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  1/4 الصفحة 

 

 .يرجى ملء مجيع احلقول ذات الصلة وتقدمي الواثئق املطلوبة حىت يتسىن لنا قبول الطلب وفحصه على النحو الواجب

 

 

 طبيعة الطلب ألف.
 

قيق أو ااخذذاذ أيّ  جراء أيّ حت قحق اهذذا ل عرب قنوات اإلنرتبول. وظيرجى أخذذا الملأب  ا اللةنذذة ظ تنالر  ظ ب البيذذا ت الم ت مذذامذذ  
   فالسلطات الوطنية أو اإلقليمية املختصة هي الوحيدة الم ميكنها القيام بالك. امللفات الوطنية. بشأا تدبري 

 

   شكوى ☐  البيا تطلب اطالع على  ☐

 

 

 

  الطلب مقدم ابء.

 اظسأب المائلي _______________________________________________________________________  

 الشخصي اظسأب _____________________________________________________  
 اتريخ ومكاا الوظدة ___________________________________________________  
 اجلنسية __________________________________________________________  
  (‘يأبج’ب القسأب  الطلب مقدم)اختياري  ذا ورد عنواا ممثل المنواا 
  _____________________________________________________________  
  _____________________________________________________________  
  _____________________________________________________________  
  _____________________________________________________________  
 )الربيد اإللكرتوين )اختياري ________________________________________________  

 

 

 

 )إن وجد( الطلب مقدمممثل  جيم.
 

مية مع مبثابة جهة اظتصذذذذذذذذذذذذذذذال املرجأا يكوا واحد منهأب فقط جيوز ل، لكن أكثرال مبمثل واحد أو ممث  أا يكوا  الطلب قدمملقحق 
هة املتملقة جبملومات املاللةنة. ويرجى  رفاق أمساء مجيع املمثلني ب وثيقة منفصذذذذذذذذذذذذذذلة ) ذا كاا ملقدم الطلب أكثر من ممثل( وتقدمي 

 اظتصال أد ه. 
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  2/4 الصفحة 

 

 اظسأب المائلي _______________________________________________________  
 الشخصي اظسأب _____________________________________________________  
  (مهاغري  أو أحد أفراد األسرة، أو )حمام،الصفة _______________________________________  
 غري ذلك(أو منالمة غري حكومية،  أو )مكتب حماماة، ،  ا وجدتاسأب ااهيئة املمثلة ____________________  

 ______________________________________________________________  

 المنواا 
  _____________________________________________________________  
  _____________________________________________________________  
  _____________________________________________________________  
  _____________________________________________________________  
  اختياري(الربيد اإللكرتوين( ________________________________________________  

 

 

 
 توكيل دال.

 يتصرف ابلنيابة عنه.     ا بشكل صريح له ذا أي، فيةب أا ممثال له الطلب مقدم عنّي  ذا 

أرخص للشذذذذذذذذذذخص املاكور أعاله )القسذذذذذذذذذذأب...( بتمثيلي أمام جلنة الرقابة على  ملقدم الطلب(،)اظسذذذذذذذذذذأب المائلي والشذذذذذذذذذذخصذذذذذذذذذذي أ ، 
 حمفوظات اإلنرتبول. 

 
  __________________________________  التوقيع:  __________________ التاريخ: 

م التوكيل ب ورقة منفصلة،   ‘(اوو ’)القسأب  رفقةالواثئق املواإلشارة  ىل هاه الوثيقة ب قائمة  ☐فريجى النقر يف هذه اخلانة  ذا قدِّّ
 
 

 موضوع الطلب الفردي هاء.
. ويرجى ابلوقائعوجيز و  دقيقبياا ، فريجى تقدمي للشذذذكاوىأما ابلنسذذذبة هاا احلقل غري  لزامي ابلنسذذذبة لطلبات اظطالع على البيا ت. 

 ب اإلنرتبول ألربعاالقسذذأب دحدى ل ات الممل مفرتضذذة للقواعد السذذارية وذكرها ابلتفصذذيل. وينب ي ملء هاا  اإلشذذارة  ىل أيّ انتهاكات
 الفرنسية. و  المربيةو  اإلنكليزيةو  اإلسبانية وهي

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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  3/4 الصفحة 

 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

. وميكن  دراج أيّ مملومات تتملق صذذذفحات 01ظ تتةاوز ، فريجى تقدميها ب وثيقة منفصذذذلة اإليضذذذاحات ذا رغبتأب ب تقدمي املزيد من 
 مثل الوظائف الم يشذذ لها حاليا أو كاا يشذذ لها سذذابقا والدعاوى القضذذائية الم ممبقدم الطلب ميكن أا تكوا مفيدة لدراسذذة الطلب، 

 ي بت فيها بمد، وغري ذلك.
 

 

 قائمة الواثئق املرفقة واو.
 ته.اء شروط مقبوليفظستي بطلبكأب مجيع الواثئق املرفقةاإلشارة أد ه  ىل يرجى 

صادرة عن سلطات لاقرارات الكقرارات احملاكأب أو مرتبة وفقا للتسلسل الزمين،   طلبكأب،أيّ وثيقة تقدموهنا لدعأب  بمد ذلك، يرجى  دراجو 
 يرجى اإلشارة  ىل الصفحات الم تودوا لفت انتباه اللةنة  ليها بشكل خاص. وب كل وثيقة، أخرى. 

اإلنكليزيذذة و  اإلنرتبول وهي: اإلسذذذذذذذذذذذذذذذبذذانيذذة واثئق املرفقذذة املرتمجذذة  ىل  حذذدى ل ذذات الممذذل بأتخذذا اللةنذذة ب اظعتبذذار  ظ ال لن: مالحالذذة
 )ب()ز( من قواعد اشت ال جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول(.01والمربية، والفرنسية )املادة 
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  4/4 الصفحة 

 

 )جواز سفر، بطاقة هوية وطنية( ويةااهوثيقة  .1
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .2
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .3
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .4
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .5
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .6
  ____________  الصفحاتعدد  ________________________________________  .7
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .8
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .9

  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .11
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .11
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .12
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .13
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .14
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .15
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .16
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .17
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .18
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .19
  ____________  عدد الصفحات ________________________________________  .21

 
 

  ________________________________________________ تاريخال
  ______________________________________ االسم العائلي والشخصي

  _______________________________________________ التوقيع
 
 

 مرفقا ابلواثئق املذكورة أعاله على العنوان التايل:إىل اللجنة  ، جيب إحالتهالطلب الفردي على النحو الواجب ملءبعد 
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