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الجمھوریّة التحكومة  إن       ّة  ���ی ونس�� ة النمس�����احكومة و یّ في ما یلي  ش�����ار إلیھما(الم جمھور
 ،رفین المتعاقدین")طال"بـ

 

 إبانالمس���اعدة المتبادلة  لتس���ھیل الطرفین المتعاقدینمنھما بض���رورة التعاون بین  اقتناعا
 الحوادث الخطیرة،الكوارث أو 

 :إتفقتـا على ما یلـي                 
 1 الم�دة

 

 الموضـوع 
 

ّم ھذا  نظ الحوادث الخطیرة الواجب  أو الكوارث إبانشروط المساعدة الطوعیة  ا�تفاقی
أو   ا�تفاقھذا  من  3المادة من  1علیھا بالفقرة  تقدیمھا بطلب من سلطة الطرف المتعاقد المنصوص

المساعدة، وإرسال  موفدین لتقدیم فردیین أشخاص أو النجدة تدخل لفرق بالطرق الدبلوماسیة في شكل
 معدات أو توفیر معلومات.

 

 2 الم�دة
 التع�یــ�

 
 : بالعبارات التالیة ا�تفاقھذا  یقصد على معنى

 

 "الكوارث أو الحوادث الخطیرة " )ا(
ا،  والذي یكون خارج المراقبة الحدوث كعلى وشھو  سبق حدوثھ أو استثنائيحدث  یا أو كلیّ جزئ

منشآت  استغ�لعن  مترتب ینالمتعاقد ینالطرف الوطني �حد ترابفي ال والمكان، محدد في الزمان

ثل خطرا ونقلھا، خطرةمواد  استعمال طبیعیة مدمرة، تقنیة، قوى ُم ة وی ة وصحّ یا على ح  ا�نسان 

یمسّ  أو ویھدد البیئة والحیوانات یة بیئ أضرار إلى أو اقتصادیة خسائر أن یؤدي إلى ویمكن متلكاتبالم 

 قدرات الطرف المتعاقد المعني. مجابھتھا ھامة والتي یتجاوز

 للمساعدة "  البالط الطرف المتعاقد" ) ب(
مساعدة من ال من ھذا ا�تفاق یطلب 3المادة من   1 الفقرةبعلى سلطتھ  متعاقد منصوص طرف

 الطرف المتعاقد ا�خر.

 
 للمساعدة "  المقدم الطرف المتعاقد" ) ج(

 من ھذا ا�تفاق یستجیب لطلب 3المادة من  1 الفقرةب على سلطتھ متعاقد منصوص طرف

 لمطلوبة من الطرف المتعاقد ا�خر. المساعدة ا

 " التجھیز "  )د(
ّما المعدات و�سی لمھمات المساعدة، إضافة إلى  المعینة ا�نقاذ وك�ب ،نقلال وسائل التقنیة، ا�جھزة 

 المواد المخصصة ل�حتیاجات الذاتیة.
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 "  النجدة" مواد ) ه(
 للمساعدة. الطالبالطرف المتعاقد أرض ب المعنیین السكان على المجاني یعللتوز المواد المخصصة

 
 

 "  النجدة" فرق ) و( 
الطرف المتعاقد  من ةمحددتجھیز مناسب ومواد إنقاذ  ذاتعسكریة متخصصة  أو مدنیة وحدات

 للمساعدة. المقدم
 

 " أشخاص فردیون موفدون لتقدیم المساعدة "  )ز(
 المقدمالطرف المتعاقد  من ةمحددتجھیز مناسب ومواد إنقاذ  ذويعدة أشخاص  أو شخص

 للمساعدة.
 

  3 الم�دة
 

 الص�حیات 
 
 

�رسال  مباشرة الدبلوماسیة، تعتبر السلطات ا�تي ذكرھا مؤھلة قبالطر المساس دون (1

 وقبول مطالب المساعدة بطریقة مباشرة وبكل أوجھ التعاون المحددة بھذا ا�تفاق:

 :الجمھوریة التونسیةعن  -
 الداخلیة وزیر

 
 عن جمھوریة النمسا: -      
 الفدرالیة الداخلیة وزیر     

یتولى كل طرف متعاقد موافاة الطرف المتعاقد ا�خر بالطرق الدبلوماسیة بعناوین  (2

یمكن وكذلك نقطة ا�تصال بھا. المادة  تھامن ھ 1ات المنصوص علیھا بالفقرة ومعطیات ا�تصال بالسلط

 .ا�تصال في أي وقت بنقاط ا�تصال

لمتعاقد (3 ین ا ات الطرف مرخص لھا المادة  تھامن ھ 1ین المنصوص علیھا بالفقرة إنّ سلط

 في ا�تصال المباشر في ما بینھا في إطار تنفیذ ھذا ا�تفاق.

بقیادة یتصل  تغییر كل عن ا�جال، أحسن في المعلومات، المتعاقدان الطرفان یتبادل (4

 .المادة من ھاتھ 1ت المنصوص علیھا بالفقرة السلطا

 
 

 4 الم�دة
 

 طبیعة ونطاق المساعدة 
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الفردیین  ا�شخاصعن طریق  أو النجدة لفرق شكل تدخل في المساعدة تقدیم أن یتم یمكن (1

ّ وسیلة للنجدة مواد إرسالومن خ�ل  الموفدین لتقدیم المساعدة أي أو ب یتمّ  .مناسبة أخرى   على ا�تفاق

 عند صیاغة ا�تفاقمن ھذا  3 المادة من 1 علیھا بالفقرة المنصوص السلطات بین المساعدة ونطاق طبیعة

 .طلب المساعدة

المتعاقد الملتمسة  الطرف بلغةإن أمكن،  ،المساعدة طلب تقدیم الطالبة السلطة على یتعین (2

 .ا�نجلیزیةباللغة منھ المساعدة، أو 

وكذلك  والكیمیائیة الحرائق، ا�خطار النوویة ةمجابھ النجدة لغایات یمكن تجنید فرق (3

ضدّ  أيّ   أخرى  �جراءاتو �نقاذ،ل لنجدة،ل سیما لغایات طبیة، و� ،خطیر وحادث أخرى كارثة 

أن وللمساعدة.  تعیّن   لغرض.لضروري ال التدریبتلك الفرق ل یكونی

ّاتالمساعدة وا�شخاص الفردیین الموفدین لتقدیم  یمكن نقل فرق النجدة أو (4 معد  موادو 

لبحر. لبر أو الجو أو ا ّجدة عن طریق ا لن  ا

 5 الم�دة
 

 عبور الحدود وحق ا�قامة
 

سریعة، یتعھد الطرفان المتعاقدان بأن تقتصر اللمساعدة لال�زمة  الكفاءة لضمان سعیا (1

 إجراءات عبور الحدود على الضروري منھا.

دون ب للمساعدة الطالب متعاقدال الطرف �فراد فریق النجدة ا�قامة فوق تراب یسمح (2

 ا�ستظھارعلى رئیس فریق النجدة  وعند الطلب، یجب المساعدة. تأشیرة أو بطاقة إقامة خ�ل مدة مھمة

ّتھ أو بوثیقة تثبت وضعھ مھم  الطرفأعضاء فریق النجدة، محررتان بلغة  إلى قائمة بأسماء با�ضافة 

 .ا�نجلیزیةللمساعدة أو باللغة  الطالب متعاقدال

تھم المھنیة الحاملة امھمة النجدة بطاق المشاركین في یجب أن یكون بحوزة ا�شخاص (3

لصورھم أو أيّ  یتعیّنو وثیقة ھویة  من السلطات المرخص طلب  كل الوثائق عند بھذها�ستظھار علیھم  

 .لھا

لتقدیم المساعدة لیسوا في حاجة  الموفدینن یإن أفراد فریق النجدة وا�شخاص الفردی (4

 لطرف المتعاقد ا�خر.الوطني ل ترابالإلى ترخیص عمل لممارسة أنشطتھم في إطار مھمة نجدة ب
 

 الطالب متعاقدال الطرفا�زیاء النظامیة فوق تراب  إرتداءنجدة الیرخص �فراد فریق  (5

 للمساعدة في المقدم متعاقدال للطرفللمساعدة إذا كانت تابعة لتجھیزھم المعتاد. یرخص لفریق النجدة 

 للمساعدة. الطالب متعاقدال الطرفالخاصة بھ على عرباتھ فوق تراب  التحذیرع�مات  استعمال
 

 6 الم�دة
 

 عبور التجھیز ومواد النجدة للحدود
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ّل ی (1 سھ  النجدة. واددخول وخروج التجھیز وم انالمتعاقد الطرفان
 

اب  (2 ھ تر ة عند دخول لنجد ّن على رئیس فریق ا للمساعدة  الطالب متعاقدال الطرفیتعی

 للطرفعوان الجمارك �النجدة المحمولة دون سواھا لشرطة الحدود و وادتسلیم قائمة في التجھیز وم

 .ا�نجلیزیةباللغة  أو بلغة الطرف المتعاقد الطالب محررةوتكون ھذه القائمة  ،المذكور متعاقدال

 
جلب بضائع  المساعدة لتقدیم الموفدین الفردیین ا�شخاص أو النجدة فریق �فراد یُسمح � (3

عن س�مة ا�شخاص  الطالب للمساعدة مسؤول متعاقدال الطرف النجدة. وادأخرى غیر التجھیز وم

ر .ومواد النجدة الفردیین الموفدین وفریق النجدة والتجھیز یحجّ والذخائر فوق  الناریة ا�سلحة استیراد 

 للمساعدة.  الطالب متعاقدال للطرف الوطني ترابال
 

لتجھی (4 لتجاریة عبر الحدود على ا مباد�ت ا د في مجال ال لقیو الموانع وا  وادوم ز� تطبّق 

 أو للمساعدة في صورة عدم نفاذه البالط متعاقدال الطرف من التجھیز النجدة. یجب إعادة تصدیر

تجھیزإت�فھ ال ّ ترك  ا تم إذ  وإبقائھ على التراب الوطني للطرف نجدة وادباعتباره م المكان عین على . 

لطةمتعاقد الطالب للمساعدة ال إع�م س یجب  ھ  فإنّ إلیھا  للمساعدة، المشار الطالب متعاقدال الطرف ، 

 م المصلحة الجمركیةإع� ، والتي تتولى بدورھاكمیتھب، بطبیعتھ وا�تفاقمن ھذا  3المادة  من 1 بالفقرة

 المؤھلة بھ.

ّق  (5 تطب تراب الاستیراد المخدرات والمؤثرات العقلیة فوق  على كذلك 4الفقرة  أحكام

التراب  إلى المستعملة غیر الكمیات إعادة تصدیر وعلى للمساعدة متعاقد الطالبال الوطني للطرف

 على معنى تصدیرا المواد توریدا أو ھذه یعتبر نقل � للمساعدة. المقدم متعاقدال للطرف الوطني

لمخدرات حول المخدرات والمؤثرات العقلیة. الدولیة ا�تفاقیات اد ا ّر استیر والمؤثرات العقلیة  یحج

ّ  � تستعمل كما إ� ل�حتیاجات الطبیة العاجلة إ� المؤھل وفقا للمقتضیات  الطبي ا�طار طرف من 

ات لأو  للطرف المتعاقد الموفد لفریق النجدة القانونیة مؤثر ات وال المخدر راج  ّ إد تم لشخص الفردي. ی

 للمساعدة. الطرف المتعاقد المانحالعقلیة المستعملة ضمن إحصائیات استھ�ك 

ّت  ا�ستعمالفي صورة المعاملة بالمثل، یرخص الطرفان المتعاقدان في  (6 المؤق المجاني 

نات،  الطالب متعاقدال الطرفللتجھیز فوق تراب  أو طلب ضما یّة  اءات شكل اذ إجر بدون اتخ ة  ساعد للم

بھا  ا�حتفاظالنجدة التي یكون وقع إت�فھا أو  وادفض� عن ذلك، یتعھد الطرفان المتعاقدان بإعفاء م

رى. الضرائب على الوارداتللمساعدة من  الطالب متعاقدال الطرفمن طرف  أخ تاوة دخول   وكلّ أ
 

 7 الم�دة
 

 الطائراتإستعمال 
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 4 لمادةبا 4للنقل السریع لفرق النجدة طبقا للفقرة  لیس فقط الطائرات استعمالیمكن  (1

 كذلك �شكال أخرى للمساعدات المباشرة.إنما و

ّ طرف یرخص (2  ترابالمن  القادمة الطائرات طرف الجوي من مجالھ عبور متعاقد في كل

عملیات  إلى ، با�ضافة كذلكالمادة من ھذه 1 لطرف المتعاقد ا�خر وفقا لما ورد بالفقرةل الوطني

 الطیران المرخص فیھا. فضاءاتالنزول وا�ق�ع خارج المطارات الجمركیة و
 

الطائرات في  استعمال بخصوص تأخیرالجویة بدون  یجب إع�م المصالح ا�منیة (3

وحمولتھا وساعة  وطاقمھا ورقمھا الطائرة نوعیة تحدید مع ا�تفاق، ھذا إلى با�ستناد نجدة وذلك مھمة

 والوجھة المتبعة ومكان النزول.  انط�قھا

واعد المادة من ھذه 3و 2لف لما ورد بالفقرتین باستثناء تنصیص مخا (4 یق ق ّن تطب ، یتعی

 الطیران الجوي لكل طرف متعاقد.

قة  (5 العسكریة إ�ّ بمواف ائرات  ال الط عم خّص في است � یر  الطالبلطرف المتعاقد ا

 للمساعدة.
 

 8 الم�دة
 

 التنسیق وا�دارة العامة 
لطرف المتعاقد االتنسیق والتصرف في عملیات النجدة والمساعدة إلى سلطات  یحمل (1

 للمساعدة. الطالب

ابعة  (2 ّة بفرق النجدة الت وامر الخاص ا� ّھ حصرا  توج للمساعدة  المقدملطرف المتعاقد ل

ات. لمھم یذ ا اجعة إلیھم بالنظر بكیفیة تنف فرق الرّ لذین یأمرون ال اء ھذه الفرق ا لى رؤس إ  

توفیر الحمایة  اختصاصھاللمساعدة في إطار  الطالبلطرف المتعاقد اتتولى سلطات  (3

للمساعدة أو إلى ا�شخاص الفردیین الموفدین لتقدیم  المقدملطرف المتعاقد الفرق   والمساعدة 

 لمساعدة.ا

 

 
 

 9 الم�دة
 

 مصاریف المھمات
 

لطرف اللمساعدة طلب استرجاع مصاریف التدخل من  المقدملطرف المتعاقد ل ق� یح (1

 وإت�ف أ وأنفاذ عن  على المصاریف المترتبة للمساعدة. یطبق ھذا ا�جراء أیضا الطالبالمتعاقد 

 .التجھیز ضیاع
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كلي لتكالیف أو ال في حالة ا�ستخ�ص الجزئي المادة من ھذه �1 تنطبق الفقرة  (2

 للمساعدة بأولویة التعویض.  المقدملطرف المتعاقد اتمتع المساعدة الممنوحة. ی

ة الطالبة (3 ّل الدول ّات مصاریف للمساعدة تتحم عملی طرف أشخاص  من المنجزة المساعدة 

 الدولة ا�خرى. من طلبللمساعدة ب المقدمة الدولة متدخلین فقط بواسطة طبیعیین وإعتباریین

 لفرق اللوجستي الدعم منح الضرورة، عند للمساعدة، الطالبلطرف المتعاقد ا تولىی (4

للمساعدة بما في ذلك ا�سعافات  المقدملطرف المتعاقد االنجدة ول�شخاص الفردیین الموفدین من 

تھم ة مھمّ لك طیلة مد نھا وذ اجمة ع نب تحمل المصاریف الن إلى جا  ، لطبیة ا�ولیة ا  الوطني ترابالفوق  

 .للمساعدة الطالبلطرف المتعاقد ل
 

 10 الم�دة
 

  عن ا�ضرار التعویض
 

 الطرفیتنازل كل طرف متعاقد عن كل حق في التعویض الممكن المطالبة بھ لفائدة  (1

 : المتعاقد ا�خر أو ل�شخاص المعینین بمصالح المساعدة

 المساعدة في إطار تنفیذ مھمتھ. بمصالح معین شخص یسببھا التي المادیة بالنسبة ل�ضرار أ)(           

اة شخص معیّن  عن أو إخ�ل بالصحة عن جسدي، عن جرح المترتبة بالنسبة ل�ضرار ب)(               وف

  المساعدة في إطار تنفیذ مھمتھ.لح بمصا

 فادح.ما إذا حصل الضرر عمدا أو بسبب إھمال � تطبق ھذه ا�حكام في صورة 

للمساعدة  الطالبلطرف المتعاقد ل الوطني ترابالإذا لحق ضرر بشخص ثالث فوق  (2

لطرف المتعاقد اكون یللمساعدة،  المقدملطرف المتعاقد لمن قبل شخص معین بمصالح المساعدة 

في ھذه الحالة والتي یكون  للتشریعات المنطبقة للمساعدة مسؤول عن الضرر الحاصل طبقا  الطالب

لة. الدو تابع لتلك  لمساعدة ال فیھ شخص معیّن بمصالح ا ا  ھا الضرر متسبب  فی

 المقدملطرف المتعاقد اللمساعدة، الحق في تتبع  الطالبلطرف المتعاقد ل� یمكن  (3

ّ شخصا معینا لطرف المتعاقدلا�شخاص المعینین بمصالح المساعدة  أوللمساعدة  ت أن ثب ا  إذ لكن   ،

للمساعدة قد تسبب في ضرر لشخص ثالث عمدا أو بسبب  المقدملطرف المتعاقد لبمصالح المساعدة 

 المقدملطرف المتعاقد ا تجاه التظلمللمساعدة طلب حق  الطالبلطرف المتعاقد لإھمال فادح، یمكن 

 دة.للمساع

یل  لتشریعاتھمایتعاون الطرفان المتعاقدان بصفة وثیقة، طبقا  (4 ة، قصد تسھ یّ طن الو

المتوفرة  المعلومات  تعاقدان خاصّة مختلف  لم لطرفان ا دل ا یتبا نح.  لم إجراءات مطالب التعویض وا

 .المادة بھاتھ المشار إلیھاحول ا�ضرار 
                                      

 11 الم�دة
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 ا�تصا�ت          
 

یذ كلّ  ا�تفاقمن ھذا  3المادة من  1تتعھد السلطات المشار إلیھا بالفقرة     نف بت بصفة مشتركة 

یو ا�وخاصة  تصالا�لضمان   ا�جراءات الضروریة یّات عن طریق راد ال  رس

 السلطات وفرق النجدة الموفدة،بین أ) (

 في ما بین فرق النجدة،  ب)(

 ،و وإدارات التنسیق التابعة لھا بصفة متبادلةفرق النجدة بین في ما ج) (

 والقسم المكلف ببلدھم ا�صلي.الموفدة فرق النجدة وبین د) (

 
 

 12 الم�دة
 

 المساعدة عملیات انتھاء          
 

 

 من بطلبن لتقدیم المساعدة إنھاء أنشطتھم دة أو ا�شخاص الفردیین الموفدیتتولى فرق النج

تمام مختلف مھامھم. ، في ما عدا ذلك للمساعدة. الطالبلطرف المتعاقد ا نشطتھم بعد إ اء أ یتولّى ھؤ�ء إنھ

یتعیّن بدون أجل،  ،مغادرة المساعدة الموفدین لتقدیم الفردیین وا�شخاص على فرق النجدة ،بعد ذلك ،

 للمساعدة. الطالبلطرف المتعاقد ل التراب الوطني
 

 13 الم�دة
 

 أخرى للتعاونأشكال 
 
 

 یتعاون الطرفان المتعاقدان في حدود تشریعاتھما الوطنیة خاصة في ما یتعلق بـ: (1
 
 

لمعلومات ذات الصبغة والحوادث الخطیرة، بتبادل ا الكوارث انعكاسات أ) الوقایة والحد من(

 تراباللقاءات، وبرامج بحث، ودروس تخصص وتمارین عملیات نجدة على  بتعییننیة والعلمیة والتق

 لطرفین المتعاقدین.الوطني ل

 

حدوثھا والتي من المحتمل أن تسبب  المتعلقة با�خطار وا�ضرار الممكن المعلوماتب) تبادل (

ا�ع�م إطار  كما یتم إرسال معطیات قیاسیة في المتعاقد ا�خر، لطرفالوطني ل ترابالآثارا فوق 

 .المتبادل

تضیات ھذا (2 بّق مق رین بخصوص التما وكذلك التكوین مجال في ذلك على قیاسا ا�تفاق تط

 .المادة تھامن ھ 1المشتركة طبقا للفقرة 

 یمكن إنجاز التعاون في مجال التكوین، على وجھ الخصوص، من خ�ل: (3
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 أ) لقاءات الخبراء.(   

 تخصص.ب) المشاركة في دروس (  

التكوین وفقا  (4 التعاون في مجال  بة عن  مترت ّل المصاریف ال  لما یلي:یتمّ تحم
 

د المرسل مصاریف النقل (   اق تع لم لطرف ا ّل ا یتحم وكذلك المصاریف  لمشاركیھ وإیابا ذھابا أ) 

 المرض أو الوفاة.لمتعلقة بالترحیل المحتمل في حالة ا

مة وا�عاشة (  ا�قا لة المضیفة مصاریف  الدو مّل  تح  الطبیة ا�ولیة. وا�سعافاتب) ت
 
 

 14الم�دة 
 الشخصی�حم�ی� المعطی�ت 

 
 

الكوارث أو الحوادث الخطیرة، یحق ل�طراف  إبانطالما أن ھذا ضروري لتقدیم المساعدة   (1)

اشرة  تحیلالمتعاقدة أن  مب لمرتبطة  یة ا ات الشخص المعطی لوطني  ًا للقانون ا بعض ووفق ال بعضھا  إلى 

المعطیات الشخصیة بین ا�طراف المتعاقدة والمعالجة ال�حقة لھذه المعطیات یتم تبادل  ة.بتنفیذ المساعد

قیود  لى من ا المقدمةوفقًا لل بق ع التي تنط تالیة  ال ًا للشروط  المتعاقدة ووفق المعالجة  المعطیات�طراف 

 :بشكل آخر وأ اإلكترونی

في عدم ( لحق  ة، یحتفظ كل طرف با دد مح باب  ًا و�س لطلب  ستجابةا�أ) إذا رأت ذلك ضروری

 .الشخصیةالمعطیات  تقدیم

�  .يللشخص المعن بتفھمالشخصیة بطریقة قانونیة وحسن نیة والمعطیات (ب) یجب معالجة 

یجب أن تتوافق مع الھدف ا�تفاق. المحددة والواضحة والمشروعة لھذا  ھداف�لیمكن معالجتھا إ� 

 بمعالجتھا.المحدد والضروري وأن تقتصر على ما ھو ضروري فیما یتعلق 

أجلھ، من  أحیلتعلى وجھ الحصر للغرض الذي  المقدمةالشخصیة المعطیات (ج) یجب معالجة 

 ستخدامھا لغرض آخر.� أرسلھا موافقتھالطرف المتعاقد الذي یعلن  ماحین إ�

یجب  .مستوى أعلىضرورة على وصحیحة موضوعیا الشخصیة المعطیات (د) یجب أن تكون 

 �غراض المرسلة المغلوطةالشخصیة المعطیات اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة حتى یتم محو أو تصحیح 

قط  الشخص المعنيالشخصیة بطریقة تجعل تحدید المعطیات یجب حفظ  .على الفور ةمعالجال ًا ف ممكن

الجتھ تمت مع ًا للغرض الذي  ان ذلك ضروری  من أجلھ. اطالما ك

بحیث یتم مناسبة  من خ�ل تدابیر تقنیة وتنظیمیةالشخصیة المعطیات  فظوحیجب معالجة  (2)

، بما في ذلك الحمایة من المعالجة غیر المصرح بھا أو غیر القانونیة أو الفقد لھاضمان حمایة كافیة 

 .التدمیر العرضي أو التلف العرضي العرضي أو
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 التسجیلیحتوي ھذا للمعطیات. أو استقبال  ارسالتلتزم ا�طراف المتعاقدة بتسجیل كل عملیة  (3)

ینطبق أیضا ة. وفي ا�ساس تلقیالمسلطة العلى الھدف والمحتوى ووقت ا�رسال أو ا�ستقبال وكذلك 

تدابیر كافیة ضد ا�ستخدام غیر السلیم ویجب ب یكون التسجیل محميیجب أن  .المعطیات إت�فعلى 

جیل حصریًا إت�فھا. یجب  ھذه المدة،بعد . لمدة ث�ث سنوات تحفظأن  تس ال ا  م ھذ یستخد إذا تم  لمراقبة

 .المعطیاتاحترام ا�حكام القانونیة لحمایة 
 

الشخصیة المرسلة إلیھما إلى طرف المعطیات یتعھد الطرفان المتعاقدان بعدم الكشف عن  (4)

 ثالث.

أسباب الشخصیة المرسلة إلیھم بعد انقضاء المعطیات جمیع  بإت�فتتعھد ا�طراف المتعاقدة  (5)

 استخدامھا.
 

الحصول لكل شخص معنيیحق  (6)  ، ثبات ھویتھ على معلومات مجانیة عند الطلب ، بناءً على إ

 ا�تفاق، االشخصیة المرسلة أو المعالجة في إطار ھذالمعطیات  حول، مفھوم شكلبوودون تأخیر مفرط 

، وھدف المعالجة المقصود وا�ساس القانوني، ئات ا�ستقبالف أوالمعطیات والمستقبلین المعنیین  مصدر

التي تمت معالجتھا بطریقة غیر قانونیة. یضمن المعطیات وحذف  المغلوطةالمعطیات وكذلك تصحیح 

المعطیات یمكنھ في حالة انتھاك حقوقھ المتعلقة بحمایة الشخص المعني الطرفان المتعاقدان كذلك، أن 

من المادة  1، بالمعنى المقصود في الفقرة ھة تستند إلى القانونمستقلة ونزیمحكمة ب شكوى مقبولة رفع

من اتفاقیة حمایة حقوق ا�نسان والحریات ا�ساسیة (ا�تفاقیة ا�وروبیة لحقوق ا�نسان) وكذلك  6

 2001نوفمبر  8من البروتوكول ا�ضافي المؤرخ  1بالمعنى المقصود في المادة  مراقبةمؤسسة 

لمعطیات للحمایة ا�فراد أثناء المعالجة التلقائیة  1981 جانفي 28 في المؤرخة تفاقیة مجلس أوروبا�

، التعویض عن الضرر. تسترشد ا�قتضاء، وعند فعال جبر، للحصول على وإتاحة إمكانیةالشخصیة، 

 ا. فيالتفاصیل ا�جرائیة لتطبیق ھذه الحقوق بالقانون الوطني ل�طراف المتعاقدة التي تم ا�حتجاج بھ

یُمكّن  للطرف المتعاقدالمعطیات الطرف المتعاقد الذي لدیھ  یقدم، حالة طلب تطبیق ھذه الحقوق الذي 

 اتخاذ موقف قبل اتخاذ قرار بشأن الطلب. من
 

 
 15 الم�دة

 

 حل الخ�فات
 

 

أو  بیق  تط ّق ب عل رة من طرف السلطاتبكل خ�ف یت اش مب لّھ  قع ح لم ی ا  فاق إذ یل ھذا ا�ت أو ت  

ق تھ بین الطرفین المتعاقدین بالطرتسوی من ھذا ا�تفاق، یقع 3المادة  من 1 بالفقرة ھاعلی المنصوص

 الدبلوماسیة. 
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 16 الم�دة
 

  أحكام ختامیة
 

الطرفین  فیھ تبادل الیوم ا�ول من الشھر الثاني بعد الشھر الذي ذالتنفی یدخل ھذا ا�تفاق حیز

الخاصة  للشروط القانونیة دولةستیفاء كل إحول  الدبلوماسیةخ�ل القنوات من  المتعاقدین إشعارا كتابیا

  لبدء نفاذ ھذه ا�تفاقیة. بھا
 

 لمدة غیر محددة.  ا�تفاقأبرم ھذا  
 

الحالة ینتھي  ھذه وفي الدبلوماسیة، قأي وقت بالطر في ا�تفاقالعمل بھذا  ا�نسحاب منیمكن 

 المتعاقد ا�خر إشعارا في الشأن. الطرفمن تاریخ تلقي  ستة أشھر ا�تفاقالعمل بھذا 
 

على حقوق والتزامات ا�طراف المتعاقدة المتعلقة بالمشروع  إنھاء العمل بھذا ا�تفاق لن یؤثر

ما لم یتقرر خ�ف ذلك من قبل  ھذه ا�تفاقیةب المتعلقة التي ھي في طور ا�نجاز وعلى ا�عمال السابقة

 .ینالمتعاقد ینفالطر
 

ان ھذا        ّض فو لمندوبان الم ّع ا ، وق ّم تا لما تقد إثبا  .دولتیھمانیابة عن  ا�تفاق
 
 العربیة وا�لمانیة باللغات أصلیین، في نظیرین ..............................، في.......................حرر بـ 

وفي صورة  من ولكل والفرنسیة، ّة.  لحجی الث�ثة نفس ا النصوص   یعتمد الطرفانفي التأویل  ا�خت�ف

 النص باللغة الفرنسیة. 
 

 
                    الت�نسیــ�      حك�م� الجمھ�ری� ع�                 جمھ�ریــ� النمســ�    حك�م� ع�              

                ..................................                            ..........................               
 
 
 


