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تحديا الثق والفاعلي
-3 -ٚائٜ – جامعغ الجٚ ستاٗ محاض،  محمد مختا د يد.د
:ملخص
ٙ علګ اعتبا1993  اتفاقيغ األسلحغ الكيميائيغ لعامٙيغ في طاٚاسغ نظام حمايغ املعلڤماػ السٖٙتعال ه٘ه ال
 ڣلها هميغ حاسمغ للتحقڄ الفعاڋ من،يغ هي ڣاحٖع من هږ الجڤانظ الت تضمنژها االتفاقيغٚڗ حمايغ الس
 تنفي٘ الًڈاماتها الحصڤڋ علګ ضماناػ قڤيغ للڤقايغ من فشاٙاف في طاٚ تحتاه الٖڣڋ األط.االمتثاڋ ألحكامها
املعلڤماػ الت تقٖمها لګ املنظمغ ڣالت يمكن ڗ تكڤڗ معلڤماػ ڣمعطياػ حساسغ تتعلڄ ب منها القڤمي ڣ
ٚ ڣب ڗ ه٘ه املعلڤماػ سڤف تكڤڗ محميغ بشكل صحيح من قبل منظمغ حظ،ع فيهاٙبقطاٵ األعماڋ ڣالتجا
ما لتنظيږ التعامل مٸ املعلڤماػٙ نش ػ املنظمغ نظاما صا،يغٚ من جل ضماڗ حمايغ الس.األسلحغ الكيميائيغ
اف لګ املنظمغ كماٚ فڤضعـ قڤاعٖ لتصنيڀ املعلڤماػ الت تقٖمها الٖڣڋ األط،يغ من قبل األمانغ الفنيغٚالس
.حٖدػ القڤاعٖ ڣاآللياػ ملعالجغ مختلڀ نڤاٵ االنژهاكاػ
 حمايغ- 1993  اتفاقيغ األسلحغ الكيميائيغ لعام-  األسلحغ الكيميائيغٚ منظمغ حظ: الكلما املفتاحي
.يغ – نظام التحقڄٚاملعلڤماػ الس
Abstract:
This study deals with the system of the protection of confidential
information under the 1993 Chemical Weapons Convention, given the fact
that the protection of confidentiality is one of the most important aspects
addressed by the Convention, and is critically important for effective
verification of compliance with its provisions. States Parties need to get
strong safeguards to prevent the disclosure of sensitive information relating
to national security, or to the business sector, and that this information will
be properly protected by the Organization for Prohibition of Chemical
Weapons (OPCW). In order to ensure the protection of confidential
information, the Organization has established a stringent system to govern
the handling of classified information by the Technical Secretariat, as well
as a set of rules and mechanisms to deal with different types of violations.
Keywords: The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
(OPCW) - 1993 Chemical Weapons Convention - Protection of Confidential
Information – Verification System on Compliance with the Convention.
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مقدم :
تعتبڇ اتفاقيغ األسلحغ الكيميائيغ لعام ( 1،1993شكڤٙڬ .ٝم )2012 .ڣڋ معاهٖع دڣليغ متعٖدع
األطٚاف تقض بحظ ٚفئغ كاملغ من سلحغ الٖما ٙالشامل ،ڣهي تمثل ب٘لڊ عنصٚا هاما من عناص ٚاإلطاٙ
القانڤني الحالي للحٖ من األسلحغ ڣ نٜٵ السالٍ في العالږ.
تتميڈ اتفاقيغ حظ ٚاألسلحغ الكيميائيغ ب نها ،ضافغ لګ حظٚها السالٍ الكيميائي حظٚا كامال،
ڣجٖػ نظام تحقڄ بالغ اإلحكام ڣالصٚامغ .ڣيشمل ه٘ا النظام ،التحقڄ من ڗ الٖڣڋ األطٚاف تحًڇم الًڈاماتها
في مجاڋ تٖميڇ مخٜڣنها من األسلحغ الكيميائيغ ڣالحيلڤلغ دڣڗ نتاجها ڣانتشاٙها ،فضال عن جٚا اػ الٚقابغ
الت تفٚضها علګ املڤاد الكيميائيغ السامغ املستعملغ في الصناعغ التجاٙيغ لضماڗ عٖم تحڤيلها ألغٚا ٩نتاه
السالٍ الكيميائي.
لٖڥ املناقشاػ التحضيڇيغ املتعلقغ ب جٚا اػ التحقڄ الت تتسږ بطابعها التٖخلي الڤاسٸٙ ،كٜ
املتفاڣضڤڗ اهتمامهږ من جل ڣضٸ لياػ خاصغ لحمايغ سٚيغ املعلڤماػ ڣاملعطياػ العسكٚيغ ڣالتجاٙيغ
ڣالصناعيغ .بٛٚػ بشكل خا ٥هميغ املحافظغ علګ ثقغ الٖڣڋ ڣالصناعغ الخاضعغ للٚقابغ في طا ٙالنظام
املنش ڣٗلڊ بتقلي ٨مخاط ٚتسٚب معلڤماػ من ش نڢ اإلضٚا ٙبمصالح الٖڣڋ ڣشٚكاػ الصناعغ الكيميائيغ في
املجاڋ األمن ڣ التكنڤلڤجي ڣ التجاٙڬ التناف. ٦
خالڋ القيام ب نشطغ التحقڄ الڤاٙدع في اتفاقيغ األسلحغ الكيميائيغ بما في ٗلڊ تقٖيږ البياناػ
ڣعملياػ التفتي ٤يمكن ڗ تتع ٩ٚسٚيغ املعلڤماػ للخط .ٚڣل٘لڊ تضمنـ اإلتفاقيغ جٚا اػ لضماڗ من
املعلڤماػ ڣلتشجيٸ الٖڣڋ األطٚاف علګ اتخاٗ اإلجٚا اػ الحمائيغ الالٛمغ ،بما يع ٜٛمسعګ تعٜي ٜااللًڈام
باالتفاقيغ.
تضمنـ اإلتفاقيغ نصڤصا عٖيٖع تتعلڄ بتنظيږ تٖاڣڋ ڣمعالجغ املعلڤماػ الحساسغ ڣحمايژها ،ف لګ
جانظ امللحڄ املتعلڄ بالسٚيغ ق ٙٚاملتفاڣضڤڗ حالغ مس لغ البن في التفاصيل املتعلقغ بالسٚيغ علګ م تمٚ
الٖڣڋ األطٚاف ،ال٘ڬ صٖ ٙبالفعل في دڣٙتڢ األڣلګ قٚاٙا يتضمن نصا ساسيا تحـ عنڤاڗ "سياسغ املنظمغ
2
املتعلقغ بالسٚيغ"( .عا.)2013 .ٍ ٧
يحتڤڬ ه٘ا القٚا ٙعلګ مجمڤعغ من املباد ڣالتڤجيهاػ امللٜمغ ألجهٜع املنظمغ ڣمنها األمانغ الفنيغ.
تحٖد ه٘ه الڤثيقغ (املشا ٙليها فيما يلي باسږ "السياسغ املتعلقغ بالسٚيغ") الٚكائ ٜڣالتڤجيهاػ السياسيغ الت
يتڤجظ علګ املنظمغ اتباعها فيما يتعلڄ بحمايغ الطابٸ السٚڬ للنشاطاػ املتصلغ بتطبيڄ االتفاقيغ ،ڣتصنيڀ
املعلڤماػ حسظ دٙجغ سٚيژها ڣمعالجژها ،ڣك٘ا اإلجٚا اػ الڤاجظ اتخاٗها في حالغ انژهاڅ السٚيغ ڣ االدعا
بانژهاكها.
لقٖ دٙكـ الٖڣڋ األعضا ب ڗ ڣجڤد سياسغ فيما يتعلڄ باملعلڤماػ السٚيغ مس لغ ساسيغ
بالنسبغ لعمل املنظمغ نظٚا لتٖابيڇ التحقڄ التٖخليغ الت تسژهٖف تعٜي ٜالثقغ في االلًڈام باالتفاقيغ ،مٸ احًڇام
االنشغاالػ املشٚڣعغ للٖڣڋ األطٚاف فيما يتعلڄ باحتماڋ فشا املعلڤماػ الحساسغ .فالتحقڄ ال٘ڬ يمكن
االطمئناڗ ليڢ يتطلظ التقبل من جانظ الٖڣڋ األطٚاف ڣمستڤڥ من التٖخل عنٖ القيام ب نشطغ التحقڄ.
ڣينبغي ڗ تقابل ضٚڣٙع الكشڀ عن املعلڤماػ املناسبغ إلثباػ الًڈام الٖڣڋ باالتفاقيغ ضٚڣٙع تقٖيږ ت كيٖاػ
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مطمئنغ لګ الٖڣڋ األطٚاف ب نڢ قٖ اتخ٘ػ التٖابيڇ املناسبغ ملنٸ الكشڀ عن املعلڤماػ الت ال تتصل باالتفاقيغ
ڣب ڗ ڬ معلڤماػ سٚيغ يكشڀ عنها ستتږ حمايژها علګ النحڤ املناسظ.
ڗ اإلتفاقيغ في تحٖيٖها لحقڤځ الٖڣڋ األطٚاف ڣالًڈاماتها حاڣلـ قامغ تڤاٛڗ بيڗ ه٘ا الكشڀ
الضٚڣٙڬ لتعٜي ٜالثقغ في االلًڈام باالتفاقيغ ڣمنٸ الكشڀ عن املعلڤماػ الت ال تتصل باالتفاقيغ من جل
حمايغ األمن القڤمي ڣحقڤځ امللكيغ ،ڣٗلڊ مٸ مٚاعاع االلًڈاماػ الٖستڤٙيغ.
مبادئ املنظم في حماي الس ي
تساڣ ٙالٖڣڋ األطٚاف ڣالصناعغ الكيميائيغ التجاٙيغ الخاصغ مخاڣف بش ڗ تع ٩ٚسٚيغ معلڤماتها،
لإلفشا نتيجغ ملتطلباػ الڤفا بالًڈاماػ اإلتفاقيغ الخاصغ بالبياناػ ڣالتفتي ٤ڣالٚصٖ باملڤقٸ .ڣتشمل
3
املعلڤماػ السٚيغ لألعماڋ سٚا ٙالتجاٙع ،معلڤماػ امللكيغ ،امللكيغ الفكٚيغ الصناعيغ ،ڣاملعٚفغ( .ياس.٥ ٚ
 )2014ڣتبڇ ٙه٘ه املخاڣف بما للسٚيغ من ثا ٙعلګ املنافسغ في مجاڋ نتاه املڤاد الكيميائيغ ڣالتجاٙع فيها .ڣمن
جل حمايغ تلڊ السٚيغ تتضمن املعاهٖع جٚا اػ لضماڗ من املعلڤماػ ڣلتشجيٸ الٖڣڋ األطٚاف علګ اتخاٗ
جٚا اػ حمائيغ مناسبغ.
ڗ جمٸ ڣاستقباڋ بع ٬املعلڤماػ السٚيغ يعٖ مٚا بالغ األهميغ من جل نجا ٛعمليغ التحقڄ،
ڣل٘لڊ تصبح فعاليغ الضماناػ املحيطغ بمعالجغ ه٘ه املعلڤماػ مٚا جڤهٚيا لإلبقا علګ مستڤڥ كاف من
الثقغ بيڗ األطٚاف املعنيغ لضماڗ حسن سيڇ العمل به٘ا النظام.
لضماڗ حمايغ املعلڤماػ السٚيغٙ ،سـ اإلتفاقيغ مبٖ ساسيا يقض ب ڗ تطلظ منظمغ حظٚ
األسلحغ الكيميائيغ قل قٖ ٙممكن من املعلڤماػ ڣالبياناػ الالٛمغ للقيام بمس ڣلياتها بفعاليغ 4.كما يتعيڗ
معالجغ املسائل املتعلقغ بالسٚيغ ڣك٘ا الطبيعغ التٖخليغ إلجٚا اػ التفتي ٤بعنايغ خاصغ ،بحين تسمح
جٚا اػ التفتي ٤بتحقيڄ هٖف املٚاقبغ املڤكلغ للمڤظفيڗ بطٚيقغ معقڤلغ ،ڬ ضٚڣٙع ڗ تجٚڥ نشطغ
التحقڄ باستبعاد ڬ تٖخل غيڇ ضٚڣٙڬ.
استجابغ لالنشغاالػ املشٚڣعغ للٖڣڋ املتفاڣضغ فيما يتعلڄ بحمايغ السٚيغ ،تږ تناڣڋ املس لغ في
مڤاضٸ مختلفغ من اإلتفاقيغ من خالڋ مجمڤعغ من اإلجٚا اػ ڣالتٖابيڇ الصاٙمغ .فبمڤجظ املٚفڄ املتعلڄ
بالسٚيغ يحڄ للبلٖ الخاضٸ للتحقڄ تعييڗ ممثليڗ عنڢ لحضڤ ٙعمليغ التحقڄ ثنا مختلڀ مٚاحل التفتي.٤
كما يكڤڗ املفتشڤڗ ملٜمڤڗ بضٚڣٙع احًڇام شٚ٭ حمايغ املعلڤماػ السٚيغ ثنا املفاڣضاػ حڤڋ نطاځ
النشا٭ التفتيش في املناطڄ املتفڄ عليها ،ڣك٘لڊ بالنسبغ الٍ تفاقاػ املٚافڄ الت تسژهٖف التحٖيٖ املسبڄ إلطاٙ
عملياػ تفتي ٤بع ٬املڤاقٸ .ڣيجظ علګ ه ال املفتشيڗ حص ٚتحقيقاتهږ علګ ما هڤ ضٚڣٙڬ فعال ب قل قٖٙ
ممكن من التٖخل ،ڣك٘ا تقيٖهږ الكامل باإلجٚا اػ املڤضڤعغ لحمايغ املنش ػ الحساسغ ڣملنٸ فشا
املعلڤماػ السٚيغ(Carlos Bresser-Pereira L. Jan-March 2008.p.p.47.71),.
تحديد الطابع الس

للمعلوما

تناڣلـ االتفاقيغ مفهڤم مصطلح "املعلڤماػ" بمعن ڣاسٸ ڣشامل ،بحين يشمل من بيڗ شيـا
خٚڥ ،الڤثائڄ املكتڤبغ ،ڣالعيناػ ،ڣالصڤ ٙالفڤتڤغٚافيغ ،ڣاملڤاد السمعيغ البصٚيغ ڣمڤاد الحڤاسيظ ،ڣك٘ا
5
يغ معاٙف مكتسبغ ڣ مبلغغ ب يغ ڣسيلغ اتصاڋ ڣ يغ ڣسيلـغ حسيغ(Jensen N., Wantchekon L. .p.p.816.841) .
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 2004كما ينطبڄ مصطلح املعلڤماػ علګ ڬ معلڤماػ ڣ بياناػ يمكن ألڬ فٚد ڣ للمنظمغ ،بما في ٗلڊ
مڤظفڤها ڣمعٖاتها الحصڤڋ عليها ڣ اشتقاقها ڣ االحتفاٱ بها لٖڥ تنفي٘ اإلتفاقيغ .يظه ٚمصطلح "البياناػ"
في سياقاػ مختلفغ في اإلتفاقيغ .ڣبڤجڢ خا ٥ف ڗ مصطلح البياناػ ينطڤڬ عل املعلڤماػ املقٖمغ في هيكل ڣ
شكل معيڗ ،مثل املعلڤماػ الت يتضمنها عالڗ ڣطن  .علګ نڢ ال يڤجٖ ،عنٖ تفسيڇ الن ٨من ڣجهغ نظٚ
السٚيغ ،تمييڈ كبيڇ بيڗ "املعلڤماػ" ڣ"البياناػ".
تعتبڇ املعلڤمغ سٚيغ ،بمڤجظ اإلتفاقيغٗ ،ا ڣصفـ ك٘لڊ من قبل الٖڣلغ الت تصٖ ٙعنها .ڣعليڢ،
ف ڗ ڬ معلڤمغ تٚد لګ املنظمغ من دڣلغ ما حڤڋ نشاطاػ دڣلغ خٚڥ تشًڇ٭ ڣصفا ثنائيا حت تحمل املعلڤمغ
املعنيغ ه٘ه الصفغ .ڣخاٙه ه٘ا النطاځ ،يمكن اعتبا ٙمعلڤمغ ما سٚيغ ٗا اٙت ڥ املٖي ٚالعام للمنظمغ ڗ من
املعقڤڋ تڤقٸ ڗ يتسبظ فشا ها بغيڇ تٚخي ٨في اإلضٚا ٙبالٖڣلغ ڣ بامل سسغ التجاٙيغ الت تشيڇ ه٘ه
املعلڤماػ ليها ،ڣ في اإلخالڋ ب لياػ تنفي٘ ه٘ه االتفاقيغ.
يتږ تحٖيٖ حساسيغ عنص ٚمن املعلڤماػ من خالڋ مٚاعاع عڤامل منها دٙجغ الض ٙٚالضمن ال٘ڬ
قٖ يسببڢ الكشڀ عنها لٖڣلغ طٚف ڣ ڬ هيئغ تابعغ لها ،ڣ لالتفاقيغ ڣ للمنظمغ .ڣعلګ ه٘ا األسا ٝتصنڀ
كل املعلڤماػ الت تنتجها املنظمغ ڣعناصٚها املكڤنغ ،ڣ الت تحصل عليها ،بحسظ ثالف فئاػ محٖدع مطابقغ
لٖٙجغ حساسيغ املعلڤماػ السٚيغ املتٖٙجغ من قلها حساسيغ لګ كٌڇها حساسيغ.
 -فئ التصني

"مقيدة طبقا لتصني

املنظم " (:(OPCW RESTRICTED

تشمل املعلڤماػ الت يض ٚاإلفشا عنها بٖڣڗ تٚخي ٨بفعاليـغ االتفاقيغ ڣمصٖاقيژها ،ڣ بمصالح
دڣلغ طٚف ڣ هيئغ تجاٙيغ ڣ حكڤميغ ڣ مڤاطن من ٙعايا دڣلغ طٚف .ڣمثاڋ املعلڤماػ الت تنتم لګ ه٘ه الفئغ
التقاٙي ٚاألڣليغ ڣالسنڤيغ ڣاإلعالناػ الت تقٖمها الٖڣڋ األطٚاف ڣفقا ألحكام السياسغ املتعلقغ بالسٚيغ ڣڣفقا
ملٚفڄ السٚيغ ،حيثما تعتبڇ الٖڣڋ األطـٚاف مصٖ ٙه٘ه املعلڤماػ نها تكت ٦ه٘ا املستڤڥ من الحساسيغ؛
ڣك٘لڊ التقاٙي ٚالعامغ حڤڋ نتائٌ نشطغ التحقڄ ،ڣ املعلڤماػ املقٖمغ لكل الٖڣڋ األطٚاف ڣفقا ألحكام
اإلتفاقيغ األخٚڥ.
ب -فئ التصني

"محمي طبقا لتصني

املنظم "(:)OPCW PROTECTED

تشمل املعلڤماػ الت قٖ ي دڬ الكشڀ عنها بٖڣڗ تٚخي ٨ڣت دڬ لګ لحاځ "ض ٙٚهام" بفعاليغ
اإلتفاقيغ ڣمصٖاقيژها ڣبمصالح ڬ دڣلغ طٚف ڣ هيئغ تجاٙيغ ،مثل التقاٙي ٚاألڣليغ ڣالسنڤيغ ڣاإلعالناػ الت
تعٖها الٖڣڋ األطٚاف ،ڣاملعلڤماػ التكنڤلڤجيغ غيڇ املنشڤٙع حڤڋ عملياػ اإلنتاه ڣمٚافقڢ؛ التقٚي ٚاألڣلي
التفصيلي حڤڋ عمليغ التحقڄ معلڤماػ عامغ ڣ قل حساسيغ متصلغ بالصفقاػ التجاٙيغ ،ڣعڤامل تكلفغ
العملياػ الصناعيغ ڣاإلنتاه؛ البياناػ ڣاملعلڤماػ املتعلقغ بجٖڣڋ تفتيشاػ األمانغ ڣ هٖاف تفتي ٤مٚفڄ معيڗ
ڣما لګ ٗلڊ.
ه -فئ التصني

"شديد الحماي "):(OPCW HIGHLY PROTECTED

هي الفئغ الت يلحڄ الكشڀ عنها بٖڣڗ تٚخي" ٨ضٙٚا فادحا" السيما من ڣجهغ نظ ٚاألمن القڤمي ڣ
السٚيغ التجاٙيغ بمصالح دڣلغ طٚف ڣ هيئغ حكڤميغ ڣ تجاٙيغ ڣ مڤاطن من ٙعايا دڣلغ طٚف.
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من شكاڋ املعلڤماػ املصنفغ تحـ فئغ شٖيٖ الحمايغ املعلڤماػ السٚيغ الشٖيٖع الحساسيغ
املقٖمغ من قبل دڣلغ طٚف؛ التقاٙي ٚاألڣليغ ڣالسنڤيغ ڣاإلعالناػ الت تقٖمها الٖڣڋ األطٚاف حيثما تعتبڇ مصٖٙ
ه٘ه املعلڤماػ نها تكت ٦ه٘ا املستڤڥ من الحساسيغ؛ العيناػ امل خڤٗع من مڤاقٸ التفتي ٤ڣالعيناػ املٚجعغ
من املختبڇاػ املعينغ للغ ،٩ٚڣنتائٌ تحليل العيناػ لګ غيڇ ٗلڊ من مثل ه٘ه املعلڤماػ(Lam R., Wantchekon .
)L. 2002.p.p.316.361

يتحمل املٖي ٚالعام املس ڣليغ األڣلګ في حمايغ املعلڤماػ السٚيغ ،حين يتڤجظ عليڢ ڣضٸ نظام
لتٖاڣڋ املعلڤماػ السٚيغ داخل األمانغ ڣفقا للمباد التڤجيهيغ الڤاٙدع في االتفاقيغ بما في ٗلڊ املٚفڄ املتعلڄ
بالسٚيغ ڣسياسغ السٚيغ .ڣيكڤڗ املٖي ٚالعام مسئڤال عن اإلشٚاف علګ مٖڥ االلًڈام بنظام السٚيغ داخل
األمانغ ،ڣعليڢ ڗ يقٖم تقٚيٚا سنڤيا عن تنفي٘ ه٘ا النظام.
يتږ صٖا ٙاملعلڤماػ السٚيغ من األمانغ الفنيغ في اتجاه األجهٜع السياسيغ للمنظمغ ڣ في اتجاه
الٖڣڋ األعضا  .ڣقٖ كٖ قٚا ٙامل تم ٚاملتعلڄ بسياسغ السٚيغ علګ ڗ صٖا ٙاملعلڤماػ السٚيغ من األمانغ الفنيغ
لګ امل تم ٚڣ لګ املجل ٠التنفي٘ڬ يتږ ڣفقا لـ" املباد العامغ" الت تحكږ صٖا ٙاملعلڤماػ السٚيغ .ال ڗ القٚاٙ
امل٘كڤ ٙلږ يڤ ح بشكل كاف مفهڤم عباٙع "املباد العامغ" .ڣنٚڥ ب ڗ ه٘ه العباٙع تتضمن علګ األقل املبٖ ين
األساسييڗ الل٘ين ينظماڗ شٚڣ٭ اإلطالٵ املقٙٚع في سياسغ السٚيغ ڣهما ،من جهغ ضٚڣٙع تنظيږ اإلطالٵ علګ
املعلڤماػ السٚيغ ڣفقا لتصنيفها ،ڣمن جهغ ثانيغ ڗ يكڤڗ تڤٛيٸ ه٘ه املعلڤماػ داخل املنظمغ مقصڤٙا
بصڤٙع صاٙمغ علګ "من يلٜمهږ العلږ بها".
يًڇتظ علګ ه٘ه املباد األساسيغ ،ڣال ڗ مستڤڥ حساسيغ املعلڤماػ السٚيغ هڤ ال٘ڬ يحكږ
اإلجٚا اػ الت تتاٍ بها املعلڤماػ ملن يتلقڤنها ڣالڤسائل املستخٖمغ لحمايژها .ڣيًڇتظ عليها ثانيا ضٚڣٙع ڗ يتږ
تحٖيٖ من يٚخ ٨لهږ بتلقي املعلڤماػ السٚيغ ڣفقا ملا يثبـ من حاجژهږ ليها تتصل ب غٚا ٩االتفاقيغ.
مس ولي األمان الفني في حماي املعلوما الس ي
يستمٖ الٖڣ ٙاألساس لألمانغ الفنيغ فيما يتعلڄ بالسٚيغ من مس ڣليغ املنظمغ ڣمس ڣليغ املٖيٚ
العام .فعنٖ التنفي٘ العملي لالتفاقيغ يكڤڗ تحٖيٖ مس ڣلياػ مڤظفي األمانغ في الحفاٱ علګ السٚيغ ڣالنهڤ٩
به٘ه املس ڣلياػ ڣٙصٖ النهڤ ٩بها مڤٙا بالغغ األهميغ .تتطلظ املنظمغ الحٖ األدنى من املعلڤماػ الالٛمغ
للقيام بمس ڣلياتها .ڣيعتبڇ املٖي ٚالعام للمنظمغ املسئڤڋ األڣڋ عن حمايغ املعلڤماػ السٚيغ ڣ ٙسا نظام صاٙم
لتلڊ الحمايغ .يتحمل مڤظفڤ األمانغ الًڈاماػ خاصغ خالڋ اشًڇاكهږ في نشطغ التحقڄ ملا يتيحڢ لهږ ٗلڊ من
مكانيغ االطالٵ علګ املعلڤماػ السٚيغ ،سڤا كانـ مٖنيغ ڣ عسكٚيغ ،بما في ٗلڊ املعلڤماػ الت تكشڀ عنها
الٖڣلغ الطٚف عمال بالًڈاماتها بمڤجظ اإلتفاقيغ ،فيما يتعلڄ بالتشاڣ ٙڣالتعاڣڗ 6،ڣك٘لڊ املعلڤماػ الحساسغ
الت ال تتصل ب غٚا ٩اإلتفاقيغ في حالغ الكشڀ عن ه٘ه املعلڤماػ الحساسغ.
تصظ املعلڤماػ السٚيغ علګ الخصڤ ٥لٖڥ األمانغ الفنيغ .ڣيمكن ڗ يكڤڗ مصٖ ٙاملعلڤماػ
اإلعالناػ الت تقٖمها الٖڣڋ األطٚاف بمڤجظ متطلباػ التحقڄ في االتفاقيغ .يمكن ڗ تكڤڗ ه٘ه املعلڤماػ
نتيجغ لعمليغ تفتي ٤مڤقعي السيما ما تتضمنڢ التقاٙي ٚالخاصغ بعمليغ التفتي .٤خيڇا يمكن ڗ تٚفٸ لعلږ
األمانغ من قبل دڣلغ عضڤ في طا ٙجٚا تڤضيحي ڣ بمناسبغ انطالځ عمليغ تفتي ٤بالتحٖڬ.
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تعتبڇ املصاد ٙامل٘كڤٙع هږ املصاد ٙالخاٙجيغ للمعلڤماػ السٚيغ .ڣانطالقا منها تقڤم املصالح
الٖاخليغ لألمانغ الفنيغ بٖڣٙها بتڤليٖ معلڤماػ سٚيغ السيما في طا ٙنشاطاتها في التحليل ڣالتقييږ التقن
للمعطياػ ڣالبياناػ املحصل عليها في طا ٙجٚا اػ الٚقابغ.
تختلڀ شٚڣ٭ الًڇتيظ ڣالتخٜين ڣك٘ا كل معاييڇ الحمايغ املتعلقغ به٘ه املعلڤماػ من ناحيغ دٙجغ
الحساسيغ تبعا للفئغ الت تنتم ليها .ڣينطبڄ األم ٚنفسڢ علګ طٚيقغ الڤصڤڋ ليها داخل األمانغ .تضاف
املتطلباػ الخاصغ بكل فئغ لګ االلًڈاماػ العامغ املسبقغ الت تنطبڄ علګ كل املڤظفيڗ.
تسه ٚاألمانغ الفنيغ للمنظمغ علګ تخٜين املعلڤماػ ٗاػ الصلغ باالتفاقيغ تخٜينا منا .ڣيكڤڗ هناڅ
تحكما صاٙما في الڤصڤڋ للمعلڤماػ ڣمعالجژها من قبل مڤظفي منظمغ حظ ٚاألسلحغ الكيميائيغRoss M.L) .
 2004.p.p224.249.),ڣتقڤم األمانغ الفنيغ بڤضٸ جٚا اػ الحفٴ بامللفاػ ڣالتڤٛيٸ ڣحفٴ ال جالػ
قصٖ ٙصٖ حٚكغ الڤصڤڋ للمعلڤماػ .ڣيمكن ن خ صڤ ٙمن املعلڤماػ السٚيغ فقٰ تحـ شٚاف مڤظڀ خٚ
ڣيجظ ڗ يٚخ ٨بڢ عضڤ مسئڤڋ بهيئغ املڤظفيڗ .ڣيجظ ڗ يتږ معالجغ ڣاالحتفاٱ باملعلڤماػ بطٚيقغ تمنٸ
تحٖيٖ املنش ع الت تتعلڄ بها املعلڤماػ .ڣبالنسبغ لكل مڤقٸ في األمانغ الفنيغ يحٖد ڣصڀ ٙسم حٚيغ الڤصڤڋ
الضٚڣٙڬ للمعلڤماػ السٚيغ.
يكڤڗ املڤظفڤڗ املطلعڤڗ علګ املعلڤماػ السٚيغ ملٜمڤڗ بالكتماڗ التام ،فال يحڄ لهږ صٖا ٙڬ
معلڤماػ سٚيغ ألڬ خ ٨غيڇ مخڤڋ حت بعٖ انژها مهامهږ .ڣبه٘ا الصٖد تجٖ ٙاإلشاٙع لګ ڗ كل مڤظڀ
ملٜم بالٖخڤڋ مٸ األمانغ الفنيغ في اتفاځ فٚدڬ لحمايغ السٚيغ خالڋ كل فًڇع تڤظيفڢ ڣخالڋ الخم ٠سنڤاػ
التاليغ بعٖ انژها عملڢ(Ross M. L. 2009).
أ-

مبدأ الحاج ل املع ف :

يتږ حفٴ ڣت ميڗ املعلڤماػ السٚيغ في منظمغ حظ ٚاألسلحغ الكيميائيغ ڣ لٖڥ الٖڣڋ األطٚاف بطٚيقغ
تمنٸ التعٚف علګ املنش ع الت تتعلڄ بها املعلڤماػ  (Ross M. L. 2012),ڣتكڤڗ هناڅ ٙقابغ مشٖدع علګ حٚيغ
الڤصڤڋ لګ تلڊ املعلڤماػ ڣمعالجژها من طٚف مڤظفي املنظمغ .ڣل٘لڊ ال يٚخ ٨االطالٵ علګ املعلڤماػ السٚيغ
ملڤظڀ في األمانغ ال ٗا ثبـ ضٚڣٙع ه٘ا االطالٵ إلنجا ٛنشاطاتڢ العمليغ ڣطبقا ملبٖ "الحاجغ لګ املعٚفغ".
يحكږ ه٘ا املبٖ تحٖيٖ نطاځ اإلطالٵ علګ املعلڤماػ ڣتحٖيٖ من يتلقڤنها .فلي ٠في املنظمغ حڄ مطلڄ في تلقي
املعلڤماػ السٚيغ ٗ .لي ٠من حڄ ڬ مڤظڀ في األمانغ ڣ ڬ عضڤ في ڬ جها ٛمن جهٜع املنظمغ حڄ
بمقتض مٚكٜه ڣ ٙتبتڢ ڣحٖهما في االطالٵ علګ ڬ بنٖ من بنڤد املعلڤماػ السٚيغ باملنظمغ.
في األحڤاڋ العاديغ يمنح حڄ االطالٵ علګ املعلڤماػ السٚيغ طبقا لظٚڣف كل حالغ علګ حٖع ڣفقا ملا
يتق ٙٚمن ڣجڤد حاجغ ڣظيفيغ لګ املعٚفغ .ثمغ ضٚڣٙع غيڇ مشٚڣطغ الطالٵ الٖڣڋ األطٚاف علګ بع ٬املعلڤماػ
املعينغ ك ڗ تڤف ٚاألمانغ الفنيغ بصڤٙع ٙڣتينيغ للٖڣڋ األطٚاف ما تطلبڢ من بياناػ تتعلڄ باإلعالناػ األڣليغ
ڣالسنڤيغ املقٖمغ من الٖڣڋ األطٚاف(Smith B. 2014), .ينظ ٚلګ ه٘ه الضٚڣٙع ڣما يتصل بها من حكام علګ
نها تنش ئ حاجغ ال شڊ فيها لګ املعٚفغ بالنسبغ لكل دڣلغ من الٖڣڋ للت كٖ من استمٚا ٙامتثاڋ الٖڣڋ األطٚاف
األخٚڥ لالتفاقيغ.
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ال يٚخ ٨ملڤظفي منظمغ حظ ٚاألسلحغ الكيميائيغ باالطالٵ علګ معلڤماػ سٚيغ تتعلڄ بنشاطاػ
تتږ داخل ٙاض دڣلغ طٚف ڣ ڬ مكاڗ مڤضڤٵ تحـ ڣاليژها ڣ سلطژها ال بعٖ ٙساڋ شعا ٙب٘لڊ الًڇخي٨
لګ الٖڣلغ املعنيغ ثالثيڗ يڤما علګ األقل قبل منح الًڇخي ٨للمڤظڀ (Freedom House. 2016), .ڣ يكڤڗ
املڤظفڤڗ املطلعڤڗ علګ املعلڤماػ السٚيغ ملٜمڤڗ بالكتماڗ التام ،فال يحڄ لهږ صٖا ٙڬ معلڤماػ سٚيغ ألڬ
خ ٨غيڇ مخڤڋ حت بعٖ انژها مهامهږ .ڣ به٘ا الصٖد بجٖ ٙالت٘كيڇ ب ڗ كل مڤظڀ ملٜم بالٖخڤڋ مٸ األمانغ
الفنيغ في اتفاځ فٚدڬ لحمايغ السٚيغ خالڋ كل فًڇع تڤظيفڢ ،ڣيكڤڗ ملٜما ك٘لڊ بعٖم فشا ڬ معلڤماػ
خالڋ الخم ٠سنڤاػ التاليغ بعٖ انژها عملڢ(The Economist Intelligence Unit .2016).
بالنسبغ إلتاحغ املعلڤماػ السٚيغ من األمانغ الفنيغ لګ الجهاٛين اآلخٚين للمنظمغ ،نالحٴ ڗ ثمغ
تناقضا في حكام ه٘ا الج . ٜفه تقض من جهغ ب ڗ األمانغ الفنيغ ڣمٖيٚها العام مس ڣليڗ عن حمايغ
املعلڤماػ السٚيغ ،في حيڗ نجٖ ڗ البنيغ الهيكليغ للمنظمغ ڣضعـ األمانغ الفنيغ ،ڣعلګ ٙسها املٖي ٚالعام ،في
ڣضعيغ الجها ٛالخاضٸ للم تم ٚڣاملجل ٠التنفي٘ڬ املخڤليڗ قانڤنا بالحصڤڋ علګ املعلڤماػ السٚيغ الضٚڣٙيغ
لعملها.
ڗ تقييٖ الحصڤڋ علګ بع ٬املعلڤماػ به٘ا الشكل يمكن ڗ ي ث ٚعلګ فعاليغ نشا٭ املجل٠
ڣامل تم ٚعنٖما يتعلڄ األم ٚمثال بحصڤلهما علګ معلڤماػ ضٚڣٙيغ ملعالجغ ڣضعياػ معينغ .ڣفي حالغ التناٛٵ به٘ا
الخصڤ ،٥علګ األمانغ الفنيغ ڗ تتصٚف بمٚڣنغ ڣدبلڤماسيغ في تعاملها مٸ الجها ٛاملعن إليجاد حل ڣسٰ.
نتيجغ ل٘لڊ ف ڗ الطابٸ السٚڬ للمعلڤماػ يصبح مٚا نسبيا لګ حٖ ما ،بالنظ ٚلګ ڗ املعلڤماػ
الت تٜڣد بها األمانغ امل تم ٚڣ املجل ٠تفقٖ صفژها السٚيغ ب تاحغ االطالٵ عليها لګ الٖڣڋ األطٚاف ڣ لګ عضا
املجل ٠التنفي٘ڬ.
علګ الٚغږ من ڗ السياسغ املتعلقغ بالسٚيغ ال تعال ه٘ا الڤضٸ ال نڢ عمليا يفًڇ ٩ب ڗ الٖڣڋ
األطٚاف بقٖ ٙما هي ملٜمغ باملحافظغ علګ سٚيغ املعلڤماػ الت تتلقاها بڤاسطغ القنڤاػ الٚسميغ ف نها تكڤڗ
ملٜمغ ك٘لڊ باملحافظغ علګ سٚيغ املعلڤماػ الت تطلٸ عليها في طا ٙامل تم ٚڣ املجل ٠التنفي٘ڬ .تقٖم الٖڣلغ
الطٚف ،عنٖ الطلظ ،تفاصيل عن تٖاڣڋ املعلڤماػ الت تٜڣدها بها املنظمغ .ڣمن ثږ ف ڗ الٖڣڋ األطٚاف
مس ڣلغ عن ڬ فشا ألڬ معلڤماػ سٚيغ تٜڣدها بها املنظمغ.
بنا علګ ما سبڄ ،ڣفي تقييږ مٖڥ فعاليغ نظام حمايغ السٚيغ ،يمكن القڤڋ ب نڢ انطالقا من فٚضيغ
ڗ الٖڣڋ األعضا املتلقيغ ملعلڤماػ سٚيغ تتصٚف بحسن نيغ في تنفي٘ الًڈاماتها ،ف ڗ ليغ حمايغ السٚيغ تبٖڣ
كافيغ بالنسبغ للمعلڤماػ السٚيغ ٗاػ الطباٵ التجاٙڬ ڣ التناف ، ٦ال ڗ األم ٚلي ٠ك٘لڊ ٗا كانـ ه٘ه
املعلڤماػ تكت ٦طابعا سياسيا ڣ ٗاػ عالقغ باألمن القڤمي للٖڣڋ ،ففي ه٘ه الحالغ تصبح تلڊ املعلڤماػ
تلقائيا في متناڣڋ جميٸ ممثلي الٖڣڋ في امل تم ٚڣ املجل ٠التنفي٘ڬ ،ڣلي ٠ثمغ من حل له٘ه اإلشكاليغ.
تداول املعلوما الس ي خا املنظم والدول األعضاء
قٖ تڤجٖ حاالػ يتعيڗ فيها صٖا ٙاملعلڤماػ خاٙه املنظمغ علګ نحڤ ال يمثل صٖاٙا عاما كامال .فقٖ
يلٜم تڤٛيٸ املعلڤماػ السٚيغ للمنظمغ علګ كياناػ ڣ فٚاد معينيڗ مٚخ ٨لهږ يڤجٖڣڗ خاٙه األمانغ ڣلكنهږ
مكملڤڗ لها في تنفي٘ ڣظائڀ معينغ محٖدع في االتفاقيغ .فيمكن لبع ٬الهيئاػ ڣ األفٚاد العاملغ خاٙه األمانغ

املجل الجزائ ي لألمن والتنمي

العدد العاش ( )10جانفي 2017

135

" نظام حماي الس ي في اتفاقي حظ األسلح "

د .محمد مختا د يد

الفنيغ ،ڣلكنها مٚتبطغ بنشاطاتها -مثال مخاب ٚالتحليل ڣ مكاتظ الٖٙاساػ ،-اإلطالٵ علګ معلڤماػ سٚيغ .في ه٘ه
الحالغ يطبڄ النظام الخا ٥بمڤظفي األمانغ الفنيغ .يمكن ڗ يتضمن ٗلڊ صٖا ٙاملعلڤماػ ملنظمغ دڣليغ ڣ
هيئغ حكڤميغ لالستخٖام الٚسم فقٰ ڣمٸ مٚاعاع شٚڣ٭ معينغ .ڣل٘لڊ علګ املٖي ٚالعام ڗ يضٸ نظاما
صاٙما لتنظيږ ه٘ا اإلطالٵ ،كما ڗ عليڢ ڗ يتحمل املس ڣليغ األڣلګ بالنسبغ ألڬ طالٵ يڤافڄ عليڢ ڣفقا له٘ا
النظام .ڣال يتږ ٗلڊ ال بعٖ ڗ يثبـ بڤضڤٍ ڗ لٖڥ املتلقي املقًڇٍ حاجغ ڣظيفيغ لګ املعٚفغ.
يمكن ڗ ينطبڄ ه٘ا اإلصٖا ٙاملحٖڣد علګ املعلڤماػ السٚيغ الت تحمل تصنيفا من تصنيفاػ
املنظمغ ڣ املعلڤماػ الت ٙفعـ عنها صفغ السٚيغ ،ڣ املعلڤماػ الت لږ تصنڀ كمعلڤماػ سٚيغ .ڣال يجڤٛ
صٖا ٙاملعلڤماػ السٚيغ الت تحمل تصنيفا من تصنيفاػ املنظمغ ال ٗا ت كٖ املٖي ٚالعام من مكانيغ تڤفيڇ
الحمايغ ڣالٚقابغ الكافيتيڗ في املنظمغ ڣ الهيئغ الت تتلقى ه٘ه املعلڤماػ 7.فقٖ يبڇم املٖي ٚالعام مٸ املنظماػ
ڣالهيئاػ الت يحتمل تلقيها للمعلڤماػ اتفاقا ڣ تٚتيباػ متفڄ عليها بش ڗ تٖاڣڋ ڣحمايغ املعلڤماػ السٚيغ،
ڣيت ږ صٖا ٙاملعلڤماػ السٚيغ خاٙه املنظمغ مٸ مٚاعاع مبٖ الحاجغ لګ املعٚفغ ڣبنا علګ قٚا ٙمن امل تم ٚڣ من
املجل ٠التنفي٘ڬ(World Bank .2015).
ال يتږ صٖا ٙاملعلڤماػ السٚيغ خاٙه املنظمغ ال ڣفقا ملبٖ "الحاجغ لګ املعٚفغ" ،ڬ ڗ تكڤڗ
الجهغ املتلقيغ املقصڤدع لٖيها حاجغ ڣا حغ لګ معٚفغ املعلڤمغ السٚيغ ڣفقا لٖڣ ٙه٘ه الجهغ في تنفي٘
اإلتفاقيغ .ڣعنٖما تظه ٚحاجغ ڣا حغ لګ صٖا ٙمعلڤماػ سٚيغ ،يقڤم املٖي ٚالعام ب عٖاد مشٚڣٵ اقًڇاٍ
باإلصٖا ٙتږ التشاڣ ٙبش نڢ ڣاستعٚاضڢ من جانظ األطٚاف املعنيغ .ڣيتعيڗ لٖڥ صياغغ قٚا ٙاإلصٖا ٙاملقًڇٍ ڗ
تبحن بحثا كامال عڤامل تقٚي ٚالسٚيغ ڣتصنيڀ ه٘ه املعلڤماػ .ڣيتعيڗ عنٖ الضٚڣٙع تجهيـ ٜاملعلڤماػ املقتـٍٚ
صٖاٙها في شكاڋ قل حساسيغ بحين يتجنظ فشا ڬ معلڤماػ سٚيغ ال تتصل بالغ ٩ٚمن اإلصٖا.ٙ
يمكن للمٖي ٚالعام ،لٖعږ عٖاد اقًڇاٍ اإلصٖا ،ٙڗ يقًڇٍ شٚڣطا ڣ قيڤدا معينغ علګ نطاځ ه٘ا
اإلصٖا ٙلضماڗ تٚكيڈ اإلصٖا ٙعلګ غٚضڢ املحٖد املتصل بتنفي٘ االتفاقيغ ،ك ڗ يكڤڗ اإلصٖا ٙعلګ ساٝ
م قـ فقٰ لالستعماڋ خالڋ اجتماٵ ڣ فًڇع تشاڣ ،ٙڣ ڗ يخضٸ اإلصٖا ٙلګ ضڤابٰ محٖدع علګ بع٬
األجٜا الحساسغ من املعلڤماػ السٚيغ ك ڗ يطلظ عٖامها ڣ عادتها بعٖ فًڇع معينغ .ڣ ٗا كانـ املعلڤماػ
السٚيغ قٖ تږ الحصڤڋ عليها من دڣلغ من الٖڣڋ األطٚاف ڣ تتعلڄ ب حٖڥ ه٘ه الٖڣڋ ،يتعيڗ علګ املٖي ٚالعام
ڗ يحصل علګ مڤافقغ كتابيغ من تلڊ الٖڣلغ الطٚف علګ اإلصٖا ٙاملقًڇٍ .ڣفي جميٸ الحاالػ ال يمكن ألڬ دڣلغ
من الٖڣڋ ألطٚاف ڗ تستخٖم جظ ه٘ه املڤافقـغ لتجنظ الڤفـا بالًڈاماتها بمقتض االتفاقيـغ.
يالحٴ ب ڗ ه٘ه الصياغغ الغامضغ تهٖف لګ تغطيغ كبڇ قٖ ٙممكن من الحاالػ املحتملغ مٸ تڤفيڇ
القٖ ٙالالٛم من املٚڣنغ له٘ا الغ .٩ٚڣطاملا ڗ قانڤڗ املنظمغ يخڤڋ حٖ جهٜتها السياسيغ ٙفٸ قضايا ڣ
مسائل مام منظماػ دڣليغ خٚڥ ،ف نڢ ال يمكن ألڬ دڣلغ ٙف ٬تقٖيږ املعلڤماػ السٚيغ املتعلقغ بها ألڗ ٗلڊ
ي دڬ لګ فٚاٹ القضيغ املٚفڤعغ من محتڤاها .ڗ الٖڣڋ بمصادقژها علګ االتفاقيغ تلًڈم باحًڇام سلطاػ ڣمهام
املنظمغ .ڣال ي دڬ حڄ الٖڣلغ املعنيغ في ٙف ٬اإلصٖا ٙمن الناحيغ العمليغ سڤڥ لګ تاحغ الفٚصغ للمٖيٚ
العام لتعٖيل اقًڇاٍ ٗلڊ اإلصٖا ٙبما يتما ٧مٸ مصالح تلڊ الٖڣلغ .ڣ ٗا صٚػ الٖڣلغ علګ الٚف ٬بصفغ
تعنتيڢ ف ڗ املٖي ٚالعام يع ٩ٚمٸ ٗلڊ املقًڇٍ علګ امل تم ٚڣ املجل ٠التنفي٘ڬ.

املجل الجزائ ي لألمن والتنمي

العدد العاش ( )10جانفي 2017

136

" نظام حماي الس ي في اتفاقي حظ األسلح "

د .محمد مختا د يد

يتضح ب ڗ النظام ال٘ڬ ڣضعڢ كل من املٚفڄ املتعلڄ بالسٚيغ ڣالسياسغ املتعلقغ بالسٚيغ جا
متضمنا متطلباػ صاٙمغ ڣدقيقغ بش ڗ الحصڤڋ علګ املعلڤماػ السٚيغ ڣالتعامل مٸ صٖاٙها .ڣتشمل ه٘ه
املتطلباػ الًڈاماػ فٚديغ تقٸ علګ عاتڄ كافغ مڤظفي املنظمغ ال٘ين ي دڬ خاللهږ بالًڈاماتهږ في ه٘ا السياځ
لګ اإلضٚا ٙبنظام حمايغ املعلڤماػ السٚيغ ڣتعٚيضڢ للخط .ٚڣمن تږ تبڇ ٛاألهميغ الجڤهٚيغ للطٚيقغ الت تتږ
بها معالجغ اإلخالڋ به٘ه الڤاجباػ ڣ االدعا باإلخالڋ بها.
انتها الس ي واإلدعاء بانتهاكها
يمكن ڗ يكڤڗ اإلخالڋ بااللًڈاماػ املتعلقغ بحمايغ املعلڤماػ السٚيغ ڣاقعا في حالغ عٖم االمتثاڋ
لإلجٚا اػ املحٖدع لتٖاڣڋ املعلڤماػ السٚيغ ڣحمايژها ڣ صٖاٙها ڣتڤٛيعها بما ي دڬ لګ خط ٚڣا ح لحٖڣف
اإلفشا غيڇ املٚخ ٨بڢ ،سڤا مٸ حٖڣف اإلفشا فعال ڣ عٖم حٖڣثڢ( World Bank 2015),8.
حٖدػ االتفاقيغ ليتيڗ ملعالجغ مختلڀ نڤاٵ االنژهاكاػ .فمن جهغ يملڊ املٖي ٚالعام سلطغ جٚا
تحقيڄ في حالغ ڣجڤد شڊ باالنژهاڅ ڬ ٗا تڤفٚػ في ٙيڢ " دلغ كافيغ" علګ ڗ االلًڈاماػ املتعلقغ بحمايغ
املعلڤماػ السٚيغ قٖ انژهكـ .ڣيشٚٵ املٖي ٚالعام فڤٙا في جٚا تحقيڄ يضا ٗا تقٖمـ دڣلغ طٚف بادعا
بڤقڤٵ انژهاڅ السٚيغ .ما اآلليغ الثانيغ املخڤلغ معالجغ انژهاڅ السٚيغ فه لجنغ تسڤيغ املناٛعاػ املتعلقغ
.
بالسٚيغ
سلطا املدي العام في التحقي بشأن الس ي
يتمتٸ املٖي ٚالعام بسلطاػ محٖدع ڣفقا لسياسغ املنظمغ املتعلقغ بالسٚيغ .فيشٚٵ دڣڗ بطا في
جٚا تحقيڄ سڤا فيما يتعلڄ باالنژهاڅ من جانظ مڤظفي األمانغ ڣ خ ٨ڣ كياڗ خ ٚمٚخ ٨لڢ خاٙه
األمانغ ڣ ممثل ڣ مس ڣڋ من دڣلغ من الٖڣڋ األطٚاف .كما يمكن للمٖي ٚالعام ڗ يجٚڬ تحقيقا في ڬ ادعا
من جانظ ڬ دڣلغ من الٖڣڋ األطٚاف بڤقڤٵ انژهاڅ للسٚيغ 9.ڣيكڤڗ الغ ٩ٚمن التحقيڄ هڤ ثباػ ما ٗا كاڗ
قٖ حٖف انژهاڅ للسٚيغ ڣ خالڋ ب جٚا اػ تٖاڣڋ املعلڤماػ السٚيغ ڣ حمايژها ڣ تڤٛيعها ڣ صٖاٙها ،ڣمٖڥ
خطڤٙع ڬ انژهاڅ بما في ٗلڊ دٙجغ ڣطبيعغ ڬ ض ٙٚتٚتظ عليڢ .ڣينبغي ڗ تبحن في التحقيڄ يضا سبل تعٜيٜ
نظام السٚيغ ملنٸ ڬ تكٚا ٙالنژهاڅ اإلجٚا اػ ڣ اإلخالڋ بها.
ڗ املٖي ٚالعام ،ڣبالٚغږ من نڢ ملٜم بمباشٚع التحقيڄ ال نڢ يجڤ ٛلڢ ڗ يڤقڀ ه٘ا التحقيڄ في
مٚاحلڢ األڣلګ ٗا اٙت ڥ ڗ لږ يتبيڗ من األدلغ ڣقڤٵ انژهاڅ ،ڣلڢ حسظ تقٖيٚه في ه٘ه الحالغ ڗ يتشاڣ ٙمٸ
الٖڣلغ الطٚف الت تقٖمـ باالدعا ڣ ينه التحقيڄ ڣيقٖم تقٚيٚا بما تڤصل ليڢ من عٖم ڣجڤد دليل علګ
حٖڣف االنژهاڅ .ما في حالغ ثبڤػ ما يشيڇ لګ حٖڣف انژهاڅ ِي ث ٚعلګ مصالح دڣلغ من الٖڣڋ األطٚاف ،فيقڤم
املٖي ٚالعام ب خطا ٙاملجل ٠التنفي٘ڬ ڣالتشاڣ ٙمعڢ ڣاقًڇاٍ ما يمكن اتخاٗه من جٚا اػ فڤٙيغ لحمايغ جميٸ
املصالح املشٚڣعغ الت يمكن ڗ تت ث ٚباالنژهاڅ ڣ االنژهاڅ املٖعګ بڢ للسٚيغ ،بما في ٗلڊ مصالح ڬ دڣلغ من
الٖڣڋ األطٚاف ڣ مصالح املنظمغ.
نطا التحقي
يقصٖ بالتحقيڄ هنا جمٸ ڣفح ٨األدلغ علګ سا ٝاستشاٙڬ عمڤما داخل املنظمغ ڣ جهٜتها ڣ
بالنسبغ ألڬ مڤاد ضافيغ تقٖمها الٖڣڋ األطٚاف كٖليل ،ڣ لٖڥ ممثلي الصناعغ ڣ الكياناػ التجاٙيغ الخاصغ.
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كما يمكن جٚا مقابالػ سٚيغ مٸ مڤظفي األمانغ ،ڣينبغي جٚا التحقيڄ علګ سا ٝمن املڤضڤعيغ
ڣاإلجٚا اػ القانڤنيغ السليمغ ،ڣ ال يلج لګ ڬ نڤٵ من اإلكٚاه للحصڤڋ علګ املعلڤماػ من ڬ فٚد يتعلڄ بڢ
األم.ٚ
خالڋ التحقيڄ يمكن للمٖي ٚالعام ڗ يتخ٘ تٖابيڇ مقيٖع م قتغ طڤاڋ مٖع التحقيڄ مثل عفا
املڤظڀ ال٘ڬ لڢ صلغ بالقضيغ من مس ڣلياػ معينغ ڣ حٚمانڢ من اإلطالٵ علګ معلڤماػ معينغ .ڣيمكن ڗ
يقًڇٍ اتخاٗ جٚا اػ فڤٙيغ بالتشاڣ ٙمٸ املجل ٠التنفي٘ڬ لحمايغ جميٸ املصالح املشٚڣعغ الت يمكن ڗ تت ثٚ
باالنژهاڅ ڣ االنژهاڅ املٖعګ بڢ للسٚيغ.
تظل جٚا اػ التحقيڄ سٚيغ ڣخاضعغ لتطبيڄ مبٖ الحاجغ لګ املعٚفغ ڣيتږ عٖاد التقٚي ٚمن
نمڤٗجيڗ ،حٖهما نمڤٗه كامل يع ٩ٚالڤقائٸ الت ثبتـ بالتفصيل ،ڣاآلخ ٚنمڤٗه معٖڋ تح٘ف منڢ بع٬
املڤاد السٚيغ املعنيغ لضماڗ عٖم فشا املعلڤماػ السٚيغ املتصلغ باالنژهاڅ فيما يتجاڣ ٛالنطاځ املٚخ ٨بڢ
لإلطالٵ عليها ڣاحًڇام خصڤصياػ املڤظفيڗ الت ال تتصل بالقضيغ .ڣيجظ ڗ يعامل التقٚي ٚالكامل علګ نڢ
سٚڬ ڣ ڗ يكڤڗ تصنيفڢ ڣتناڣلڢ طبقا ملٖڥ حساسيتڢ ،ڣينبغي ال يتاٍ ه٘ا التقٚي ٚال ملن يتصلڤڗ بالتحقيڄ
اتصاال مباشٚا .ڣيمكن تاحغ التقٚي ٚفي صيغتڢ املعٖلغ ألڬ دڣلغ طٚف بنا علګ طلبها .تًڇتظ علګ ڬ تحقيڄ ڣ
تقٚي ،ٚينته لګ ثبڤػ حٖڣف انژهاڅ ڣ خالڋٙ ،بٸ فئاػ عامغ من اإلجٚا اػ حسظ الحالغ:
أ) ج اءا تأديبي تتخ ضد موظ

يعمل باألمان :

ٗا تق ،ٙٚعنٖ انژها التحقيڄ ،ڗ مڤظفا يعمل باألمانغ قٖ اٙتكظ انژهاكا ڣ خالال ب حكام السٚيغ،
يتخ٘ املٖي ٚالعام اإلجٚا اػ الت ديبيغ املناسبغ ڣفقا للنظام األساس ڣالنظام اإلداٙڬ ملڤظفي املنظمغ ،مٸ
مكانيغ النظ ٚفي ٙفٸ الحصانغ عنهږ .ڣال ينظ ٚفي ٙفٸ الحصانغ ال في حالغ ڣقڤٵ انژهاڅ خطيڇ ڣعنٖ ثبڤػ
املس ڣليغ الفٚديغ ڣثبڤػ ما تٚتظ علګ االنژهاڅ من ض .ٙٚڣينبغي ڗ يتږ ٙفٸ الحصانغ بعٖ جٚا مشاڣٙاػ
سٚيغ فيما يتعلڄ ب مكانيغ عماڋ الڤاليغ القضائيغ الڤطنيغ ٗاػ الصلغ .ك٘لڊ ينبغي استعٚا ٩اتفاځ السٚيغ
الفٚدڬ ال٘ڬ ڣقعڢ املڤظڀ لبحن مكانيغ استخٖامڢ في الٖعڤڥ.
ب) ج اءا تتخ ضد موظ

ساب باألمان :

ٗا تڤصل التقٚي ٚلګ ڗ ثمغ انژهاكا ڣ خالال اٙتكبڢ مڤظڀ سابڄ باألمانغ ،يجڤ ٛللمٖي ٚالعام ڗ
يق ٙٚاتخاٗ ڬ جٚا اػ يكڤڗ ما ٛاڋ من املمكن اتخاٗها ڣفقا ألحكام النظام األساس ڣالنظام اإلداٙڬ ملڤظفي
املنظمغ .ڣيمكن ڗ تشمل ه٘ه اإلجٚا اػ الحٚماڗ من استحقاقاػ املعا ١التقاعٖڬ الت اكتسبها املڤظڀ
خالڋ مٖع خٖمتڢ باملنظمغ ڣ لغا ما تبقى لڢ من استحقاقاػ ماليغ ڣ استحقاقاػ خٚڥ.
ه) ج اءا قانوني تتخ في نطا الوالي القضائي الوطني :
ٗا انته التحقيڄ ال٘ڬ يجٚيڢ املٖي ٚالعام لګ ڗ خصا طبيعيا ڣ معنڤيا (بما في ٗلڊ كياڗ
تجاٙڬ) خاضعا للڤاليغ الڤطنيغ لٖڣلغ من الٖڣڋ األطٚاف يبٖڣ مس ڣال عن انژهاڅ للسٚيغ ،ڣ حصل علګ منفعغ
خاصغ من انژهاڅ للسٚيغ ،ڣ تڤٙ٭ علګ ڬ نحڤ خ ٚفي انژهاڅ للسٚيغ ،جا ٛڗ يطلظ لګ تلڊ الٖڣلغ الطٚف
اتخاٗ اإلجٚا اػ القانڤنيغ املناسبغ املحٖدع في سياسغ السٚيغ.

املجل الجزائ ي لألمن والتنمي

العدد العاش ( )10جانفي 2017

138

د .محمد مختا د يد

" نظام حماي الس ي في اتفاقي حظ األسلح "

ڣ ٗا كاڗ خ ٨طبيعي ڣ معنڤڬ تثبـ مس ڣليتڢ عن انژهاڅ للسٚيغ مقيما ڣ مڤجڤدا ب ڬ صفغ
خٚڥ داخل نطاځ الڤاليغ القضائيغ لٖڣلغ ليسـ طٚفا في اإلتفاقيغ ،يجڤ ٛللمٖي ٚالعام ڗ يطلظ ٗڗ املجل٠
التنفي٘ڬ ڣ امل تم ٚفي جٚا مشاڣٙاػ تسژهٖف تشجيٸ تلڊ الٖڣلغ علګ ڗ تشٚٵ في اتخاٗ ،ڣ تيس ٚاتخاٗ،
اإلجٚا اػ املناسبغ الت تساعٖ علګ اتخاٗ اإلجٚا اػ القانڤنيغ املًڇتبغ علګ االنژهاڅ.
د) ج اءا قانوني تتخ عندما تقوم مس ولي دول من الدول األط اف:
ٗا انته تحقيڄ املٖي ٚالعام لګ ڗ دڣلغ من الٖڣڋ األطٚاف تبٖڣ مس ڣلغ ،ڣ ڗ مڤظفا من
مڤظفيها يبٖڣ مس ڣال ،عن انژهاڅ السٚيغ ،فيتعيڗ ڗ تقڤم تلڊ الٖڣلغ الطٚف لګ الحٖ املمكن بمساعٖع املٖيٚ
العام في حسږ املس لغ بما في ٗلڊ تقٖيږ التفاصيل الكاملغ عن كيفيغ تٖڣلها ڣحمايژها للمعلڤماػ السٚيغ الت
تٜڣدها بها املنظمغ .كما يتعيڗ من جهغ خٚڥ علګ تلڊ الٖڣلغ الطٚف ڗ تتخ٘ اإلجٚا اػ القانڤنيغ املناسبغ،
ڣفقا لألحكام ٗاػ الصلغ من السياسغ املتعلقغ بالسٚيغ ،في طا ٙمن التعاڣڗ الكامل مٸ املنظمغ ..يالحٴ به٘ا
الصٖد ڗ "السياسغ املتعلقغ بالسٚيغ" ال تحٖد يغ تٖابيڇ داخليغ معينغ يمكن ڗ تتخ٘ها الٖڣلغ الطٚف
بالنسبغ لتحقيڄ هٖاف اإلتفاقيغ فيما يتعلڄ بالسٚيغ ،ڣ بالنسبغ لتنفي٘ مس ڣلياػ محٖدع من مس ڣلياػ
الٖڣڋ في ه٘ا الصٖد مثل عماڋ الڤاليغ الڤطنيغ.
في حالغ ثبڤػ انژهاڅ للسٚيغ من طٚف حٖ مڤظفي األمانغ الفنيغ ڣتسبظ ٗلڊ في ڣقڤٵ ض ٙٚلٖڣلغ
من الٖڣڋ األطٚاف ڣ إلحٖڥ شٚكاتها التجاٙيغ ڣ ألحٖ ٙعاياها ،ف نڢ ال يحڄ له٘ه الٖڣلغ مطالبغ املنظمغ
بتعڤيضاػ ماليغ ،حين ن ٨املٚفڄ املتعلڄ بالسٚيغ صٚاحغ علګ نڢ "ال تتحمل املنظمغ تبعغ ڬ انژهاڅ للسٚيغ
يٚتكبڢ مڤظفڤ األمانغ الفنيغ".
يمكن تفسيڇ سبظ عٖم تحميل املنظمغ به٘ه املس ڣليغ ب نڢ كاڗ يهٖف لتشجيٸ الٖڣڋ علګ اإلقباڋ
بالتصٖيڄ علګ االتفاقيغ مقابل التخفيڀ من عبا املساهماػ املاليغ للٖڣڋ األطٚاف في تمڤيل املنظمغ .ڣمن ثږ
ف ڗ مكانيغ التعڤي ٬عن األضٚا ٙالت يمكن ڗ تلحڄ بٖڣلغ معينغ من جٚا فشا معلڤماتها السٚيغ يتحملها
املڤظڀ املس ڣڋ عن اإلفشا من مالڢ الخا ،٥ڣٗلڊ بعٖ دانتڢ من قبل جهغ قضائيغ ڣطنيغ ،ڣال يت تى ٗلڊ
ال بعٖ ٙفٸ الحصانغ عنڢ .ڣيبٖڣ ڗ ه٘ا الڤضٸ ،علګ عالتڢ ،كاڗ فضل الحلڤڋ الڤسطيغ الت تڤصل ليها
املتفاڣضڤڗ بش ڗ بٚام االتفاقيغ.
ٗا لږ تكن الٖڣلغ الطٚف الت طلبـ جٚا التحقيڄ غيڇ ٙاضيغ عن التقٚي ٚال٘ڬ يصٖٙه املٖيٚ
العام بعٖ جٚا التحقيڄ ،ڣبعٖ ب٘ڋ كل املحاڣالػ املعقڤلغ لحسږ املسالغ عن طٚيڄ املشاڣٙاػ ،يكڤڗ من حڄ
تلڊ الٖڣلغ الطٚف ڗ تطلظ عقٖ اجتماٵ للجنغ تسڤيغ النڈاعاػ املتعلقغ بالسٚيغ.
لجن املنظم الخاص بتسوي املنا عا املتعلق بالس ي
تضمنـ اتفاقيغ األسلحغ الكيميائيغ الن ٨علګ نشا "لجنغ لتسڤيغ املناٛعاػ املتعلقغ بالسٚيغ"
املشا ٙليها فيما يلي ب"لجنغ السٚيغ" كجها ٛفٚعي من جهٜع املنظمغ تابٸ مل تم ٚالٖڣڋ األطٚاف .ڣتكڤڗ مهمژها
األساسيغ النظ ٚفي حاالػ انژهاڅ حكام االتفاقيغ املتعلقغ بالسٚيغ الت تشمل دڣلغ طٚف ڣاملنظمغ معا .كما
تتڤلګ اللجنغ النظ ٚفي القضايا الت يعهٖ بها ليها امل تم ٚفي نٜاٵ يتصل بالسٚيغ ،ڣ خيڇا يمكن ڗ تختاٙها دڣلتاڗ
من الٖڣڋ األطٚاف ينش بينهما نٜاٵ بش ڗ مس لغ تتعلڄ بالسٚيغ كڤسيلغ لحسږ نٜاعهما.
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من الناحيغ املبٖئيغ تٚفٸ القضايا مام لجنغ السٚيغ عنٖ نشڤ خالف بش ڗ تقٚي ٚلتحقيڄ جٚڬ
بنا علګ طلظ تقٖمـ بڢ حٖڥ الٖڣڋ األطٚاف يتعلڄ بانژهاڅ للسٚيغ من طٚف حٖ مڤظفي األمانغ الفنيغ .ال
ڗ املٚفڄ التعلڄ بالسٚيغ ين ٨علګ ڗ "اللجنغ تنظ ٚفي حاالػ االنژهاڅ الت تشمل دڣلغ طٚف ڣاملنظمغ معا".
ڣمن ثږ ف نڢ يجڤ ٛللٖڣڋ األطٚاف ڗ تٚفٸ القضايا املتعلقغ بالسٚيغ مباشٚع مام ه٘ه اللجنغ دڣڗ الحاجغ علګ
طلظ تحقيڄ مسبڄ .ڣفي كلتا الحالتيڗ نكڤڗ مام نٜاٵ بيڗ املنظمغ ڣ حٖڥ الٖڣڋ األطٚاف ڣلي ٠بيڗ ه٘ه
األخيڇع ڣمڤظفي املنظمغ.
تشكيل اللجن
تتشكل لجنغ السٚيغ من خا ٥يعينڤڗ بصفژهږ الشخصيغ من قائمغ بامل ٚحيڗ ال٘ين تقٖمهږ
الٖڣڋ األطٚاف .ڣيجڤ ٛلكل دڣلغ طٚف ڗ ت ٚح ڣاحٖا من مڤاطنيها يكڤڗ م هال للعمل في ه٘ه اللجنغ .ڣتقٖم
قائمغ امل ٚحيڗ ه٘ه لګ امل تم ٚال٘ڬ يعيڗ  20خصا منها للعمل في لجنغ السٚيغ لفًڇع ڣليغ مٖتها سنتاڗ.
ڣيتږ اختيا ٙالعشٚين عضڤا من خالڋ عمليغ تشاڣ ٙتجٚڬ مٸ املجمڤعاػ اإلقليميغ تحـ شٚاف ٙئي ٠امل تم.ٚ
ڣينبغي ڗ تٚاعي ه٘ه املشاڣٙاػ مبٖ التناڣب ڣالحاجغ لګ مجمڤعغ متكاملغ من مجاالػ الخبڇع ٗاػ الصلغ،
ليتږ التڤصل لګ تعييڗ ٙبعغ م ٚحيڗ من كل مجمڤعغ من املجمڤعاػ اإلقليميغ ،من قبل الٖڣڋ األعضا
املنتميغ لګ املجمڤعاػ املعنيغ .ڣيتڤلګ امل تم ٚتعييڗ األعضا كقٚا ٙبش ڗ مس لغ مڤضڤعيغ.
تقًڇٍ الٖڣڋ األعضا امل ٚحيڗ علګ سا ٝصفاتهږ الفٚديغ من حين الكفا ع ڣالقٖٙع ڣالنڈاهغ
ڣتڤاف ٚالخبڇع في مجاڋ ڣ كٌڇ من املجاالػ املتصلغ بعمل لجنغ السٚيغ مثل األشكاڋ املختلفغ لتسڤيغ النڈاعاػ؛
ڣ حكام اإلتفاقيغ املتعلقغ بالسٚيغ ڣالتحقڄ؛ ڣالصناعغ الكيميائيغ؛ ڣاألمن العسكٚڬ؛ ڣ من البياناػ ڣالقانڤڗ
الٖڣلي .علګ كل عضڤ في اللجنغ مباشٚع العمل دڣڗ تٖخل ڣ تڤجيڢ من بلٖه ڣ من األمانغ ڣ غيڇها .ڣعليڢ،
حين يكڤڗ هناڅ تناٛٵ في املصالح بخصڤ ٥نٜاٵ معيڗ ،االمتناٵ عن التعامل مٸ ٗلڊ النڈاٵ .ڣحفاظا علګ
استقالليغ اللجنغ لن يحتل عضا ها ڬ منصظ خ ٚداخل املنظمغ’ ڣلن تكڤڗ لهږ يغ عالقغ قانڤنيغ ڣ ماليغ
ڣ مصلحغ مٸ املنظمغ.
كيفي عمل اللجن
تباش ٚلجنغ السٚيغ عملها ڣفقا إلجٚا اػ العمل الت تقٚها ڣيصادځ عليها م تم ٚالٖڣڋ األطٚاف.
ڣتتخ٘ اللجنغ قٚاٙاتها بتڤافڄ اآلٙا  .ڣفي حالغ تع٘ ٙالتڤصل لګ تڤافڄ في اآلٙا يحسږ األم ٚب غلبيغ الثلثيڗ من
جميٸ عضائها .تعقٖ اللجنغ اجتماعاػ سنڤيغ كما تجتمٸ في مڤاعيٖ خٚڥ ،عنٖ االقتضا  ،للنظ ٚفيما يع٩ٚ
عليها من مناٛعاػ.
حٖدػ سياسغ املنظمغ املتعلقغ بالسٚيغ املباد الت تتعامل بها اللجنغ في تسڤيغ النڈاعاػ ،حين
نصـ علګ ڗ من ڣاجظ اللجنغ ڗ تعتمٖ ڣسيلغ من ڣسائل تسڤيغ املناٛعاػ مناسبغ للحالغ ،مٸ مٚاعاع ما قٖ
يتفڄ طٚفا النڈاٵ علګ تفضيلڢ من ڣسائل التسڤيغ.
يالحٴ من خالڋ ه٘ا الن ٨ب ڗ اإلتفاقيغ ڣٙدػ مجمڤعغ من الخياٙاػ الت يمكن ڗ تلج ليها
لجنغ السٚيغ في عمليغ تسڤيغ النڈاعاػ املعٚڣضغ مامها ،مشيڇع لګ مكانيغ اعتماد عمليغ الڤساطغ كڤسيلغ
محب٘ع من جل تسڤيغ متفڄ عليها عن طٚيڄ املفاڣضاػ .ڣيڤ ح ن" ٨سياسغ السٚيغ" في ه٘ا السياځ ب نڢ
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يجڤ ٛللجنغ السٚيغ ڗ تنش لجنغ استشاٙيغ تت لڀ من خمسغ من عضا لجنغ السٚيغ ڣاحٖ عن كل قليږ
جغٚافي ،ما لږ يتفڄ طٚفا النڈاٵ علګ طلظ بنيغ مغايٚع .ڣعلګ اللجنغ الفٚعيغ ڗ تقٖم تقٚيٚا لګ لجنغ السٚيغ
بش ڗ التقٖم ڣالنتيجغ املحٛٚين في يغ مشاڣٙاػ ڣيجظ علګ لجنغ السٚيغ ڗ تعتمٖ ڬ تسڤيغ متفڄ عليها
10
مستمٖع من ه٘ه العمليغ.
في حاڋ فشل الڤساطغ ڣتع٘ ٙالڤصڤڋ لګ حل متفاڣ ٩بش ڗ النڈاٵ يكڤڗ علګ لجنغ السٚيغ ڗ تعٖ تقٚيٚا
يحٖد الڤقائٸ األساسيغ للنڈاٵ ڣيڤص بما يمكن اتخاٗه من جٚا اػ خٚڥ من جانظ طٚفي النڈاٵ ڣ من جانظ
لجنغ السٚيغ ڣ من جانظ امل تم ٚڣ من جانظ ڬ جها ٛخ ٚفي املنظمغ ڣفقا لڤاليغ خاصغ من امل تم ،ٚلتسڤيغ
ه٘ا النڈاٵ .ڣيجظ علګ اللجنغ ڗ تٜڣد طٚفي النڈاٵ بتقٚي ٚڣقائعي عن النتيجغ املتڤصل ليها .ڣال يكڤڗ تقٚيٚ
اللجنغ ڣ تڤصياتها ملٜمغ لطٚفي النڈاٵ ،ڣلكن يمكن ڗ يكڤڗ ه٘ا التقٚي ٚڣه٘ه التڤصياػ ساسا ڣ مبڇٙا ملٜيٖ
من اإلجٚا اػ من جانظ طٚفي النڈاٵ ڣ من جانظ األجهٜع املختصغ في املنظمغ .ڣيجڤ ٛللجنغ علګ ڣجڢ
الخصڤ ٥ڗ تحيل األم ٚلګ امل تم ،ٚڣ لګ جها ٛخ ٚفي املنظمغ ڣفقا لڤاليغ خاصغ من امل تمٗ ٚا اتفڄ طٚفا
النڈاٵ علګ ضٚڣٙع ٗلڊ بسبظ استعجاڋ الحالغ.
تثيڇ صالحياػ اللجنغ في عملها لتسڤيغ النڈاعاػ املتصلغ بالسٚيغ ،علګ النحڤ ال٘ڬ سبڄ ٗكٚه،
بع ٬التسا الػ بخصڤ ٥مجاڋ عملها .فعلګ مستڤڥ النصڤ ٥املنظمغ لعمل اللجنغ ،نالحٴ نها ضمنـ
مجاال ڣاسعا للتحٚڅ ،حين يمكنها ڗ تلج لګ كل الڤسائل املناسبغ لتسڤيغ النڈاعاػ ،من املصالحغ لګ
الڤساطغ لګ التحكيږ .ال ڗ سياسغ املنظمغ املتعلقغ بالسٚيغ تبڇ ٛبڤضڤٍ تفضيلها للڤساطغ ڣتهمل تماما
اآللياػ األخٚڥ في النڈاعاػ الت تكڤڗ فيها املنظمغ طٚفا .ضافغ لګ ٗلڊ نالحٴ ڣجڤد بع ٬ڣجڢ اللب ٠فيما
يتعلڄ ببحڙها عن الڤسيلغ املناسبغ لحل النڈاعاػ.
يثڤ ٙالتسا ڋ هنا حڤڋ معن عباٙع "ت خ٘ اللجنغ بعيڗ االعتبا ٙما قٖ يتفڄ طٚفا النڈاٵ علګ
تفضيلڢ" .فهل تعن ڗ اللجنغ ليسـ ملٜمغ باحًڇام التفضيل املشًڇڅ ألطٚاف نٜاٵ معيڗ بخصڤ ٥الطٚيقغ
املعتمٖع لتسڤيغ ه٘ا النڈاٵ ،م شيئا خٚ؟ بالٚجڤٵ لګ حكام النصڤٗ ٥اػ الصلغ نجٖ ب ڗ ه٘ا االٍحتماڋ
ڣاٙد ،لكن في نف ٠الڤقـ نجٖ ب ڗ عباٙع "ت خ٘ بعيڗ االٍعتبا "ٙكما ڣٙدػ في سياځ الفقٚع تفيٖ ب مكانيغ عٖم
األخ٘ به٘ا االحتماڋ.
من جهغ خٚڥ ،يكڤڗ هٖف اللجنغ ،ڣفقا لنصڤ ٥اإلتفاقيغ ٗاػ الصلغ ،هڤ تسڤيغ النڈاٵ "بطٚيقغ
تكڤڗ مقبڤلغ من طٚاف النڈاٵ" ،لكنڢ يبٖڣ من الناحيغ العمليغ ڗ من الصعظ التڤصل لګ تسڤيغ مقبڤلغ من
األطٚاف ٗا ما فٚضـ عليهږ جٚا اػ يٚفضڤنها ،ڣمن ثږ ال يمكن تصڤ ٙڗ اللجنغ تٚف ٬مكانيغ اختياٙ
األطٚاف املشًڇڅ لڤسيلغ تسڤيغ النڈاعاػ.
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خاتم
علګ الٚغږ من ڗ نظام حمايغ السٚيغ في اتفاقيغ األسلحغ الكيميائيغ جا متكامال ڣصاٙما ف ڗ
التسا ڋ يبقى مطٚڣحا بش ڗ مٖڥ فاعليتڢ ثنا التنفي٘ ڣما ٗا كاڗ دڣ ٙاللجنغ املكلفغ بتسڤيغ النڈاعاػ
املتعلقغ بالسٚيغ يستجيظ فعال النشغاالػ الٖڣڋ األطٚاف .يبٖڣ هام ٤التحٚڅ املتاٍ للجنغ املكلفغ بتسڤيغ
النڈاعاػ املتعلقغ بالسٚيغ ضيقا .ڣهي لګ جانظ ٗلڊ ملٜمغ ،في حاڋ فشلها في مساعيها ،ب حالغ ملڀ النڈاٵ لګ
امل تم ٚڣ لګ األجهٜع األخٚڥ للمنظمغ .ڗ حكام النصڤٗ ٥اػ الصلغ ال تتناڣڋ الٖڣ ٙڣالكيفيغ الت يمكن ڗ
تتعامل بها لجنغ السٚيغ مٸ امللڀ املعن في ه٘ه األحڤاڋ .يضاف لګ ٗلڊ كڤڗ املنظمغ ال تتحمل ڬ مس ڣليغ
ماليغ عن عماڋ مڤظفيها بانژهاڅ السٚيغ.

هوامش البح :
 1فتح باب التڤقيٸ علګ اتفاقيغ "حظ ٚاستحٖاف ڣ نتاه ڣتخٜين ڣاستعماڋ األسلحغ الكيميائيغ ڣتٖميڇ تلڊ
األسلحغ" في  13جانفي  1993بباٙي ،٠ڣ دخلـ االتفاقيغ حيڈ التنفي٘ في فٚيل .1997
 2قٚا ٙم تم ٚالٖڣڋ األطٚاف الصاد ٙفي ماڬ ٙ 1997قږ C-1/DEC.13 :املتضمن "سياسغ املنظمغ املتعلقغ
بالسٚيغ"()OPCW Policy on Confideniality
 3لعبـ الصناعغ الكيميائيغ الٖڣليغ دڣٙا هاما في م تم ٚنٜٵ السالٍ خالڋ املفاڣضاػ حڤڋ اتفاقيغ األسلحغ
الكيميائيغ ألنڢ دڣڗ تعاڣڗ ڣمڤافقغ الصناعغ الت يتږ تنظيمها يكڤڗ من الصعظ تنفي٘ املعاهٖع .ڣقٖ تٖعږ
دڣ ٙالصناعغ الكيميائيغ في املفاڣضاػ من خالڋ م تم ٚخا ٥بالصناعغ الكيميائيغ(الصناعغ ضٖ األسلحغ
الكيميائيغ) عقٖ في كانبيڇا ب سًڇاليا في  ،1989حين اجتمٸ ممثلڤ التجاٙع في املڤاد الكيميائيغ الت تشكل % 95
من القٖٙع اإلنتاجيغ في العالږ مٸ منٖڣبي  60دڣلغ ڣاتفقڤا علګ ڗ الصناعغ ستتعاڣڗ مٸ الحكڤماػ لحظٚ
األسلحغ الكيميائيغ.
انظThe Markland Group, Selected Issues for Consideration by the Preparatory Commission to the :ٚ
Confidentiality Regime under the Chemical Weapons Convention, september 1993,
 4االتفاقيغ ،امللحڄ املتعلڄ بالسٚيغ ،الفقٚع ( لڀ)1/
 5نصـ سياسغ املنظمغ املتعلقغ بالسٚيغ علګ ڗ":املعلڤماػ تعٚف بقٖٙتها الفعليغ ڣ املحتملغ علګ ڗ تڤفٚ
بطٚيقغ مباشٚع ڣ غيڇ مباشٚع بياناػ ڣ يغ معاٙف بغ ٬النظ ٚعن طابعها ڣ كڤنها ماديـغ ڣ غيڇ ملمڤسغ"،
قٚا ٙم تم ٚالٖڣڋ األطٚاف ٙقږ( ،C-1/DEC.13 :املٚجٸ السابڄ)
 6نصـ املادع التاسعغ ،الفقٚع  3من االتفاقيغ علګ " :يحڄ ألڬ دڣلغ طٚف ڗ تطلظ لګ املجل ٠التنفي٘ڬ
املساعٖع في تڤضيح ڬ حالغ قٖ تعتبڇ غامضغ ڣ تثيڇ قلقا بش ڗ احتماڋ عٖم امتثاڋ دڣلغ طٚف خٚڥ
لالتفاقيغ .ڣيقٖم املجل ٠التنفي٘ڬ ما لٖيڢ من معلڤماػ مالئمغ ٗاػ صلغ بمثل ه٘ا القلڄ "
 7قٚا ٙم تم ٚالٖڣڋ األطٚاف ٙقږ C-1/DEC.13 :املتضمن "سياسغ املنظمغ املتعلقغ بالسٚيغ" ،الج ٜالساد(،ٝ
املٚجٸ السابڄ) الفقٚع .3
 8حٖدػ سياسغ املنظمغ املتعلقغ بالسٚيغ مفهڤم "انژهاڅ السٚيغ" ب نڢ يشمل ڬ فشا غيڇ مٚخ ٨بڢ
ملعلڤماػ باملنظمغ لګ ڬ فٚد ڣ حكڤمغ ڣ كياڗ خا ،٥بصٚف النظ ٚعن النيغ ڣ اآلثا ٙالت تًڇتظ علګ ه٘ا

املجل الجزائ ي لألمن والتنمي

العدد العاش ( )10جانفي 2017

142

" نظام حماي الس ي في اتفاقي حظ األسلح "

د .محمد مختا د يد

اإلفشا  .ڣيغطي املفهڤم ك٘لڊ سا ع استعماڋ املعلڤماػ لتحقيڄ فائٖع خصيغ ڣ لتحقيڄ مصالح طٚف
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