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  شيرلوك قاعدات بيانات 

  مكتب االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالتابعة ل
  - معلومات للمساھمين -

  
  

  ؟ھي بوابة شيرلوك وقاعدات البيانات التابعة لھاما 
  

التابعة لمكتب االمم  الجريمة) المتعلقة ب(مشاركة الموارد اإللكترونية والقوانين ادارة المعرفة "شيرلوك" ان بوابة 
مبادرة لتسھيل نشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ھي 

تقع ضمن ) وبروتوكوالتھا الثالثة، التي UNTOC( االونتوك-المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
بيانات: قاعدة بيانات السوابق القضائية، وقاعدة  اعداتحاليا ثالث ق شيرلوك وتستضيف بوابة وصاية المكتب. 

  بيانات التشريعات وقاعدة البيانات الببليوغرافية.
  

معالجة حاالت الجريمة معرفة كيفية بسمح للمستخدمين ھي قاعدة بيانات شاملة ت قاعدة بيانات السوابق القضائية
على السوابق القضائية، وكذلك سجالت العمليات وتحتوي ھذه القاعدة الدول األعضاء. محاكم  كافة المنظمة في 

الفساد والتزوير والجرائم اإللكترونية، جرائم المخدرات وغسل األموال وعرقلة بخصوص نفاذ القانون، إلالناجحة 
العدالة، والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة، والقرصنة وتھريب المھاجرين واالتجار في األسلحة النارية سير 

  .والطب االحتيالياالتجار باألشخاص كذلك الحياة البرية والغابات والجريمة المتعلقة بالممتلكات الثقافية وبواالتجار 
  

 UNTOCاتفاقية االونتوك  أحكام بلقوانين ذات الصلة لھي مستودع الكتروني  قاعدة بيانات التشريعات
متشعبة. في ال المواضيع نوع الجريمة وو  ومادة االتفاقيةيمكن البحث حسب البلد،  اذوالبروتوكوالت الملحقة بھا. 

مقتطفات من القوانين ذات  تعرضقاعدة بيانات التشريعات فان كاملة، ال ات مكن الحصول على وثائق التشريعي حين
  بحثه.بوأنواع الجريمة، مما يتيح للمستخدم العثور بسرعة على األحكام المتعلقة  بمواد االتفاقيةالصلة 

  
 -عند توفرھا-كاملةالالملخصات وقرارات المحاكم  ٢٠١٥شھر اذار/مارس  اعتباراً مناعدات البيانات، وتشمل ق

 ١٨٠األحكام القانونية ذات الصلة، من من  ٣٩٠٠عبر الوطنية، فضال عن الجريمة المنظمة قضية تتعلق ب ١٨٠٠ل
  sherloc.unodc.orgدولة على األقل. ويمكن الوصول إليھا من خالل: 

  
وھي بيانات الببليوغرافية، القاعدة  على ،٢٠١٤أكتوبر  شھر تشرين االول/أكتوبر  منذ  موقع شيرلوكيحتوي كما 

الدولة، وطريقة البحث  ويمكن اجراء البحث حسب التفاقية االونتوك  عن المواد الرئيسية تقدم نبذات مختصرة 
يخطط المكتب وجرين. على تھريب المھا ملخصا ٢٩٥قيد التطوير، وتحتوي حاليا  ھذه قاعدة البياناتووالكلمة. 

  .وكشيرللتغطية كل أنواع الجرائم الواردة في البيبليوغرافية توسيع قاعدة البيانات 
  
  

  ؟شيرلوك بوابةبيانات  اعداتما ھو الغرض من ق
  

الدول و التي يبذلھا مكتب االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةعلى الرغم من الجھود المستمرة 
الواردة في بعض  التنفيذالتشريعات الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، تظل أحكام وآليات  تنفيذعتماد والاألعضاء 

، وتظل معدالت و ھذه الجرائم ال تتلقى المحاكمة المفترضة  القوانين المحلية ضعيفة، غير فعالة وغير متناسقة. 
القليل جدا معروف حاليا عنھم يبقى محاكمات، عبر الاإلدانة منخفضة. في تلك الحاالت التي تم االضطالع بھا 

قاعدة بيانات التشريعات وقاعدة البيانات الببليوغرافية، يعمل وابق القضائية، دوليا. من خالل خلق قاعدة بيانات السو
 عرض المتفق عليھا دوليا لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مع تحسين اآلليات القانونية المكتب على تطوير 

  واقع المدمر للجريمة المنظمة.الالمالحقات القضائية الناجحة وتعزيز الوعي حول 
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محققي الشرطة والمدعين  ي القانون وممارسلالثالثة، أداة  قاعدات البيانات، عن طريق شيرلوكبوابة  وقد أصبحت
وكذلك  ،أداة لتوعية الجمھور ووسائل اإلعالم ، وأداة رصد لصانعي السياسات الحكوميةوكذلك العامين والقضاة؛ 

لجريمة المنظمة االدوات تستجيب لوجميع تلك  نالقانونيللباحثين وصانعي السياسات وواضعي  تقدم المعلوماتأداة 
  عبر الوطنية.

  
  
  ؟ة في قاعدات بيانات شيروكالمتوفر اتالقضايا والتشريع ھي ما
  

بخصوص القضايا والتشريعات التي تندرج تحت التعاريف المتفق عليھا دوليا تحتوي قاعدات البيانات  على 
والبروتوكوالت الملحقة بھا. كما تعكس القضايا والتشريعات التي تستند  الجريمة المنظمة  وفقاً التفاقية االونتوك 

المفاھيم الواردة تشرح وتطبق ية التي وطنالقانونية ال النظمةوفقا ل الوطنية ألحكام اتفاقية االونتوك على التعديالت 
  في ھذه المعايير الدولية.

  
والبروتوكوالت الملحقة بھا، ولكن  اتفاقية االونتوكقاعدة البيانات أيضا حاالت وتشريعات تقع خارج نطاق  وتشمل

خاصة إلدراجھا في  السباب األ. في مثل ھذه الحاالت، يتم شرح االتفاقية أغراض واردة في قيم مماثلة أوتعرض 
  القضية المعنية. ملخصلفي الجزء السفلي  الموجودة في " الميزات الھامةفقرة "

  
فان قاعدات ، القوانين الوطنيةلدول في التعامل مع الجريمة المنظمة في سياق ل ةمختلفالج ونھال تبيينمن خالل 

  .المتجسدة في اتفاقية االنوتوكتعطي الحياة للمعايير القانونية  بيانات شيرلوك
  
  

  لموقع شيرلوك؟  البياناتاعدات المساھمة في قوكيف يمكنك  لماذا 
  

ھي ان قاعدات البيانات، التي تعتبر السجل العام الوحيد المتعلق بالتشريعات والقضايا ذات الصلة باتفاقية االونتوك، 
بيانات. يعتمد أداة حيوية ألصحاب المصلحة؛ ومع ذلك، ھناك حاجة مستمرة للتوسع وتحسين محتوى قاعدة ال

إشراك المساھمين ب. تحقيقا لھذه الغاية، يرحب المكتب بوابة شيرلوكراء في إث ينوالمساھم المكتب على شبكاته
  جديد نحو:

  جديدة وتشريعات ال يمكن الوصول إليھا بسھولة على االنترنت.قضايا أ) توفير الوصول إلى 
  الجريمة من جميع أنحاء العالم؛ب القضايا المتعلقةتنظيم ل اسسب) تحديد 

 لكالمكتب سيوفر يدة في اللغة اإلنجليزية و / أو لغات األمم المتحدة األخرى (ج) إعداد ملخصات للحاالت الجد
  )؛المثال الذي يجب اتباعه

  د) تقديم الملخصات والمعلومات الببليوغرافية على المواد الرئيسية المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
  ؛ و / أوحاكم العلياالصادرة عن الملتعكس القرارات  القضايا المنشورةه) تحديث 

  إلى اللغات الرسمية لألمم المتحدة. وملخصات القضايا و) ترجمة قرارات المحاكم 
  

قاعدات البيانات المتوفرة في بوابة ويكرس المكتب لتوفير الوصول إلى الموارد اإللكترونية عالية الجودة عن طريق 
  شيرلوك.

  
صدارات الرسمية من قرارات المحاكم و / أو إللتعطى األفضلية فان قاعدة بيانات السوابق القضائية، بوفيما يتعلق 

عكس وت). بطبيعتھا ةقد تكون غير رسمي قرارات المحاكم والقضايا ملخصات أن ترجماتھا الرسمية (على الرغم من 
الحاالت التي ى باالضافة البارزة، الحاالت الالمحكمة العليا، و الصادرة عنالسوابق القضائية األكثر قيمة القرارات 

  .باتفاقية االونتوكتفسير األحكام المتعلقة  من خاللھا يتم
  

 ،الدساتير ،قديم المصادر األولية للقانون التي قد تشمل: القوانينتويطلب من المساھمين في قاعدة بيانات التشريعات 
جميع تكون أن  يجب. وطبقتكما سنت و / أو  القرارتو ،االتفاقيات الدولية الملزمة غيرھا من المعاھدات و

  الترجمات رسمية.
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تتجاوز المؤسسات الحكومية، وتشمل كليات الحقوق، التي  )لمساھمين(لشبكة الينضمون الى  ددجال ينمساھمالان 
يمكنك معاينة  والبرامج العامة لشركات القانون التجاري. ، متطوعي األمم المتحدةوالمنظمات غير الحكومية و

 للحصول على قائمة كاملة بالمساھمين الحاليين:  العنوان التالي
http://www.unodc.org/cld/acknowledgements/index.html.  

  
ملخصات، وتقديم اإلرشادات والمعلومات الإلعداد  نموذج دعم عمل المساھمين عن طريق إرسال يالمكتب ان 

  التفصيلية الخلفية.
  
  

  حول قاعدات بيانات شيرلوك؟أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات 
  

على العنوان ، يرجى زيارة قسم "حول" من قاعدة البيانات المعلومات حول قاعدات البيانات شيرلوكلمزيد من 
  http://www.unodc.org/cld/about-us/index.html: التالي

  
المتعلقة باالتجار بالبشر على كيفية استخدام قاعدة بيانات السوابق القضائية أنتم مدعوون أيضا لمشاھدة الفيديو على 

  . v=tpyq97aEJ54؟https://www.youtube.com/watch: العنوان التالي
يوضح كيفية فان ھذا الفيديو ، المتعلة باالتجار بالبشرمعلومات عامة عن قاعدة البيانات  وباالضافة الى تقديم 

ويمكن بسھولة.  ھاقاعدة البيانات، من خالل القضايا التي يمكن تحديد في األوجه  دالبحث المتعداستخدام وظيفة 
حسب البلد، والكلمات الرئيسية أو تصفيتھا وفقا لمعايير مختلفة، مثل تاريخ صدور الحكم أو الجنسية معاينة القضايا 

  .فيهاالستغالل  وقع  يالنظام القانوني أو القطاع الذو أو الجنس الضحايا / المتھمين،
  

الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يرجى زيارة الموقع: مكتب االمم المتحدة لمكافحة لمزيد من المعلومات حول عمل 
http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html.  

  
 sherloc@unodc.orgال تتردد في االتصال بنا على: 

 


