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و ني مابیف
   آلمانی فدرالیجمهور

 
:رديگيل صورت ميتوافق ذ  

 
یاساسات عموم  

 
د اطالع يفه از آنها بايد اطالع حاصل کنند که بخاطر خدمت در و ظي بایصرف اشخاصاز اسناد محرمانه 

 یحتم یفويل وظيکه بنا بدالاضافه از آنچه  اسناد محرمانهد در باره ي نبایچ شخصيه. نديحاصل نما
  ). باشدیکه حتميدر صورتصرف  یآگاه: اصل قاعده (کند ا عموماً  اطالع حاصل ياست مفصلتر و 

 
 اسناد محرمانه

ازمند محرم بودن ينمعلومات است که بنا برمنافع عامه ا يا ياش، یاسناد محرمانه عبارت از موضوعات واقع
 یل هاي ها، عکس ها، فای، نقشه ها، فوتو کاپ مثالً  اسناد، رسم ها(  آن یفيتوصصرفنظر از شکل است 

 شده ومطابق ی بنددرجهناشرضرور بودن حفاظت آن از طرف بنا برآنها ). یا صوتي یکي الکترونیطالعاتا
. شوندير مجاز حفاظت مي غی در برابر آگاهیمقررات مل  

 
  تي محرماتسه درجيمقا
:سه هستنديبل مقاا قیت آتيکه درجات محرمگذارند يقرار من قرارداد يطرف  

 
        .............................................  آلمانی فدرالیجمهور

 
STRENG GEHEIM محرمیليخ 
GEHEIM محرم
VS-VERTRAULICH  ی سربصورتاسناد محرمانه 
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH یاسناد محرمانه صرف بمنظور استفاده رسم

 
.شوديمست که ردو بدل يحساس بودن معلوماتت شاخص يدرجه محرم  

 
 ارسال اسناد محرمانه

 قرار ی ثالثطرفار يا مطالب به اختيد معلومات ي معلومات نباه از طرف فرستندیري تحریبلقبدون موافقت 
مثالً  مانند مقامات (باشد ي می مراجع داخلهمچنان ویب به مراجع خارجا لن امر شامل انتقال مطيا. داده شوند

).رگيا مقامات دي، محاکم یيب جزايتعق  
 

ک سند محرمانهيت يرات درجه محرميمقررات و تغ  
درجه . کندين ميت اسناد محرمانه را تعي اسناد محرمانه و درجه محرمیمقام فرستنده ضرورت درجه بند

 ا نسبت دارديت مساله که با آن تعلق و يباساس درجه محرم موضوع آن ونه مطابقت اسناد محرمانه يمحرم
.رديتواند صرف با موافقت مقام ناشر صورت گيت ميحرمر درجه ميتغ. رديگيصورت م  
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  یگذار هعالم
 .شونديم یعالمه گذار ی ملیسويت مقايه با درجه محرميشوند از طرف مرسل الياسناد محرمانه که فرستاده م

ا ترجمه ير يه تکثيکه از طرف مرسل الکند يصدق م ی ادر مورد اسناد محرمانههمچنان  یفه عالمه گذاريوظ
  .شونديم
 

به اسناد محرمانه یرسدست  
برند تا اسناد محرمانه را که يش تمام اقدامات الزم را بکار ميحقوق دول خون قرار داد در چوکات يطرف

ک حلقه بخصوص يبه اسناد محرمانه تبادله شده صرف . نديشوند حفاظت نماين موافقت نامه تبادله ميباساس ا
.داشته باشد یرسدستتواند يمت دار يو خاصتاً  صالح  

 
  اسناد محرمانهینگهدار

ن يد تضميدر اداره نمودن اسناد محرمانه با. شوندي می کشور نگهداریاسناد محرمانه مطابق مقررات داخل
. به اسناد محرمانه تبادله شده نداشته باشندیر مسول دسترسيشود که اشخاص غ  

 
یرات مخابیدستگاهاق ارتباطات يانتقال اسناد محرمانه از طر  
ن حتما ً ي پس اشودي م قرارداد فرستادهجانبک ي بی مخابراتیارتباط دستگاهاق ياگر اسناد محرمانه از طر

اج در مورد استثناآت وهمچنان ين در صورت احتيطرف. ردي صورت گیک ارتباط شفريق يد صرف از طريبا
همچنان درانتقال گزارشات . داورني را بعمل میژه اي بودن موافقات وی شفریکي نمودن تخنیدر قسمت عمل

. شدن مراعات شودی االمکان شفرید حتي باشند بای که اسناد محرمانه نمیعموم  
 
طالعا  

 را فوراً  مطلع د طرف مقابلي مفقود شوند بای اسناد محرمانه تبادلو،یاگربا وجود همه اقدامات محافظو
شود که از موضوع گزارش يمانه  م اسناد محریت دسترسيشامل اشخاص فاقد صالحهم ن امر يا. ساخت
. کننديت اطالع حاصل مي با درجه محرمیتبادلو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


