إتفــــاق
بﯿن
حكومة الجمﮭورﯾة التونسﯿة
و
حكومة جمﮭورﯾة النمسا

حول
المساعدة المتبادلة إبان الكوارث أو الحوادث الخطﯿرة
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ﮭورﯾّةالت
إن حكومة
بـ"الطرفﯿن المتعاقدﯾن"(،

ﯿّة وحكومة

جمﮭور ﯾّ ةالنمس ا )المش ار إلﯿﮭما في ما ﯾلي

اقتناعا منﮭما بض رورة التعاون بﯿن الطرفﯿن المتعاقدﯾن لتس ﮭﯿل المس اعدة المتبادلة إبان
الكوارث أو الحوادث الخطﯿرة،
إتفقتـا على ما ﯾلـي:

الم دة 1
الموضـوع
ظ ّمھذا ا تفاق شروط المساعدة الطوعﯿة إبان الكوارث أو الحوادث الخطﯿرة الواجب
ﯾن
تقدﯾمﮭا بطلب من سلطة الطرف المتعاقد المنصوص علﯿﮭا بالفقرة  1من المادة  3من ھذا ا تفاق أو
بالطرق الدبلوماسﯿة في شكل تدخل لفرق النجدة أو أشخاص فردﯾﯿن موفدﯾن لتقدﯾم المساعدة ،وإرسال
معدات أو توفﯿر معلومات.

الم دة 2
التع ﯾــ
ﯾقصد على معنى ھذا ا تفاق بالعبارات التالﯾة:
)ا( "الكوارث أو الحوادث الخطﯾرة "
حدث استثنائي سبق حدوثﮫ أو ھو على وشك الحدوث والذي ﯾكون خارج المراقبة

لﯾّا،

محدد في الزمان والمكان ،في التراب الوطني حد الطرفﯾن المتعاقدﯾن مترتب عن استغ ل منشآت
تقنﯾة ،قوى طبﯾعﯾة مدمرة ،استعمال مواد خطرة ونقلﮭا،
والحﯾوانات وﯾﮭدد البﯾئة أو

ل خطرا
وﯾ ُم ث

ّة ا نسان

ّ بالممتلكات وﯾمكن أن ﯾؤدي إلى خسائر اقتصادﯾة أو إلى أضرار بﯾئﯾة

ھامة والتي ﯾتجاوز مجابﮭتﮭا قدرات الطرف المتعاقد المعني.
)ب( " الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة "
طرف متعاقد منصوص على سلطتﮫ بالفقرة  1من المادة  3من ھذا ا تفاق ﯾطلب المساعدة من
الطرف المتعاقد ا خر.
)ج( " الطرف المتعاقد المقدم للمساعدة "
طرف متعاقد منصوص على سلطتﮫ بالفقرة  1من المادة  3من ھذا ا تفاق ﯾستجﯾب لطلب
المساعدة المطلوبة من الطرف المتعاقد ا خر.
)د( " التجﮭﯾز "
المعدات

ﯾّما ا جﮭزة التقنﯾة ،وسائل النقل ،وك ب ا نقاذ المعﯾنة لمﮭمات المساعدة ،إضافة إلى

المواد المخصصة ل حتﯾاجات الذاتﯾة.
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)ه( " مواد النجدة "
المواد المخصصة للتوزﯾع المجاني على السكان المعنﯾﯾن بأرض الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة.
)و( " فرق النجدة "
وحدات مدنﯾة أو عسكرﯾة متخصصة ذات تجﮭﯾز مناسب ومواد إنقاذ محددة من الطرف المتعاقد
المقدم للمساعدة.
)ز( " أشخاص فردﯾون موفدون لتقدﯾم المساعدة "
شخص أو عدة أشخاص ذوي تجﮭﯾز مناسب ومواد إنقاذ محددة من الطرف المتعاقد المقدم
للمساعدة.

الم دة 3
الص حﯾات
)1

دون المساس بالطرق الدبلوماسﯾة ،تعتبر السلطات ا تي ذكرھا مؤھلة مباشرة رسال

وقبول مطالب المساعدة بطرﯾقة مباشرة وبكل أوجﮫ التعاون المحددة بﮭذا ا تفاق:
 عن الجمﮭورﯾة التونسﯾة:وزﯾر الداخلﯾة
 عن جمﮭورﯾة النمسا:وزﯾر الداخلﯾة الفدرالﯾة
)2

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

ومعطﯾات ا تصال بالسلطات المنصوص علﯾﮭا بالفقرة  1من ھاتﮫ المادة وكذلك نقطة ا تصال بﮭا .ﯾمكن
ا تصال في أي وقت بنقاط ا تصال.
)3

ن المتعاقدﯾن المنصوص علﯾﮭا بالفقرة  1من ھاتﮫ المادة مرخص لﮭا
طرف ﯾ
ت ال
طا
إنّس ل

في ا تصال المباشر في ما بﯾنﮭا في إطار تنفﯾذ ھذا ا تفاق.
)4

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

السلطات المنصوص علﯾﮭا بالفقرة  1من ھاتﮫ المادة.

الم دة 4
طبﯾعة ونطاق المساعدة
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)1

ﯾمكن أن ﯾتم تقدﯾم المساعدة في شكل تدخل لفرق النجدة أو عن طرﯾق ا شخاص الفردﯾﯾن

الموفدﯾن لتقدﯾم المساعدة ومن خ ل إرسال مواد للنجدة

سﯾلة أخرى مناسبة ّ .ا تفاق على
ي ّو
وب أ

طبﯾعة ونطاق المساعدة بﯾن السلطات المنصوص علﯾﮭا بالفقرة  1من المادة  3من ھذا ا تفاق عند صﯾاغة
طلب المساعدة.
)2

ﯾتعﯾن على السلطة الطالبة تقدﯾم طلب المساعدة ،إن أمكن ،بلغة الطرف المتعاقد الملتمسة

منﮫ المساعدة ،أو باللغة ا نجلﯾزﯾة.
)3
دّ

ﯾمكن تجنﯾد فرق النجدة لغاﯾات مجابﮭة الحرائق ،ا خطار النووﯾة والكﯾمﯾائﯾة وكذلك

ّ كارثة أخرى وحادث خطﯾر ،و

سﯾما لغاﯾات طبﯾة ،للنجدة ،ل نقاذ ،و جراءات أخرى

ن ﯾكون لتلك الفرق التدرﯾب الضروري للغرض.
للمساعدة .و ﯾ تعﯾّن أ
)4

ﯾمكن نقل فرق النجدة أو ا شخاص الفردﯾﯾن الموفدﯾن لتقدﯾم المساعدة و عدّات ومواد
جوأو ا لبحر.
ق ا لبرأو ا ل
جدةعنطرﯾ
ا لن ّ

الم دة 5
عبور الحدود وحق ا قامة
)1

سعﯾا لضمان الكفاءة ال زمة للمساعدة السرﯾعة ،ﯾتعﮭد الطرفان المتعاقدان بأن تقتصر

إجراءات عبور الحدود على الضروري منﮭا.
)2

ﯾسمح فراد فرﯾق النجدة ا قامة فوق تراب الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة بدون

تأشﯾرة أو بطاقة إقامة خ ل مدة مﮭمة المساعدة .وعند الطلب ،ﯾجب على رئﯾس فرﯾق النجدة ا ستظﮭار
بوثﯾقة تثبت وضعﮫ أو م ّتﮫ با ضافة إلى قائمة بأسماء أعضاء فرﯾق النجدة ،محررتان بلغة الطرف
المتعاقد الطالب للمساعدة أو باللغة ا نجلﯾزﯾة.
)3

ﯾجب أن ﯾكون بحوزة ا شخاص المشاركﯾن في مﮭمة النجدة بطاقاتﮭم المﮭنﯾة الحاملة
ّ وثﯾقة ھوﯾة و

ّن علﯾﮭم ا ستظﮭار بﮭذه الوثائق عند كل طلب من السلطات المرخص

لﮭا.
)4

إن أفراد فرﯾق النجدة وا شخاص الفردﯾﯾن الموفدﯾن لتقدﯾم المساعدة لﯾسوا في حاجة

إلى ترخﯾص عمل لممارسة أنشطتﮭم في إطار مﮭمة نجدة بالتراب الوطني للطرف المتعاقد ا خر.
)5

ﯾرخص فراد فرﯾق النجدة إرتداء ا زﯾاء النظامﯾة فوق تراب الطرف المتعاقد الطالب

للمساعدة إذا كانت تابعة لتجﮭﯾزھم المعتاد .ﯾرخص لفرﯾق النجدة للطرف المتعاقد المقدم للمساعدة في
استعمال ع مات التحذﯾر الخاصة بﮫ على عرباتﮫ فوق تراب الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة.

الم دة 6
عبور التجﮭﯾز ومواد النجدة للحدود
4

)1

ل الطرفان المتعاقدان دخول وخروج التجﮭﯾز ومواد النجدة.
ﯾ ﮭ ّ
ب الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة
خول ﮫتر ا
ق ا لنجد ةعندد
ىر ئﯾسفر ﯾ
نع ل
ﯾتعﯾ ّ

)2

تسلﯾم قائمة في التجﮭﯾز ومواد النجدة المحمولة دون سواھا لشرطة الحدود و عوان الجمارك للطرف
المتعاقد المذكور ،وتكون ھذه القائمة محررة بلغة الطرف المتعاقد الطالب أو باللغة ا نجلﯾزﯾة.
)3

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

أخرى غﯾر التجﮭﯾز ومواد النجدة .الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة مسؤول عن س مة ا شخاص
الفردﯾﯾن الموفدﯾن وفرﯾق النجدة والتجﮭﯾز ومواد النجدة.

ّر استﯾراد ا سلحة النارﯾة والذخائر فوق

التراب الوطني للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة.
تا لتجارﯾةعبرال حدودعىل ا لتجﮭﯾز ومواد
يمجال ال مباد
ط بّق الموانعوا لقﯾو دف
ت

)4

النجدة .ﯾجب إعادة تصدﯾر التجﮭﯾز من الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة في صورة عدم نفاذه أو
جﮭﯾز على عﯾن المكان باعتباره مواد نجدة وإبقائﮫ على التراب الوطني للطرف
 .إذ اتم ّترك ال ت

إت فﮫ

المتعاقد الطالب للمساعدة

طة الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة ،المشار إلﯾﮭا
ع مس ل
جب إ
 ،فإنّ ﮫ ﯾ

بالفقرة  1من المادة  3من ھذا ا تفاق ،بطبﯾعتﮫ وبكمﯾتﮫ ،والتي تتولى بدورھا إع م المصلحة الجمركﯾة
المؤھلة بﮫ.
)5

ق أحكام الفقرة  4كذلك على استﯾراد المخدرات والمؤثرات العقلﯾة فوق التراب
ب ّ

الوطني للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة وعلى إعادة تصدﯾر الكمﯾات غﯾر المستعملة إلى التراب
ﯾعتبر نقل ھذه المواد تورﯾدا أو تصدﯾرا على معنى

الوطني للطرف المتعاقد المقدم للمساعدة.

ا تفاقﯾات الدولﯾة حول المخدرات والمؤثرات العقلﯾة.
إ ل حتﯾاجات الطبﯾة العاجلة كما

تستعمل

جّراستﯾر اد المخدرات والمؤثرات العقلﯾة
ﯾح

من طرف ا طار الطبي المؤھل وفقا للمقتضﯾات

القانونﯾة للطرف المتعاقد الموفد لفرﯾق النجدة أو ل

تو ال مؤثرتا
خدر ا
ص الفردي .ﯾتم ّإد راج الم
شخ
ل

العقلﯾة المستعملة ضمن إحصائﯾات استﮭ ك الطرف المتعاقد المانح للمساعدة.
)6

في صورة المعاملة بالمثل ،ﯾرخص الطرفان المتعاقدان في ا ستعمال

للتجﮭﯾز فوق تراب الطرف المتعاقد الطالب

ت المجاني
مؤق ّ

ضما نات،
ت شكل ﯾّة أوطل
ب
خ اذإجراء ا

فض عن ذلك ،ﯾتعﮭد الطرفان المتعاقدان بإعفاء مواد النجدة التي ﯾكون وقع إت فﮭا أو ا حتفاظ بﮭا
من طرف الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة من الضرائب على الواردات

الم دة 7
إستعمال الطائرات
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ى.
خر
وكلّ أ تا وةدخول أ

)1

ﯾمكن استعمال الطائرات لﯾس فقط للنقل السرﯾع لفرق النجدة طبقا للفقرة  4بالمادة 4

وإنما كذلك شكال أخرى للمساعدات المباشرة.
)2

ل ّطرف متعاقد في عبور مجالﮫ الجوي من طرف الطائرات القادمة من التراب
ﯾرخص ك

الوطني للطرف المتعاقد ا خر وفقا لما ورد بالفقرة  1من ھذه المادة ،با ضافة كذلك إلى عملﯾات
النزول وا ق ع خارج المطارات الجمركﯾة وفضاءات الطﯾران المرخص فﯾﮭا.
)3

ﯾجب إع م المصالح ا منﯾة الجوﯾة بدون تأخﯾر بخصوص استعمال الطائرات في

مﮭمة نجدة وذلك با ستناد إلى ھذا ا تفاق ،مع تحدﯾد نوعﯾة الطائرة ورقمﮭا وطاقمﮭا وحمولتﮭا وساعة
انط قﮭا والوجﮭة المتبعة ومكان النزول.
)4

باستثناء تنصﯾص مخالف لما ورد بالفقرتﯾن  2و 3من ھذه المادة

قق واعد
نتطب ﯾ
،ﯾتعﯾ ّ

الطﯾران الجوي لكل طرف متعاقد.
لعسكرﯾة إ ّبموافقة الطرف المتعاقد الطالب

)5
للمساعدة.

الم دة 8
التنسﯾق وا دارة العامة
)1

ﯾحمل التنسﯾق والتصرف في عملﯾات النجدة والمساعدة إلى سلطات الطرف المتعاقد

الطالب للمساعدة.
جدةالت ابعة للطرف المتعاقد المقدم للمساعدة
ص ّة بفرقالن
خا
صرا ا وامرال
ج ّﮫح

)2

ت.
ظربك ﯾفﯾةتنف ﯾذ المﮭم ا
جعة إلﯾﮭم بالن
ن ﯾمأورن ال فرق الرّ ا
ق ا لذ ﯾ
س اءھ ذه الفر
رؤ
)3

تتولى سلطات الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة في إطار اختصاصﮭا توفﯾر الحماﯾة

والمساعدة

لفرق الطرف المتعاقد المقدم للمساعدة أو إلى ا شخاص الفردﯾﯾن الموفدﯾن لتقدﯾم

المساعدة.

الم دة 9
مصارﯾف المﮭمات
)1

ﯾحق للطرف المتعاقد المقدم للمساعدة طلب استرجاع مصارﯾف التدخل من الطرف

المتعاقد الطالب للمساعدة .ﯾطبق ھذا ا جراء أﯾضا على المصارﯾف المترتبة عن نفاذ أو إت ف أو
ضﯾاع التجﮭﯾز.

6

تنطبق الفقرة  1من ھذه المادة في حالة ا ستخ ص الجزئي أو الكلي لتكالﯾف

)2

المساعدة الممنوحة .ﯾتمتع الطرف المتعاقد المقدم للمساعدة بأولوﯾة التعوﯾض.
ل الدول ةالطالبة للمساعدة مصارﯾف
تحم ّ

)3

ﯾّات المساعدة المنجزة من طرف أشخاص

طبﯾعﯾﯾن وإعتبارﯾﯾن متدخلﯾن فقط بواسطة الدولة المقدمة للمساعدة بطلب من الدولة ا خرى.
ﯾتولى الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة ،عند الضرورة ،منح الدعم اللوجستي لفرق

)4

النجدة ول شخاص الفردﯾﯾن الموفدﯾن من الطرف المتعاقد المقدم للمساعدة بما في ذلك ا سعافات
ﮭمّتﮭم فوق التراب الوطني
للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة.

الم دة 10
التعوﯾض عن ا ضرار
)1

ﯾتنازل كل طرف متعاقد عن كل حق في التعوﯾض الممكن المطالبة بﮫ لفائدة الطرف

المتعاقد ا خر أو ل شخاص المعﯾنﯾن بمصالح المساعدة :
)أ( بالنسبة ل ضرار المادﯾة التي ﯾسببﮭا شخص معﯾن بمصالح المساعدة في إطار تنفﯾذ مﮭمتﮫ.
ﯾنّ

)ب( بالنسبة ل ضرار المترتبة عن جرح جسدي ،عن إخ ل بالصحة أو عن
بمصالح المساعدة في إطار تنفﯾذ مﮭمتﮫ.
تطبق ھذه ا حكام في صورة ما إذا حصل الضرر عمدا أو بسبب إھمال فادح.
)2

إذا لحق ضرر بشخص ثالث فوق التراب الوطني للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة

من قبل شخص معﯾن بمصالح المساعدة للطرف المتعاقد المقدم للمساعدة ،ﯾكون الطرف المتعاقد
الطالب للمساعدة مسؤول عن الضرر الحاصل طبقا للتشرﯾعات المنطبقة في ھذه الحالة والتي ﯾكون
ح ا لمساعدةال تابعلتلك الدولة.
صال
صمعﯾّنبم
سب ا فﯾﮫش
خ
ض رمت
فﯾ ﮭاال
)3

ﯾمكن للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة ،الحق في تتبع الطرف المتعاقد المقدم
خصامعﯾنا
ن ّش
ن إذ ا ثب تأ

للمساعدة أو ا شخاص المعﯾنﯾن بمصالح المساعدة للطرف المتعاقد

بمصالح المساعدة للطرف المتعاقد المقدم للمساعدة قد تسبب في ضرر لشخص ثالث عمدا أو بسبب
إھمال فادح ،ﯾمكن للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة طلب حق التظلم تجاه الطرف المتعاقد المقدم
للمساعدة.
)4

ﯾتعاون الطرفان المتعاقدان بصفة وثﯾقة ،طبقا لتشرﯾعاتﮭما

الو طن ﯾّ ة،قصد تسﮭ ﯾ
ل

ختلف العملومات المت وفرة
صّةم
نا لمتعاقدانخا
ط رفا
لال
اد
حول ا ضرار المشار إلﯾﮭا بﮭاتﮫ المادة.

الم دة 11
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ا تصا ت
تتعﮭد السلطات المشار إلﯾﮭا بالفقرة  1من المادة  3من ھذا ا تفاق
ا جراءات الضرورﯾة لضمان ا تصال وخاصة ا

لّ

قرادﯾو
ت عنطرﯾ
س ال ﯾّا
ر

)أ( بﯾن السلطات وفرق النجدة الموفدة،
)ب( في ما بﯾن فرق النجدة،
)ج( في ما بﯾن فرق النجدة وإدارات التنسﯾق التابعة لﮭا بصفة متبادلة و،
)د( وبﯾن فرق النجدة الموفدة والقسم المكلف ببلدھم ا صلي.

الم دة 12
انتﮭاء عملﯾات المساعدة
تتولى فرق النجدة أو ا شخاص الفردﯾﯾن الموفدﯾن لتقدﯾم المساعدة إنﮭاء أنشطتﮭم بطلب من
فمﮭاﮭمم.
شطتﮭم بعدإ تماممختل
ﯾتو لّىھؤءإنﮭاءأ ن

الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة .في ما عدا ذلك،

ّن ،بعد ذلك ،على فرق النجدة وا شخاص الفردﯾﯾن الموفدﯾن لتقدﯾم المساعدة مغادرة ،بدون أجل،
التراب الوطني للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة.

الم دة 13
أشكال أخرى للتعاون
 )1ﯾتعاون الطرفان المتعاقدان في حدود تشرﯾعاتﮭما الوطنﯾة خاصة في ما ﯾتعلق بـ:
)أ( الوقاﯾة والحد من انعكاسات الكوارث والحوادث الخطﯾرة ،بتبادل المعلومات ذات الصبغة
العلمﯾة والتقنﯾة وبتعﯾﯾن لقاءات ،وبرامج بحث ،ودروس تخصص وتمارﯾن عملﯾات نجدة على التراب
الوطني للطرفﯾن المتعاقدﯾن.

)ب( تبادل المعلومات المتعلقة با خطار وا ضرار الممكن حدوثﮭا والتي من المحتمل أن تسبب
آثارا فوق التراب الوطني للطرف المتعاقد ا خر ،كما ﯾتم إرسال معطﯾات قﯾاسﯾة في إطار ا ع م
المتبادل.
)2

ضﯾاتھذا ا تفاق قﯾاسا على ذلك في مجال التكوﯾن وكذلك بخصوص التمارﯾن
ط بّقمق ت
ت

المشتركة طبقا للفقرة  1من ھاتﮫ المادة.
 )3ﯾمكن إنجاز التعاون في مجال التكوﯾن ،على وجﮫ الخصوص ،من خ ل:
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)أ( لقاءات الخبراء.
)ب( المشاركة في دروس تخصص.
يمجال التكوﯾنوفقا لما ﯾلي:
ف ال مترتبةعن التعاونف
ل المصا رﯾ
ﯾتمّتحم ّ

)4

ف النقل ذھابا وإﯾابا لمشاركﯾﮫ وكذلك المصارﯾف
ل مصارﯾ
ف ا لمتع اق دالمرس
طر
لا ل
أ( ﯾتحم ّ

)

المتعلقة بالترحﯾل المحتمل في حالة المرض أو الوفاة.
ف اقا مة واعاشة وا سعافات الطبﯾة ا ولﯾة.
ح مّل الدو لة المضﯾفةمصارﯾ
ب( ت ت

)

الم دة 14
حم ﯾ المعطﯿ ت الشخصﯿ
طالما أن ھذا ضروري لتقدﯾم المساعدة إبان الكوارث أو الحوادث الخطﯾرة ،ﯾحق ل طراف

( )1

شرة
طة مب ا
ص ﯾة المرتب
شخ
ن ا لوطني المعطﯾتا ا ل
ضوفق ًا للقان و
ضﮭا البع
إلىبع

المتعاقدة أن تحﯾل

بتنفﯾذ المساعدة .ﯾتم تبادل المعطﯾات الشخصﯾة بﯾن ا طراف المتعاقدة والمعالجة ال حقة لﮭذه المعطﯾات
قع ل
طب
ي تن
شروط ال تالﯾة الت
طراف المتعاقدةوفق ًا لل
ى المعطﯾات المعالجة

وفقًا ل قﯾود المقدمة من ا
إلكترونﯾا أو بشكل آخر:

يعدم ا ستجابة لطلب
حق ف
ظكلطرفبا ل
ح د ة ،ﯾحتف
كضرورﯾ ًاوس باب م
تذ ل
أ( إذار أ

)
تقدﯾم المعطﯾات الشخصﯾة.

)ب( ﯾجب معالجة المعطﯾات الشخصﯾة بطرﯾقة قانونﯾة وحسن نﯾة وبتفﮭم للشخص المعني.
ﯾمكن معالجتﮭا إ ل ھداف المحددة والواضحة والمشروعة لﮭذا ا تفاق .ﯾجب أن تتوافق مع الﮭدف
المحدد والضروري وأن تقتصر على ما ھو ضروري فﯾما ﯾتعلق بمعالجتﮭا.
)ج( ﯾجب معالجة المعطﯾات الشخصﯾة المقدمة على وجﮫ الحصر للغرض الذي أحﯾلت من أجلﮫ،
إ حﯾنما ﯾعلن الطرف المتعاقد الذي أرسلﮭا موافقتﮫ ستخدامﮭا لغرض آخر.
)د( ﯾجب أن تكون المعطﯾات الشخصﯾة موضوعﯾا صحﯾحة وضرورة على أعلى مستوى .ﯾجب
اتخاذ جمﯾع التدابﯾر المناسبة حتى ﯾتم محو أو تصحﯾح المعطﯾات الشخصﯾة المغلوطة المرسلة غراض
المعالجة على الفور .ﯾجب حفظ المعطﯾات الشخصﯾة بطرﯾقة تجعل تحدﯾد الشخص المعني

مكن ًافطق

ض الذيتمتمع الجتﮭا من أجلﮫ.
ضرورﯾ ًا للغر
ن ذل
ك
طالماك ا
( )2

ﯾجب معالجة وحفظ المعطﯾات الشخصﯾة من خ ل تدابﯾر تقنﯾة وتنظﯾمﯾة مناسبة بحﯾث ﯾتم

ضمان حماﯾة كافﯾة لﮭا ،بما في ذلك الحماﯾة من المعالجة غﯾر المصرح بﮭا أو غﯾر القانونﯾة أو الفقد
العرضي أو التدمﯾر العرضي أو التلف العرضي.
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( )3

تلتزم ا طراف المتعاقدة بتسجﯾل كل عملﯾة ارسال أو استقبال للمعطﯾات .ﯾحتوي ھذا التسجﯾل

على الﮭدف والمحتوى ووقت ا رسال أو ا ستقبال وكذلك السلطة المتلقﯾة .وفي ا ساس ﯾنطبق أﯾضا
على إت ف المعطﯾات .ﯾجب أن ﯾكون التسجﯾل محمي بتدابﯾر كافﯾة ضد ا ستخدام غﯾر السلﯾم وﯾجب
أن تحفظ لمدة ث ث سنوات .بعد ھذه المدة ،ﯾجب إت فﮭا.

ﯾاً لمراقبة إذا تم

احترام ا حكام القانونﯾة لحماﯾة المعطﯾات.
( )4

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

ثالث.
( )5

تتعﮭد ا طراف المتعاقدة بإت ف جمﯾع المعطﯾات الشخصﯾة المرسلة إلﯾﮭم بعد انقضاء أسباب

استخدامﮭا.
( )6

ﯾحق لكل شخص معني

ل عند الطلب على معلومات مجانﯾة
صو
تھوﯾﮫت  ،الح
ى إ ثب ا
 ،ب نا ءًع ل

ودون تأخﯾر مفرط وبشكل مفﮭوم ،حول المعطﯾات الشخصﯾة المرسلة أو المعالجة في إطار ھذا ا تفاق،
مصدر المعطﯾات والمستقبلﯾن المعنﯾﯾن أو فئات ا ستقبال ،وھدف المعالجة المقصود وا ساس القانوني،
وكذلك تصحﯾح المعطﯾات المغلوطة وحذف المعطﯾات التي تمت معالجتﮭا بطرﯾقة غﯾر قانونﯾة .ﯾضمن
الطرفان المتعاقدان كذلك ،أن الشخص المعني في حالة انتﮭاك حقوقﮫ المتعلقة بحماﯾة المعطﯾات ﯾمكنﮫ
رفع شكوى مقبولة بمحكمة مستقلة ونزﯾﮭة تستند إلى القانون ،بالمعنى المقصود في الفقرة  1من المادة
 6من اتفاقﯾة حماﯾة حقوق ا نسان والحرﯾات ا ساسﯾة )ا تفاقﯾة ا وروبﯾة لحقوق ا نسان( وكذلك
مؤسسة مراقبة بالمعنى المقصود في المادة  1من البروتوكول ا ضافي المؤرخ  8نوفمبر 2001
تفاقﯾة مجلس أوروبا المؤرخة في  28جانفي  1981لحماﯾة ا فراد أثناء المعالجة التلقائﯾة للمعطﯾات
الشخصﯾة ،وإتاحة إمكانﯾة ،للحصول على جبر فعال ،وعند ا قتضاء ،التعوﯾض عن الضرر .تسترشد
التفاصﯾل ا جرائﯾة لتطبﯾق ھذه الحقوق بالقانون الوطني ل طراف المتعاقدة التي تم ا حتجاج بﮭا .في
حالة طلب تطبﯾق ھذه الحقوق ،ﯾقدم الطرف المتعاقد الذي لدﯾﮫ المعطﯾات للطرف المتعاقد

مك ّ
ن

من اتخاذ موقف قبل اتخاذ قرار بشأن الطلب.

الم دة 15
حل الخ فات
ش رةمنطرفال سلطات
ھذا ا ت فاقإذ ا لم ﯾقعح لّﮫ مب ا

ط بﯾقأو ب
قب ت
فﯾت عل ّ
كلخ

المنصوص علﯾﮭا بالفقرة  1من المادة  3من ھذا ا تفاق ،ﯾقع تسوﯾتﮫ بﯾن الطرفﯾن المتعاقدﯾن بالطرق
الدبلوماسﯾة.
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الم دة 16
أحكام ختامﯾة
ﯾدخل ھذا ا تفاق حﯾز التنفﯾذ الﯾوم ا ول من الشﮭر الثاني بعد الشﮭر الذي تبادل فﯾﮫ الطرفﯾن
المتعاقدﯾن إشعارا كتابﯾا من خ ل القنوات الدبلوماسﯾة حول إستﯾفاء كل دولة للشروط القانونﯾة الخاصة
بﮭا لبدء نفاذ ھذه ا تفاقﯾة.
أبرم ھذا ا تفاق لمدة غﯾر محددة.
ﯾمكن ا نسحاب من العمل بﮭذا ا تفاق في أي وقت بالطرق الدبلوماسﯾة ،وفي ھذه الحالة ﯾنتﮭي
العمل بﮭذا ا تفاق ستة أشﮭر من تارﯾخ تلقي الطرف المتعاقد ا خر إشعارا في الشأن.
لن ﯾؤثر إنﮭاء العمل بﮭذا ا تفاق على حقوق والتزامات ا طراف المتعاقدة المتعلقة بالمشروع
وعلى ا عمال السابقة التي ھي في طور ا نجاز المتعلقة بﮭذه ا تفاقﯾة ما لم ﯾتقرر خ ف ذلك من قبل
الطرفﯾن المتعاقدﯾن.
نھذا ا تفاق نﯾابة عن دولتﯾﮭما.
ضا
ن الم فو ّ
حرر بـ،.......................

في..............................

والفرنسﯾة ،ولكل من

في نظﯾرﯾن أصلﯾﯾن ،باللغات العربﯾة وا لمانﯾة

حجﯾ ّة .وفيصورة ا خت ف في التأوﯾل ﯾعتمد الطرفان
سا ل
ة نف

النص باللغة الفرنسﯾة.

ع حك م الجمﮭ رﯾ الت نسﯿــ

ع حك م جمﮭ رﯾــ النمســ

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

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