
 املوقع اإللكرتوين
 للشبكة

 القضائية
األوروبية

 التعاون خارج
 االتحاد األورويب

ا لتوفري املعلومات املتعلقة بالبلدان غري  يضم موقع الشبكة قسًم مخصصًّ

األعضاء يف االتحاد األورويب والشبكات القضائية.

نبذة عن املوقع اإللكرتوين 
للشبكة القضائية األوروبية:

أنشئ عام 0002 	

قاعدة رئيسية لنقاط اتصال الشبكة تضم أقسام مخصصة  	

يقترص الوصول إليها عىل نقاط االتصال

تديره األمانة العامة للشبكة القضائية األوروبية ومراسلو  	

أدوات الشبكة

مرتجم إىل لغات االتحاد األورويب الرسمية )قيد التنفيذ( 	

األساس القانوين: قرار املجلس رقم AHJ/ 679/8002 املؤرخ  	

61 كانون األول/ديسمرب 8002 بشأن تأسيس الشبكة 

القضائية األوروبية 

األمانة العامة للشبكة القضائية األوروبية
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منصة إلكرتونية شاملة بها أدوات إلكرتونية عملية ومعلومات 

ذات صلة لتيسري التعاون بني السلطات املعنية بالتعاون 

القضايئ الدويل يف املسائل الجنائية.

www.ejn-crimjust.europa.eu

يضم القسم بيانات االتصال الخاصة بنقاط اتصال الشبكة 
يف البلدان غري األعضاء يف االتحاد األورويب وأعضاء 

الشبكات القضائية حول العامل. ميكن للممرسني التواصل 
مع السلطات القضائية يف جميع أنحاء العامل باالتصال 

بنقاط اتصال الشبكة القضائية األوروبية يف دولتهم العضو.
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https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=44
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=44
https://www.ejn-crimjust.europa.eu
https://www.ejn-crimjust.europa.eu


 األدوات اإللكرتونية
 املتاحة عىل

موقع الشبكة:

أطلس
للبحث عن جهة مختصة لتنفيذ طلبات التعاون القضايئ باستخدام بيانات 

االتصال

ملخص املعلومات
لصياغة الطلبات وإرسالها – متوفر بجميع لغات االتحاد األورويب الرسمية 

)قيد التنفيذ(

 	)ALM( طلب منوذجي لتبادل املساعدة القضائية

 	)OIE( أمر التحقيق األورويب

أمر التجميد	 

أمر املصادرة	 

أنواع أخرى من صكوك االعرتاف املتبادل يف االتحاد األورويب	 

البطاقات البلجيكية
للتحقق من قابلية إجراء قضايئ للتطبيق يف بلد آخر، باإلضافة إىل معلومات 

عن اللغة الواجب استخدامها واملعلومات الواجب تضمينها

املكتبة القضائية
للبحث عن معلومات حول الصكوك القانونية لالتحاد األورويب ومصادر 

لإلخطارات والنمذج والتقارير والكتيبات وما إىل ذلك.

قامئة نقاط االتصال
للبحث عن بيانات االتصال الخاصة بنقاط اتصال الشبكة القضائية األوروبية 

)محمية بكلمة مرور(

 ما هي املحتويات األخرى
 املتاحة عىل موقع الشبكة

القضائية األوروبية؟

أقسام مخصصة عن أمر التحقيق األورويب ومذكرة التوقيف األوروبية  	

واألدلة اإللكرتونية

حالة تنفيذ الصكوك القانونية لالتحاد األورويب يف الدول األعضاء 	

معلومات عن النظم الوطنية )الدول األعضاء يف االتحاد األورويب والدول  	

املنتسبة إليه والدول املرشحة لالنضمم إليه(

رشكاء الشبكة القضائية األوروبية 	

قسمي األحداث واألخبار ألخذ ملحة عامة عن االجتمعات املرتقبة  	

للشبكة وأحداث الرشكاء، باإلضافة إىل أخر املستجدات يف مجال التعاون 

القضايئ يف املسائل الجنائية

 ملعرفة
 املزيد

راجع صفحات التوجيهات العملية للشبكة القضائية األوروبية عىل  	

موقعها اإللكرتوين

متوفر مقاطع فيديو، مثل فيديو تعريفي ملوقع الشبكة ومقاطع  	

فيديو بها تعليمت عن مختلف األدوات عىل املوقع

مبتوسط 5.2 مليون مشاهدة سنويًا، يظل موقع الشبكة 
القضائية األوروبية مصدًرا هاما للمعلومات الرضورية 

للممرسني. ولذا، من بني املهام الرئيسية لألمانة العامة للشبكة 
القضائية األوروبية ضمن جودة محتوى املنصة.

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/AtlasChooseCountry/EN
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/CompendiumChooseCountry/EN
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_FichesBelges/EN/-1/-1/-1
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories/EN/0/-1/-1/-1
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/LoginEJN/EN/1
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_DynamicPage/EN/85
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_DynamicPage/EN/85
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_DynamicPage/EN/84
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_DynamicPage/EN/83
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories/EN/2/-1/0
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/ejn_infoaboutall.aspx
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/PartnersAll/EN
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/NewsAll/EN
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/Events/EN
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_DynamicPage/EN/64
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_DynamicPage/EN/64
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_DynamicPage/EN/70
https://www.ejnforum.eu/cp/welcome/homepagevideo/EN
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_DynamicPage/EN/70

