
   لمكتومةاشؤون وجيهات المتعلقة باللتلالملحق السابع 
  مكتومة الشؤون المعالجة في ارشادات 

   درجة من 
 " في األداء الوظيفي فقط خدام لالست" 

 
 

 مكتومة الشؤون الالتعامل مع من أجل عموما في المكاتب الرسمية وظفين مالموجهة الى هذه االرشادات 
المبرمة مع شرآات على األخص مع العقود لكن و ، و " ألداء الوظيفي فقطفي اخدام لالست"  درجة من 

ينبغى ان و . "في االداء الوظيفي فقط خدام ستلال"  درجة من خدمات بتقديم خاصة و منظمات مكلفة 
   .  الى عملية التعاقد ذاتهاهذه االرشاداتتدخل أحكام 

 
 أحكام عامة) أوال

 
    بالغ اإلو حق االتاحة  -1
 

 إال "الوظيفي فقط خدام في االداء لالست" درجة من مكتومة الشؤون المعرفة إتاحة  ال يجوز 1.1
لمعرفة فقط في حالة ا" : مبدأ ال(التهيئة لها ي سياق تنفيذ المهمة او معرفة فاليتحتم عليهم ألشخاص 
على مثل هذه عهم الطاقبل شخاص المصرح لهم هذه االرشادات لألبالغ ااثبات يتوجب و" ). الضرورة 

هذه االرشادات مكتومة وفقا لالشؤون الفي صيانة الخاصة تهم الى مسئوليحيث يشار مكتومة الشؤون ال
    . المترتبة على المخالفات سواء جزائيا او عقدياوالى العواقب المحتملة 

 
ادية لالقتصاد و في الوزارة االتحمثل معامالت صيانة االسرار مدى و ال ضرورة التخاذ تدابير ابعد 

   . التكنولوجيا  او المراجعات االمنية او اإلخطار الشكلي بموعد الزيارة
 

عن العمل في و ُيستبعد . عنيين باألمرتجاه غير الممكتومة الشؤون محتويات ال يتعين التكتم عن 1.2
 مكتومة الشؤون لمن الموظفين من ثبت أنه غير ُآْفء في التعامل مع مثل هذه امكتومة الشؤون مجال ال
 . واجب االلتزام بالسريةأو أخل ب

 
جهات إلى  إال" الوظيفي فقط في االداء لالستخدام " من درجة مكتومة اللشؤون نقل اال يجوز  1.3

و يتحتم عليهم االطالع مهمة تنفيذ برنامج او مشروع أو بعهد اليهم حكومية او منظمات دولية أو مكلفين 
 مكتومة الشؤون الرسال قبل إو تؤخذ  مهمة ، تنفيذ البرنامج او المشروع او العلى المعلومات في سياق 

فين من بلدان مكلًّالى إلى منظمات دولية غير معنية  أو " الوظيفي فقط في االداء لالستخدام " من درجة 
  المبدأحيثعند ذلك يحتاج األمر من  مهمة ، الذي أمر بالالرسمي المسئول خطية من موافقة غير معنية 
 ).مكتومةالشؤون  من التوجيهات المتعلقة بال23انظر ايضا الى الفقرة ( السرية صيانة على الى اتفاق  

 
 ةمكتوممهمة شؤون من تقيد من ُعهد اليه بثبت  في ألمانيا يمكن للوزارة االتحادية لالقتصاد ان تت1.4

يمكن لهذه السلطة ذاتها فمهمة اليه بالهي التي عهدت سلطة حكومية ت إذا آانو. بأحكام هذه االرشادات
 . ان تمارس حقها الرقابي المنصوص عنه في الجملة االولى

 
من ) يناير( آانون الثاني . 1بعد مرور ثالثين عاما على " ةمكتومشؤون " بدرجة  ُيلغى التقدير 1.5

تحادية لالقتصاد في حالة و تستشار الوزارة اال. إذا لم يحدد أجل آخر لذلككتمان العام التالي لتقدير ال
 26انظر ايضا الى الفقرة ( بشرط عدم وجود اتفاقات على البرنامج او المشروع  تكليف دولي وجود 

   ). مكتومةالشؤون من التوجيهات المتعلقة بال
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  شؤون  تدابير النظر بال-2
 

 اوحفظهاعمالها  التعليم عليها و است2.1
 
و يتم استخدامها و " الوظيفي فقط في االداء لالستخدام " التكتم  رجة علم على الوثائق و المواد من دُي

 : حفظها آالتالي
 

بالحبر االسود او " الوظيفي فقط في االداء  لالستخدام -مكتوم " م على الوثائق بطبع عبارة عّل ُي2.1.1
كتمان رجة المن ذات داألزرق على الهامش العلوي من آل صفحة مكتوبة و آذلك على جميع الملحقات 

و ُيكتفى في حالة الكتب و . دولية او اجنبيةمكتومة ونا شؤاو بالتعليم عليها باالختام االلمانية إذا آانت 
 فإذا آانت آل صفحة مكتوبة لعنوان ، و ما شابه بالتعليم عليها على الغالف و على صفحة اكراسات ال

االجنبية يكتفى بالتعليم على غالفها او تكتم تحمل عالمة درجة الاجنبية آراسة من آتاب اجنبي او من 
 . االلمانيةتكتم على صفحة عنوانها بعالمة درجة ال

 
او ) األدوات  والعتاد آ" ( لالستخدام الوظيفي فقط " تكتم على المواد من درجة الايضا  يعلم 2.1.2

بشكل واضح مرئي إما )  الصور المصغرةحاقراص ممغنطة ، شذرات ، شرائ( لبيانات اوحدات تخزين 
و توضع عليها  من حيث المبدأ . اوعية حفظ تلك المواد على – إذا تعذر ذلك –على المواد ذاتها او 

  . عالمة ألمانية إذا آانت عالمتها اجنبية
 

اما في ). مكاتب الخخزانات ، دواليب أو( في أمكنة أو اوعية مغلقة مكتومة الشؤون  تحفظ ال2.1.3
بحيث ال يتطرق اليها او يطلع عمالها نة او االوعية فيتوجب دائما حفظها او استخارج مثل هذه األمك
 . عليها غير ذي شأن

 
آالمسودات و التصميمات التمهيدية و المحاضر ( مكتومة الشؤون تحفظ المواد التحضيرية لل 2.1.4

بها بحيث ال يتطرق اليها المتعلقة مكتومة مثل الوثائق ال) االختزالية و التسجيالت الصوتية و الرقاقات 
المواد التحضيرية التي ال مكتوم على شأن و ال يتوجب وضع عالمة . او يطلع عليها غير ذي شأن

  . على الفوريتم اتالفها رسل الى الغير و ُت
 

   اإلرسال 2.2
 

و داخل ظرف بسيط مغلق افي  لنقل الرسائل مؤسسات  يتم االرسال في ألمانيا بواسطة ساع او 2.2.1
 . على الظرف او الوعاءمكتوم شأن دون عالمة بوعاء 

 
بواسطة مؤسسات بريد خصوصية على شكل رسالة عادية او مكتومة الشؤون و يمكن ارسال ال 2.2.2

 مكتوم معطي التكليف ال يعترض أْنالى الخارج إال عن طريق الجو او البحر طرد بريدي او بالشحن 
و يراعى في ذلك ما قد . رسال الى الخارجإلحدد آيفية أخرى لرسال هذا أو يإلبوضوح على اسلوب ا
 .من اتفاقيات دولية او اتفاقيات خاصة للبرامج او للمشاريعمكتوم يبرمه معطي التكليف ال

 
  اإلرجاع/  االتالف 2.3

 
ف بالشأن ُمكِلالمكتومة ُيتلف منها ما ال حاجة له او ُيرد الى الشؤون  تجنبا من تراآم الكثير من ال 2.3.1
   .     المكتوم 
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غير واضح مضمونها يصبح مكتومة بحيث شؤون المكتومة و المواد التحضيرية لشؤون   ُتتلف ال2.3.2
 . و ال يمكن إعادة الكشف عنه

        
   المباالة باالرشادات مكتومة او عدم شؤون ، العثور على لغير ذي شأن  الفقدان ، االبالغ 2.4

 
ير ذي شأن او العثور عليها او عدم المباالة بهذه تاحتها لغمكتومة او اشؤون ر عن فقدان غ دون تأخيبّلُي

األمني لدى المنظمات الخصوصية فوض لسرية او المشؤون اعن طريق المفوض بصيانة الاالرشادات 
رة لمكتوم و الى الوزاشأن االالتكليف بمهمة الى الجهة االلمانية التي اعطت  - في حالة تعيينه –

 . و للكشف عن الحدثوقوعه المحتمل ضرر الللحد من  )3 ب 6الشعبة ( االتحادية لالقتصاد 
 

  الزيارات  2.5
 

 خدام في االداء لالست" مكتومة من درجة شؤون  على عالزيارات من الخارج و اليه مع اتاحة االطال
التفاق عليها عادة بشكل مباشر بين يتم امن التكتم  ذات درجة مماثلة شؤون او لمثلها من " الوظيفي فقط 

 . الجهة المرسلة و المنشأة المستقبلة للزائر، و ال توجد اية تعليمات شكلية خاصة لذلك
 

  التكليفية  تام  المه2.6
 

بشكل مباشر او غير مباشر ان يتعهدوا مكتومة ليهم بمهمات شؤون إعهد  يلزم على جميع الذين ُي2.6.1
و يشار في هذا الى أن . لهم بمهمة الشؤون المكتومة باتباع تدابير هذه االرشاداتتعاقديا تجاه المكلِّف 

 . بعض أجزائهلاو بأآمله عدم المباالة قد تؤدي الى فسخ العقد 
 

و بعد تنفيذ المهمات ُتحفظ الشؤون المكتومة حتى  عند تقديم عروض او طلب تقديم عروض 2.6.2
 . قت ممكن او ُتردُّإلغاء درجة التكتم و ُتتلف في اقرب و

 
عهد اليهم بمهمات شؤون مكتومة بشكل مباشر او غير مباشر ان يتعهدوا يلزم على الذين ُي  2.6.3
التعامل مع الشؤون التي تقدر درجة صيانة سريتها  باتباع تعليمات سلطاتهم االمنية المختصة في  تعاقديا

عهد اليهم بمهمات شؤون مكتومة بشكل مباشر او فإذا ال توجد في بلد الذين ي. بدرجة الشؤون المكتومة
غير مباشر شؤون تقدر درجة صيانة سريتها بدرجة الشؤون المكتومة يتوجب اللجوء الى الوزارة 

لتتفق مع السلطات االمنية االجنبية المختصة على تدابير صيانة  ) 3 ب 6الشعبة ( االتحادية لالقتصاد 
 . الرسال إال بعد اخذ موافقة الوزارة االتحادية لالقتصادجري اان يو ال يجوز عندئذ . الشؤون المكتومة

 
 استخدام تقنيات المعلومات ) ثانيا

 
  المعالجة . 1
 

 خدام في االداء لالست" شؤون مكتومة من درجة معالجة  إذا استخدمت تقنيات المعلومات لدى 1.1
اعاله وفقا لما ورد (مناسبة مادية و تنظيمية أو تدابير / و  ُتتخذ تدابير تقنيات معلومات" الوظيفي فقط

  ). 1.2 و 1.1 اوالتحت 
 

التأآد " الوظيفي فقطخدام في االداء لالست"  يتعين قبل معالجة او تخزين شؤون مكتومة من درجة 1.2
جدار مثال بدون الحماية بواسطة " ( انترنت"ان الجهاز او الشبكة الداخلية على غير اتصال مباشر مع 

  3.3، طالما لم تتخذ تدابير ابعد مدى بموجب الشروط المدرجة في )الحماية 
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 لالستخدام" خص في االعتبار لدى معالجة شؤون مكتومة من درجة أل تدخل التدابير التالية على ا1.3
 ": الوظيفي فقط في االداء 

 تراخيص الدخول، استعراض  •
 ،)لمة العبور، آلمة السرآمثال ( استخدام آليات التعّرف و التحقق  •
 )    موقع فردي أو تابع لمؤسسة( تعليمات مناسبة ألمان تقنيات المعلومات  •

 
سمحت باستخدامها الدائرة إذا و الشبكات الالسلكية ال يجوز استخدامها إال لوحات المفاتيح الالسلكية 

 . االتحادية ألمان تقنيات المعلومات
 

) حاسوب دفتري او حاسوب مفكرة: مثال ( ات معلومات محمولة انظمة تقنيفي حالة استخدام  1.4
تها يتوجب آتاب" الوظيفي فقطخدام في االداء لالست" ن مكتوم من درجة ألمعالجة او تخزين بيانات ش

التخزين بواسطة منتوجات مرخص بها من الدائرة االتحادية ألمان تقنيات حدة بالشفرة على و
ر برامج و اجهزة مرخصة من الدائرة االتحادية ألمان تقنيات المعلومات في حالة عدم توفو. المعلومات

 تستوفي شروط المعاييرتحت اختبار الدائرة االتحادية ألمان تقنيات المعلومات يمكن استخدام منتوجات 
 ) EAL 3 (من درجة العامة بعمق اختباري 

 
التي تحتوي على بيانات ) الخقراص ممغنطة أ: مثال( البيانات الوحدات المنقولة لتخزين م على ُيعّل 1.5

بموجب ما تنص عليه " لالستخدام في االداء الوظيفي فقط " شأن مكتوم من درجة غير مكتوبة بالشفرة ل
  " 2.1.3 :اوال" و ُتحفظ بموجب ما تنص عليه الفقرة  " 2.1.2: اوال" الفقرة 

 
كرار التسجيل لتلى االقل صالحة عجات برمجية بمنتولبيانات االستعانة  يتعين لمحو وحدات تخزين ا1.6

و ينبغي في هذا اختيار المنتوجات التي اوصت بها الدائرة االتحادية ألمان . مرتين على التواليعليها 
 . تقنيات المعلومات

 
و على ( البيانات للتأآد من عدم إصابتها بالفيروسات وحدات تخزين  ُتفحص تقنيات المعلومات و 1.7

لالستخدام في " قبل معالجة بيانات شأن مكتوم من درجة ) ألحصنة الطروادية او بالديدان االخص با
 . و يتعين تكرار هذا الفحص في فترات منتظمة " االداء الوظيفي فقط 

 
وحدات تخزين  و البرمجيات او ) مثال الحاسوب الدفتري(  ال يجوز استخدام تقنيات المعلومات 1.8

بيانات وحدات تخزين آما ال يجوز استخدام  برمجيات او عالجة البيانات البيانات الخصوصية لم
لالستخدام في " في معالجة الشؤون المكتومة من درجة  االنظمة المعلوماتية المستخدمة خصوصية في 

  . "االداء الوظيفي فقط 
 

 في الحاسوب التي تخزين الثابتةال  من وحدات 1.6ُتمحى بيانات الشؤون المكتومة بموجب الفقرة  1.9
قبل " لالستخدام في االداء الوظيفي فقط " تحتوي على بيانات غير معتمة بالشفرة لشأن مكتوم من درجة 

نظام تقنيات اجزاء على بعض الجارية تصليح الصيانة او أعمال الالبيانات في إطار وحدات تخزين نقل 
 وحدات ر محو البيانات توجب فك فإذا تعذ. المعلومات خارج مجال عمل االشخاص المصرح لهم 

و االحتفاظ بها او إلزام الشرآة المكلفة بأعمال الصيانة و التصليح تعاقديا تخزين البيانات من الحاسوب 
 . ان تتقيد بأحكام هذه االرشادات

 
 اإلرسال . 2
 

 الفنية عند النقل الكترونيا في المانيا بواسطة خطوط الهاتف او غيرها من شبكات االتصاالت 2.1
ُتعتم بالشفرة الشؤون )  المباشرة مثل البريد اإلليكتروني ، و تيلنيت وغيره"أونالين"يما يشمل خدمات  ( 
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 من 40الفقرة ( المكتومة بواسطة نظام شفرة مرخص به من الدائرة االتحادية ألمان تقنيات المعلومات 
ويجوزالنقل . زارة االتحادية لالقتصاداو بنظام شفرة سمحت باستخدامه الو) تعليمات الشؤون المكتومة

 : خالفا عن ذلك بدون تعتيم بالشفرة في الحاالت االستثنائية التالية
، و خالل المكالمات المصورة بالفيديو و داخل شبكات خطوط الهاتف الثابتة خالل المكالمات الهاتفية ) أ

لدى  و لم ُيفرض ذلك بوضوح تيم بالشفرة رسائل الفاآس إذا ال تتوفر بين المرسل و المتلقي إمكانية للتع
و على الجهة المرسلة ان تتأآد قبل . من الجهة التي طلبت أداء المهمةبأداء مهمة شأن مكتوم التكليف 

 متلقي الصحيح على اتصال مع الفعال االرسال انها 
متالصق مكانيا في موقع إذا آانت الشبكة مستخدمة فقط و بال استثناء  ) LAN( داخل شبكة مغلقة ) ب

 ان يصل اليها بصورة غير ذي شأنيمكن لالمنشآت موجودة في مكان حصين ال خاص بالشرآة ذاتها و 
 . مباشرة

 
  يةات االمنطسلاللحدود يتعين مالءمة طرق التعتيم بالشفرة بين عبر االكترونيا البيانات  عند نقل 2.2

 على تعليمات امنية خاصة لنقل المعلومات في برنامج قد تم االتفاقفإذا آان . المعنيةفي البالد الوطنية 
يمكن عند الحاجة الحصول على مزيد من المعلومات في و . او مشروع ما يتعين مراعاة هذه التعليمات

  ) . 3 ب 6الشعبة ( ة االتحادية لالقتصاد الوزارهذا الشأن من 
 
  السرية صيانةتدابير ل. 3
 

و هي ال تخدم . ا ان تكفل سرية الشؤون المكتومة المخزنة الكترونياعلى التدابير التالية الموصى به
 . و ال آونها تحت التصرفاصال ضمان صحة البيانات 

 
 : و ُتميز ثالثة منطلقات مختلفة

 
 على غير اتصال مع شبكات أخرى حاسوب فردي او شبكة تستخدمها مجموعات في إطار مغلق 3.1

 
    تمييزا متنوعا للمستخدم و حماية من الدخول حتى مستوى يجب ان يكفل برنامج التشغيل    -

 " المعرفة فقط في حالة الضرورة " ضمان تحقيق المبدأ من أجل ذلك  ، والملف          
 )   Unix/Linux; Win NT; Winn 2000, Win XP: مثال(           
 

من   خانات 6مة السر عن و يجب ان ال تقل آل. عبور و آلمة سرمن الضروري ان تتوفر آلمة  -
 .  الخاصةعالمات الو الحروف الصغيرة و الكبيرة و االرقام 

     
 . محميا بكلمة سر ) BIOS( الـ برنامج آذلك يجب ان يكون  -

 
الثابت من القرص الممغنط أن يتيسر إال من حيث المبدأ ال يجوز تشغيل نظام معالجة المعلومات  -

 .  فقط
 

من أجل الملفات المؤقتة   ) RAM( رص لذاآرة الوصول العشوائي قوجود ُيستحسن لو امكن  -
 ). وسيلة مساعدة في االستخدام( 
 

 . الفيروسات حديث العهدللحماية من يجب ترآيب برنامج  -
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الرئيسي  لتخزين بيانات شؤون مكتومة على الحاسوب ةخاصئية جزوحدة يستحسن تخصيص  -
 . ي حالة وجود شبكة حاسوبيةف
 

 مع الخارج )   E-Mail(ت المغلقة ذات االتصال بالبريد االلكتروني  الشبكا3.2
 

  3.1  رقمالنقاط المحددة تحتما ورد في يتوجب إضافة الى 
 

 حصين، رئيسي يكون موقعه في المجال العلى حاسوب مرتكزة وجود شبكة  -
 

 خاص او على نظام معلوماتي رئيسي موجودا إما على الحاسوب الجدار الحماية ان يكون  -
موقعه آذلك في المجال ) للرسائل االليكترونية رئيسي إضافي و اذا اقتضى االمر حاسوب ( 

 . احا متعبر البرامج التطبيقية مرآبا؛ و يكون مالفلتر الخاص بحزم البيانات و يكون الحصين ؛ 
 

ي  الرئيس أي  عنوان آخر لبروتوآول االنترنت ، ما عدا بروتوآول االنترنت للحاسوب حجب  -
)DNS(  
 

معتمة بالشفرة " لالستخدام في االداء الوظيفي فقط " ُتنقل بيانات الشؤون المكتومة من درجة أن  -
سمحت بها الوزارة االتحادية مع العلم انه ال يجوز في التعتيم بالشفرة استخدام سوى منتوجات 

قواعد ملزمة للتطبيق و يجب تحديد . ُترآن المفاتيح على القرص الممغنط الثابت لالقتصاد؛ و ال
للبرامج الجديدة االمان ـُربط  أحدث تعديالت و ت. داخل الشرآة و تدريب العاملين عليها
 . خص لجدار الحماية المستخدمة حسب توفرها و على اال

 
تصال بالبريد االليكتروني امع  او الشبكات المغلقة  غير المربوط بشبكة الحاسوب القائم بذاته 3.3

 االنترنيتوب
 
  3.2 و رقم 3.1وجب إضافة الى ما ورد في النقاط المحددة تحت رقم  يت
 

 ، جدار حماية و معبر برامج وجود  -
 

دليل الوقاية االساسية من الدائرة االتحادية استخدام آلمات العبور المشار اليها في تطبيق قواعد  -
 تقنيات المعلومات ،ألمان 

 
 حاسوب العلى  " ستخدام في االداء الوظيفي فقطلال" إبقاء بيانات الشؤون المكتومة من درجة  -

و  يتوجب عندئذ . خاصةحماية بيانات تحت للاو في مجال وحدة جزئية خاصة بها في يسي ئرال
 . ذلكالمالئمة لاآلليات الوقائية تطبيق 

 
لمجموعة من المستخدمين  ) VPN( خاصة افتراضية قنوات شبكة و تبعا للنطاق من الضروري تجهيز 

  . لمشروع مااو 
 
 


