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  در مورد دستور محرميت7ضميمه 
 
 

  با درجه محرميتمحرمانهدستورالعمل در مورد استعمال اسناد 
رسمی وظيفه  برای استفاده صرف  

 
 

 محرمانهاسناد با طرز رفتار بطه با  اکارمندان مقامات اداری در ر بمنظوراطالع العمل اين دستور 
قرارداد  اين امرخاصتاً  شامل. ميشوندکه بحيث اسناد سری قلمداد  است صرف بمنظور استفاده رسمی
اسناد  که بحيث  ميشود شان  و سازمانها در مورد عملکرد های حاصلهها با شرکت های خصوصی

عمل بايد در ساختار قرارداد لمقررات اين دستور ا.  ميشوندتلقی  صرف بمنظور استفاده رسمیانهمحرم
.گنجانيده شوندشان   

 
: عموميات-الف   

 
  حق دسترسی و واگذاری-1

 
که در  قرار گيرد  در دسترس اشخاصتنهابايد   اسناد محرمانه صرف بمنظور استفاده رسمی1.1

اصل (يا در وقت آماده گيری يک ماموريت بايستی آگاهی حاصل کنند اجرای ماموريت و  رابطه با 
بايد قبل از دسترسی به  اشخاص ذيدخل هباين دستور العمل ). در صورتيکه حتمی باشدآگاهی : قاعده 

ايشان را بايد متوجه مسوليت خاص شان در . شودبه اطالع رسانيده چنين اسناد محرمانه بصورت مدلل 
وهمچنان در صورت خالف رفتاری متوجه نموده حرمانه مطابق اين دستورالعمل مورد حفظ اسناد م
.  حقوق جزايی و حقوق قراردادی ساختعواقب احتمالی  

، )ب م وی(تکنولوژی درامور تجارت و آلمان رت فدرالی اروند حفظ اسرار وزساير اقدامات مثل 
. الزم نمی باشدبررسی امنيتی و يا اجازه مالقات کنندگان درين درجه محرميت  

 
کارمندان که .  دربرابرکسانيکه ذيدخل نيستند سکوت اختيار گردد  در مورد محتوای اسناد محرمانه1.2

 بی صالحيتی خود را نشان داده اند و يا درمقابل تعهد محرميت در طرز رفتاربا چنين اسناد محرمانه
.داشته شوندتخطی کرده اند بايد از استفاده چنين اسناد محرمانه دورنگه   
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 بايد به مقامات دولتی، سازمانهای بين فقط اسناد محرمانه صرف بمنظور استفاده رسمی  واگذاری1.3
 سهيم هستند و بايد به وظيفه/ پروژه /  صورت گيرد که در يک برنامه اشخاص موظفو يا الدول 

 داسنا  قبل از واگذاری.د دسترسی داشته باشنوظيفه/ پروژه / معلومات در رابطه با اجرای برنامه 
اشخاص    به سازمانهای بين الدول و يا محرمانه با درجه محرميت تنها برای استفاده وظيفه رسمی

. کشورهای که ذيدخل نيستند بايد موافقت تحريری کارفرمای رسمی اسناد محرمانه حاصل شودموظف 
 موافقت نامه اسناد 23 فقره بهع شود رجو(اساساً  درينمورد يک موافقت نامه حفظ اسرار الزم ميباشد 

).محرمانه  
 

 در مورد رعايت شخص موظف اسناد محرم از  در آلمان ميتواند وزارت تجارت دولت فدرال 1.4
يک اداره دولتی است پس اين اداره شخص موظف اگر . مقررات اين دستور العمل اطمينان حاصل کند

.داجرا کناساس فقره يک بميتواند حق کنترول را   
 

که محرميت صورت گرفته است، باطل آينده سال اين درجه محرميت سی سال بعد از اول جنوری  1.5
در مورد سفارشهای بين المللی بايد نظر وزارت . ميشود در صورتيکه کدام مهلت ديکرتعين نشده باشد

رجوع (داشته باشد تجارت دولت فدرال گرفته شود تا جاييکه موافقاتنامه های برنامه و يا پروژه وجود ن
). موافقت نامه اسناد محرمانه26شود به فقره   

 
   اقدامات اجرايی-2

 
  عالمه گذاری، استعمال و يا نگهداری2.1

 
بايد طور آتی عالمه گذاری، ترتيب و   برای استفاده وظيفه رسمیصرفدرجه محرميت  بااسناد ومواد 

:دنگداری شون  
 اسناد محرمانه صرف بمنظور استفاده "  کلماتياه ويا آبی با  اسناد بايد توسط مهر با رنگ س2.1.1
در قسمت باالی حاشيه هر صفحه نوشته شده و ضميمه های که حايز چنين درجه هستند، درج  "رسمی

در . دنگردند و يا در مورد اسناد محرمانه بين المللی و يا خارجی با چنين عالمه گذاری آلمانی تاپه شو
 کفايت ميکند که عالمه گذاری در روی جلد و يا سر صفحه آنها  آنهاو امثال ها جزوهمورد کتب، 

هر صفحه نوشته شده يک کتاب و يا يک جزوه خارجی درجه محرميت خارجی را اگر . گيرد صورت
دارا ميباشد پس عالمه گذاری درجه محرميت آلمانی صرف در روی جلد و يا روی سرصفحه جزوه 

. کافی است  
و ) ابزار آالت و مثالً (  قلمداد شده اسناد محرمانه صرف بمنظور استفاده رسمی بحيث مواديکه2.1.2

بايد همچنان )  سی دی ها، ميکرو چيپس ها و ميکروفيش ها ديسک ها،مثالً (يا آالت کمپيوتری 
 در جعبه هايکه اين مواد – در صورتيکه اين ممکن نباشد –بصورت واضح يا روی خود اين مواد و يا 

.شده و بايد تاپه شوند آنها نگهداری ميشوند عالمه گذاریدر   
. نگهداری شوند) الماری ها، ميز ها و غيره(بايد دراتاقهای بسته و يا در جعبه ها اسناد محرمانه  2.1.3

رفتار شود طوری يا با آنها د و نخارج از چنين اتاقها ويا جعبه ها بايد آنها هميشه طوری نگهداری شو
. آنها دسترسی نداشته باشند و يا روی آنها نظر انداخته نتوانندهرمسول بتا اشخاص غي  

ق اورا و ی صداتايپ ها، کوتاه نويسی هامثالً  پيش مسوده ها، (مواد فرعی اسناد محرمانه   2.1.4
به همان ترتيب از نظر و دسترسی اشخاص غير مسول دور نگه مثل اسناد اصلی را ) پالستيک شفاف

د و بايد فورًا از بين برده شوند نکه بکسی ديگری واگذار نميشو عی اسناد محرمانه مواد فرداشت
  .ضرور نيست که بحيث اسناد محرمانه مشخص شوند
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انتقال  -2.2  
 

اننقال درآلمان توسط يک قاصد يا ارسال از طريق خدمات پستی در يک پاکت سر بسته و يا در .2.2.1
.عبه دارای عالمه گذاری اسناد محرمانه نمی باشدپاکت و يا ج. يک جعبه صورت ميگيرد  

 اسناد محرمانه ميتوانند از طريق موسسات پستی خصوصی بحيث يک مکتوب و يا پاکت ساده و 2.2.2
 اسناد محرم چنين کارفرمایاما ممکن است که . از طريق هوايی و يا بحری بخارج فرستاده شونديا 

. وشهای ديگری را برای ارسال به خارج تعين کرده استنوع ارسال را صراحتًا رد کرده است و ر
از طرف  توافق های برنامه ها و پروژه ها درينمورد بايد اسناد محرم قرارداد های بين المللی و يا

.مراعات شودکارفرما   
 

استرداد/   محو-2.3  
 

 ،ه ديگرالزم نيستندبخاطريکه از حجم زياد اسناد محرمانه جلوگيری شود بايد اسناد محرمانه ک.  2.3.1
. اسناد محرمانه مسترد شوندفرمای  کارمحو شوند و يا به  

 بايد طوری محو شوند که متن آن ديگر  مواد فرعی اسناد محرمانه  اسناد محرمانه و همچنان 2.3.2
.قابل شناسايی نبوده وديگر شناسايی شده هم  نتوانند  

   نه ويا بی توجهی دستورالعمل  تلف، ارسال غير مجاز، پيداشدن اسناد محرما2.4
 

 بايد فورًا از طريق شخص تلف، ارسال غير مجاز، پيداشدن اسناد محرمانه ويا بی توجهی دستورالعمل
  به – تا جاييکه تعين شده باشد – مسول امنيتی سازمان خصوصی مسول حفاظت مخفی و يا از طريق

مانه آلمانی و به وزارت تجارت دولت فدرال اسناد محرکارفرمای  (رياستVI B 3 تااطالع داده شود) 
.حل کنديه را ض و قساختهود دکه احتماالً  بوجود آمده است محرا خساره اي  

 
  ديدارها-2.5

 
 برای  صرفاسناد محرمانه با درجه محرميت  به کشور با دسترسی يا از خارج  خارج و بهديدار ها

دار کننده و ياداره دان يم مي قاعدتًا بصورت مستق مشابهیا با درجه رازداريو  یاستفاده وظيفه رسم
  . وجود نداردی بخصوصینمورد کدام مقررات رسميدر. شوديدار شونده موافقه ميد
 

في  وظا-2.6  
 

اسناد  یکارفرما اسناد محرمانه از طرف اشخاص موظفن يو مراتب پاهاشخاص موظف   تمام 2.6.1
نمورد ي در.ن دستورالعمل را مراعات کنندي اقواعدند تا شوي قراردار مکلف ساخته مبر اساسمحرمانه 

ا قسمت از قرارداد  را در برخواهد يد خاطر نشان شود که مراعات ننمودن آن فسخ قرارداد و يبا
.داشت  
د همه اسناد يفه باي وظیا مطالبه ارائه عرضه ها و بعد از اجراي  در صورت عرضه ها و 2.6.2
ا مسترد ي شده، هر چه زودتر محو شده و یق مقررات نگهداربودن مطامحرم ب زمان فسخ انه تامحرم
.شوند  

 دي اسناد محرمانه در خارج کشور بااشخاص موظفن ي و مراتب پاهاشخاص موظف  تمام 2.6.3
شرا در مورد طرز رفتار با ي خومربوطه یتي مقررات اداره امنباساس قرارداد مکلف ساخته شوند تا

 مشابه اسناد محرمانه در یاگر درجه رازدار. ناد محرمانه مراعات کنند مشابه اسیدرجه رازدار
  اسناد محرمانه وجود نداشته باشد، پس اشخاص موظفن ي و مراتب پاهاشخاص موظف  ازیکيکشور 
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مربوطه  یتي را بمنظور حفظ با اداره امنیاطالع داد تا مقررات د به وزارت تجارت دولت فدرال آلمانيبا
ز موافقه وزارت تجارت دولت فدرال آلمان د بعد ايبا گراني آن بدیواگذار. ديوافقه نمام یکشور خارج
.رديصورت بگ  

 
  

:(IT ک اطالعاتي استفاده از تخن-ب ( ی تیآ  
 

  کاریاجرا -1
 

 یآاز  یفه رسمي استفاده وظی براصرفت ي اسناد محرمانه با درجه محرم کاری اجرایبرا اگر 1.1
اقدامات   )1.2 و 1.1 فقره  1مطابق قسمت ( د بمنظور حفاظت اسناد محرمانه ي استفاده شود پس بایت

.دي بعمل آی و سازمانیمواد ا اقداماتي/  و یک اطالعاتيالزم تخن  
فه ي استفاده وظی براصرفت ي اسناد محرمانه با درجه محرمکارا ثبت ي کار و ی قبل از اجرا1.2
 مانع قيمثالً  بدون حفاظت از طر(مًا ي دفتر مستقیکه داخلن شبيا ماشيد دقت شود تا آله و يبا یرسم

Firewall یتيان  ذکر شده 3.3که در فقره ي طوریگريکه اقدامات دينباشد درصورت با انترنت مرتبط  )
.امده باشدي بعمل ناست،  

ر يد تدابيبا یفه رسمي استفاده وظی براصرفت ي اسناد محرمانه با درجه محرم کار بای  در اجرا1.3
:ددر نظر گرفته شون یآت  

دخليلست اشخاص ذ: الف  
).ا پاس وروديمثالً  کلمه رمز  (ی و استنادی مشخصاتیزم هايکانياستفاده از م: ب  
)یا شرکتي و یچه فرد (ی تیستم آي در سیتيات الزمه امنيهدا: ث  

 ازطرف اداره د از آنها استفاده شود کهي بای مخابره صرف وقتی مخابره و االت شبکه هایدکمه ها
.ک اطالعات مجاز باشنديت تخني امنی برایفدرال  
ز ا یفه رسمي استفاده وظیبرا صرف تي اطالعات با درجه محرم ثبتا ي کار و ی اجرایاگر برا 1.4  
 مورد استفاده با ی ثبتیايديد ميشود باياستفاده م) دسيا هند هيمثالً  نوت بوک (ار ي سی تی آیستم هايس

 یاگر برنامه ها و آالت با اجازه ب اس آ. شوند یشفر  مجاز است یازطرف ب اس آ که یفرآورد ها
                - ی ب اس آ عار متداوليمباساس ق شده ي تصدلي وساتواننديپس م دنار قرار نداشته باشي در اخت

  آ  لی این امتحانيسطح پاه (EAL 3)   .رنديمورد استفاده قرار گ -
  با اطالعات یکه حاو) یضي تعوی، صفحه های دیسک، سيمثالً  د (یالعات حامل منقوله اط1.5

د يباشد باي میر شفريبه شکل غ یفه رسمي استفاده وظی براصرفت ياسناد محرمانه با درجه محرم
. شودی نگهدار 2.2.3الف و مطابق قسمت یعالمه گذار 2.2.2الفباساس قسمت   

       امکانرد که حد اقل ي صورت گیل نرم افزاريق وسايد از طري  پاک کردن حامل اطالعات با1.6
شود، يه ميوصت  (BSI ( ی آس ایب که از طرف  یفرآورده هاد ازينمورد بايدر. دوبار ثبت را داشته باشد

   .استفاده شود
 يیايمخصوصاً  اسپ ترو( روس ها يد در برابر بروز ويک اطالعات و حامل اطالعات را باي تخن1.7
فه ي استفاده وظی براصرفت ي اسناد محرمانه با درجه محرم ش از آنکهينترول کرد پک) ا کرم هاي

.ن تکرار شونديشها منظماً  در اوقات معين آزمايا. با آنها کار شوند یرسم  
 کار ید در اجراي، نرم افزارها و حامل اطالعات نبا)مثالً  لپ تاب (یک اطالعات شخصي  تخن1.8

 ی براصرفت ي اسناد محرمانه با درجه محرمی که از آنها برای اطالعاتیاستم هيدر س. استفاده شوند
 استعمال یشخص یچ نوع نرم افزارها و حامل اطالعاتي هدي نبادشونياستفاده م یفه رسمياستفاده وظ

  .شوند
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فه ي استفاده وظی براصرفت يبا درجه محرماطالعات  یحاوکه  حامل اطالعات سخت افزار .1.9
ش از آنکه حامل يپاک شوند پ  1.6د اسناد محرمانه مطابق فقره يباشد باي میر شفريل غبه شک یمرس

اگر پاک . دسترس اشخاص مسول خارج شوداز  ی تیستم آي سیاجزام يا ترمياطالعات بخاطر چک و 
 نگه  د حامل اطالعات را از دستگاه برون کرده و آنرا محفوظيکردن اطالعات ممکن نباشد پس با

ک قرارداد موظف ساخت تا مقررات ياشد بر اساس بيم ميا شرکت را که موظف چک و ترميداشت و 
.ت کندين دستورالعمل را رعايا  
 

   انتقال-2
 

 با خدمات( یارتباط ونر فنيساا يشن و يکي کمونی تلیاهتوسط دستگاه یکيانتقال الکترون وقتدر  2.1
WWW, FTP, TELENT, E-Mail یکيالکترون   با اجازه ب اسناد محرمانه د يدرآلمان با) رهيمثل وغ 

وزارت تجارت  که از طرف یستم شفريا سيو) ماده چهل و س آ( شده قي تصدیستم شفري و سیاس آ
   : مجاز استیرشفرير آن استثنا ًء انتقال غيدر غ.  شودیدولت فدرا ل داده شده باشد، شفر

 ی های، کاپيیويدي ویها رمورد کنفرانس در چوکات شبکه ثابت، دی تلفنی در موقع صحبت ها)الف
 نمودن نوع اطالعات الزم را یه امکان شفريکه مرسل و مرسل اليتلگرام ها در صورتم و ي سیب

 . نمودن اطالعات را نکرده باشدی شفری اسناد محرم حتماً  تقاضایکارفرماد و ننداشته باش
 با مرجع یاالمکان مطمئن بسازد که و ی حتد خود را قبل از انتقاليدهنده باخبرنصورت مرجع يدر

  . وصل شده استیرنده اصليخبر گ
(LAN) ی  درچوکات ساحه محل)ب رود و آالت و يک شرکت بکار مي ی که صرف در محوطه مکان

.شوديرمسول حفاظت ميم اشخاص غي مستقیابيابزار انتقال دهنده در برابر دست     
 

 ی ملیتين مقامات امني نمودن بید طرزالعمل شفريد با سرحی ماورایکي در مورد انتقال الکترون2.2
 ی برایتيات الزم امنيهدا یه  روپروژ/ ک برنامهي اگر در چوکات . مربوطه هم آهنگ شودیکشورها

  درموقع ضرورت وزارت تجارت فدرال. د آنها را مراعات نموديموافقت بعمل آمده است باآنها انتقال 
.کنديگر ارائه ميمعلومات د  (VI B 3 استير  آلمان (

 
 

  حفظ سٌریاقدامات برا -3
 

آنها در . ن کندي را تضمیکي بودن اسناد محرم ثبت شده الکترونید سريبايل مي ذیشنهاديپاقدامات 
.ن کنندي را تضمست تا درست بودن و در دسترس قرار داشتن اطالعاتين منظور نيمرحله نخست با  

 
:ق کردي هم تفر را ازیت اصليد سه موقعينمورد بايدر  

 
.ستيگر شبکه ها وصل نيک گروپ شبکه که با دي با یوتريا شبکه کمپي ک نفري یوتر براي  کمپ3.1  

 
 یوتري کمپتعرضک شکل بخصوص استفاده را داشته باشد ودرمقابل يد ي بایوتريکمپعملکرد ستم ي س-

ن گردديتضم" د باشیکه حتمي در صورتیآگاه" تا که اصل قاعده ل ها حفظ شوديتا سطح فا   
مثالً  ( .(Unix/Linux, Win NT, Win 2000, Win XP 

وتريستم کمپيثبت نام در س عالمه ک يد يبا - Login   ورود عالمه رمزک يو  Passwort وجود داشته  
ل عالمات بخصوص و حروف کوچک و بزرگ يرقم از قبد حد اقل شش ي باعالمه رمز ورود. باشد

.داشته باشد  
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. رمز محفوظ شودعالمهق ين از طرد همچناي با Bios وس يب  -   
. ممکن باشدر قابل انتقاليسک غيد قيطراساساً  صرف از د يبا ی تیستم آيس   برنامهیاجرا - 

سک رام يک دي) که ممکن استييتا جا( د يستم باين سي ا- RAM-Disk -Temp اطالعات تمپ یبرا 
Date ).کمک استفاده(داشته باشد    

.د بکار روديبا) روسيو(کروب يه خفاظت بر ضد مک برنامه تازي -  
روري سی ثبت اسناد محرم روی برایل شخصيک فايد ي باشبکه ها در- Server  نصب گرددآن .  

 
: بخارج (E-Mail)   یکي با اتصال نامه الکترونیساحه محل یهاشبکه   3.2 

 
:دي، بادند  ذکر ش3.1ن شده که تحت شماره يعالوه از نکات تع  

Server روريس یکه روک شبي - ک ساحه قرار داشته باشد يدر سرور وتر موجود باشد که در آن يکمپ  
.بماند محفوظ یوتريکه از تعرض کمپ  

(Firewall) مخصوصی تیستم آيک سيث يبح اي سرور یا روي موجود باشد     یتيمانع امنک ي -  
تعرض   شامل ساحه محفوظ شده ازدين هم بايا). یکينامه الکترونرور يس  االمکان عالوتاً یو حت(

   .ک درخواست ورود ممکن استي. ک پاکت فلتر بکار روديد يبا.  باشدیوتريکمپ
 .(DNS ن يماش )    بماندیگران مخفي دازد يبارور يس یر از کلمه رمزي غیک از کلمات رمزي هر -

رد ي محرمانه صورت گدي بایفه رسمي استفاده وظیت تنها براي اسناد محرمانه با درجه محرم انتقال -
 بکار رود که از طرف وزارت تجارت دولت یفرآورده هاد صرف ي محرم ساختن بایکه برايدر حال

 استعمال  طرزني مقررات معدي با ک موسسهي درچوکات  .شونديار قرار داده ميفدرال آلمان در اخت
 ی مورد استفاده که قابل دسترسی نرم افزارهایتي امنیل هاياز همه فا .م داده شوديده  و تعليوضع گرد

Firewall  یتيمانع امن استفاده شده و به ديهستند با    . ت شوندسوي پ
                                          

 
 

:نترنت وصل اندي و ایکي، که با پست الکترونیساحه محل یا شبکه هاي ستاندلون یوترهاي کمپ3.3  
 

:دي  ذکر شدند، با3.2  و شماره 3.1شماره ن شده که تحت يعالوه از نکات تع  
Firewall   یتيمانع امنک ي -  وجود داشته Application-Gateway ه شبکیرون رفت اتصاليبک يو   

.باشد  
. شودیعمل یم رمزي عالیبرا  (BSI -ی حفاظت اساسی مقررات کتاب راهنما) یب اس آ  

روريسدر یفه رسمياستفاده وظ یت تنها براي اسناد محرمانه با درجه محرم اطالعات- Server 
 یزم حفاظتيکانيم.  شودی نگهداریک بخش مخصوص اطالعاتيا در ي و یل شخصيک فايدر وتريکمپ

. نطور بکار روديد همين منظور وجود دارد بايکه بد  
  

(VPN) ی خصوصیک شبکه مجازينظر به حجم، ساختن  ک گروپ از استفاده کنندگاني ی مثالً  برا  
. استیک پروژه الزمي یا برايو   

انيپا  
 
 
 
 


