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 م�ؤتمرات الأمم المتحدة
لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 
2020-1955
65 عـامـًا من الإنجــازات



وموؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة هو الملتقى الأكبر والأكثر تنوعًا على نطاق العالم الذي يجمع بين الحكومات 
ومنظمات المجتمع المدني والموؤ�س�س��ات الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وما فتئت 
هذه الموؤتمرات على مدى 65 �س��نة توؤثر في �سيا�س��ات العدالة الجنائية وتوطد التعاون الدولي على مكافحة الخطر 

العالمي الذي تمثله الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وترجع الممار�سة المتمثلة في عقد موؤتمرات دولية كل خم�س �سنوات ب�ساأن م�سائل مكافحة الجريمة اإلى عام 1872، 
حي��ن كان��ت ه��ذه الموؤتمرات ُتعقد برعاية اللجنة الدولية لل�س��جون، التي تغير ا�س��مها فيما بعد اإل��ى اللجنة الدولية 

للعقوبة والإ�سالح.

وُعقد اأول موؤتمر لالأمم المتحدة في جنيف، عام 1955.

وبعد خم�س��ة و�س��تين �س��نة، ل يزال هذا التقليد م�ستمرًا، اإذ ت�س��ت�سيف حكومة اليابان موؤتمر الأمم المتحدة الرابع 
ع�س��ر في كيوتو. والمو�سوع المحوري للموؤتمر الرابع ع�س��ر هو "النهو�س بمنع الجريمة والعدالة الجنائية و�س��يادة 

القانون: �سوب تحقيق خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030".

65 عامًا من م�ؤتمرات
لمنع الجريمة

يلتقي وا�سعو ال�سيا�سات والممار�سون العاملون في مجال منع الجريمة 
والعدالة الجنائية مرة كل خم�س �سنوات للم�ساركة في موؤتمر الأمم 

المتحدة لمنع الجريمة من اأجل الم�ساعدة على �سوغ جدول اأعمال الأمم 
المتحدة ومعاييرها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. ويوفر 
الموؤتمر ، الذي كان من المقرر اأن ُيعقد في كيوتو عام 2020 واأُرجئ 

موعد انعقاده اإلى عام 2021 ب�سبب جائحة كوفيد-19، الذي �سُيعقد في 
كيوتو، عام 2020، للمجتمع الدولي فر�سة فريدة لكي ي�سطلع بعملية 

تقييم �ساملة، من اأجل تخطيط �سُبل الم�سي ُقُدمًا في تفعيل الدور الذي 
يمكن اأن يوؤديه نظام العدالة الجنائية والموؤ�س�سات المكونة له �سمن اإطار 

البنى التحتية المعنية بتحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة الواردة في خطة 
التنمية الم�ستدامة لعام 2030. 



51   حكومة   +++   43   منظمة غري حكومية   +++   512   م�شاركاً

�س��اركت اأكرث من 50 حكومة و 500 م�س��ارك يف موؤمتر الأمم 
املتحدة الأول ملنع اجلرمية الذي ركز بالأ�سا���س على معاملة 
املنحرف��ن وال�س��جناء الأح��داث، الذي��ن ارتفع��ت اأعدادهم 

ب�سكل كبري يف اأوروبا بعد احلرب.

م��ض�عات امل�ؤمتر:
 "فتح" املوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية

 اختيار وتدريب موظفي ال�سجون
 ال�ستخدام ال�سليم للعمالة يف ال�سجون

  تاأثري و�سائل الإعالم على انحراف الأحداث

قدم امل�ؤمتر ت��ضيات:
م��ن  الأح��داث  جن��وح  م��ن  للوقاي��ة 
والأ�س��رة  املجتم��ع  خدم��ات  خ��الل 
الجتماعي��ة،  واخلدم��ات  واملدار���س 
موظف��ي  وتدري��ب  اختي��ار  ع��ن   ف�س��اًل 

ال�سجون.

 الق�اعد النم�ذجية الدنيا 
ملعاملة ال�ضجناء

اختت��م املوؤمت��ر الأول اأعمال��ه باعتم��اد القواع��د النموذجي��ة 
الدنيا ملعاملة ال�سجناء والتي ت�سمل الإدارة العامة للموؤ�س�سات 
العقابية، والتي تنطبق على جميع فئات ال�سجناء، اجلنائين 
اأو املدني��ن، يف ف��رة الحتج��از ال�س��ابقة عل��ى املحاكم��ة اأو 
بع��د الإدان��ة واإ�سدار الأح��كام، مبا يف ذلك ال�س��جناء الذين 
يخ�سع��ون اإىل "تداب��ري اأمني��ة" اأو تدابري اإ�سالحي��ة اأمر بها 

القا�سي.
ومن��ذ اإعدادها واعتماده��ا، كان للقواع��د النموذجية الدنيا 
ملعاملة ال�س��جناء تاأثري هائل على معاملة ال�س��جناء يف جميع 
اأنح��اء الع��امل. ول تزال هذه القواع��د اإىل اليوم املعايري التي 
تعتمده��ا  العدي��د من منظم��ات حقوق الإن�س��ان، واملنظمات 
احلكومي��ة الدولي��ة واملنظم��ات غ��ري احلكومي��ة املعني��ة يف 

حتديد معاملة ال�سجناء.

 اعتمد املوؤمتر الأول 
 القواعد النموذجية الدنيا 
ملعاملة ال�سجناء 

 موؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
جنيف، �شوي�شرا
22 اآب/اأغ�شط�س - 3 اأيلول/�شبتمرب 1955

 موؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
جنيف، �شوي�شرا
22 اآب/اأغ�شط�س - 3 اأيلول/�شبتمرب 1955



موؤمتر الأمم املتحدة الثاين 
 ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
لندن، اإجنلرتا
8 - 19 اآب/اأغ�شط�س 1960

اأو�سى
املوؤمتر الثاين
باإن�ساء �سرطة خا�سة
لعدالة الأحداث

موؤمتر الأمم املتحدة الثاين 
 ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
لندن، اإجنلرتا
8 - 19 اآب/اأغ�شط�س 1960

68   حكومة   +++   50   منظمة غري حكومية   +++   1046   م�شاركاً

اجتمع اأكرث من األف م�س��ارك يف موؤمتر لندن عام 1960 الذي 
رك��ز عل��ى اجلرمي��ة، مب��ا يف ذلك جن��وح الأحداث، ال��ذي نتج 
ع��ن التغريات الجتماعي��ة التي �ساحبت التنمي��ة القت�سادية 
ال�س��ريعة. ويف اأعق��اب اعتم��اد اإع��الن حق��وق الطف��ل يف ع��ام 
1959، رك��ز املوؤمتر على الأ�س��كال اجلدي��دة جلنوح الأحداث، 

ومن�ساأها، والوقاية والعالج منها.

قدم امل�ؤمتر ت��ضيات ب�ضاأن:
 ال�سجن لفرات ق�سرية

 تكامل العمل يف ال�سجون مع القت�ساد الوطني
 مكافاأة ال�سجناء

 املعاملة قبل الإفراج وم�ساعدة من يعول ال�سجناء
  الإف��راج امل�س��روط وانتق��ال ال�س��جناء املفرج عنه��م للحياة 

املجتمعية
  الرعاي��ة م��ا بع��د الإف��راج، مب��ا يف ذل��ك التوجي��ه املهن��ي 

والتدريب والتوظيف
 دور التخطيط الوطني يف منع اجلرمية

 خدمات ال�ضرطة اخلا�ضة لل�قاية
من جن�ح الأحداث

اأع��د املوؤمتر الثاين تو�سيات ب�س��اأن خدمات ال�س��رطة اخلا�سة 
للوقاي��ة م��ن جن��وح الأحداث، م��ع الركي��ز ب�س��كل خا�س على 
ال��وكالت  ال�س��رطة وخمتل��ف  ب��ن  التع��اون  اإمكاني��ة  تعظي��م 
املتخ�س�سة الوطنية والعامة ب�ساأن تدابري منع جنوح الأحداث.

اإن�ضاء �ضبكات اإقليمية
لإ�سراك املناطق النامية ب�سكل وثيق مع برنامج المم املتحدة 
ملكافح��ة اجلرمية، ح��ث املوؤمتر الثاين على اإن�س��اء موؤ�س�س��ات 

اإقليمية ملكافحة اجلرمية.



موؤمتر الأمم املتحدة الثالث ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
�شتوكهومل، ال�شويد
9 - 18 اآب/اأغ�شط�س 1965

موؤمتر الأمم املتحدة الثالث ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
�شتوكهومل، ال�شويد
9 - 18 اآب/اأغ�شط�س 1965

كان "منع اجلرمية" املو�سوع الرئي�سي ملوؤمتر �ستوكهومل، الذي 
ب��داأ بالركي��ز عل��ى امل�س��اعدة الفني��ة يف جمال من��ع اجلرمية 
والعدال��ة اجلنائية، موؤكدًا احلاج��ة اإىل البحوث اجلنائية ملنع 

اجلرمية.

ركزت م��ض�عات امل�ؤمتر على ما يلي:
 العالقة بن التغيريات الجتماعية واجلرمية

 القوى الجتماعية والوقاية من اجلرمية
 العمل املجتمعي للوقاية من اجلرمية

 التدابري الوقائية والعالجية اخلا�سة بالأحداث وال�سباب
 تدابري خلف�س العودة اإىل الإجرام

 املعهد الدويل لبح�ث اجلرمية والعدالة التابع 
للأمم املتحدة

اأق��ر املوؤمت��ر اأهمية البح��ث والتدريب يف جم��ال اجلرمية، مبا 
يف ذل��ك اإطالق املبادرات الإقليمي��ة والدولية. ونتيجًة لأعمال 

املوؤمت��ر الثالث، مت اإن�س��اء معه��د الأمم املتحدة لبحوث الدفاع 
اأق��ر  ع��ام 1989،  روم��ا. ويف  ع��ام 1968 يف  الجتماع��ي يف 
املجل���س القت�س��ادي والجتماعي ر�س��ميًا تو�س��يع معهد الأمم 
املتح��دة لبح��وث الدف��اع الجتماع��ي لي�سب��ح املعه��د ال��دويل 

لبحوث اجلرمية والعدالة التابع لالأمم املتحدة.

 املوؤمتر الثالث تناول بالتحليل
 العالقة بن الإجرام 
والتغيري الجتماعي

74   حكومة   +++   39   منظمة غري حكومية   +++   1083   م�شاركاً



موؤمتر الأمم املتحدة الرابع ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
كيوتو، اليابان
17 - 26 اآب/اأغ�شط�س 1970

موؤمتر الأمم املتحدة الرابع ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
كيوتو، اليابان
17 - 26 اآب/اأغ�شط�س 1970

 دعا املوؤمتر الرابع 
 لتح�سن التخطيط ملنع اجلرمية 
لتحقيق التنمية القت�سادية والجتماعية

79   حكومة   +++   31   منظمة غري حكومية   +++   998   م�شاركاً

حت��ت �س��عار "اجلرمية والتنمية" كان موؤمت��ر كيوتو اأول موؤمتر 
ت�سبقه اجتماعات حت�سريية اإقليمية، ُعقدت يف اأفريقيا واآ�سيا 
واأوروبا واأمريكا الالتينية وال�س��رق الأو�س��ط.  قبل ذلك، كانت 
الفر�سة املتاحة للخرباء من جميع املناطق حمدودة يف �سياغة 

مقاربة �سيا�سة م�سركة للبنود املدرجة على جدول الأعمال.

م��ض�عات امل�ؤمتر:
  �سيا�سات الدفاع الجتماعي فيما يتعلق بالتخطيط للتنمية

   امل�س��اركة العامة يف جمال منع اجلرمية ومكافحة اجلرمية 
والنحراف

الدف��اع  جم��ال  يف  ال�سيا�س��ات  لو�س��ع  الأبح��اث    اإج��راء 
الجتماعي

  التطورات يف جمال الإ�سالح

 حت�ضني التخطيط ملنع اجلرمية لتحقيق 
التنمية القت�ضادية والجتماعية

كان موؤمتر كيوتو اأول موؤمتر يعتمد اإعالنًا يدعو احلكومات اإىل 
اتخاذ خطوات فعالة لتن�سيق وتكثيف اجلهود ملنع اجلرمية يف 

�سياق التنمية القت�سادية والجتماعية.

كم��ا اأق��ر املوؤمت��ر اأي�سًا ب��اأن اجلرمية بكل اأ�س��كالها ت�س��تنزف 
لتوف��ري  املبذول��ة  اجله��ود  يقو���س  مم��ا  ال��دول،  طاق��ات 
اإىل  وبالإ�ساف��ة  ل�س��عوبها.  اأف�س��ل  اأك��رث �سح��ة وحي��اة  بيئ��ة 
وخط��ف  الإره��اب  م�س��كلة  م��رة  لأول  املوؤمت��ر  ناق���س   ذل��ك، 

الطائرات.



موؤمتر الأمم املتحدة اخلام�س ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
جنيف، �شوي�شرا
1 - 12 اأيلول/�شبتمرب 1975

موؤمتر الأمم املتحدة اخلام�س ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
جنيف، �شوي�شرا
1 - 12 اأيلول/�شبتمرب 1975

101   حكومة   +++   33   منظمة غري حكومية   +++   909   م�شاركني

ع��اد املوؤمت��ر اإىل جنيف يف عام 1975. وللمرة الأوىل، تركزت 
املناق�س��ات على الأ�سكال والأبعاد اجلديدة للجرمية، مبا فيها 

اجلرمية املنظمة كاأعمال جتارية  وكلفة اجلرمية.

قدم امل�ؤمتر ت��ضيات ب�ضاأن:
  اجلرائ��م التي ت�س��مل الأعم��ال الفنية واملمتل��كات الثقافية 

الأخرى
  اجلرائم املرتبطة باإدمان الكحول وتعاطي املخدرات

  العنف بن الأ�سخا�س
  اجلرائم املرتبط��ة بالهجرة والفرار من الكوارث الطبيعية 

والأعمال العدائية
  اجلرائم الن�سائية

  الإرهاب

الإعلن اخلا�ض بحماية جميع الأ�ضخا�ض من التعر�ض 
للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العق�بة القا�ضية 

اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة 
اعتمد املوؤمتر اخلام���س قرارًا يو�سى اجلمعية العامة باعتماد 
اإع��الن حماية جميع الأ�س��خا�س من التعر���س للتعذيب وغريه 
م��ن �س��روب املعامل��ة اأو العقوب��ة القا�س��ية اأو الالان�س��انية اأو 
املهين��ة ، والذي تطور يف وقت لحق اإىل اتفاقية و�سعتها جلنة 
حق��وق الإن�س��ان. واأو�س��ى املوؤمتر اأي�سًا ب�سياغ��ة مدونة دولية 

لقواعد �سلوك املوظفن املكلفن باإنفاذ القانون.

 اعتمد املوؤمتر اخلام�س اعالن حماية جميع الأ�سخا�س
 من التعر�س للتعذيب وغريه من �سروب املعاملة 
اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة



موؤمتر الأمم املتحدة ال�شاد�س ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
كراكا�س، فنزويال
25 اآب/اأغ�شط�س - 5 اأيلول/�شبتمرب 1980

دعا املوؤمتر ال�ساد���س اإىل دعم وا�سع النطاق واإىل امل�ساركة يف 
منع اجلرمية وتطوير بدائل لل�س��جن، ف�ساًل عن اتخاذ تدابري 

ملعاجلة اجلرمية واإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة.

اإعتمد امل�ؤمتر قرارات ب�ضاأن:
  اجتاهات وا�سراتيجيات منع اجلرمية

  حت�سن الإح�ساءات اخلا�سة باجلرمية
  تطوير املعايري الدنيا لعدالة الأحداث

  التداب��ري الرامي��ة اإىل و�س��ع ح��د للتعذيب والإع��دام خارج 
نطاق القانون

  عدم ماأ�س�سة الإ�سالحات والتدابري املجتمعية
  الحتياجات املحددة لل�سجينات

موؤمتر الأمم املتحدة ال�شاد�س ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
كراكا�س، فنزويال
25 اآب/اأغ�شط�س - 5 اأيلول/�شبتمرب 1980

 حتت �سعار
  "الوقاية من اجلرمية ونوعية احلياة"، 
 اأقر املوؤمتر ال�ساد�س باأن منع اجلرمية 
يجب اأن ي�ستند اإىل الظروف الجتماعية والثقافية 
وال�سيا�سية والقت�سادية للبلدان

"اإعلن كاراكا�ض"
م��ن خ��الل "اإع��الن كاراكا���س"، اأكدت ال��دول الأع�س��اء على 
ال��دور احلي��وي ال��ذي ت�سطل��ع ب��ه الأمم املتح��دة يف ت�س��جيع 
التع��اون الدويل وتطوير املعايري واملب��ادئ التوجيهية يف جمال 
ال�سيا�سة اجلنائية. ومتت دعوة الدول الأع�ساء ل�سمان تاأهيل 
امل�س��وؤولن عن �س��ري عمل نظام العدالة اجلنائية ب�س��كل �سليم 
للقيام مبهامهم، التي ينبغي عليهم القيام بها ب�س��كل م�س��تقل 
ع��ن م�سلح��ة �س��خ�س اأو جمموع��ة. واأو�س��ى املوؤمت��ر اأي�س��َا 

باإن�ساء معهد اإقليمي يف اأفريقيا.

102   حكومة   +++   38   منظمة غري حكومية   +++   920   م�شاركاً



موؤمتر الأمم املتحدة ال�شابع ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
ميالنو، اإيطاليا
26 اآب/اأغ�شط�س - 6 اأيلول/�شبتمرب 1985

موؤمتر الأمم املتحدة ال�شابع ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
ميالنو، اإيطاليا
26 اآب/اأغ�شط�س - 6 اأيلول/�شبتمرب 1985

�س��بقت موؤمتر ميالنو اجتماعات حت�سريية اإقليمية واأقاليمية  
كان��ت ذات فائ��دة بنفاذها ملعلوم��ات جديدة وبح��وث جارية. 
وكان��ت الجتماع��ات اأي�س��ا ذات اأهمي��ة ا�س��راتيجية لتقيي��م 

التقدم املحرز يف تنفيذ تو�سيات املوؤمترات ال�سابقة.

اعتمد امل�ؤمتر ما يلي:
  قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �سوؤون ق�ساء 

الأحداث
  اإع��الن مبادىء العدل الأ�سا�س��ية املتعلقة ب�سحايا الإجرام 

والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
 املبادئ الأ�سا�سية ل�ستقالل ال�سلطة الق�سائية 

 التفاق النموذجي ب�ساأن ال�سجناء الأجانب 
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خطة عمل ميلن�:
مل�س��كلة  ال��دويل  املجتم��ع  لفت��ت خط��ة عم��ل ميالن��و هتم��ام 
اجلرمية كم�س��غل عاملي يعوق التنمية ال�سيا�س��ية والقت�سادية 
اأن  عل��ى  واأك��دت اخلط��ة  لل�س��عوب.  والثقافي��ة  والجتماعي��ة 
اجلرمية تهدد حقوق الإن�س��ان واحلريات الأ�سا�سية، وال�سالم 
وال�س��تقرار والأم��ن. كم��ا اأو�س��ت ب��اأن يكون ل��الأمم املتحدة، 
كمحف��ل عاملًي، دور ه��ام يف التعاون متعدد الأطراف، وخا�سة 
يف اتخ��اذ اإج��راءات من�س��قة �س��د الإره��اب، والجت��ار غ��ري 

امل�سروع باملخدرات واجلرمية املنظمة.

اعتمد املوؤمتر ال�سابع خطة عمل 
ميالنو وعدة معايري وقواعد جديدة 
لالأمم املتحدة حتت �سعار "الوقاية 
من اجلرمية من اأجل احلرية 
والعدالة وال�سالم والتنمية"



موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني - هافانا، كوبا
27 اآب/اأغ�شط�س - 7 اأيلول/�شبتمرب 1990

موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني - هافانا، كوبا
27 اآب/اأغ�شط�س - 7 اأيلول/�شبتمرب 1990

ُعق��د موؤمت��ر هافان��ا يف وق��ت كان في��ه اإق��رار ب��اأن اجلرمي��ة 
باأبعادها الدولية تتزايد ب�سكل ُينذر باخلطر.

وافق امل�ؤمتر على معايري ب�ضاأن:
  املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء

  مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث
حماي��ة  ب�س��اأن  املتح��دة  الأمم    قواع��د 

الأحداث املجردين من حريتهم
  املبادئ الأ�سا�سية ب�س��اأن ا�ستخدام القوة 
والأ�س��لحة الناري��ة م��ن جان��ب املوظف��ن 

املكلفن باإنفاذ القوانن

  مب��ادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�س��اأن دور اأع�ساء النيابة 
العامة

  املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن دور املحامن
  القواعد النموذجية الدنيا للتدابري غري الحتجازية

كما وافق امل�ؤمتر على:
  املعاهدة النموذجية املتعلقة بت�سليم املجرمن

  املعاهدة النموذجية ب�ساأن امل�ساعدة القانونية املتبادلة
  املعاه��دة النموذجي��ة ب�س��اأن نق��ل الإج��راءات يف امل�س��ائل 

اجلنائية
  املعاه��دة النموذجي��ة ب�س��اأن نقل الإ�س��راف عل��ى املجرمن 
املحك��وم عليهم باأحكام م�س��روطة اأو املف��رج عنهم اإفراجًا 

م�سروطًا
 منع ومكافحة اجلرمية املنظمة وتدابري 

مكافحة الإرهاب
اأو�س��ى املوؤمت��ر بالبح��ث يف بني��ة اجلرمي��ة املنظم��ة وتقيي��م 
التداب��ري امل�س��ادة القائم��ة، ف�ساًل عن تعزي��ز التعاون الدويل 
�س��د الإره��اب. واأو�س��ى موؤمت��ر هافان��ا اأي�س��ًا بعق��د قم��ة يف 
باري�س عام 1991، توؤدي اإىل اإن�ساء جلنة حكومية دولية ب�ساأن 
من��ع اجلرمية والعدالة اجلنائية تكون الهيئة الرئي�س��ية ل�سنع 

ال�سيا�سات يف الأمم املتحدة. 

 اأو�سى املوؤمتر الثامن بتدابري 
�سد اجلرمية املنظمة والإرهاب 
 حتت �سعار "منع اجلرمية 
وحتقيق العدالة اجلنائية الدولية يف 
القرن احلادي والع�سرين"
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موؤمتر الأمم املتحدة التا�شع ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
القاهرة، م�شر
28 ني�شان/اأبريل - 5 اأيار/مايو 1995

كان��ت العا�سمة امل�سرية مكان انعقاد املوؤمتر عام 1995، وهو 
اأول موؤمتر �س��مل ور���س عمل فنية كجزء من اأعماله. وناق�س��ت 
ور���س العم��ل ا�س��راتيجيات منع اجلرمي��ة العنيفة، وحو�س��بة 
العدالة اجلنائية، ودور و�سائل الإعالم يف جمال منع اجلرمية 

وت�سليم املجرمن.

م��ض�عات امل�ؤمتر:
 اإجراءات مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 دور القانون اجلنائي يف حماية البيئة
 نظم العدالة اجلنائية وال�سرطة

 ا�سراتيجيات منع اجلرمية يف املناطق احل�سرية
 جرائم ال�سباب

موؤمتر الأمم املتحدة التا�شع ملنع اجلرمية 
ومعاملة املجرمني
القاهرة، م�شر
28 ني�شان/اأبريل - 5 اأيار/مايو 1995
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 ركز املوؤمتر التا�سع 
على التعاون الدويل وامل�ساعدة 
 الفنية العملية لتعزيز �سيادة 
 القانون حتت �سعار "ال�سعي 
نحو الأمن والعدالة للجميع"

 التعاون الدويل وامل�ضاعدة الفنية العملية لتعزيز 
حكم القان�ن

منح املوؤمتر اأولوية كبرية للتعاون الفني واخلدمات ال�ست�سارية 
التي تقدمها الأمم املتحدة مل�ساعدة الدول الأع�ساء يف حتقيق 
اأه��داف من��ع اجلرمي��ة داخ��ل ال��دول وفيم��ا بينه��ا وحت�س��ن 
برام��ج  امل�س��اعدة  تو�سي��ات  وت�سمن��ت  للجرمي��ة.  الت�س��دي 
التدريب والدرا�سات والبحوث امليدانية و البحوث ذات املنحى 
العمل��ي عل��ى ال�سعيدي��ن الإقليم��ي ودون الإقليم��ي والوطن��ي 

واملحلي.

)PNI( برنامج �ضبكة املعاهد
يف ع��ام 1995 رح��ب برنام��ج �س��بكة املعاه��د باملعه��د الوطني 
للعدال��ة التاب��ع ل��وزارة الع��دل المريكي��ة، وباملرك��ز ال��دويل 
لإ�سالح القانون اجلنائي و�سيا�سة العدالة اجلنائية، فانكوفر، 
كن��دا. يج��ري اأع�س��اء ال�س��بكة البح��وث وين�س��رون املعلومات 

ويوفرون التدريب وامل�ساعدة الفنية.



 اعتمد املوؤمتر العا�سر 
 اإعالن فيينا الذي يلزم

 الدول الأع�ساء بالقيام 
بعمل دويل �سد الف�ساد

موؤمتر الأمم املتحدة العا�شر
ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني
فيينا، النم�شا 
10-17 ني�شان/اأبريل 2000

اجتم��ع م��ا يقرب م��ن األف��ي م�س��ارك يف العا�سمة 
النم�ساوية فيينا عام 2000 يف اأول موؤمتر ملكافحة 
مو�س��وع  وكان  اجلدي��دة.  الألفي��ة  يف  اجلرمي��ة 
"اجلرمي��ة والعدال��ة، مواجه��ة حتدي��ات  املوؤمت��ر 

القرن الواحد والع�سرين".

م��ض�عات امل�ؤمتر وور�ض العمل:
        كيفية تعزيز حكم القانون و نظام 

العدالةاجلنائية
  التعاون الدويل يف جمال مكافحة اجلرمية 

املنظمة عرب الوطنية
  املنع الفعال للجرمية: مواكبة التطورات اجلديدة

  مكافحة الف�ساد.
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  اجلرائم املت�سلة ب�سبكة احلوا�سيب
  اإ�سراك املجتمع املحلي يف منع اجلرمية

  املراأة يف نظام العدالة اجلنائية

اإعلن فيينا ب�ضاأن اجلرمية والعدالة
اعتم��د املوؤمت��ر العا�س��ر بالتزكية اإعالن فيينا ب�س��اأن اجلرمية 
والعدال��ة الذي تعهدت الدول الأع�ساء مبوجبه باتخاذ تدابري 
حازمة وعاجلة ملكافحة الإرهاب، والجتار يف الب�س��ر والجتار 
غري امل�س��روع يف الأ�سلحة النارية، وتهريب 
األ��زم  كم��ا  الأم��وال.  املهاجري��ن وغ�س��يل 
الإع��الن ال��دول بالقي��ام بعم��ل دويل فعال 
�سد الف�س��اد م�س��ددا عل��ى �س��رورة وجود 
اآلي��ة قانونية دولية جدي��دة، بالإ�سافة اإىل 
اتفاقي��ة الأمم املتح��دة ملكافح��ة اجلرمية 

املنظمة عرب الوطنية.

)PNI( ضبكة برنامج املعاهد�
الأقاليم��ي  املتح��دة  الأمم  معه��د  �س��اعد 
لبح��وث اجلرمي��ة و العدال��ة ، جنب��ًا اإىل 
جن��ب مع املعاه��د الإقليمية واملرتبطة، يف تنظيم ور���س العمل 
وبالت��ايل ال�س��تمرار يف م�س��اعدة املجتمع ال��دويل على تعزيز 

التعاون يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

موؤمتر الأمم املتحدة العا�شر
ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني
فيينا، النم�شا 
10-17 ني�شان/اأبريل 2000
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اعتمد املوؤمتر احلادي ع�سر اإعالن بانكوك، 
وهو وثيقة �سيا�سية بالغة الأهمية تر�سي 
الأ�سا�س وتبن التوجه �سوب تدعيم جهود 
التعاون والتن�سيق الدولية من اأجل منع 
اجلرمية ومكافحتها

حلقات  ح�ل
  تعزيز التعاون الدويل يف جمال اإنفاذ القانون، مبا يف ذلك 

تدابري ت�سليم املطلوبن
  تعزي��ز اإ�س��الح العدال��ة اجلنائي��ة، مب��ا يف ذل��ك العدال��ة 

الت�ساحلية
  ا�س��راتيجيات من��ع اجلرمي��ة واأف�س��ل املمار�س��ات يف هذا 

املجال
 تدابري مكافحة الإرهاب

  تداب��ري مكافحة اجلرمي��ة القت�سادية، مبا يف ذلك غ�س��ل 
الأموال

 تدابري مكافحة اجلرائم احلا�سوبية

م�ا�ضيع  امل�ؤمتر
 اتخاذ تدابري فعالة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
  اجلرائ��م القت�سادي��ة واملالي��ة: حتدي��ات تواج��ه التنمي��ة 

امل�ستدامة
احل��ادي  الق��رن  يف  والجتاه��ات  التهدي��دات          الف�س��اد: 

والع�سرين
  التع��اون ال��دويل عل��ى مكافح��ة الإره��اب وال�س��الت ب��ن 

الإرهاب وغريه من الأن�سطة الإجرامية
  تطبيق املعايري: خم�س��ون �س��نة من و�س��ع املعايري يف جمال 

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

موؤمتر الأمم املتحدة احلادي ع�شر
اأوجه التاآزر وال�شتجابات: التحالفات 
 ال�شرتاتيجية يف جمال منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية
بانكوك، تايالند
18 - 25 ني�شان/اأبريل 2005



موؤمتر الأمم املتحدة الثاين ع�شر12
ال�شرتاتيجيات ال�شاملة ملواجهة التحديات 
العاملية: نظم العدالة اجلنائية ومنع اجلرمية 
وتطورها يف عامل متغري
ال�شلفادور، الربازيل
12 - 19 ني�شان/اأبريل 2010
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موؤمتر الأمم املتحدة الثاين ع�شر
ال�شرتاتيجيات ال�شاملة ملواجهة التحديات 
العاملية: نظم العدالة اجلنائية ومنع اجلرمية 
وتطورها يف عامل متغري
ال�شلفادور، الربازيل
12 - 19 ني�شان/اأبريل 2010

 اأقر املوؤمتر الثاين ع�سر 
اإعالن ال�سلفادور، الذي فتح الباب �سمن 
م�سائل اأخرى، ملناق�سات ب�ساأن ا�ستجابات 
 وطنية ودولية جديدة 
جلرائم الإنرنت

م��ض�عات امل�ؤمتر
  الأطفال وال�سباب واجلرمية

  الإرهاب
  منع اجلرمية

  تهريب املهاجرين والجتار بالأ�سخا�س
  غ�سيل الأموال

  جرائم الإنرنت
  التعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية

  العنف �سد املهاجرين واأ�سرهم

ور�ض عمل ح�ل:
  تعليم العدالة اجلنائية الدولية من اأجل حكم القانون

  درا�س��ة م�س��حية لالأمم املتحدة واأف�سل املمار�سات الأخرى 
يف معاملة ال�سجناء يف نظام العدالة اجلنائية

  الطرق العملية ملنع اجلرمية يف املدن
  الروابط بن الجتار باملخدرات وغريه من اأ�سكال اجلرمية 

املنظمة: ا�ستجابة دولية من�سقة
  ور�س��ة عمل حول ال�س��راتيجيات واأف�سل املمار�س��ات �سد 

الكتظاظ يف املرافق الإ�سالحية
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موؤمتر الأمم املتحدة الثالث ع�شر
اإدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول 
اأعمال الأمم املتحدة الأو�شع من اأجل الت�شدي 
للتحديات الجتماعية والقت�شادية وتعزيز 
�شيادة القانون على ال�شعيدين الوطني والدويل 
وم�شاركة اجلمهور
الدوحة، قطر
12 - 19 ني�شان/اأبريل 2015
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اعتمد املوؤمتر الثالث ع�سر اإعالن 
الدوحة، الذي يركز على ال�سالت بن 
الأمن والعدالة و�سيادة القانون، وعلى 
 التو�سل اإىل عامل اأف�سل 
واأكرث اإن�سافًا.

حلقات العمل
مبن��ع  املتعلق��ة  وقواعده��ا  املتح��دة  الأمم  معاي��ري    دور 
اجلرمي��ة والعدال��ة اجلنائي��ة يف دع��م اإر�س��اء نظ��م عدالة 
 جنائي��ة فعال��ة ومن�سفة وخا�سع��ة للم�س��اءلة، ُتراعى فيها 

العتبارات الإن�سانية
  الجتار بالأ�سخا�س وتهريب املهاجرين

اجلرمي��ة  من��ع  جم��ال  يف  املتخ��ذة  التداب��ري    تعزي��ز 
 والعدال��ة اجلنائي��ة م��ن اأجل الت�س��دي لالأ�س��كال املتطورة 

من اجلرمية
  اإ�س��هام عام��ة النا���س يف من��ع اجلرمي��ة والتوعي��ة بالعدالة 

اجلنائية: التجارب والدرو�س امل�ستفادة

م�ا�ضيع امل�ؤمتر
  التج��ارب الناجح��ة والتحديات املطروح��ة يف جمال تعزيز 

�سيادة القانون دعمًا للتنمية امل�ستدامة
  مكافح��ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من خالل حت�س��ن 

التعاون الدويل
  اأ�س��كال اجلرمية امل�ستجدة والنا�سئة: تهديدات ل بد للعامل 

من التح�سب لها
  دور عامة النا�س يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية



  

  

  

  

  

  

  

  

14  
 

م�ا�ضيع امل�ؤمتر
  �ال�ش��ر�تيجيات �ل�ش��املة ملنع �جلرمي��ة من �أجل حتقيق 

�لتنمية �الجتماعية و�القت�شادية
  �لنُُّه��ج �ملتكامل��ة للت�ش��دي للتحدي��ات �لتي تو�ج��ه نظام 

�لعد�لة �جلنائية
  �لنُُّه��ج �ملتع��ددة �الأبعاد يف تعزيز �ش��يادة �لقانون، مبا يف 
ذلك تر�ش��يخ ثقافة �حر�م �لقانون م��ع �حر�م �لهويات 

�لثقافية
  �لتع��اون �ل��دويل وتقدمي �مل�ش��اعدة �لتقني��ة من �أجل منع 
�جلر�ئ��م بجمي��ع �أ�ش��كالها و�لت�ش��دي له��ا، مب��ا يف ذلك 
�الإره��اب بجمي��ع �أ�ش��كاله وجتليات��ه و�أ�ش��كال �جلرمي��ة 

�جلديدة و�مل�شتجدة 

حلقات العمل
�ال�ش��تفادة  �الأدل��ة:  �إىل  باال�ش��تناد  �جلرمي��ة    من��ع 
من �الإح�شاء�ت و�ملوؤ�شر�ت و�لتقييم يف دعم �ملمار�شات 

�لناجحة
  �حل��د م��ن مع��اودة �الإج��ر�م: ��ش��تبانة �ملخاط��ر و�إيجاد 

�حللول
عن�شري��ن  باعتبارهم��ا  �ل�ش��باب  وم�ش��اركة    �لتعلي��م 

�أ�شا�شيني يف تعزيز �شمود �ملجتمعات يف وجه �جلرمية
�الأخ��رة  و�لتط��ور�ت  للجرمي��ة،  �لر�هن��ة    �الجتاه��ات 
و�حلل��ول �مل�ش��تجدة، ال �ش��يما �لتكنولوجي��ات �جلدي��دة 

بو�شفها و�شائل الرتكاب �جلرمية و�أدو�ت ملكافحتها

م�ؤمتر الأمم املتحدة الرابع ع�شر 
النه��ض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية و�شيادة 
القان�ن: نح� حتقيق خطة التنمية امل�شتدامة لعام 2030
كي�ت�، اليابان
7-12 اآذار/مار�ض 2021

�شُتناق�ش �أثناء موؤمتر منع �جلرمية �آثار جائحة كوفيد-19 و�حلاجة �إىل �إعادة �لبناء على نحو �أف�شل.
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