الوطنية واالنتفاع به 

وبعد ذلك ستقدِّم األمانة    .  أشهر ة  ُمتباَحث الهيئات الوطنية على سبيل التجريب لمدة ست       وُيْعَمل -٧

 .إلى الدول األعضاء تقييمها لهذا المتواَصل وتوصياتها فيما إذا آان يتعيَّن استمرار عمله     

 بالكتابة (ويمكن االستزادة من المعلومات عن ُمتباَحث الهيئات الوطنية بالبريد      -٨

 Implementation:التنفيذ التابع لشعبة التعاون الدولي والمساعدة في المنظمة دعمإلى فرع 

Support Branch, International Cooperation and Assistance Division, OPCW, Johan de 

Wittlaan 32, 2517 JR The Hague, the Netherlands( بالهاتف   أو  

  اإللكتروني  بالبريد  أو )3535 306 70(0) 31+( أو بالفاآس    )3825 416 70(0) 31+(

)ipb@opcw.org.( 

 

 إجراءات التسّجل فيه واالنتفاع به     : ُمتباَحث الهيئات الوطنية     :الملحق 

 



S/462/2005 
Annex 
page 3 

 

 

 الملحق

 ُمتباَحث الهيئات الوطنية

 إجراءات التسجيل فيه واالنتفاع به

 :ُمتباَحث  للتسّجل في هذا ال  ينبغي القيام بالخطوات التالية      -١

 ؛)www.opcw.org/na_forum (ُمتباَحث  العنوان اإللكتروني لل ذَهب إلىُي )أ(

 ؛)Registration (ُينقـَر على زر التسّجل  )ب(

 ؛ )ما يشمل انتقاء آلمة سر وإدخالها   (تـُمأل استمارة التسجيل  )ج(

) org.ipb@opcw( بالبريد اإللكتروني إلى فرع دعم التنفيذ      ، بالغ بعد إآمال التسّجل   ،ُيرَسل )د(

 .ذلكب إلعالمه

 بصفة مجموعة  ُمتباَحث الفي  وُيطلب من آل من الهيئات الوطنية والممثليات الدائمة التسّجُل     -٢

 .  إلى األمانة رسميا  قـُدِّمإلكتروني واحد يكون قد فريدة من المنتفعين به لها فيه عنوان  

أعضاء المجلس االستشاري العلمي وأفرقته العاملة المؤقتة أن يعطـُوا ذات عنوان            وُيطلب من 

لها    المرخـَّص  وإذا أعطت الجهة   . البريد اإللكتروني الذي قدموه بالفعل إلى األمانة رسميا   

ه عنوانا إلكترونيا مختلفا عن العنوان الذي يكون قد سبق        عند تسّجلها في   ُمتباَحث  الباالنتفاع ب 

تقديمه رسميا، فُيطلب منها تبيان ذلك على وجه التحديد في البالغ الذي ترسله إلى فرع دعم            

التنفيذ بالبريد اإللكتروني في سياق تسّجلها، لكي يتسنى لألمانة اعتماد هوية هذه الجهة بصفتها      

لهيئات   لها باالنتفاع بُمتباَحث ا المرخـَّص وُيطلب من الجهات    .  فيهمتسجِّال  ُمتباَحث المنتفعا ب

. ، آما تـَُبيَّن في البالغ التحذيري الذي يظهر أثناء التسّجل  قبوُل شروط االنتفاع بهالوطنية 

لها باالنتفاع    المرخـَّص   الجهات   لَّ تـََسجُّة قصيرمهلة بعدوستؤآد األمانة بالبريد اإللكتروني 

النفوذ إليه تاليا، يكون     لها باالنتفاع بالُمتباَحث      المرخـَّص    الجهة  وعندما تريد . فيه َحث  بالُمتبا 

إليه برقن اسمها بصفتها منتفعا به وآلمة سرها الخاصة بذلك، اللذين       ي اإللكترون الولوج   بإمكانها

ة االستمرار على   الهيئات الوطنية والممثليات الدائمة لدى المنظم     وُيتوخى من  . قـُدِّما عند تسّجلها

، لهم باالنتفاع به من العاملين فيها    المرخـَّص  التي يتمتع بها  إلى الُمتباَحث    تحيين حقوق النفوذ  

 .ما اقتضى األمر  ّـ  آل بهاوذلك بتغيير آلمات السر الخاصة    
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 يكون بإمكانها  ،  تسجلة فيه المو باالنتفاع به  لهاالمرخـَّص  الجهة  ُمتباَحث  الإلى  تنفذ ماوعند -٣

مناقشة    الشروع في   عليها، أو وإدراج ردودها ، المدرجة فيه جديدة آل البالغات ال الع على  ـّالطا

أن به  المنتفعين بإمكانلكن  ُمتباَحث،  ال إدراج وثائق في وال يمكن . بشأن موضوع مختلف

ُمتباَحث    ال وتضمين بالغاتهم المدرجة في  يت أخرى على شبكة اإلنترن مواضع في وثائق  يدرجوا

ضمائم إلى   وثائق مباشرة في شكل     ال إيصال   ويمكن أيضا   .ل إلى الوثائق المعنية    ا يوِصرابط 

وإدراجها    القصيرة  مرجعية ال وثائق  الآما يمكن استنساخ . بالبريد اإللكتروني  المرَسل البالغ

 .بالبريد اإللكتروني  البالغ المرَسل  نصمتن ضمن مباشرة بصورة 

 األخرى هافروع األمانة وعب ن شـُتعيِّس، في حين  ُمتباَحث ال رتسيينظم المعلومات   وسيتولى فرع -٤

ذات الصلة باختصاصاتهم،         في إطار أرآان التباحث      المداوالت ون مراقبة ـّمشرفين يتول

.  ما قد تقدمه الهيئات الوطنية من استيضاحات أو طلبات دعم تقني    بمعاملة اللزومعند ويقومون 

قراءة   ال بحقوق متمتعين  ُمتباَحث ال إلى النفوذ  مانة إمكانية  غيرهم من موظفي األل تتاحويمكن أن 

 إال   التدخل فيها المداوالت ممتنعة عن وستتابع األمانة . فقط، إذا طلب ذلك مديرو الشعب المعنية   

. الالزمدنى دورها اإلشرافي على الحد األ  ستقصر مع العلم بأنها ، الطلب  عندعند الضرورة أو 

نهم  ن الذين تعيِّمشرفي الوأنل شبكة منفصلة،  ـِّث الهيئات الوطنية يمث  رجى مالحظة أن ُمتباحَ  تو

سيقومون بمعاينات  على المنوال المباشر، بل  المداوالت فيهمن متابعة  لن يتمكنوا بالتالي األمانة 

 .يومية له

رآان   أإلى آل  النفوذ  لهم باالنتفاع به   المرخـَّص  لجميع المتسجِّلين في الُمتباَحث من       وسيتاح -٥

لمنتفعين  ألنه مخصَّص  بكلمة سر بعضها مما قد يكون من الضروري حمايته ، إال فيه  التباحث 

الخاصة باألفرقة      أرآان التباحث    الحماية بكلمة سر مقصورة حاليا على     مع العلم بأن(معيَّنين 

ي ف حماية  أن تشمل هذه ال؛ ويمكن أيضا   علميالتابعة للمجلس االستشاري ال    المؤقتة   العاملة  

إمكانية  الرغم من أن  على و). أخرى إذا طلب ذلك المنتفعون المعنيون     المستقبل أرآان تباحث    

النفوذ إليه    وأنباالنتفاع به  ص لهم  ـَّلمرخل إال لن تتاح إلى ُمتباَحث الهيئات الوطنية    النفوذ

متاحة     لا معلومات ال  مصنـَّفا وليس حساسا من      مهيأ لتداول ما ليس  شراف األمانة، فإنه     إل يخضع

 ال إفيه  ال يتداولوا ن  أ بهلى المنتفعين ع يشار  وبالتالي ،  دون غيرها من المعلومات   إتاحة عامة  

بالُمتباَحث لما يسري على سائر     ن و المنتفع يخضع  وباإلضافة إلى ذلك   . هذا النوع من المعلومات 

ام مرفق    أحك ها، وبما في   السرية  فيما يخص يود المعمول بها   القوسائل التواصل العامة من   

 . بهاااللتزام وينبغي لهم  ، "سياسة المنظمة فيما يتعلق بالسرية    "االتفاقية المتعلق بالسرية و    
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