
 

  
 

 

Arabic Version 
 

 (سابقا شينغن معاهدة تطبيق اتفاقية من 109 المادة) المجلس قرار ،2 للمعلومات شينغن نظام من 58 المادة ألحكام وفقا
 لحماية االتحادي القانون من 19 البند عىل معطوفة المادتي  ن كال ،المجلس مرسوم ،2 للمعلومات شينغن نظام من 41 والمادة
ن شخص لكل يحق ،الشخصية البيانات طة االتحادي للمكتب يتوجه أن طبيع   تتوافر كانت إذا عما إفادة بطلب الجنائية للشر

ن مخزنة عنه معلومات  
 
ن ،للمعلومات شينغن نظام ف  

 
 .المعلومات هذه ماهية عن اإليجابية الحالة وف

 
ن به يتمتع ال الحق وهذا

ا
 تكون أن يمكن ال ألنها المعلومات طلب حق لها فليس االعتبارية الشخصيات أما ،الطبيعيون األشخاص إل

 .الشخصية البيانات حماية قانون مقتضيات بمفهوم معنية
 

ن الترصف حق تجليات من  
 
ن شخصية ببيانات متعلقة معلومات عىل يحصل أن ألحد يمكن ال أنه الشخصية المعلومات ف  تلك غي 

ن  
 .حرصيا تعنيه الت 

 
 

وط ن األشخاص لحق الشكلية الشر  
 المعلومات طلب ف 

 
ن المعلومات بإعطاء يسمح ال أنه بما

ا
طة االتحادي المكتب عىل يجب فإنه الحقوق لذوي إل  هوية من يتأكد أن الجنائية للشر

مها وأن للمعلومات الطالب الشخص
ّ
ن .إليه فقط يسل طة االتحادي للمكتب طلباتهم توجيه باألمر المعنيي  ن األشخاص من يرج   للشر

ن الجنائية يد عي   :التالية بالمستندات مرفقة الي 
 

ع (عادية ورقة عىل مكتوب) معلومات طلب ـ    
ا
مه طرف من موق

ا
 مقد

 الحالية الهوية لبطاقة مقروءة صورة ـ    
 

ن إىل الجواب بعث يتم  
ن شخصيا باألمر المعت  ن له تسليمه أو المضمونة الرسالة عي   

 قبل من اإلدارية المساعدة بإطار مغلق ظرف ف 
طة مصلحة ن المختصة الشر  

طة مصلحة .سكنه مكان ف  يد تسليم قبل الشخص هوية من تتأكد المكان بعي  ن الشر د الي   هذا وتقيا
ن التسليم  

ن .سجلان ف   
طة مصلحة أقرب إىل الجواب بعث حال وف  ن إبالغ يتم فإنه للشر  

 .بهذا باألمر المعت 
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ن حال توكيل محام بذلك  
وط الشكلية لحق طلب المعلومات ف   الشر

 
ن تتمان طة الجنائية أن يتأكد من هوية الشخص الطالب للمعلومات .ولك  ن حال توكيل محام يجب عىل المكتب االتحادي للشر  

ن ف   حت 
 :معالجة طلب المعلومات يجب تقديم المستندات التالية

 
 ـ طلب معلومات )مكتوب عىل ورقة عادية(    

ن باألمر ومذكور فيه طلب المعلومات      
ن موقع من طرف المعت   ـ توكيل حاىل 

 ـ صورة مقروءة لبطاقة الهوية الحالية    
ن باألمر )صاحب بطاقة الهوية(      

ل مطابق للمعت 
ّ
ن بأن الشخص الموك  ـ ترصيــــح من المحام 

 



 

  
 

 
 

 

ب تسليم المعلومات 
ا
ن .ولتجن ن للرسالة المضمونة بشكل شخص  ن ال يمكن أن يتحقق األثر الحام  ن حال إرسال المعلومات للمحام   

 
 ف

ن  
ن بكون الشخص المعت  ن مستقل فإن ترصيــــح المحام  ن بشكل خاص كجهاز عدىل  ن مأذون وبالنظر لمكانة المحام   لشخص آخر غي 

ن كافيا ل نفسه يعتي 
ّ
 .بحماية البيانات الشخصية هو الموك

 
بعة من

ا
ن سجلان .طريقة العمل المت  

 
د هذا التسليم ف يد وتقيا طة بعي  ن المكان تتأكد من هوية الشخص قبل تسليم الي   مصلحة الشر

طة الجنائية مطابقة للحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بمدينة فيسبادن بتاريــــخ 2016/12/28  قبل المكتب االتحادي للشر
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ر إنجاز 
ا
م فإنه إذا تعذ

ا
ن طلب تقديم صورة عن بطاقة الهوية تم تأكيده من قبل المحكمة اإلدارية بفيسبادن .وبناء عىل ما تقد  وحت 

يدي للموكل ن بأنه يوجد تطابق بي  ن الموكل وصاحب بطاقة الهوية فإنه يتم طلب اإلحاطة بالعنوان الي   .ترصيــــح من المحام 
 

ن الموكل بهذا األمر ن يقوم بإخبار المحام  طة فإن هذا األخي  ن حال إرسال الجواب إىل أقرب مركز للشر  
 
 .وف
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