حامية البيانات الشخصية يف
نظام معلومات شنغن
تم إنشاء نظام شنغن للمعلومات (املشار إليه فيام بعد باسم «نظام املعلومات
اإلدارية») من خالل مبادرة حكومية دولية مبوجب اتفاقية شنغن  ،وهي اآلن
مدمجة يف نظام االتحاد األورويب .يعالج نظام املعلومات هذا معلومات حول
األشخاص الذين ميكن أن يكونوا متورطني يف جرائم خطرية أو الذين دخلوا
منطقة شنغن بشكل غري قانوين (حاولوا الدخول) أو ليس لديهم الحق يف
اإلقامة يف االتحاد األورويب .كام يتضمن تحذيرات بشأن األشخاص املفقودين
 ،ال سيام األطفال  ،وكذلك معلومات عن أشياء معينة مثل األوراق النقدية
واملركبات واألسلحة النارية ووثائق الهوية التي كان من املمكن رسقتها
أو اختالسها أو فقدانها .ت ُنقل املعلومات التي تدخلها السلطات الوطنية
يف نظام املعلومات عن طريق النظام املركزي إىل جميع دول الشنغن
شهد تاريخ  ٣١٠٢-٤٠-٩٠استكامل الجيل الثاين من نظام شنغن للمعلومات
(املشار إليه فيام بعد بـ «نظام معلومات شنغن الثاين»)  ،والذي تم إطالقه
مبيزات جديدة مثل إمكانية إدخال البيانات البيومرتية (بصامت األصابع والصور
الفوتوغرافية)  ،وأنواع جديدة من اإلنذارات (الطائرات املرسوقة  ،والسفن
 ،والحاويات  ،ووسائل الدفع ) أو القدرة عىل ربط تنبيهات مختلفة (عىل
سبيل املثال  ،تنبيه لشخص ولسيارة) .وباإلضافة إىل ذلك  ،يف نظام معلومات
شنغن الثاين  ،ترتبط أوامر االعتقال األوروبية ارتباطاً مبارشا ً بالتحذيرات التي
تطالب باألفراد املطلوبني بالقبض عليهم أو تسليمهم أو تسليمهم :مام يجعل
األمر أسهل وأرسع بالنسبة للسلطات املختصة للقيام باملتابعة الالزمة .يشكل
نظام معلومات شنغن الثاين النظام املركزي والنظام الوطني للدول األعضاء يف
االتحاد األورويب والبنية التحتية لالتصاالت بني األنظمة املركزية والوطنية

كيف يتم حامية
البيانات الشخصية؟

تلتزم السلطات يف كل دولة باستخدام نظام معلومات شنغن الثاين بالتحقق
من جودة املعلومات التي تدخلها يف النظام .هناك متطلبات صارمة لحامية
البيانات يف منطقة شنغن .يف حالة تخزين البيانات الشخصية  ،يحق لهذا
الشخص طلب الوصول إىل هذه البيانات والتأكد من أنها صحيحة و ُمدخلة
بشكل قانوين .إذا مل يكن األمر كذلك  ،يحق للشخص أن يطلب تصحيح البيانات

ما هي منطقة شنغن؟

إنها إقليم دولة بدون حدود داخلية  ،تم تسميتها باسم مدينة
شنغن يف لوكسمبورغ والتي تم توقيع اتفاقية شنغن عليها.
أصبحت ليتوانيا عضوا يف منطقة شنغن يف عام ٧٠٠٢

ما هي اتفاقية شنغن؟

يف  ٥٨٩١يونيو ٤١
وقّعت خمس دول أعضاء هي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وأملانيا وفرنسا عىل
اتفاق شنغن بشأن اإللغاء التدريجي ملراقبة عند حدودها املشرتكة (اتفاق شنغن)
 ،بهدف إلغاء الضوابط املفروضة عىل األشخاص الذين يعربون حدود الدول
األعضاء وتسهيل حركة السلع والبضائع .وبعد بضع سنوات  ،انضمت الدول
األعضاء األخرى  ،باستثناء اململكة املتحدة وأيرلندا  ،إىل اتفاق شنغن .كام انضمت
دولتان (الرنويج وأيسلندا)  ،وهام من غري الدول األعضاء  ،إىل اتفاق شنغن

ما هو ميثاق اتفاقية شنغن؟

يف  ٠٩٩١يونيو ٩١
تم توقيع ميثاق تنفيذ اتفاقية شنغن التي متت يف  ٥٨٩١يونيو .٤١
أبرمت بني حكومات دول اتحاد بنيلوكس االقتصادي وجمهورية أملانيا
االتحادية والجمهورية الفرنسية بشأن إلغاء تدقيقات املراقبة عىل الحدود
املشرتكة (ميثاق التنفيذ التفاق شنغن)  ،وهو األساس إلنشاء نظام شنغن
للمعلومات ويسهل تنفيذ مبدأ حرية الحركة عند منطقة شنغن

ما هو نظام شنغن
للمعلومات؟

نظام معلومات شنغن هو أكرب نظام معلومات يف أوروبا يقوم
بإدارة البيانات الشخصية بغرض تأمني السالمة العامة
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أو حذفها .ال يجوز التنازل عن منح حق الوصول إال إذا كان رضوريًا للغاية
ملامرسة مهمة قانونية تتعلق بالطلب ومامرسة حقوق اآلخرين وحرياتهم.

كيف ميكن التقدم للحصول
عىل البيانات الشخصية
للتصحيح والتعديل وتأكد من
االستخدام غري املرصح به؟

إذا كنت تعتقد أن بياناتك الشخصية قد تم استخدامها بشكل غري قانوين
وتحتاج إىل تصحيحها أو حذفها  ،فيمكنك التقدم بطلب الوصول إىل هذه
البيانات يف أي بلد من بلدان شنغن عن طريق االتصال بالسلطة أو السلطة
املختصة (عادة ما تكون السلطة الوطنية لحامية البيانات أو السلطة
املسؤولة عن البيانات الوطنية ،وجودة نظام معلومات شنغن الثاين) .إذا
كنت خارج منطقة شنغن  ،ميكنك االتصال بقنصلية شنغن يف البلد الذي
تقيم فيه حالياً .سيتم إبالغك بتقدم طلبك خالل ثالثة أشهر عىل األكرث

السلطة اإلرشافية
الوطنية

الغرض من السلطة اإلرشافية الوطنية هو القيام بالرصد املستقل
لقانونية نقل البيانات الشخصية من قبل الدول األعضاء (نظام
معلومات شنغن الثاين) وقانونية التبادل للمعلومات التكميلية
وزيادة تبادل املعلومات ورشعية معالجتها من إقليمها
يف ليتوانيا  ،يتم تغطية هذه السلطة من قبل مفتشية حامية البيانات الحكومية
ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات يف دليل الوصول  ،والتي ميكن العثور
عليه عىل املوقع اإللكرتوين ملفتشية حامية البيانات الحكومية عىل
www.ada.lt

