
 سرية لشؤون الاحماية نظام تعليمات بشأن  إتفاق
 

 ................................و .................................... ُيعقد االتفاق التالي بين 
 . في جمهورية ألمانيا االتحادية

 
 مبدأ عام 

 
 على إال ألشخاص يتحتم عليهم معرفتها بناءسرية إتاحة معرفة الشؤون ال ال يجوز 

او من قبل أن بشكل اوسع سري و ال يحوز إعالم أي شخص بشأن . واجباتهم الوظيفية
 ). المعرفة فقط في حالة الضرورة: المبدأ( يكون ذلك ال محيد عنه بحكم الوظيفة 

 
 سرية الشؤون ال

 
و اشياء او وقائع بالكتمان من أن يطوى لحة العامة صتقضي المما هي سرية الشؤون ال
فوتوغرافية و مثل الوثائق و الرسومات و الخرائط و النسخ ال ( عن شكلهابمعزل   ،معارف

حاجتها عطى لها وفق ُي و .)الصور و حامالت البيانات االلكترونية او الكالم المنطوق
لوائح  لللحماية تقدير من جهة صدورها و ُتفرض عليها حماية ضد غير ذي الشأن وفقا 

 .الوطنية
 

 ية   مقارنة درجات السر
 
 : قارنة متيقررالجانبان المتعاقدان أن درجات السرية التالية  
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 دليل على حساسية المعلومات المتبادلةدرجة السرية ان 
 

 مكتومة الشؤون مواصلة نقل ال
 

نقل معلومات او معارف الى جانب دون موافقة خطية من جهة إعطاء المعلومات ال يجوز 
و يسري ذلك في حالتي نقل المعلومات الى جهة خارجية او الى جهة داخلية على . آخر

    ).   مثل سلطات المالحقة الجزائية ، والمحاآم و غيرها من السلطات( السواء 
 
 



   شأن مكتوم درجة السرية لو تغيير تحديد 
 

 هي التي تتخذ القرار حول ضرورة آون الموضوع شأنا مكتوما و ةالجهة المعطية للمعلوم
و تترتب درجة سرية الشأن الكتوم على المضمون و ليس . حول درجة سرية الشأن المكتوم

و ال يجوز تغيير درجة . على درجة سرية العمل الذي يتبع له الشأن المكتوم او يستند عليه
 . ومةالسرية إال بموافقة الجهة المعطية للمعل

 
 التعليم على الشأن 

 
و . درجة السرية الوطنية التي تقارنها في بلده على الشؤون المكتومة من متلقيها بُمُيعّل

 . المتلقي ملزم بذلك ايضا في حالة استنساخه للشأن المكتوم او ترجمته
 

   الشؤون المكتومة  اتاحة 
 

ار قوانينها الداخلية لحماية الشؤون تتخذ االطراف المتعاقدة آافة التدابير المناسبة في إط
و ال يجوز إتاحة الشؤون المكتومة المتبادلة إال . المكتومة المتبادلة بناء على هذااالتفاق

 .لحلقة محددة بوضوح من االشخاص الحاصلين على تفويض خاص بذلك
 

 حفظ الشؤون المكتومة
 

لى القائمين على إدارتها ضمان ُتحفظ الشؤون المكتومة وفقا للتعليمات الوطنية، و يتعين ع
 .  لغير ذي شأنعدم إتاحة الشؤون المكتومة المتبادلة

 
 االتصاالت الهاتفيةعن طريق إرسال شؤون مكتومة بواسطة 

 
إذا تعين إرسال شؤون مكتومة عبر خط االتصال الهاتفي الى جانب متعاقد فال يجوز ان 

 و يعقد الجانبان عند الحاجة اتفاقا خاصا يتم ذلك من حيث المبدأ إال بواسطة اتصال مشّفر،
بقدر االمكان و المفروض آذلك ان يتم . للحاالت االستثنائية و التطبيقات الفنية للتشفير

      . مشفرة حتى ولو انها ليست من الشؤون المكتومةلمعلومات العامة اارسال 
 

 اإلعالم 
 

يتعين إعالم الجانب المعني بهذا في حالة ضياع شؤون مكنومة رغم آافة تدابير الحماية 
و يسري ذات االمر إذا توصل شخص غير مخول بذلك الى معرفة مضمون . بدون تأخير

    . ذات نقدير تستيريمعلومة متبادلة 


