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قرار اتَّخذته الجمعية العامة

[)A/67/458( بناًء عىل تقرير اللجنة الثالثة]

 187/67- مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول 
عىل املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية

إنَّ الجمعية العامة،  

إذ تشري إىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان)1) الذي يكرِّس املبادئ الرئيسية للمساواة أمام   

القانون وافرتاض الرباءة والحق يف محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة محايدة، إىل جانب 

الدنيا  الضامنات  من  وغريها  بجرم جنايئ  متهم  أيِّ شخص  عن  للدفاع  الرضورية  الضامنات  جميع 

والحق يف املحاكمة دون تأخري ال مربِّر له،

وإذ تشري أيضاً إىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،)2) وخصوصاً املادة 14   

منه التي تنص عىل أنه يحق لكل متهم بارتكاب فعل إجرامي أن يحاكم يف حضوره وأن يدافع عن 

نفسه بشخصه أو باالستعانة مبحام يختاره أو محام يُعيـَّن له، حسبام تقتضيه مصلحة العدالة، يف 

محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة منشأة بحكم القانون،

وإذ تضع يف اعتبارها القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء)3) التي وافق عليها املجلس   

املجلس  دها  ومدَّ  1957 متوز/يوليه   31 املؤرَّخ  )د-24)  جيم   663 يف قراره  واالجتامعي  االقتصادي 

مبوجب قراره 2076 )د-62) املؤرَّخ 13 أيار/مايو 1977 والتي يسمح مبقتضاها للسجني الذي مل يحاكم 

بأن يتلّقى زيارات من مستشاره القانوين ألغراض تتعلق بالدفاع عنه،

القرار 217 ألف )د- 3).  (1(  

)2)  انظر القرار 2200 ألف )د- 21)، املرفق.  

)3)  حقوق اإلنسان: مجموعة صكوك دولية، املجلد األول )الجزء األول)، صكوك عاملية )منشورات األمم املتحدة،   

رقم املبيع )A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)، الفرع ياء، الرقم 34.



الجنائية2    العدالة  نظم  القانونية يف  املساعدة  الحصول عىل  بشأن سبل  وتوجيهاتها  املتحدة  األمم  مبادئ 

الذين  األشخاص  جميع  بحامية  املتعلقة  املبادئ  مجموعة  أيضاً  اعتبارها  يف  تضع  وإذ   

يكون  أن  عىل  منها   11 املبدأ  ينص  التي  أو السجن)4)  االحتجاز  أشكال  من  شكل  أليِّ  يتعرَّضون 

التي  بالطريقة  الحق يف أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل عىل مساعدة محام  للشخص املحتجز 

القانون، دها  يحدِّ

وإذ تضع يف اعتبارها كذلك املبادئ األساسية بشأن دور املحامني،)5) وخصوصاً املبدأ 6 منها   

الذي ينص عىل أن يكون لألشخاص الذين ليس لهم محامون الحق يف أن يعيـَّن لهم محامون ذوو 

خربة وكفاءة تتناسبان مع طبيعة الجرمية لتقديم مساعدة قانونية مجدية مجانا ملن ليس لهم موارد 

كافية لدفع تكاليفها، يف جميع الحاالت التي تقتيض فيها مصلحة العدالة ذلك،

وإذ تشري إىل إعالن بانكوك بشأن أوجه التآزر واالستجابات: التحالفات االسرتاتيجية يف مجال   

أن  األعضاء  الدول  إىل  فيها  التي طلب  منه   18 الفقرة  وبخاصة  الجنائية،)6)  والعدالة  منع الجرمية 

تتَّخذ خطوات، وفقاً لقوانينها الداخلية، لتعزيز سبل اللجوء إىل العدالة وأن تنظر يف توفري املساعدة 

القانونية ملن هم يف حاجة إليها وأن متكِّنهم من إعامل حقوقهم يف نظام العدالة الجنائية،

يات العاملية:  وإذ تشري أيضاً إىل إعالن سلفادور بشأن االسرتاتيجيات الشاملة ملواجهة التحدِّ  

نظم منع الجرمية والعدالة الجنائية وتطّورها يف عامل متغيـِّر،)7) وبخاصة الفقرة 52 منه التي أويص 

الحدِّ من احتجاز األشخاص قبل محاكمتهم، حيثام يكون ذلك  الدول األعضاء إىل  بأن تسعى  فيها 

مناسبا، وأن تعزِّز سبل اللجوء إىل آليات العدالة والدفاع القانوين،

وإذ تشري كذلك إىل قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي 24/2007 املؤرَّخ 26 متوز/ يوليه   

2007 املتعلق بالتعاون الدويل عىل تحسني سبل الحصول عىل املساعدة القانونية يف نظم العدالة 

الجنائية، وخصوصاً يف أفريقيا،

العدالة  نظم  يف  اإلنصاف  لكفالة  أسايس  عنرص  القانونية  املساعدة  توفري  بأنَّ  تسلِّم  وإذ   

يشكِّل  وأنَّه  القانون  سيادة  إىل  واستنادها  اإلنسانية  لالعتبارات  ومراعاتها  بكفاءة  وعملها  الجنائية 

أساساً للتمتُّع بحقوق أخرى، من بينها الحق يف محاكمة عادلة، باعتباره رشطاً مسبقاً ملامرسة هذه 

الحقوق وضامنة مهمة تكفل اإلنصاف يف إجراءات العدالة الجنائية وثقة الجمهور بها،

)4)  القرار 173/43، املرفق.  

)5)  مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني، هافانا، 27 آب/أغسطس - 7 أيلول/سبتمرب 1990:   

تقرير أعدته األمانة العامة )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.91.IV.2)، الفصل األول، الباب باء-3، املرفق.

)6)  القرار 177/60، املرفق.  

)7)  القرار 230/65، املرفق.  



الجنائية 3 العدالة  نظم  القانونية يف  املساعدة  الحصول عىل  بشأن سبل  وتوجيهاتها  املتحدة  األمم  مبادئ 

املساعدة  الحصول عىل  بشأن سبل  وتوجيهاتها  املتحدة  األمم  مبادئ  بأنَّ  أيضا  تسلِّم  وإذ   

يف  آخذة  األعضاء،  الدول  تطبِّقها  أن  ميكن  القرار  بهذا  املرفقة  الجنائية  العدالة  نظم  يف  القانونية 

االعتبار اختالف النظم القانونية والظروف االجتامعية واالقتصادية يف العامل بشكل كبري،

تالحظ مع التقدير العمل الذي قام به فريق الخرباء الحكومي الدويل املفتوح باب   -1  

العضوية املعني بتعزيز سبل الحصول عىل املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية، يف اجتامعه 

الذي ُعقد يف فيينا يف الفرتة من 16 إىل 18 ترشين الثاين/نوفمرب 2011، من أجل وضع مجموعة مبادئ 

وتوجيهات بشأن سبل الحصول عىل املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية؛

املساعدة  عىل  الحصول  سبل  بشأن  وتوجيهاتها  املتحدة  األمم  مبادئ  تعتمد   -2  

القانونية يف نظم العدالة الجنائية املرفقة بهذا القرار، باعتبارها إطارا مفيدا إلرشاد الدول األعضاء 

بشأن املبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها نظام توفري املساعدة القانونية يف مجال العدالة الجنائية، 

وفقاً  املرفق  يف  الواردة  العنارص  جميع  تطبيق  سيتم  وأنَّه  القرار  هذا  مضمون  االعتبار  يف  آخذة 

للترشيعات الوطنية؛

الة  التدابري الكفيلة بتقديم مساعدة قانونية فعَّ تدعو الدوَل األعضاَء إىل أن تتخذ   -3  

وأن تعزِّز تلك التدابري، مبا يتَّفق مع ترشيعاتها الوطنية، وفقاً لروح املبادئ والتوجيهات، مع مراعاة 

ع نظم العدالة الجنائية يف مختلف البلدان واملناطق يف العامل وكفالة تقديم املساعدة القانونية  تنوُّ

مبا يتَّفق مع توازن نظام العدالة الجنائية عموماً وظروف البلدان واملناطق؛

ع الدوَل األعضاَء عىل أن تنظر، حسب االقتضاء، يف تقديم املساعدة القانونية  تشجِّ  -4  

وأن توفِّر أقىص قدر ممكن منها؛

التي  تبذلها والتدابري  التي  الجهود  الدوَل األعضاَء عىل أن تستعني يف  أيضاً  ع  تشجِّ  -5  

تتَّخذها عىل الصعيد الوطني لتعزيز سبل الحصول عىل املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية 

باملبادئ والتوجيهات، حسب االقتضاء ووفقاً للقوانني الوطنية؛

رات والجرمية أن يواصل، رهناً بتوافر  تطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  -6  

موارد من خارج امليزانية، تقديم الخدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، بناًء عىل 

طلبها، يف مجال إصالح العدالة الجنائية، مبا يف ذلك العدالة اإلصالحية وبدائل السجن ووضع خطط 

متكاملة لتقديم املساعدة القانونية؛

رات والجرمية أن يعمل، رهناً  باملخدِّ املعني  املتحدة  إىل مكتب األمم  أيضاً  تطلب   -7  

منها  بوسائل  واسع،  عىل نطاق  والتوجيهات  املبادئ  إتاحة  عىل  امليزانية،  خارج  من  موارد  بتوافر 

استحداث األدوات الالزمة مثل الكتيِّبات واألدلَّة التدريبية؛



الجنائية4    العدالة  نظم  القانونية يف  املساعدة  الحصول عىل  بشأن سبل  وتوجيهاتها  املتحدة  األمم  مبادئ 

امليزانية  توفري موارد من خارج  إىل  األخرى  املانحة  األعضاَء والجهات  الدوَل  تدعو   -8  

لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقاً للقواعد واإلجراءات املعمول بها يف األمم املتحدة؛

م إىل لجنة منع الجرمية والعدالة الجنائية يف دورتها  تطلب إىل األمني العام أن يقدِّ  -9  

الثالثة والعرشين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

 الجلسة العامة 60

20 كانون األول/ديسمرب 2012



5

املرفق

 مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول 
عىل املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية

ألف-  مقّدمة

باإلنصاف  يتّسم  الجنائية  للعدالة  نظام  أي  يف  أساسيا  عنرصا  القانونية  املساعدة  متثِّل   -1

للتمتع بحقوق  القانونية أساسا  املساعدة  القانون. وتشكل  واإلنسانية والكفاءة ويقوم عىل سيادة 

د يف الفقرة 1 من املادة 11 من اإلعالن العاملي  أخرى من بينها الحق يف محاكمة عادلة، كام هو محدَّ

لحقوق اإلنسان)1)، ورشطا مسبقا ملامرسة هذه الحقوق، وضامنة مهمة تكفل تحقيق مبدأ اإلنصاف 

األسايس وترسيخ ثقة الجمهور العام يف إجراءات العدالة الجنائية.

وفضال عن ذلك، تنص الفقرة 3 )د) من املادة 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية   -2

والسياسية)2) عىل مجموعة حقوق من بينها حق كل فرد يف “محاكمته حضوريا ومتكينه من الدفاع 

عن نفسه بنفسه أو بواسطة مدافع يختاره لذلك؛ وإعالمه بحقه يف أن يكون له مدافع إن مل يكن له 

مدافع، وتزويده، عندما تقتيض مصلحة العدالة ذلك، مبدافع يعني له حكام ومجانا إن كان ال يستطيع 

مكافأته عىل أتعابه”.

عدالة جنائية  نظام  باعتباره جزءا من  القانونية،  للمساعدة  فعال  نظام  تطبيق  ومن شأن   -3

فعال، أن يقلص مدة احتجاز املشتبه بهم يف مراكز الرشطة ومراكز االحتجاز، إىل جانب خفض عدد 

نزالء السجون واإلدانات الخاطئة واكتظاظ السجون وتراكم القضايا يف املحاكم والحد من معاودة 

ارتكاب الجرائم ومعاودة اإليذاء. وميكن لذلك النظام أيضا أن يحمي حقوق الضحايا والشهود وأن 

يصونها يف إطار إجراءات العدالة الجنائية. وميكن استخدام املساعدة القانونية للمساهمة يف منع 

وقوع الجرائم عن طريق زيادة الوعي بالقانون.

القضائية  اإلجراءات  إىل  اإلحالة  تجنب  تيسري  يف  مهام  دورا  القانونية  املساعدة  وتؤدي   -4

واستخدام الجزاءات والتدابري املجتمعية، مبا يف ذلك التدابري غري االحتجازية؛ والتشجيع عىل زيادة 

مشاركة املجتمعات املحلية يف نظم العدالة الجنائية؛ والحد من اللجوء إىل االحتجاز والسجن بال داع؛ 

وترشيد سياسات العدالة الجنائية؛ وكفالة استخدام موارد الدولة بكفاءة.



الجنائية6    العدالة  نظم  القانونية يف  املساعدة  الحصول عىل  بشأن سبل  وتوجيهاتها  املتحدة  األمم  مبادئ 

ومام يؤسف له أن العديد من البلدان ال تزال تفتقر إىل املوارد والقدرات الالزمة لتقديم   -5

املساعدة القانونية للمشتبه بهم واملتهمني بارتكاب جرائم وللسجناء والضحايا والشهود.

القانونية يف  املساعدة  الحصول عىل  املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل  األمم  وتهدف مبادئ   -6

تزويد  إىل  بها،  املعرتف  السليمة  واملامرسات  الدولية  املعايري  من  املستمدة  الجنائية،  العدالة  نظم 

الدول بإرشادات بشأن املبادئ األساسية التي ينبغي أن يرتكز عليها أي نظام للمساعدة القانونية يف 

سياق العدالة الجنائية وبيان العنارص املحددة الالزمة لتطبيق نظام وطني فعال ومستدام للمساعدة 

القانونية، بغية تعزيز الحصول عىل املساعدة القانونية عمال بقرار املجلس االقتصادي واالجتامعي 

عىل  الحصول  سبل  تحسني  عىل  الدويل  “التعاون  املعنون   2007 متوز/يوليه   26 املؤرخ   24/2007

املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية، وخصوصا يف أفريقيا”.

ومتاشيا مع إعالن ليلونغوي املتعلق باللجوء إىل املساعدة القانونية يف نظام العدالة الجنائية   -7

واسعا  والتوجيهات مفهوما  املبادئ  تعتمد هذه  اإلعالن،  لتنفيذ  ليلونغوي  أفريقيا وخطة عمل  يف 

للمساعدة القانونية.  

واملساعدة  املشورة  القانونية”  “املساعدة  مصطلح  يشمل  والتوجيهات،  املبادئ  وألغراض   -8

والتمثيل القانوين لألشخاص املحتجزين أو املقبوض عليهم أو املسجونني أو املشتبه بهم أو املتهمني 

بارتكاب جرائم، وللضحايا والشهود يف إجراءات العدالة الجنائية، وتقدم هذه املساعدة دون فرض 

أي تكاليف عىل من ال ميلكون وسائل مالية كافية أو متى اقتضت مصلحة العدالة ذلك. وفضال عن 

ذلك، يقصد من “املساعدة القانونية” أن تتضمن مفاهيم التثقيف القانوين والحصول عىل املعلومات 

املنازعات  لتسوية  بديلة  آليات  تقدم لألشخاص من خالل  التي  الخدمات  القانونية وغري ذلك من 

وإجراءات العدالة التصالحية.

وألغراض املبادئ والتوجيهات املذكورة، يشار يف هذه الوثيقة إىل الفرد الذي يقدم مساعدة   -9

قانونية بعبارة “مقدم املساعدة القانونية”، ويشار إىل املنظامت التي تقدم مساعدة قانونية بعبارة 

“مقدمي خدمات املساعدة القانونية”. ويأيت املحامون يف صدارة مقدمي املساعدة القانونية، غري 

أن املبادئ والتوجيهات تقرتح أيضا أن ترشك الدول طائفة واسعة من أصحاب املصلحة باعتبارهم 

ومنظامت  أهلية  ومنظامت  حكومية  غري  منظامت  شكل  يف  القانونية  املساعدة  خدمات  مقدمي 

تقديم  يف  التقيد  وينبغي  أكادميية.  ودوائر  مهنية  ورابطات  وهيئات  دينية  وغري  دينية  خريية 

واملعاهدات  القنصلية)8)  للعالقات  فيينا  اتفاقية  أجنبية مبقتضيات  لرعايا دولة  القانونية  املساعدة 

الثنائية السارية األخرى.

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 596، الرقم 8638.  (8(  
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وتجدر مالحظة اختالف النامذج التي تستخدمها الدول يف تقديم املساعدة القانونية. فقد   -10

تشمل تلك النامذج املحامني العموميني واملحامني الخاصني واملحامني املتعاقدين والنظم التطوعية 

ونقابات املحامني واملساعدين القانونيني وغريهم. وال تؤيد املبادئ والتوجيهات أي منوذج محدد وإمنا 

القانونية لألشخاص املحتجزين  تشجع الدول عىل ضامن الحق األسايس يف الحصول عىل املساعدة 

أو املقبوض عليهم أو املسجونني)9) أو املشتبه بهم)10) أو املتهمني بارتكاب جرائم، مع توسيع نطاق 

املساعدة القانونية لتشمل األشخاص اآلخرين الذين يقعون تحت طائلة نظام العدالة الجنائية ونظم 

تقديم املساعدة القانونية املتنوعة. 

وتقوم املبادئ والتوجيهات عىل اإلقرار بأنه ينبغي للدول، حسب االقتضاء، اتخاذ سلسلة من   -11

التدابري التي من شأنها تعظيم األثر اإليجايب الذي ميكن أن يحدثه إنشاء نظم سليمة األداء للمساعدة 

القانونية و/أو تعزيزها عىل نظم العدالة الجنائية الفعالة وعىل اللجوء إىل العدالة، حتى وإن مل تكن 

هذه التدابري مرتبطة متاما باملساعدة القانونية.

وإذ تقر هذه املبادئ والتوجيهات بحق مجموعات معينة يف الحصول عىل حامية إضافية أو   -12

بأنها أكرث عرضة للخطر عند تعاملها مع نظام العدالة الجنائية، فهي تتضمن أيضا أحكاما محددة عن 

املرأة واألطفال واملجموعات ذات االحتياجات الخاصة.

القانونية،  املساعدة  عىل  الحصول  يف  بالحق  األول  املقام  يف  والتوجيهات  املبادئ  وتعنى   -13

باعتباره حقا متاميزا عن الحق يف الحصول عىل العون القانوين عىل النحو املعرتف به يف القانون 

الدويل. وال ينبغي تفسري أي يشء يف هذه املبادئ والتوجيهات عىل أنه يوفر قدرا من الحامية أقل 

الدولية  اإلنسان  عهود حقوق  أو  واتفاقيات  الوطنية  واللوائح  القوانني  يف  عليه  منصوص  هو  مام 

الدويل  العهد  ال الحرص،  املثال  سبيل  عىل  ومنها  العدل،  إقامة  مجال  يف  بها  املعمول  واإلقليمية 

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل)11) واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

العامل املهاجرين وأفراد أرسهم)13)  الدولية لحامية حقوق جميع  املرأة)12) واالتفاقية  التمييز ضد 

غري أن ذلك ال ينبغي أن يفرس عىل أنه يعني إلزام الدول بصكوك دولية وإقليمية مل تصدق عليها 

أو مل تنضم إليها.

تفهم مصطلحات “القبض” و “الشخص املحتجز” و “الشخص املسجون” حسب تعاريفها الواردة يف مجموعة   (9(  

املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن )القرار 173/43، املرفق).

ينشأ حق املشتبه بهم يف الحصول عىل املساعدة القانونية قبل االستجواب، متى أصبحوا عىل علم بأنهم   (10(  

خاضعون للتحقيق، وعندما يتعرضون للتهديد باالعتداء أو الرتهيب، يف سياق االحتجاز، مثال.

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 1577، الرقم 27531.  (11(  

املرجع نفسه، املجلد 1249، الرقم 20378.  (12(  

املرجع نفسه، املجلد 2220، الرقم 39481.  (13(  



الجنائية8    العدالة  نظم  القانونية يف  املساعدة  الحصول عىل  بشأن سبل  وتوجيهاتها  املتحدة  األمم  مبادئ 

باء-  املبادئ

املبدأ 1-  الحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية

ينبغي للدول أن تكفل التمتع بالحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية يف نظمها القانونية   -14

الوطنية عىل أعىل مستوى ممكن، مبا يف ذلك يف الدستور، عند انطباق الحال، إقرارا منها بأن املساعدة 

القانونية متثل عنرصا أساسيا ألداء نظم العدالة الجنائية التي تقوم عىل سيادة القانون، وأساسا للتمتع 

بحقوق أخرى تشمل الحق يف محاكمة عادلة، وضامنة مهمة لكفالة مبدأ اإلنصاف األسايس وثقة 
الجمهور يف إجراءات العدالة الجنائية.)14)

املبدأ 2-  مسؤوليات الدولة

ينبغي للدول أن تنظر يف تقديم املساعدة القانونية باعتبار ذلك من الواجبات واملسؤوليات   -15

لها أن تنظر، حسب االقتضاء، يف سن ترشيعات ولوائح  ينبغي  الغاية،  بها. وتحقيقا لهذه  املنوطة 

محددة وضامن تطبيق نظام شامل للمساعدة القانونية قريب املنال وفعال ومستدام وذي مصداقية. 

وينبغي للدول تخصيص املوارد البرشية واملالية الالزمة لنظام املساعدة القانونية.

وينبغي للدولة أال تعرقل املنظمة املدافعة عن املستفيد من املساعدة القانونية أو استقاللية   -16

مقدم املساعدة القانونية.

وينبغي للدول أن تعمل عىل تعزيز معرفة األشخاص بحقوقهم والتزاماتهم مبقتىض القانون   -17

من خالل وسائل مالمئة، بغية منع أي سلوك إجرامي أو حاالت إيذاء.

وينبغي للدول أن تسعى إىل تعزيز معرفة مجتمعاتها بنظام العدالة لديها ووظائفه، وسبل   -18

التظلم أمام املحاكم واآلليات البديلة لتسوية املنازعات.

يجرمها  التي  باألفعال  مجتمعاتها  إلعالم  مالمئة  تدابري  اتخاذ  يف  تنظر  أن  للدول  وينبغي   -19

القانون. ويعترب تقديم هذه املعلومات للمسافرين إىل واليات قضائية أخرى، حيث يختلف تصنيف 

الجرائم وكيفية مقاضاة مرتكبيها، عامال جوهريا ملنع الجرمية.

العدالة  بشأن  التوجيهية  املتحدة  األمم  مبادئ  يف  املعرف  النحو  عىل  العدالة”  “إجراءات  مصطلح  يفهم   (14(  

املرفق).   ،20/2005 واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  )قرار  عليها  والشهود  الجرمية  ضحايا  باألطفال  املتعلقة  األمور  يف 

تبادل  وإجراءات  السجناء  ونقل  املطلوبني  تسليم  مفاهيم  أيضا  املصطلح  يشمل  والتوجيهات،  املبادئ  هذه  وألغراض 

القانونية. املساعدة 
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 املبدأ 3-  تقديم املساعدة القانونية إىل األشخاص املشتبه بارتكابهم جرائم 

أو املتهمني بارتكاب جرائم

ينبغي للدول أن تكفل الحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية يف جميع مراحل إجراءات   -20

العدالة الجنائية ألي شخص يحتجز أو يقبض عليـه أو يشتبه بارتكابه جرمية يعاقب عليها بالسجن 

أو اإلعدام أو يتهم بارتكاب تلك الجرمية. 

وينبغي أيضا تقديم املساعدة القانونية، بغض النظر عن الوسائل املادية املتاحة للشخص   -21

شدة  أو  تعقدها  أو  االستعجايل  القضية  طابع  بسبب  العدالة  مصلحة  ذلك  اقتضت  متى  املعني، 

العقوبة املحتملة، عىل سبيل املثال.

وينبغي أن يحصل األطفال عىل املساعدة القانونية بنفس الرشوط التي تقدم بها للبالغني أو   -22

برشوط أكرث تساهال.

وتتحمل الرشطة واملدعون العامون والقضاة مسؤولية ضامن توفر املساعدة القانونية إىل   -23

األشخاص الذين ميثلون أمامهم وال يستطيعون تحمل تكاليف توكيل محام و/أو الذين ينتمون إىل 

فئات ضعيفة.

املبدأ 4-  تقديم املساعدة القانونية إىل ضحايا الجرائم

ينبغي للدول، حسب االقتضاء، أن تقدم املساعدة القانونية إىل ضحايا الجرائم، دون املساس   -24

بحقوق املتهمني أو التعارض معها.

املبدأ 5-  املساعدة القانونية للشهود

ينبغي للدول، حسب االقتضاء، أن تقدم املساعدة القانونية إىل الشهود عىل الجرائم، دون   -25

املساس بحقوق املتهمني أو التعارض معها.

املبدأ 6-  عدم التمييز

عن  النظر  بغض  األشخاص  جميع  إىل  القانونية  املساعدة  تقديم  تكفل  أن  للدول  ينبغي   -26

عمرهم أو عرقهم أو لونهم أو كونهم ذكورا أو إناثا أو لغتهم أو دينهم أو معتقدهم أو رأيهم السيايس 

أو غريه أو أصلهم الوطني أو االجتامعي أو ممتلكاتهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو مولدهم أو 

تعليمهم أو وضعهم االجتامعي أو أي وضع آخر.
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املبدأ 7-  تقديم املساعدة القانونية الفعالة برسعة

ينبغي للدول كفالة أن تقدم املساعدة القانونية الفعالة عىل وجه الرسعة يف جميع مراحل   -27

إجراءات العدالة الجنائية.

وتشمل املساعدة القانونية الفعالة، عىل سبيل املثال ال الحرص، وصول األشخاص املحتجزين   -28

إىل مقدمي املساعدة القانونية دون عوائق، ورسية االتصاالت، والوصول إىل ملفات القضية، وتوفر 

الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاعهم.

املبدأ 8-  الحق يف الحصول عىل املعلومات

ينبغي أن تكفل الدول إعالم األشخاص بحقهم يف الحصول عىل املساعدة القانونية وغريها   -29

تلك  ترتتب عىل تنازلهم طواعية عن  قد  التي  بالعواقب  إعالمهم  وكذلك  اإلجرائية،  الضامنات  من 

الحقوق، وذلك قبل أي استجواب لهم وأثناء حرمانهم من حريتهم.

وينبغي للدول أن تكفل إتاحة سبل الحصول مجانا عىل املعلومات املتعلقة بالحقوق خالل   -30

إجراءات العدالة الجنائية وبخدمات املساعدة القانونية، وجعل تلك املعلومات يف متناول الجمهور.

املبدأ 9-  سبل االنتصاف والضامنات

ينبغي للدول أن تحدد سبل انتصاف وضامنات فعالة تطبق يف حالة تقويض إمكانية الحصول   -31

عىل املساعدة القانونية أو تأخريها أو رفضها أو يف حالة عدم إعالم األشخاص بحقهم يف الحصول عىل 

املساعدة القانونية بصورة مالمئة.

املبدأ 10-  اإلنصاف يف الحصول عىل املساعدة القانونية

ينبغي اتخاذ تدابري خاصة لكفالة حصول النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخاصة   -32

عىل املساعدة القانونية بصورة مجدية، مبن فيهم مثال ال حرصا كبار السن وأفراد األقليات واألشخاص 

ذوو اإلعاقة واملصابون بأمراض عقلية واملصابون بفريوس نقص املناعة البرشية وغريه من األمراض 

اللجوء  وطالبو  الجنسية  وعدميو  األصلية  والشعوب  املخدرات  ومتعاطو  األخرى  الخطرية  املعدية 

والرعايا األجانب واملهاجرون والعامل املهاجرون والالجئون واملرشدون داخل بلدانهم. وينبغي أن 

تلبي هذه التدابري االحتياجات الخاصة لهذه الفئات وأن تكون، يف جملة أمور، مراعية للفروق بني 

الجنسني ومالمئة ملختلف األعامر.



الجنائية 11 العدالة  نظم  القانونية يف  املساعدة  الحصول عىل  بشأن سبل  وتوجيهاتها  املتحدة  األمم  مبادئ 

وينبغي للدول أيضا كفالة تقديم املساعدة القانونية إىل األشخاص الذين يعيشون يف املناطق   -33

الفئات  إىل  ينتمون  الذين  األشخاص  وإىل  واجتامعيا  اقتصاديا  املحرومة  واملناطق  والنائية  الريفية 

املحرومة اقتصاديا واجتامعيا.

 املبدأ 11-  تقديم املساعدة القانونية إىل األطفال 

عىل نحو يخدم مصالحهم الفضىل

قرارات  جميع  يف  للطفل)15)  الفضىل  املصالح  ملراعاة  األول  املقام  يف  االعتبار  إيالء  ينبغي   -34

املساعدة القانونية التي تؤثر عىل األطفال.

وينبغي إيالء األولوية لتقديم املساعدة القانونية إىل األطفال، مبا يخدم مصلحتهم الفضىل،   -35

وينبغي أن تكون هذه املساعدة ميسورة املنال ومالمئة ألعامرهم وشاملة لعدة تخصصات وفعالة 

ومستجيبة الحتياجات األطفال القانونية واالجتامعية الخاصة.

املبدأ 12-  استقالل مقدمي املساعدة القانونية وحاميتهم

ينبغي أن تكفل الدول ملقدمي املساعدة القانونية إمكانية القيام بعملهم بفعالية وحرية   -36

واستقاللية. وينبغي للدول، عىل وجه التحديد، أن تكفل ملقدمي املساعدة القانونية إمكانية أداء 

جميع وظائفهم املهنية دون التعرض للتخويف أو التعويق أو التحرش أو التدخل غري الالئق؛ ومتكنهم 

خارجه،  أو  بلدهم  داخل  سواء  تامة  وبرسية  بحرية  ومقابلتهم  عمالئهم  مع  والتشاور  السفر  من 

للمالحقة  تعرضهم  وعدم  الصلة؛  ذات  امللفات  من  وغريها  االدعاء  ملفات  عىل  بحرية  واالطالع 

الجزاءات،  أو  املالحقة  بتلك  تهديدهم  أو  أو غريها،  اقتصادية  أو  إدارية  أو ألي جزاءات  القضائية 

بسبب أي إجراء يتخذونه وفقا للواجبات أو املعايري أو األخالقيات املهنية املعرتف بها.

املبدأ 13-  كفاءة مقدمي املساعدة القانونية ومساءلتهم

ينبغي للدول أن تضع آليات لضامن حصول جميع مقدمي املساعدة القانونية عىل التعليم   -37

والتدريب واملهارات والخربات املالمئة لطبيعة عملهم وملسائل منها خطورة الجرائم التي يتعاملون 

معها وحقوق النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخاصة واحتياجاتهم.

وينبغي التحقيق يف أي شكاوى تأديبية ضد مقدمي املساعدة القانونية والفصل فيها عىل   -38

وجه الرسعة وفقا ملدونات األخالقيات املهنية أمام هيئة محايدة ورهنا مبراجعة قضائية.

يُقصد مبصطلح “طفل” أي شخص مل يتجاوز عمره الثامنة عرشة، وفقا التفاقية حقوق الطفل.  (15(  
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املبدأ 14-  إقامة رشاكات

ينبغي للدول أن تعرتف بإسهام رابطات املحامني والجامعات واملجتمع املدين وغريها من   -39

املجموعات واملؤسسات يف تقديم املساعدة القانونية، وأن تشجع ذلك اإلسهام.

وينبغي إرساء رشاكات بني القطاعني العام والخاص وغريها من أشكال الرشاكة لتوسيع نطاق   -40

املساعدة القانونية، حسب مقتىض الحال. 

جيم-  التوجيهات

التوجيه 1-  تقديم املساعدة القانونية

املساعدة  الحصول عىل  أهلية  لتحديد  املالية  القدرة  اختبارات  أجرت  كلام  للدول،  ينبغي   -41

القانونية، أن تراعي ما ييل:

املالية  قدرتهم  تتجاوز  الذين  األشخاص  املساعدة  عىل  الحصول  من  يستبعد  أال  )أ)   

إىل  الوصول  أو  محام،  أتعاب  سداد  يستطيعون  ال  ولكن  املالية  القدرة  اختبار  يف  املعينة  الحدود 

محام، يف الحاالت التي كانت ستقدم فيها املساعدة القانونية لوال ذلك، ومتى كان تقديم مثل هذه 

املساعدة يصب يف مصلحة العدالة؛

نرش املعايري املستخدمة يف اختبار القدرة املالية عىل نطاق واسع؛ )ب)   

رضورة تقديم املساعدة القانونية األولية إىل األشخاص الذين يحتاجون إىل مساعدة  )ج)   

قانونية عاجلة يف مراكز الرشطة أو مراكز االحتجاز أو املحاكم ريثام يجري البت يف أهليتهم. ويعفى 

األطفال دامئا من اختبار القدرة املالية؛

متتع األشخاص الذين يرفض تقديم املساعدة القانونية لهم عىل أساس اختبار القدرة  )د)   

املالية بالحق يف التظلم من ذلك القرار؛

يجوز للمحكمة، بعد أن تأخذ بعني االعتبار الظروف الخاصة للشخص املعني وتنظر  )ه)   

القانونية  تأمر بتقديم املساعدة  القانونية له، أن  التي أدت إىل رفض تقديم املساعدة  يف األسباب 

لذلك الشخص، سواء مبساهمة منه أو بدونها، متى اقتضت مصلحة العدالة ذلك؛

إذا ما احتسبت القدرة املالية عىل أساس دخل األرسة يف حني حدث نزاع بني أفرادها  )و)   

أو تفاوت نصيبهم من دخل األرسة، فال يحتسب سوى دخل الشخص املتقدم للحصول عىل املساعدة 

القانونية ألغراض اختبار القدرة املالية.
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 التوجيه 2-  الحق يف الحصول عىل املعلومات 

عن املساعدة القانونية

من أجل ضامن حق األشخاص يف إعالمهم بحقهم يف الحصول عىل املساعدة القانونية، ينبغي   -42

للدول أن تكفل ما ييل:

إتاحة املعلومات املتعلقة بالحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية وما تتكون  )أ)   

منه هذه املساعدة، مبا يف ذلك توفر خدمات املساعدة القانونية وكيفية الحصول عليها واملعلومات 

األخرى ذات الصلة، للمجتمع وعموم الجمهور يف املكاتب الحكومية املحلية واملؤسسات التعليمية 

والدينية ومن خالل وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك اإلنرتنت، أو غري ذلك من الوسائل املالمئة؛

إتاحة املعلومات للفئات املعزولة والفئات املهمشة. وينبغي يف هذا الصدد استخدام  )ب)   

الربامج اإلذاعية والتلفزيونية والصحف اإلقليمية واملحلية واإلنرتنت وغري ذلك من الوسائل، ال سيام 

خالل  وذلك  معني،  مجتمع  يف  تؤثر  معينة  قضايا  ظهور  أو  القانون  يف  تغيريات  إجراء  أعقاب  يف 

مناسبات اجتامعية مستهدفة؛

قيام موظفي الرشطة واملدعني العامني واملوظفني القضائيني واملسؤولني يف أي مرفق  )ج)   

يتم فيه سجن أشخاص أو احتجازهم بإبالغ األشخاص غري املمثلني بحقهم يف الحصول عىل املساعدة 

القانونية وغريها من الضامنات اإلجرائية؛

املتهم  أو  جرمية  بارتكابه  املشتبه  الشخص  بحقوق  املتعلقة  املعلومات  تقديم  )د)   

بارتكابها يف سياق إجراءات العدالة الجنائية واملعلومات املتعلقة بإتاحة خدمات املساعدة القانونية 

يف مراكز الرشطة ومراكز االحتجاز واملحاكم والسجون، عىل سبيل املثال، من خالل تزويد املتهم ببيان 

بطريقة  املعلومات  تقديم هذه  وينبغي  أخرى ذات صلة.  استامرة رسمية  بأي  أو  بحقوقه  رسمي 

تتوافق مع احتياجات األميني وأفراد األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال؛ وينبغي أن تقدم 

هذه املعلومات بلغة ميكن لهؤالء األشخاص فهمها. ويتعني تقديم املعلومات إىل األطفال بطريقة 

تتالءم مع عمرهم ومستوى نضجهم؛

بحقهم  املناسب  بالشكل  يعلموا  مل  الذين  لألشخاص  فعالة  انتصاف  سبل  إتاحة  )ه)   

اتخاذ  حظر  هذه  االنتصاف  سبل  تتضمن  أن  ويجوز  القانونية.  املساعدة  عىل  الحصول  فــي 

خطوات إجرائية وإطالق رساح الشخص املعني من االحتجاز واستبعاد األدلة واملراجعة القضائية 

والتعويض؛

توفري وسائل للتحقق من أن الشخص املعني حصل بالفعل عىل املعلومات الالزمة. )و)   
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 التوجيه 3-  حقوق أخرى لألشخاص املحتجزين أو املقبوض عليهم أو املشتبه 

بارتكابهم جرمية أو املتهمني بارتكابها

ينبغي للدول أن تتخذ تدابري ترمي إىل تحقيق ما ييل:  -43

القيام عىل وجه الرسعة بإعالم أي شخص جرى احتجازه أو القبض عليه أو يشتبه  )أ)   

أو مقدم  محام،  استشارة  وبحقه يف  الصمت؛  التزام  بحقه يف  بارتكابها  يتهم  أو  ما  بارتكابه جرمية 

مساعدة قانونية إن كان مؤهال لذلك، يف أي مرحلة من مراحل الدعوى، وخصوصا قبل استجوابه من 

جانب السلطات؛ وبحقه يف الحصول عىل املساعدة من مستشار قانوين أو مقدم مساعدة قانونية 

مستقل أثناء استجوابه وأثناء الخطوات اإلجرائية األخرى؛

يف حال عدم وجود أي ظروف قاهرة، حظر إجراء الرشطة ألي استجواب للشخص  )ب)   

املعني يف غياب محام له، ما مل يوافق هذا الشخص عن علم وطواعية عىل التنازل عن حضور محاميه، 

وإنشاء آلية للتحقق من أن موافقة هذا الشخص متت طوعا. وينبغي أال يبدأ االستجواب حتى حضور 

مقدم املساعدة القانونية؛

إعالم جميع املحتجزين والسجناء األجانب باستخدام لغة يفهمونها بحقهم يف طلب  )ج)   

االتصال بسلطاتهم القنصلية دون إبطاء؛

كفالة مقابلة األشخاص املعنيني ملحام أو مقدم مساعدة قانونية عىل وجه الرسعة  )د)   

عقب اعتقالهم وإجراء هذه املقابلة يف رسية تامة؛ وضامن رسية أي اتصاالت إضافية؛

أفراد  أحد  إخطار  من  سبب  ألي  احتجازهم  جرى  الذين  األشخاص  جميع  متكني  )ه)   

أرسهم أو أي شخص مالئم آخر يختارونه، عىل وجه الرسعة، باحتجازهم ومبكان االحتجاز وبأي تغيري 

مرتقب يف مكان احتجازهم؛ بيد أنه يجوز للسلطة املختصة أن تؤجل إخطارا ما يف حالة الرضورة 

القصوى، إذا كان القانون ينص عىل ذلك وإذا كان من شأن نقل املعلومات إعاقة مسار التحقيق 

الجنايئ؛

الوثائق  اقتضت الرضورة ذلك، وترجمة  إذا  توفري خدمات مرتجم شفوي مستقل،  )و)   

حسب االقتضاء؛

تعيني حارس قضايئ، إذا اقتضت الرضورة ذلك؛ )ز)   

إتاحة وسائل االتصال مبقدمي املساعدة القانونية يف مراكز الرشطة وأماكن االحتجاز؛ )ح)   

ضامن إعالم األشخاص املحتجزين أو املقبوض عليهم أو املشتبه بارتكابهم جرمية أو  )ط)   

املتهمني بارتكابها بحقوقهم وآثار تنازلهم عنها بأسلوب واضح ال لبس فيه؛ والحرص عىل التأكد من 

فهم الشخص املعني لكال األمرين؛
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أو سوء  التعذيب  من  الشكاوى  لتقديم  متاحة  آلية  بأي  األشخاص  إعالم  ضامن  )ي)   

املعاملة؛

ضامن أال تؤدي مامرسة الشخص املعني لهذه الحقوق إىل التأثري سلبا يف قضيته. )ك)   

التوجيه 4-  املساعدة القانونية يف مرحلة ما قبل املحاكمة

من أجل ضامن حصول األشخاص املحتجزين عىل املساعدة القانونية عىل وجه الرسعة وفقا   -44

للقانون، ينبغي للدول أن تتخذ التدابري التالية:

األشخاص  حق  بتقييد  تعسفا  القضائية  السلطات  أو  الرشطة  تقوم  أال  ضامن  )أ)   

الحصول عىل  يف  بارتكابها  املتهمني  أو  بارتكابهم جرمية  املشتبه  أو  عليهم  املقبوض  أو  املحتجزين 

املساعدة القانونية أو تقييد حصولهم عليها، وخصوصا يف مراكز الرشطة؛

إىل  املساعدة  بتقديم  املكلفني  القانونية  املساعدة  مقدمي  إىل  الوصول  تيسري  )ب)   

األشخاص املحتجزين يف مراكز الرشطة وغريها من أماكن االحتجاز بغرض تقديم تلك املساعدة؛

ضامن التمثيل القانوين يف جميع اإلجراءات والجلسات السابقة للمحاكمة؛ )ج)   

رصد الحدود الزمنية للحبس االحتياطي وإنفاذها يف زنزانات الحجز التي تستخدمها  )د)   

الرشطة أو غريها من مراكز االحتجاز، بوسائل منها، عىل سبيل املثال، أن يوعز إىل السلطات القضائية 

بأن تفحص بانتظام ملفات الحبس االحتياطي الراهنة يف مراكز االحتجاز للتأكد من قانونية حاالت 

احتجاز  وتوافق ظروف  املناسب  الوقت  الحاالت يف  التعامل مع هذه  االحتياطي، وضامن  الحبس 

أصحاب هذه الحاالت مع املعايري القانونية ذات الصلة، مبا يف ذلك املعايري الدولية؛

تزويد كل شخص، عند إيداعه مكان االحتجاز، مبعلومات عن حقه الذي يكفله له  )ه)   

القانون والقواعد التي تحكم أماكن االحتجاز واملراحل األولية إلجراءات ما قبل املحاكمة. وينبغي 

أن تقدم هذه املعلومات بأسلوب يناسب احتياجات األميني وأفراد األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة 

تقديم  وينبغي  القانونية.  املساعدة  إىل  يحتاج  الذي  الشخص  يفهمها  بلغة  تقدم  وأن  واألطفال، 

اإلعالمية  املواد  دعم  وينبغي  نضجهم.  ومستوى  عمرهم  يناسب  بأسلوب  األطفال  إىل  املعلومات 

بوسائل برصية توضع بصورة واضحة يف جميع مراكز االحتجاز؛

إىل  األخرى  الرشيكة  واملؤسسات  القانونية  الرابطات  أو  املحامني  نقابات  دعوة  )و)   

شامل  قانوين  نظام  وجود  دعم  أجل  من  القانونيني  واملساعدين  املحامني  بأسامء  قامئة  وضع 

للمحتجزين أو املقبوض عليهم أو املشتبه بارتكابهم جرمية أو املتهمني بارتكاب جرمية، وخصوصا 

يف مراكز الرشطة؛
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التقني واملايل لكل شخص  الوقت والتسهيالت والدعم  إتاحة ما يكفي من  ضامن  )ز)   

متهم بارتكاب جرمية، يف حالة افتقاره إىل الوسائل املالية الكافية، إلعداد دفاعه والتمكن من استشارة 

محاميه يف رسية تامة.

التوجيه 5-  املساعدة القانونية خالل اإلجراءات القضائية

بارتكاب جرمية ميكن أن تعاقب عليها املحكمة  من أجل ضامن حصول كل شخص متهم   -45

بالسجن أو باإلعدام عىل املساعدة القانونية يف جميع إجراءات املحكمة، مبا يف ذلك أثناء االستئناف 

وسائر اإلجراءات املتصلة به، ينبغي للدول أن تتخذ تدابري ترمي إىل ما ييل:

التأكد من فهم املتهم للدعوى املرفوعة ضده والتبعات التي قد ترتتب عىل املحاكمة؛ )أ)   

ضامن إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيالت والدعم التقني واملايل لجميع األشخاص  )ب)   

املتهمني بارتكاب جرمية، يف حالة افتقارهم للوسائل املالية الكافية، من أجل إعداد دفاعهم والتمكن 

من استشارة محام يف رسية تامة؛

توفري التمثيل القانوين يف جميع اإلجراءات القضائية بواسطة محام من اختيارهم،  )ج)   

حسب االقتضاء، أو محام مختص تكلفه املحكمة أو سلطة أخرى معنية باملساعدة القانونية بدون 

مقابل إذا مل يكن لدى الشخص املعني ما يكفي من الوسائل املالية لتحمل أتعاب املحاماة و/أو متى 

اقتضت مصلحة العدالة ذلك؛

ضامن حضور محامي املتهم يف جميع املراحل الحرجة لإلجراءات. واملراحل الحرجة  )د)   

هي جميع مراحل اإلجراءات الجنائية التي يلزم أثناءها توافر مشورة محام لضامن حق املتهم يف 

محاكمة عادلة، أو التي قد يؤدي غياب املحامي أثناءها إىل عرقلة إعداد الدفاع أو تقدميه؛

دعوة نقابات املحامني والرابطات القانونية واملؤسسات الرشيكة األخرى إىل وضع  )ه)   

لألشخاص  شامل  قانوين  نظام  وجود  دعم  أجل  من  القانونيني  واملساعدين  املحامني  بأسامء  قامئة 

املحتجزين أو املقبوض عليهم أو املشتبه بارتكابهم جرمية أو املتهمني بارتكابها؛ وميكن أن يشمل هذا 

الدعم، عىل سبيل املثال، الحضور يف املحاكم يف أيام محددة؛

متكني املساعدين القانونيني وطلبة القانون، وفقا للقانون الوطني، من تقديم أنواع  )و)   

املساعدة املالمئة لصالح املتهمني يف املحكمة، رشيطة أن يخضعوا إلرشاف محامني مؤهلني؛

وقد  لحقوقهم.  قانوين  ممثل  لهم  ليس  الذين  واملتهمني  بهم  املشتبه  فهم  ضامن  )ز)   

لهم من  ما  لهؤالء  العامون  واملدعون  القضاة  أن يرشح  الحرص،  ال  املثال  ذلك، عىل سبيل  يتطلب 

حقوق باستخدام لغة واضحة وبسيطة.
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التوجيه 6-  املساعدة القانونية يف مرحلة ما بعد املحاكمة

املساعدة  املحرومني من حريتهم عىل  واألطفال  السجناء  تضمن حصول  أن  للدول  ينبغي   -46

احتجاز هؤالء  الدول بضامن  تلتزم  القانونية،  املساعدة  فيها  تتوافر  التي ال  الحاالت  القانونية. ويف 

األشخاص يف السجون مبا يتفق مع القانون.

وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي للدول أن تتخذ تدابري من أجل:  -47

مبعلومات  احتجازهم،  فرتة  وخالل  السجن  إيداعهم  عند  األشخاص،  جميع  تزويد  )أ)   

عن القواعد التي تحكم مكان السجن وحقوقهم مبوجب القانون، مبا يف ذلك حقهم يف الحصول عىل 

الدعم واملشورة واملساعدة القانونية يف جو محاط بالرسية؛ وعن احتامالت مواصلة استعراض الدعوى 

املرفوعة ضدهم؛ وعن حقوقهم خالل اإلجراءات التأديبية؛ وعن إجراءات التظلم أو االستئناف أو 

اإلفراج املبكر أو العفو أو الرأفة. وينبغي أن تقدم هذه املعلومات بأسلوب يتناسب مع احتياجات 

الذي  الشخص  يفهمها  لغة  وباستخدام  واألطفال  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  األقليات  وأفراد  األميني 

مع  يتناسب  بأسلوب  األطفال  إىل  املوجهة  املعلومات  تقديم  وينبغي  قانونية.  إىل مساعدة  يحتاج 

بارزة يف  أماكن  توضع يف  بوسائل برصية  اإلعالمية  املواد  وينبغي دعم  عمرهم ومستوى نضجهم. 

األجزاء التي يتاح للسجناء الوصول إليها بانتظام داخل مرافق السجن؛

القانونية  املساعدة  تقديم  وجهات  القانونية  والرابطات  املحامني  نقابات  تشجيع  )ب)   

األخرى عىل وضع قوائم بأسامء املحامني واملساعدين القانونيني، حسب االقتضاء، لزيارة السجون من 

أجل تقديم املشورة واملساعدة القانونية إىل السجناء دون مقابل؛

االستئناف  طلبات  إيداع  ألغراض  القانونية  املساعدة  عىل  السجناء  حصول  ضامن  )ج)   

وتقديم طلبات تتعلق مبعاملتهم وظروف سجنهم، مبا يف ذلك عندما يواجهون تهام تأديبية خطرية، 

وتقديم التامسات للعفو، ال سيام فيام يتعلق بالسجناء املحكوم عليهم باإلعدام، إىل جانب طلبات 

اإلفراج املرشوط والتمثيل يف جلسات اإلفراج املرشوط؛

التامس نقلهم إىل بلدهم، متى كان ذلك متاحا،  بإمكانية  إعالم السجناء األجانب  )د)   

بحيث يقضون فرتة عقوبتهم يف البلد الذي يحملون جنسيته، رهنا مبوافقة الدولة املعنية.

التوجيه 7-  تقديم املساعدة القانونية إىل الضحايا

أو  املتهمني  املساس بحقوق  االقتضاء، ودون  املالمئة، حسب  التدابري  اتخاذ  للبلدان  ينبغي   -48

التعارض معها ومبا يتفق مع الترشيعات الوطنية ذات الصلة لضامن ما ييل:
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لضحايا  والدعم  والتسهيالت  والرعاية  واملساعدة  املشورة  من  يناسب  ما  تقديم  )أ)   

الجرائم، طوال إجراءات العدالة الجنائية، عىل نحو يحول دون تكرار اإليذاء أو حدوث إيذاء غري 
مبارش؛)16)

حصول األطفال الضحايا عىل املساعدة القانونية املطلوبة، وفقا للمبادئ التوجيهية  )ب)   
بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا الجرمية والشهود عليها؛)17)

انخراطهم يف  القانونية بشأن أي جانب من جوانب  املشورة  الضحايا عىل  حصول  )ج)   

الجنائية، مبا يف ذلك إمكانية رفع دعوى مدنية أو املطالبة بتعويض يف إجراءات  إجراءات العدالة 

قانونية منفصلة، أيهام اتفق مع الترشيع الوطني ذي الصلة؛

الصحية  الخدمات  مقدمي  )أي  األخرى  األولية  االستجابة  وجهات  الرشطة  قيام  )د)   

واالجتامعية ورعاية الطفل) بإخطار الضحايا عىل وجه الرسعة بحقهم يف الحصول عىل املعلومات 

وحقهم يف الحصول عىل الدعم واملساعدة والحامية القانونية وكيفية الحصول عىل هذه الحقوق؛

إجراءات  من  املناسبة  املراحل  خالل  فيها  والنظر  وشواغلهم  الضحايا  آراء  عرض  )ه)   

العدالة الجنائية عندما تتأثر مصالحهم الشخصية أو متى اقتضت مصلحة العدالة ذلك؛

إمكانية قيام الوكاالت املعنية بتقديم خدمات إىل الضحايا واملنظامت غري الحكومية  )و)   

بتقديم املساعدة القانونية إىل الضحايا؛

بني  املالمئة  اإلحالة  نظم  وتشغيل  الوثيق  التعاون  لضامن  وإجراءات  آليات  وضع  )ز)   

ورعاية  واالجتامعية  الصحية  الخدمات  )أي مقدمي  اآلخرين  واملهنيني  القانونية  املساعدة  مقدمي 

الطفل) الكتساب فهم شامل عن الضحايا، إىل جانب تقييم حالتهم واحتياجاتهم القانونية والنفسية 

واالجتامعية والعاطفية والبدنية واملعرفية.

التوجيه 8-  تقديم املساعدة القانونية إىل الشهود

ينبغي للدول اتخاذ تدابري مالمئة، حسب االقتضاء، لضامن ما ييل:  -49

عىل  الحصول  يف  بحقهم  الرسعة  وجه  عىل  الشهود  بإعالم  املعنية  السلطة  قيام  )أ)   

املعلومات وحقهم يف الحصول عىل املساعدة والحامية وكيفية الحصول عىل هذه الحقوق؛

يفهم مصطلحا “تكرار اإليذاء” و “اإليذاء غري املبارش” عىل النحو املعرف يف الفقرتني 1-2 و 1-3 من تذييل   (16(  

التوصية Rec(2006(8 التي وجهتها لجنة مجلس أوروبا الوزارية إىل الدول األعضاء بشأن مساعدة ضحايا الجرائم.

قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي 20/2005، املرفق.  (17(  
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الشهود  إىل  الرعاية والدعم عىل نحو مالئم  املشورة واملساعدة وتسهيالت  تقديم  )ب)   

عىل الجرائم طوال إجراءات العدالة الجنائية؛

تلقي األطفال الشهود املساعدة القانونية املطلوبة، وفقا للمبادئ التوجيهية بشأن  )ج)   

العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا الجرمية والشهود عليها؛

توفري ترجمة شفوية وتحريرية دقيقة لكل ما يديل به الشاهد من بيانات أو شهادات  )د)   

يف جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية.

وينبغي للدول، حسب االقتضاء، تقديم املساعدة القانونية إىل الشهود.  -50

الشهود  إىل  القانونية  املساعدة  تقديم  فيها  املالئم  من  يكون  قد  التي  الظروف  وتشمل   -51

الحاالت التالية، عىل سبيل املثال ال الحرص:

حيثام يكون الشاهد معرضا لخطر إدانة نفسه؛ )أ)   

حيثام يكون مثة خطر عىل سالمة الشاهد وراحته بسبب وضعه كشاهد؛ )ب)   

حيثام يكون الشاهد شديد الضعف ألسباب منها أنه من ذوي االحتياجات الخاصة. )ج)   

التوجيه 9-  إنفاذ حق املرأة يف الحصول عىل املساعدة القانونية

ينبغي للدول اتخاذ تدابري قابلة للتطبيق ومالمئة لضامن حق املرأة يف الحصول عىل املساعدة   -52

القانونية، مبا يف ذلك ما ييل:

السياسات  جميع  يف  للجنسني  املراعي  املنظور  لدمج  نشيطة  سياسة  استحداث  )أ)   

والقوانني واإلجراءات والربامج واملامرسات املتعلقة باملساعدة القانونية لضامن املساواة بني الجنسني 

وتوفري سبل الوصول إىل القضاء عىل أساس متساو وعادل؛

عليهن  املدعى  لتمثيل  أمكن،  متى  محاميات،  توفري  لضامن  فعالة  اتخاذ خطوات  )ب)   

واملتهامت والضحايا من اإلناث؛

تقديم املساعدة واملشورة القانونية وخدمات الدعم يف املحاكم يف جميع اإلجراءات  )ج)   

القانونية لضحايا العنف من اإلناث لضامن إمكانية لجوئهن إىل العدالة وتحايش تعرضهن لإليذاء غري 

املبارش، وتقديم غري ذلك من الخدمات التي قد تشمل ترجمة الوثائق القانونية متى طلب ذلك أو 

اقتضته الرضورة.
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التوجيه 10-  التدابري الخاصة لصالح األطفال

ينبغي للدول ضامن اتخاذ تدابري خاصة لصالح األطفال لتعزيز إمكانية لجوئهم إىل العدالة   -53

بصورة فعالة والحيلولة دون وصمهم أو تعرضهم آلثار سلبية أخرى نتيجة النخراطهم يف نظام العدالة 

الجنائية، مبا يف ذلك ما ييل:

حيثام  اإلجراءات  يف  الطفل  بتمثيل  يكلف  مبحام  االستعانة  يف  الطفل  ضامن حق  )أ)   

يوجد، أو يحتمل وجود، تضارب يف املصالح بني الطفل ووالديه أو األطراف املعنية األخرى؛

متكني األطفال املحتجزين أو املقبوض عليهم أو املشتبه بارتكابهم جرمية أو املتهمني  )ب)   

بارتكاب جرمية من االتصال بوالديهم أو أوصيائهم فورا، وحظر إجراء أي استجواب للطفل يف غياب 

محاميه أو مقدم املساعدة القانونية املكلف به وأحد والديه أو وصيه، إن وجد، مبا يخدم مصالح 

الطفل الفضىل؛

ضامن حق الطفل يف أن يبت يف قضيته يف حضور والديه أو وصيه الرشعي، ما مل  )ج)   

يعترب ذلك يف غري مصلحة الطفل الفضىل؛

ضامن متكن الطفل من التشاور بحرية ويف رسية تامة مع والديه و/أو أوصيائه أو  )د)   

ممثليه القانونيني؛

تقديم معلومات عن الحقوق القانونية بأسلوب يتناسب مع عمر الطفل ومستوى  )ه)   

نضجه وباستخدام لغة ميكن للطفل أن يفهمها وبأسلوب مراع للجنسني وللجوانب الثقافية. وينبغي 

أن ميثل تقديم املعلومات لوالدي الطفل أو أوصيائه أو مقدمي الرعاية له إجراء إضافيا إىل جانب 

إبالغ الطفل بهذه املعلومات، وليس بديال عنه؛ 

تشجيع تجنب اإلحالة إىل نظام العدالة الجنائية الرسمي، حسب االقتضاء، وضامن  )و)   

متتع األطفال بالحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية يف جميع مراحل اإلجراءات التي يؤخذ فيها 

بهذا النهج؛

تشجيع استخدام تدابري وجزاءات بديلة عن الحرمان من الحرية، حسب االقتضاء،  )ز)   

وضامن متتع األطفال بالحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية بحيث يصبح الحرمان من الحرية 

إجراء يلجأ إليه كمالذ أخري وألقرص مدة زمنية مالمئة؛

وضع تدابري لضامن سري اإلجراءات القضائية واإلدارية يف جو موات وبأسلوب يسمح  )ح)   

لألطفال بالتعبري عن أنفسهم مبارشة أو من خالل ممثل أو جهة مالمئة مبا يتفق مع القواعد اإلجرائية 

للقانون الوطني. وقد تقتيض مراعاة عمر الطفل ومستوى نضجه إجراء تعديالت أيضا عىل اإلجراءات 

واملامرسات القضائية واإلدارية.
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وينبغي حامية خصوصية الطفل املنخرط، أو الذي كان منخرطا، يف إجراءات قضائية أو غري   -54

وينبغي ضامن هذه  املراحل،  الشخصية يف جميع  بياناته  التدخالت وحامية  أو غريها من  قضائية 

الحامية مبوجب القانون. ويعني ذلك بوجه عام أنه ال يجوز إتاحة أي معلومات أو بيانات شخصية 

أو نرشها، وخصوصا يف وسائط اإلعالم، مبا من شأنه أن يكشف عن هوية الطفل بصورة مبارشة أو 

غري مبارشة، ويشمل ذلك نرش صور الطفل واألوصاف التفصيلية له أو ألرسته، وأسامء أو عناوين أفراد 

أرسته، وتسجيالته الصوتية واملرئية.

التوجيه 11-  نظام املساعدة القانونية عىل الصعيد الوطني

من أجل التشجيع عىل تطبيق نظام فعال للمساعدة القانونية عىل الصعيد الوطني، ينبغي   -55

للدول أن تتخذ التدابري التالية، حسب االقتضاء:

ضامن وتشجيع تقديم املساعدة القانونية الفعالة يف جميع مراحل إجراءات العدالة  )أ)   

الجنائية إىل األشخاص املحتجزين أو املقبوض عليهم أو املسجونني أو املشتبه بارتكابهم جرمية أو 

املتهمني بارتكاب جرمية وضحايا هذه الجرمية؛ 

أو احتجازهم  عليهم  القبض  الذين جرى  األشخاص  إىل  القانونية  املساعدة  تقديم  )ب)   

الذين أصدرت املحكمة بحقهم حكام نهائيا نتيجة خطأ قضايئ، بغية إنفاذ  بصورة غري قانونية أو 

حقهم يف إعادة محاكمتهم وجرب رضرهم، مبا يف ذلك تعويضهم ماليا وتأهيلهم وإعطاؤهم ضامنات 

بعدم تكرار ما حدث؛

مجال  يف  العاملني  مثل  آخرين  واختصاصيني  العدالة  أجهزة  بني  التنسيق  تعزيز  )ج)   

الصحة والخدمات االجتامعية ودعم الضحايا لتعظيم فعالية نظام املساعدة القانونية، دون املساس 

بحقوق املتهمني؛

إرساء رشاكات مع نقابات املحامني أو الرابطات القانونية لضامن تقديم املساعدة  )د)   

القانونية يف جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية؛

متكني املساعدين القانونيني من تقديم هذه األشكال من املساعدة القانونية التي  )ه)   

يجيزها القانون الوطني أو املامرسة الوطنية إىل األشخاص املحتجزين أو املقبوض عليهم أو املشتبه 

بارتكابهم جرمية أو املتهمني بارتكاب جرمية وخصوصا يف مراكز الرشطة أو غريها من مراكز االحتجاز؛

التشجيع عىل تقديم املساعدة القانونية املالمئة بغرض منع وقوع الجرائم. )و)   

وينبغي للدول أيضا أن تتخذ تدابري تهدف إىل ما ييل:  -56
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تشجيع نقابات املحامني والرابطات القانونية عىل دعم تقديم املساعدة القانونية  )أ)   

عن طريق توفري طائفة من الخدمات، تشمل الخدمات املجانية )التطوعية)، مبا يتامىش مع توجههم 

املهني وواجبهم األخالقي؛

)مثل  واجتامعيا  اقتصاديا  املحرومة  املناطق  يف  للعمل  للمحامني  حوافز  تحديد  )ب)   

اإلعفاءات الرضيبية، وبرامج الزماالت الدراسية، وبدالت السفر واملعيشة)؛

لتقديم  بانتظام  البلد  أنحاء  يف  للمحامني  جوالت  تنظيم  عىل  املحامني  تشجيع  )ج)   

املساعدة القانونية ملن يحتاجونها.

وينبغي للدول، عند تصميم خططها املتعلقة باملساعدة القانونية عىل الصعيد الوطني، أن   -57

تضع يف اعتبارها احتياجات فئات محددة، من بينها، عىل سبيل املثال ال الحرص، كبار السن وأفراد 

األقليات واألشخاص ذوو اإلعاقة واملصابون بأمراض عقلية واملصابون بفريوس نقص املناعة البرشية 

وغريه من األمراض املعدية الشديدة ومتعاطو املخدرات والشعوب األصلية وعدميو الجنسية وطالبو 

اللجوء واملواطنون األجانب والالجئون واملرشدون داخل بلدانهم، وذلك وفقا للتوجيهني 9 و 10.

وينبغي للدول اتخاذ التدابري املالمئة إلنشاء نظم مساعدة قانونية مالمئة لألطفال)18) ومراعية   -58

الحتياجاتهم، آخذة يف االعتبار تطور قدرات األطفال والحاجة إىل إقامة توازن مالئم بني مصالحهم 

الفضىل وحقهم يف التعبري عن أنفسهم يف اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك ما ييل:

إنشاء آليات مخصصة، حيثام أمكن، لدعم تقديم املساعدة القانونية املتخصصة إىل  )أ)   

األطفال ودعم دمج املساعدة القانونية املالمئة لألطفال يف آليات عامة وغري متخصصة؛

حقوق  رصاحة  تراعي  القانونية  للمساعدة  ولوائح  وسياسات  ترشيعات  اعتامد  )ب)   

األطفال واحتياجاتهم اإلمنائية الخاصة، مبا يف ذلك الحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية وغريها 

أنفسهم يف جميع  التعبري عن  لدفاعهم وتقدميه؛ والحق يف  اإلعداد  املالمئة يف  املساعدة  أوجه  من 

اإلجراءات القضائية التي متسهم؛ وتطبيق اإلجراءات املعتادة لتحديد مصالحهم الفضىل؛ والحفاظ 

عىل خصوصيتهم وحامية بياناتهم الشخصية؛ والحق يف النظر يف إمكانية تجنيبهم اإلحالة إىل القضاء؛

سلوك  ومدونات  لألطفال  املالمئة  القانونية  املساعدة  خدمة  تحكم  معايري  وضع  )ج)   

مهنية لها. وينبغي، متى اقتضت الرضورة، أن يخضع مقدمو املساعدة القانونية الذين يعملون مع 

األطفال أو من أجلهم لعمليات تقييم منتظمة للتأكد من مالءمتهم للعمل مع األطفال؛

يُقصد “باملساعدة القانونية املالمئة للطفل” تقديم مساعدة قانونية لألطفال يف اإلجراءات الجنائية واملدنية   (18(  

واإلدارية متعددة التخصصات فعالة يسهل الحصول عليها مالمئة ألعامرهم وتلبي طائفة من االحتياجات القانونية واالجتامعية 

لألطفال والشباب. ويتوىل تقديم املساعدة القانونية املالمئة لألطفال محامون وأشخاص من غري املحامني متدربون عىل قانون 

الطفل ومنو األطفال واملراهقني، وقادرون عىل التواصل بفعالية مع األطفال ومع من يرعاهم.
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تدريب  فينبغي  القانونية.  املساعدة  عىل  للتدريب  قياسية  برامج  تنفيذ  تشجيع  )د)   

مقدمي املساعدة القانونية الذين ميثلون األطفال عىل حقوق الطفل وما يتصل بها من قضايا وينبغي 

أن يكونوا ملمني باملعارف الالزمة يف هذا الشأن، كام ينبغي أن يتلقوا تدريبا مستمرا ومتعمقا، وأن 

يكونوا قادرين عىل التواصل مع األطفال مبا يتناسب مع مستوى فهمهم. وينبغي أن يتلقى جميع 

مقدمي املساعدة القانونية الذين يعملون مع األطفال تدريبا أساسيا يجمع بني تخصصات مختلفة 

التي يتم تطويعها  العمرية املختلفة وعىل اإلجراءات  الفئات  عىل حقوق واحتياجات األطفال من 

إيالء  مع  الجوانب،  من  الطفل وغريها  لتطور  النفسية  الجوانب  تدريبا عىل  يتلقوا  وأن  لصالحهم؛ 

وعىل  األصلية،  الشعوب  من  فئات  أو  أقليات  إىل  ينتمون  الذين  واألطفال  للفتيات  خاص  اهتامم 

التدابري املتاحة لتعزيز الدفاع عن األطفال املخالفني للقانون؛

بني  املالمئة  اإلحالة  نظم  وتطبيق  الوثيق  التعاون  لضامن  وإجراءات  آليات  إرساء  )ه)   

مقدمي املساعدة القانونية ومختلف االختصاصيني الكتساب فهم شامل عن األطفال، وتقييم حالتهم 

واحتياجاتهم القانونية والنفسية واالجتامعية والعاطفية والبدنية واملعرفية.

وينبغي للدول النظر يف إنشاء هيئة أو سلطة للمساعدة القانونية يناط بها تقديم خدمات   -59

املساعدة  لخطط  الفعال  التنفيذ  لضامن  وذلك  ومراقبتها،  وتنسيقها  وإدارتها  القانونية  املساعدة 

القانونية عىل الصعيد الوطني. وينبغي لهذه الهيئة:

عن  ومستقلة  الرضوري،  غري  القضايئ  أو  السيايس  التدخل  من  متحررة  تكون  أن  )أ)   

إىل  لوظائفها  أدائها  تخضع يف  وأال  القانونية،  باملساعدة  الصلة  ذات  القرارات  اتخاذ  الحكومة يف 

هيكلها  عن  النظر  بغض  سلطة،  أو  شخص  أي  جانب  من  املايل  التهديد  أو  التحكم  أو  التوجيه 

اإلداري؛

سبيل  عىل  ومنها  القانونية،  املساعدة  لتقديم  الالزمة  الصالحيات  لديها  يكون  أن  )ب)   

املثال ال الحرص، صالحية تعيني املوظفني؛ وتحديد خدمات املساعدة القانونية لألفراد؛ ووضع معايري 

ملقدمي املساعدة القانونية واعتامدهم، مبا يف ذلك تحديد متطلبات التدريب؛ واإلرشاف عىل مقدمي 

املساعدة القانونية وإنشاء هيئات مستقلة للنظر يف الشكاوى املرفوعة ضدهم؛ وتقييم االحتياجات 

القانونية عىل الصعيد الوطني؛ وصالحية وضع ميزانيتها الخاصة؛

أن تعد اسرتاتيجية طويلة األجل، بالتشاور مع األطراف املعنية الرئيسية يف القطاع  )ج)   

القضايئ ومع منظامت املجتمع املدين، يسرتشد بها يف تطور واستدامة املساعدة القانونية؛

أن تقدم تقارير دورية إىل السلطة املسؤولة. )د)   
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التوجيه 12-  متويل نظام املساعدة القانونية الوطني

ينبغي للدول، إقرارا بأن مزايا خدمات املساعدة القانونية تشمل املزايا املالية والوفورات يف   -60

التكاليف طوال إجراءات العدالة الجنائية، تخصيص اعتامدات مالمئة ومحددة يف امليزانية، حسب 

آليات  تخصيص  منها  بوسائل  وذلك  احتياجاتها،  يالئم  مبا  القانونية  املساعدة  لخدمات  االقتضاء، 

للتمويل املستدام ألغراض نظام املساعدة القانونية الوطني. 

وتحقيقا لهذه الغاية، ميكن للدول أن تتخذ تدابري ترمي إىل:  -61

القانونية،  املساعدة  خطط  متويل  أجل  من  القانونية  للمساعدة  صندوق  إنشاء  )أ)   

مبا يف ذلك الخطط الخاصة مبحامي املساعدة القضائية، لدعم تقديم نقابات املحامني والرابطات 

ورعاية  الجامعات؛  القانونية يف  والخدمات  التدريب  مراكز  القانونية؛ ودعم  للمساعدة  القانونية 

يف  القانونيني،  املساعدين  منظامت  ذلك  يف  مبا  املنظامت،  من  وغريها  الحكومية  غري  املنظامت 

املحرومة  واملناطق  القرى  البلد، وال سيام يف  أرجاء  القانونية يف جميع  املساعدة  تقديم خدمات 

واجتامعيا؛ اقتصاديا 

تحديد آليات رضيبية لتوجيه األموال للمساعدة القانونية، مثل: )ب)   

’1’  تخصيص نسبة من ميزانية الدولة الخاصة بالعدالة الجنائية لخدمات املساعدة    

القانونية مبا يتناسب مع احتياجات تقديم املساعدة القانونية الفعالة؛

’2’  استخدام األموال املستعادة من األنشطة اإلجرامية من خالل عمليات الحجز    

أو فرض غرامات لتغطية تكاليف املساعدة القانونية للضحايا؛

املحرومة  واملناطق  الريفية  املناطق  يف  للعمل  للمحامني  حوافز  وتطبيق  تحديد  )ج)   

تخفيضات عىل  أو  تخفيضات رضيبية،  أو  إعفاءات  منحهم  املثال  سبيل  )عىل  واجتامعيا  اقتصاديا 

سداد القروض الدراسية)؛

ضامن توزيع األموال بني االدعاء ووكاالت املساعدة القانونية توزيعا عادال ومتناسبا. )د)   

وينبغي أن تغطي ميزانية املساعدة القانونية املجموعة الكاملة من الخدمات املقرر تقدميها   -62

أو املتهمني  جرمية  بارتكابهم  املشتبه  أو  السجناء  أو  عليهم  املقبوض  أو  املحتجزين  األشخاص  إىل 

بارتكاب جرمية وإىل الضحايا. وينبغي تكريس متويل خاص مالئم لتغطية نفقات الدفاع من قبيل 

نفقات نسخ امللفات والوثائق ذات الصلة ونفقات جمع األدلة والنفقات املتصلة بالشهود الخرباء 

ونفقات خرباء التحليل الجنايئ واملرشدين االجتامعيني ونفقات السفر. وينبغي تسديد هذه النفقات 

يف الوقت املناسب.
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التوجيه 13-  املوارد البرشية

ينبغي للدول، حسب االقتضاء، وضع أحكام مالمئة ومحددة ملوظفي نظام املساعدة القانونية   -63

عىل نطاق البلد عىل نحو مالئم ومحدد مبا يتناسب مع احتياجاتها.

وينبغي للدول ضامن حصول االختصاصيني الذين يعملون لصالح نظام املساعدة القانونية   -64

الوطني عىل املؤهالت والتدريب الالزمني لتقديم خدماتهم.

وإذا كان هناك نقص يف عدد املحامني املؤهلني، يجوز أيضا أن تشمل جهات تقديم خدمات   -65

املساعدة القانونية غري املحامني أو املساعدين القانونيني. ويف الوقت ذاته، ينبغي للدول تعزيز منو 

املهن القانونية وتذليل العقبات املالية التي تواجه التثقيف القانوين.

وينبغي للدول أيضا تعزيز فرص مامرسة املهن القانونية عىل نطاق واسع، بطرق منها اتخاذ   -66

تدابري إيجابية لضامن استفادة النساء واألقليات والفئات املحرومة اقتصاديا من هذه الفرص.

التوجيه 14-  املساعدون القانونيون

يؤديه  الذي  بالدور  االعرتاف  االقتضاء،  وحسب  الوطنية  لقوانينها  وفقا  للدول،  ينبغي   -67

املساعدون القانونيون أو جهات مامثلة معنية بتقديم الخدمات يف تقديم املساعدة القانونية حيثام 

يكون الوصول إىل محامني محدودا.

ولهذا الغرض، ينبغي للدول، بالتشاور مع املجتمع املدين وأجهزة العدالة والرابطات املهنية،   -68

أن تتخذ تدابري ترمي إىل:

تقوم  االقتضاء،  القانونيني، حسب  املساعدين  لتقديم خدمات  إعداد خطة وطنية  )أ)   

عىل مناهج تدريبية ونظم اعتامد موحدة، مبا يف ذلك إجراء عمليات فحص وتدقيق مالمئة؛

ضامن وضع معايري لجودة خدمات املساعدين القانونيني وحصولهم عىل التدريب  )ب)   

املالئم وعملهم تحت إرشاف محامني مؤهلني؛

ضامن توفر آليات للرصد والتقييم لضامن جودة الخدمات التي يقدمها املساعدون  )ج)   

القانونيون؛

العدالة،  املدين وأجهزة  املجتمع  بالتشاور مع  إعداد مدونة قواعد سلوك،  تشجيع  )د)   

تكون ملزمة لجميع املساعدين القانونيني العاملني يف إطار نظام العدالة الجنائية؛
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تحديد أنواع الخدمات القانونية التي ميكن للمساعدين القانونيني تقدميها وأنواع  )ه)   

الخدمات التي يتعني أن يقترص تقدميها عىل املحامني دون غريهم، ما مل يكن ذلك التحديد مندرجا 

يف نطاق اختصاص املحاكم أو نقابات املحامني؛

املساعدة  بتقديم  املكلفني  املعتمدين  القانونيني  املساعدين  وصول  تيسري  ضامن  )و)   

القانونية إىل مراكز الرشطة والسجون أو مرافق االحتجاز أو مراكز االحتجاز قبل املحاكمة وغري ذلك 

من املرافق؛

تدريب  عىل  والحاصلني  املحاكم  من  املعتمدين  القانونيني  للمساعدين  السامح  )ز)   

مناسب، وفقا للقوانني واللوائح الوطنية، باملشاركة يف اإلجراءات القضائية وإخطار املتهمني عندما ال 

يتوفر محامون للقيام بذلك.

التوجيه 15-  تنظيم مقدمي املساعدة القانونية والرقابة عليهم

الشفافية واملساءلة، ينبغي  الذي يضمن  القائم  الوطني  باملبدأ 12، ووفقا للترشيع  التزاما   -69

للدول القيام مبا ييل بالتعاون مع الرابطات املهنية:

ضامن وضع معايري العتامد مقدمي املساعدة القانونية؛ )أ)   

ضامن خضوع مقدمي املساعدة القانونية ملدونات قواعد السلوك املهنية املعمول  )ب)   

بها، مع تطبيق جزاءات مالمئة عىل أي مخالفات ترتكب؛

وضع قواعد لضامن عدم السامح ملقدمي املساعدة القانونية بطلب أي مبالغ من  )ج)   

املستفيدين من املساعدة القانونية، إال إذا أجيز لهم ذلك؛

مقدمي  ضد  املرفوعة  التأديبية  الشكاوى  استعراض  محايدة  جهات  تويل  ضامن  )د)   

املساعدة القانونية؛

الفساد عىل وجه  بغية منع  القانونية  املساعدة  رقابة مالمئة ملقدمي  آليات  وضع  )ه)   

التحديد.

 التوجيه 16-  إقامة رشاكات مع مقدمي الخدمات القانونية غري الحكوميني 

ومع الجامعات

ينبغي للدول، حسب االقتضاء، إقامة رشاكات مع مقدمي الخدمات القانونية غري الحكوميني،   -70

مبن فيهم املنظامت غري الحكومية ومقدمو الخدمات اآلخرون.
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وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي للدول، بالتشاور مع املجتمع املدين وأجهزة العدالة والرابطات   -71

املهنية، أن تتخذ تدابري ترمي إىل ما ييل:

اإلقرار يف نظمها القانونية بدور الجهات الفاعلة غري الحكومية يف تقديم خدمات  )أ)   

املساعدة القانونية لتلبية احتياجات السكان؛

تدريبية  برامج  تصميم  ودعم  القانونية  املساعدة  لخدمات  جودة  معايري  وضع  )ب)   

موحدة ملقدمي الخدمات القانونية غري الحكوميني؛

وال سيام  القانونية،  املساعدة  خدمات  جودة  لضامن  وتقييم  رصد  آليات  إنشاء  )ج)   

الخدمات التي تقدم بدون مقابل؛

العمل مع جميع مقدمي خدمات املساعدة القانونية لتوسيع نطاق نرش خدمات  )د)   

البلد ويف جميع  إليها يف جميع أرجاء  الوصول  القانونية وتحسني نوعيتها وأثرها وتيسري  املساعدة 

املجتمعات املحلية، وال سيام يف املناطق الريفية واملناطق املحرومة اقتصاديا واجتامعيا وبني األقليات؛

املثال،  نهج شامل، عىل سبيل  باعتامد  القانونية  املساعدة  تنويع مقدمي خدمات  )ه)   

عن طريق تشجيع إنشاء مراكز لتقديم خدمات املساعدة القانونية يعمل بها محامون ومساعدون 

التدريب  ومراكز  املحامني  ونقابات  القانونية  الجمعيات  مع  اتفاقات  إبرام  طريق  وعن  قانونيون، 

والخدمات القانونية يف الجامعات واملنظامت غري الحكومية وغريها من املنظامت من أجل تقديم 

خدمات املساعدة القانونية.

وينبغي للدول، حسب االقتضاء، أن تتخذ تدابري ترمي إىل ما ييل:  -72

تشجيع ودعم إنشاء مراكز التدريب والخدمات القانونية يف أقسام القانون داخل  )أ)   

هيئة  أعضاء  بني  العامة  املصلحة  وقانون  العميل  القانون  عىل  التدريب  برامج  لتعزيز  الجامعات 

التدريس ومجموع الطالب، مبا يف ذلك يف املناهج املعتمدة يف الجامعات؛

تشجيع طالب القانون عىل املشاركة، تحت إرشاف مالئم ووفقا للقانون الوطني  )ب)   

املجتمعية  النظم  من  غريها  أو  القانونية  والخدمات  التدريب  مراكز  يف  الوطنية،  أو املامرسة 

املعنية بتقديم املساعدة القانونية يف إطار منهاجهم األكادميي أو تطورهم املهني وتوفري الحوافز 

بذلك؛ للقيام 

وضع قواعد للمامرسة الطالبية، إذا مل تكن موجودة بالفعل، تتيح للطالب مامرسة  )ج)   

القانون يف املحاكم تحت إرشاف محامني مؤهلني أو أعضاء هيئة تدريس، رشيطة أن توضع هذه 

أمام  القانون  مامرسة  تنظيم  عن  املسؤولة  األجهزة  أو  املختصة  املحاكم  مع  بالتشاور  القواعد 

املحاكم وموافقتها عليها؛ 



الجنائية28    العدالة  نظم  القانونية يف  املساعدة  الحصول عىل  بشأن سبل  وتوجيهاتها  املتحدة  األمم  مبادئ 

محامني  إرشاف  تحت  املحاكم  يف  بالتدريب  القانون  لطالب  تسمح  قواعد  وضع  )د)   

مؤهلني، وذلك يف الواليات القضائية التي تقتيض إمتامهم لربامج تدريبية يف املجال القانوين.

التوجيه 17-  البحوث والبيانات

ينبغي للدول ضامن وضع آليات لتتبع املساعدة القانونية ورصدها وتقييمها، والسعي حثيثا   -73

إىل تحسني عملية تقديم املساعدة القانونية.

وتحقيقا لهذا الغرض، ميكن للدول أن تتخذ تدابري ترمي إىل:  -74

إجراء بحوث منتظمة وجمع بيانات عن متلقي املساعدة القانونية مصنفة حسب  )أ)   

الجنس والعمر والوضع االجتامعي واالقتصادي والتوزيع الجغرايف، ونرش نتائج هذه البحوث؛

تبادل املامرسات الجيدة يف سياق تقديم املساعدة القانونية؛ )ب)   

رصد تقديم املساعدة القانونية بكفاءة وفعالية وفقا للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان؛ )ج)   

تقديم تدريب ملقدمي املساعدة القانونية يكون جامعا بني عدة ثقافات ومالمئا من  )د)   

الناحية الثقافية ومراعيا للجنسني ومناسبا ملختلف األعامر؛

تحسني االتصال والتنسيق والتعاون بني جميع أجهزة العدالة، ال سيام عىل املستوى  )ه)   

املحيل، لتحديد املشاكل املحلية واالتفاق عىل حلول لتحسني تقديم املساعدة القانونية.

التوجيه 18-  املساعدة التقنية

تستجيب  التي  التقنية  املساعدة  تقديم  مالمئة  دولية  حكومية  منظامت  تتوىل  أن  ينبغي   -75

لالحتياجات واألولويات التي تحددها الدول الطالبة، منها، عىل سبيل املثال، األمم املتحدة والجهات 

الثنايئ  التعاون  الثنائية واملنظامت غري الحكومية املختصة، وكذلك الدول املشاركة يف إطار  املانحة 

واملتعدد األطراف، بغية بناء القدرات واملؤسسات الوطنية وتعزيزها لتطوير وتنفيذ نظم املساعدة 

القانونية وإجراء إصالحات يف نظام العدالة الجنائية، حسب االقتضاء.



رات والجرمية عن امتنانه   يعرب مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

للحكومة اإلرسائيلية لتمويلها طباعة هذا الكتيِّب.
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