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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/458( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

مبـــادئ األمـــم املتحـــدة وتوجيهاـــا بـــشأن ســـبل احلـــصول علـــى   - ٦٧/١٨٧
  املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية

  
 ،إن اجلمعية العامة  

ملبـــادئ الرئيـــسية  ايكـــرسالـــذي  )١(اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنـــسانإىل  تـــشريإذ   
  وعلنيـة أمـام حمكمـة مـستقلة    عادلـة احلـق يف حماكمـة   وأمام القـانون وافتـراض الـرباءة     للمساواة

 جنــائيجبــرم ، إىل جانــب مجيــع الــضمانات الــضرورية للــدفاع عــن أي شــخص متــهم   حمايــدة
  ،مربر له  ال دون تأخرياحملاكمةيف احلق  والدنيا من الضمانات وغريها

وخـصوصا   ،)٢(العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية           ىل  إ  أيـضا  تشريوإذ    
 هحـضور يف  أن حيـاكم     فعل إجرامي متهم بارتكاب   كل  لق  حي هنعلى أ يت تنص    ال  منه ١٤املادة  

 حـسبما تقتـضيه  ، حمـام يعـني لـه     أوتـاره خيحـام  مب باالسـتعانة   أووأن يدافع عـن نفـسه بشخـصه      
ــة،  ــة وعلنمـــصلحة العدالـ ــة عادلـ ــاميف حماكمـ ــة أمـ ــة خمتـــصة مـــستقلة  يـ ــدة حمكمـ ــشأة حمايـ  منـ

  ،القانون حبكم

 الـيت وافـق عليهـا    )٣( القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء         اعتبارها يف   تضعوإذ    
يوليــه / متــوز٣١املــؤرخ ) ٢٤ - د( جــيم ٦٦٣ هقــرار  يفالــس االقتــصادي واالجتمــاعي  

 والـيت   ١٩٧٧مـايو   /أيار ١٣ملؤرخ  ا) ٦٢ - د (٢٠٧٦ مبوجب قراره     الس مددها و ١٩٥٧
 ألغـراض   مستـشاره القـانوين    أن يتلقـى زيـارات مـن      بللسجني الذي مل حياكم      مبقتضاهايسمح  

  ،تتعلق بالدفاع عنه
_______________ 

  ).٣ -د ( ألف ٢١٧ القرار )١(

  .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠ نظر القرارا )٢(

منـشورات األمــم  ( صـكوك عامليــة  ،)اجلـزء األول (، الــد األول  جمموعــة صـكوك دوليـة  :حقـوق اإلنـسان   )٣(
  .٣٤، الفرع ياء، الرقم )A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)املتحدة، رقم املبيع 
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  جمموعـة املبـادئ املتعلقـة حبمايـة مجيـع األشـخاص الـذين          أيـضا  اعتبارهـا  يف   تضعوإذ    

  منـها علـى أن  ١١نص املبـدأ  الـيت يـ   )٤(الـسجن   أو يتعرضون ألي شكل من أشـكال االحتجـاز       

بالطريقـة  حيصل على مـساعدة حمـام        أن  أو  يدافع عن نفسه    أن  احلق يف  لشخص احملتجز ليكون  

  ، القانوناليت حيددها

وخــصوصا  ،)٥(املبــادئ األساســية بــشأن دور احملــامني  كــذلك اعتبارهــاضع يف وإذ تــ  

امون احلـق يف أن يعـني       يكون لألشخاص الـذين لـيس هلـم حمـ          ينص على أن    منها الذي  ٦املبدأ  

جمديـة جمانـا     مـساعدة قانونيـة      لتقـدمي  تتناسبان مع طبيعـة اجلرميـة     هلم حمامون ذوو خربة وكفاءة      

ــا،     ــدفع تكاليفه ــة ل ــوارد كافي ــيس هلــم م ــن ل ــيت ت   مل ــع احلــاالت ال ــا  يف مجي ــضي فيه ــصقت  ةلحم

  ذلك، ةالعدال

التحالفـــات  :  أوجـــه التـــآزر واالســـتجابات   بـــشأنعـــالن بـــانكوك ىل إ إتـــشريوإذ   

طلـب فيهـا    منـه الـيت   ١٨وخباصـة الفقـرة    ،)٦(اجلرمية والعدالة اجلنائية االستراتيجية يف جمال منع

ــدول األعــضاء أن تتخــذ  ــة،  خطــوات إىل ال ــها الداخلي ــا لقوانين ــز، وفق  إىل اللجــوء ســبل لتعزي

 إعمـال  مـن   القانونيـة ملـن هـم يف حاجـة إليهـا وأن متكنـهم      املـساعدة العدالة وأن تنظر يف توفري   

  حقوقهم يف نظام العدالة اجلنائية،

إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهـة التحـديات      إىل   أيضا تشريوإذ    

 منـه  ٥٢ وخباصـة الفقـرة   ،)٧(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورهـا يف عـامل مـتغري        : العاملية

، احتجـاز األشـخاص قبـل حماكمتـهم     د مـن احلـ الدول األعـضاء إىل  اليت أوصي فيها بأن تسعى   

  ،القانوين  إىل آليات العدالة والدفاعاللجوء يكون ذلك مناسبا، وأن تعزز سبل حيثما

 ٢٦ املـؤرخ    ٢٠٠٧/٢٤قـرار الـس االقتـصادي واالجتمـاعي         إىل    كذلك تشريوإذ    

ة القانونيـة  املـساعد  سبل احلـصول علـى   التعاون الدويل على حتسني ب املتعلق ٢٠٠٧يوليه  / متوز

  ،خصوصا يف أفريقيا ويف نظم العدالة اجلنائية،
_______________ 

  .، املرفق٤٣/١٧٣ القرار )٤(

سـبتمرب  / أيلـول  ٧ -أغـسطس   / آب ٢٧ ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اـرمني، هافانـا،            منالثـا مؤمتر األمم املتحدة     )٥(
 األول، البـاب  الفـصل ، )A.91.IV.2منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع        ( األمانـة العامـة    أعدتهتقرير  : ١٩٩٠

  .، املرفق٣ - باء

  .، املرفق٦٠/١٧٧ القرار )٦(

  .، املرفق٦٥/٢٣٠ القرار )٧(
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ــأن وإذ تــسلم   ــة عنــصر أساســي  تــوفري  ب ــة املــساعدة القانوني يف نظــم اإلنــصاف لكفال

واسـتنادها إىل سـيادة القـانون       اإلنـسانية   مراعاـا لالعتبـارات     والعدالة اجلنائية وعملها بكفـاءة      

 اشـرط باعتبـاره   ،عادلـة  بينـها احلـق يف حماكمـة    مـن  ،لتمتـع حبقـوق أخـرى   ا لأساسـ يشكل  وأنه

ثقـة  ة واجلنائيـ  العدالـة يف إجراءات  ضمانة مهمة تكفل اإلنصاف     و  ملمارسة هذه احلقوق   امسبق

  ،ا اجلمهور

 احلــصول علــى  ســبل بــأن مبــادئ األمــم املتحــدة وتوجيهاــا بــشأن وإذ تــسلم أيــضا  

 ،قة ذا القرار ميكـن أن تطبقهـا الـدول األعـضاء      املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية املرف      

 الظــروف االجتماعيــة واالقتــصادية يف العــامل   و الــنظم القانونيــة  اخــتالف آخــذة يف االعتبــار 

  ،كبري بشكل

احلكومي الـدويل املفتـوح   فريق اخلرباء  العمل الذي قام به     مع التقدير  تالحظ  - ١  

، يف  اجلنائيـة  ساعدة القانونيـة يف نظـم العدالـة       املعين بتعزيز سبل احلصول علـى املـ       العضوية  باب  

، مـن أجـل   ٢٠١١نـوفمرب  / تشرين الثاين١٨ إىل ١٦ يف فيينا يف الفترة من الذي عقداجتماعه  

ــة   ــشأن   وضــع جمموع ــات ب ــادئ وتوجيه ــة يف نظــم    ســبل مب ــساعدة القانوني ــى امل احلــصول عل

  اجلنائية؛ ةالعدال

 احلـصول علـى املـساعدة        سـبل  ا بـشأن  مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاـ     تعتمد  - ٢  

 الــدول إلرشــاد اجلنائيــة املرفقــة ــذا القــرار، باعتبارهــا إطــارا مفيــدا  القانونيــة يف نظــم العدالــة

ملساعدة القانونيـة يف جمـال العدالـة    توفري ا املبادئ اليت ينبغي أن يقوم عليها نظام      بشأناألعضاء  

 العناصــر الــواردة يف وأنــه ســيتم تطبيـق مجيــع ر  مــضمون هـذا القــرا آخــذة يف االعتبــاراجلنائيـة،  

 لتشريعات الوطنية؛ل وفقااملرفق 

  مـساعدة قانونيـة    بتقـدمي  تتخـذ التـدابري الكفيلـة      الـدول األعـضاء إىل أن        تدعو  - ٣  

 مع تشريعاا الوطنية، وفقا لروح املبـادئ والتوجيهـات،    يتفق، مبا   فعالة وأن تعزز تلك التدابري    

ــوع نظــم  ــاطق يف  مــع مراعــاة تن ــدان واملن ــة يف خمتلــف البل ــة اجلنائي ــة تقــدمي  العــامل   العدال وكفال

  ظروف البلدان واملناطق؛عموما وتوازن نظام العدالة اجلنائية مبا يتفق مع ملساعدة القانونية ا

 املـساعدة  تقـدمي  الدول األعضاء علـى أن تنظـر، حـسب االقتـضاء، يف       تشجع  - ٤  

 ؛هان من توفر أقصى قدر ممكوأنالقانونية 

أن تستعني يف اجلهـود الـيت تبـذهلا والتـدابري         الدول األعضاء على     أيضا تشجع  - ٥  
ــيت تتخــذها   ــوطين  ال ــصعيد ال ــى ال ــز ســبل عل ــة يف نظــم     لتعزي ــى املــساعدة القانوني احلــصول عل

 ؛ة الوطني باملبادئ والتوجيهات، حسب االقتضاء ووفقا للقواننياجلنائية العدالة
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ألمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل، رهنـا        إىل مكتب ا   تطلب  - ٦  
اخلــدمات االستــشارية واملــساعدة التقنيــة إىل الــدول  خــارج امليزانيــة، تقــدمي بتــوافر مــوارد مــن

 اإلصـالحية ذلـك العدالـة    يف ، مبـا العدالـة اجلنائيـة   ، يف جمـال إصـالح   بنـاء علـى طلبـها   ،األعضاء
 ؛القانونية تقدمي املساعدةل  متكاملةطوبدائل السجن ووضع خط

، يعمـل أن إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة              تطلب أيضا   - ٧  
نطـاق واسـع،     املبـادئ والتوجيهـات علـى     تاحـة   إعلـى   رهنا بتوافر مـوارد مـن خـارج امليزانيـة،           

  التدريبية؛ ات الالزمة مثل الكتيبات واألدلة األدواستحداثبوسائل منها 

إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج        األخـرى   اجلهـات املاحنـة     و الدول األعضاء    وتدع  - ٨  
 ؛املتحدة واإلجراءات املعمول ا يف األمملقواعد ل، وفقا  املبينة أعالهألغراضلامليزانية 

ــة يف     تطلــب  - ٩   ــة اجلنائي ــة منــع اجلرميــة والعدال إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جلن
 .ا عن تنفيذ هذا القراردورا الثالثة والعشرين تقرير

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠
  

 املرفق

احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة يف نظــم  ســبل  بــشأن  وتوجيهاــامبــادئ األمــم املتحــدة

  اجلنائية العدالة

 مقدمة  - ألف

إلنـصاف  امتثل املساعدة القانونية عنـصرا أساسـيا يف أي نظـام للعدالـة اجلنائيـة يتـسم ب                   - ١

وتــشكل املــساعدة القانونيــة أساســا للتمتــع .  ويقــوم علــى ســيادة القــانونكفــاءةواإلنــسانية وال

 مـن  ١١ مـن املـادة   ١حبقوق أخرى من بينها احلق يف حماكمة عادلة، كما هو حمـدد يف الفقـرة       

طا مــسبقا ملمارســة هــذه احلقــوق، وضــمانة مهمــة  ، وشــر)١(اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان 

 . العدالة اجلنائيةإجراءاتساسي وترسيخ ثقة اجلمهور العام يف اإلنصاف األمبدأ تكفل حتقيق 

ــرة      - ٢ ــنص الفق ــك، ت ــن ذل ــضال ع ــادة  ) د( ٣وف ــن امل ــدويل اخلــاص    ١٤م ــد ال ــن العه  م

ــة بــاحلقوق امل حماكمتــه ” جمموعــة حقــوق مــن بينــها حــق كــل فــرد يف    علــى )٢(والــسياسيةدني

حضوريا ومتكينه من الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسـطة مـدافع خيتـاره لـذلك؛ وإعالمـه حبقـه                    

يف أن يكون له مدافع إن مل يكن لـه مـدافع، وتزويـده، عنـدما تقتـضي مـصلحة العدالـة ذلـك،                  

 .“ن ال يستطيع مكافأته على أتعابهمبدافع يعني له حكما وجمانا إن كا
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قانونيــة، باعتبــاره جــزءا مــن نظــام عدالــة  ال ساعدةتطبيــق نظــام فعــال للمــ مــن شــأن و  - ٣

الـشرطة ومراكـز االحتجـاز، إىل     مراكـز  مـدة احتجـاز املـشتبه ـم يف        أن يقلـص  جنائية فعـال،    

 القـضايا يف  وتـراكم    الـسجون    اكتظـاظ جانب خفض عدد نزالء السجون واإلدانات اخلاطئة و       

لـذلك النظــام أيــضا أن  وميكــن .  ومعــاودة اإليـذاء واحلــد مـن معــاودة ارتكـاب اجلــرائم   احملـاكم 

ــراءات      ــار إج ــصوا يف إط ــشهود وأن ي ــضحايا وال ــوق ال ــي حق ــة حيم ــة اجلنائي وميكــن .  العدال

  .القانونية للمسامهة يف منع وقوع اجلرائم عن طريق زيادة الوعي بالقانوناملساعدة استخدام 

 إىل اإلجـراءات القـضائية   اإلحالةجتنب وتؤدي املساعدة القانونية دورا مهما يف تيسري       - ٤

علـى  تـشجيع  ال؛ والتـدابري غـري االحتجازيـة   اتمعية، مبا يف ذلـك      تدابري  واستخدام اجلزاءات وال  

  يف نظــم العدالــة اجلنائيــة؛ واحلــد مــن اللجــوء إىل االحتجــاز  ات احملليــةاتمعــزيــادة مــشاركة 

 . بكفاءةستخدام موارد الدولةاوالسجن بال داع؛ وترشيد سياسات العدالة اجلنائية؛ وكفالة 

فتقــر إىل املــوارد والقــدرات الالزمــة ال تــزال تالعديــد مــن البلــدان ممــا يؤســف لــه أن و  - ٥

ــهمني     ــم واملتـــ ــشتبه ـــ ــة للمـــ ــساعدة القانونيـــ ــدمي املـــ ــرائم  لتقـــ ــاب جـــ ــلوبارتكـــ سجناء لـــ

 .والشهود والضحايا

احلصول على املـساعدة القانونيـة      سبل  بشأن   وتوجيهاا   ودف مبادئ األمم املتحدة     - ٦

، إىل عتـرف ـا   املالـسليمة يف نظم العدالـة اجلنائيـة، املـستمدة مـن املعـايري الدوليـة واملمارسـات             

إرشــادات بـــشأن املبــادئ األساســية الــيت ينبغـــي أن يرتكــز عليهــا أي نظـــام       بلــدول  زويــد ا ت

 العناصر احملددة الالزمـة لتطبيـق نظـام وطـين           بيانلقانونية يف سياق العدالة اجلنائية و     للمساعدة ا 

قانونية، بغيـة تعزيـز احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة عمـال بقـرار         الفعال ومستدام للمساعدة   

التعـاون  ” املعنـون  ٢٠٠٧يوليـه  / متـوز  ٢٦املؤرخ   ٢٠٠٧/٢٤الس االقتصادي واالجتماعي    

خـصوصا  و، نائيـة  اجلالعدالـة  القانونيـة يف نظـم   ساعدةحتسني سبل احلصول على امل الدويل على   

 .“يف أفريقيا

 املـساعدة القانونيـة يف نظـام العدالــة    اللجوء إىلبـ  املتعلـق ي وشـيا مـع إعـالن ليلونغـ    اومت  - ٧

 اتاملبـادئ والتوجيهــ هــذه اجلنائيـة يف أفريقيـا وخطــة عمـل ليلونغـوي لتنفيــذ اإلعـالن، تعتمـد       

 .وما واسعا للمساعدة القانونيةمفه

 املــشورة “املــساعدة القانونيــة ”وألغــراض املبــادئ والتوجيهــات، يــشمل مــصطلح       - ٨

أو املـسجونني أو املـشتبه       املقبوض علـيهم  واملساعدة والتمثيل القانوين لألشخاص احملتجزين أو       

تقــدم واجلنائيــة،  العدالــة إجــراءات، وللــضحايا والــشهود يف بارتكــاب جــرائماملتــهمني  ــم أو

 اقتـضت  على من ال ميلكون وسائل ماليـة كافيـة أو مـىت        اليفتكفرض أي   دون  هذه املساعدة   

 مفـاهيم  أن تتـضمن  “املـساعدة القانونيـة  ” يقصد مـن وفضال عن ذلك،  . مصلحة العدالة ذلك  
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ــة وغــري     مــن اخلــدمات الــيت تقــدم   ذلــكالتثقيــف القــانوين واحلــصول علــى املعلومــات القانوني

 .التصاحلية العدالة إجراءات ولتسوية املنازعاتخاص من خالل آليات بديلة لألش

 يقـدم  الفـرد الـذي  وألغراض املبادئ والتوجيهات املذكورة، يشار يف هذه الوثيقـة إىل        - ٩

 مـساعدة ، ويـشار إىل املنظمـات الـيت تقـدم     “مقدم املساعدة القانونيـة   ”قانونية بعبارة   ساعدة  م

ــارة   ــة بعب ــة مقــدمي”قانوني ــساعدة القانوني ــدمي   . “ خــدمات امل ــأيت احملــامون يف صــدارة مق وي

 أيـضا أن تـشرك الـدول طائفـة واسـعة            والتوجيهـات تقتـرح   املساعدة القانونية، غري أن املبـادئ       

قانونيـة يف شـكل منظمـات غـري     ال املـساعدة من أصحاب املصلحة باعتبارهم مقـدمي خـدمات        

ة وغري دينية وهيئـات ورابطـات مهنيـة ودوائـر      حكومية ومنظمات أهلية ومنظمات خريية ديني     

اتفاقيـة فيينـا   قتـضيات   دولـة أجنبيـة مب   لرعاياتقدمي املساعدة القانونية    يف   التقيدوينبغي  . أكادميية

 . واملعاهدات الثنائية السارية األخرى)٨(للعالقات القنصلية

. ساعدة القانونيـة وجتدر مالحظة اختالف النماذج اليت تستخدمها الدول يف تقـدمي املـ           - ١٠

والــنظم تعاقــدين واحملــامني امل اخلاصــني واحملــامني العمــوميني امنياحملــ تلــك النمــاذج شملفقــد تــ

 املبـادئ والتوجيهـات أي     ؤيـد وال ت .  وغريهـم  القانونيني نساعديامل ونقابات احملامني و   التطوعية

ــى ضــمان احلــق األساســي يف       ــدول عل ــشجع ال ــا ت ــى منــوذج حمــدد وإمن ــساعدة  ااحلــصول عل مل

ــة لألشـــخاص احمل  ــزين القانونيـ ــيهم  أو املتجـ ــشتبه ـــم )٩(أو املـــسجوننيقبـــوض علـ  )١٠( أو املـ

خـرين   األشـخاص اآل   ، مع توسيع نطاق املساعدة القانونية لتـشمل       جرائم بارتكاباملتهمني   أو

 .  ونظم تقدمي املساعدة القانونية املتنوعةاجلنائية العدالة يقعون حتت طائلة نظامالذين 

دول، حـسب االقتـضاء، اختـاذ     للـ  ه ينبغـي  لـى اإلقـرار بأنـ     ع املبادئ والتوجيهات    قوموت  - ١١

 إنـشاء نظـم سـليمة    حيدثـه سلسلة من التدابري اليت من شأا تعظيم األثر اإلجيايب الذي ميكن أن     

 اللجــوء إىل الفعالــة وعلــى اجلنائيــةأو تعزيزهــا علــى نظــم العدالــة /وللمــساعدة القانونيــة األداء 

 .تبطة متاما باملساعدة القانونيةلعدالة، حىت وإن مل تكن هذه التدابري مرا

ــرذ وإ  - ١٢ ــادئ هــذه  تق ــة    والتوجيهــات املب ــى محاي ــة يف احلــصول عل حبــق جمموعــات معين

 نظـام العدالـة اجلنائيـة، فهـي تتـضمن أيـضا       تعاملها مـع  عند   خطرأكثر عرضة لل   بأاإضافية أو   

 .طفال واموعات ذات االحتياجات اخلاصةعن املرأة واألحمددة  أحكاما
_______________ 

  .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦، الد  جمموعة املعاهداتدة،األمم املتح )٨(

حسب تعاريفهـا الـواردة يف    “الشخص املسجون” و  “الشخص احملتجز ” و   “القبض”تفهم مصطلحات    )٩(
جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الـذين يتعرضـون ألي شـكل مـن أشـكال االحتجـاز أو الـسجن                

 ).، املرفق٤٣/١٧٣قرار ال(

شأ حق املشتبه م يف احلصول على املساعدة القانونية قبل االستجواب، مىت أصـبحوا علـى علـم بـأم             ين )١٠(
 .خاضعون للتحقيق، وعندما يتعرضون للتهديد باالعتداء أو الترهيب، يف سياق االحتجاز، مثال
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وتعىن املبادئ والتوجيهات يف املقام األول باحلق يف احلصول على املـساعدة القانونيـة،         - ١٣

علـى النحـو املعتـرف بـه يف           القـانوين  العـون باعتباره حقـا متمـايزا عـن احلـق يف احلـصول علـى               

علـى أنـه يـوفر قـدرا     والتوجيهـات  بـادئ   يف هـذه امل    يءوال ينبغي تفسري أي شـ     . القانون الدويل 

حقـوق  أو عهـود  منصوص عليه يف القوانني واللوائح الوطنية واتفاقيات      ا هو   من احلماية أقل مم   

 إقامــة العــدل، ومنــها علــى ســبيل املثــال     جمــال  اإلنــسان الدوليــة واإلقليميــة املعمــول ــا يف     

 واتفاقيـة  )١١(واتفاقية حقـوق الطفـل  احلصر، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    ال

 واالتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال        )١٢(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

ــراد أســرهم  ــك ال   )١٣(املهــاجرين وأف ــدول    نينبغــي أغــري أن ذل ــزام ال ــه يعــين إل ــى أن  يفــسر عل

  .تنضم إليهامل بصكوك دولية وإقليمية مل تصدق عليها أو 
  

  املبادئ  - ءبا

  ١املبدأ 

  احلق يف احلصول على املساعدة القانونية

املـساعدة القانونيـة يف نظمهـا    احلـصول علـى     احلق يف   التمتـع بـ   ينبغي للـدول أن تكفـل         - ١٤
، إقـرارا   ، عند انطباق احلـال    الدستوريف  القانونية الوطنية على أعلى مستوى ممكن، مبا يف ذلك          

 نظم العدالة اجلنائية اليت تقوم على سـيادة  أساسيا ألداء ثل عنصرا   بأن املساعدة القانونية مت   منها  
القانون، وأساسا للتمتع حبقوق أخرى تشمل احلـق يف حماكمـة عادلـة، وضـمانة مهمـة لكفالـة                   

 .)١٤( العدالة اجلنائيةإجراءاتإلنصاف األساسي وثقة اجلمهور يف مبدأ ا
  

  ٢املبدأ 

  مسؤوليات الدولة

مــن الواجبــات     ذلــك  يف تقــدمي املــساعدة القانونيــة باعتبــار   تنظــر أن  دولينبغــي للــ   - ١٥

، حـسب االقتـضاء، يف سـن      أن تنظـر  وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ينبغـي هلـا           . ات املنوطة ا  سؤولياملو

 وفعـال  قريـب املنـال  تشريعات ولوائح حمددة وضمان تطبيـق نظـام شـامل للمـساعدة القانونيـة           
_______________ 

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١١(

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، الد املرجع نفسه )١٢(

 .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠املرجع نفسه، الد  )١٣(

 على النحو املعرف يف مبادئ األمم املتحـدة التوجيهيـة بـشأن العدالـة              “ العدالة إجراءات”يفهم مصطلح    )١٤(
، ٢٠٠٥/٢٠عي قـرار الـس االقتـصادي واالجتمـا    (يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها  

  ونقـل الـسجناء   املطلـوبني  ، يـشمل املـصطلح أيـضا مفـاهيم تـسليم          اتاملبادئ والتوجيهـ  هذه  وألغراض  ). املرفق
 . املساعدة القانونية تبادلوإجراءات
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ــستدامو ــي للــدول  . ةمــصداقيذي  وم ــة الالزمــة لنظــام      وينبغ ــوارد البــشرية واملالي ختــصيص امل

 .املساعدة القانونية

عـــن املـــستفيد مـــن املـــساعدة القانونيـــة  دافعـــة املنظمـــة املعرقـــل  تالوينبغـــي للدولـــة أ  - ١٦
 .استقاللية مقدم املساعدة القانونية أو

تـضى  تعزيـز معرفـة األشـخاص حبقـوقهم والتزامـام مبق          أن تعمـل علـى      وينبغي للـدول      - ١٧
 .القانون من خالل وسائل مالئمة، بغية منع أي سلوك إجرامي أو حاالت إيذاء

 ووظائفــه، لــديهانظــام العدالــة ب إىل تعزيــز معرفــة جمتمعاــا أن تــسعىوينبغــي للــدول   - ١٨
 .نازعات امللتسويةوسبل التظلم أمام احملاكم واآلليات البديلة 

األفعـال الـيت جيرمهـا    ب مالئمـة إلعـالم جمتمعاـا    تـدابري  اختاذيف أن تنظر  دولوينبغي لل   - ١٩
 أخـرى، حيـث خيتلـف       واليـات قـضائية    تقـدمي هـذه املعلومـات للمـسافرين إىل           عتربوي. القانون

  .، عامال جوهريا ملنع اجلرميةكيفية مقاضاة مرتكبيهاتصنيف اجلرائم و
  

  ٣املبدأ 
  بارتكاب جرائمأو املتهمني جرائم بارتكام ألشخاص املشتبه إىل ااملساعدة القانونية تقدمي 

ينبغــي للــدول أن تكفــل احلــق يف احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة يف مجيــع مراحــل     - ٢٠
 جرميـة يعاقـب   هارتكابـ ب أو يـشتبه  يقبض عليــه أو  حيتجز العدالة اجلنائية ألي شخص      إجراءات

 . يتهم بارتكاب تلك اجلرمية بالسجن أو اإلعدام أو اعليه

ــ  - ٢١ ــن الوســائل      وينبغ ــر ع ــة، بغــض النظ ــساعدة القانوني ــدمي امل ــضا تق ــةي أي  املتاحــة املادي
أو تعقـدها  االسـتعجايل   القضية طابع بسببذلك مصلحة العدالة اقتضت للشخص املعين، مىت    

 .أو شدة العقوبة احملتملة، على سبيل املثال

ــشروط      - ٢٢ ــنفس ال ــة ب ــى املــساعدة القانوني  لــيت تقــدم ــا اوينبغــي أن حيــصل األطفــال عل
 .للبالغني أو بشروط أكثر تساهال

والقضاة مسؤولية ضمان تـوفر املـساعدة القانونيـة        واملدعون العامون وتتحمل الشرطة     - ٢٣
أو الــذين / توكيــل حمــام وكــاليف ميثلــون أمــامهم وال يــستطيعون حتمــل تألشــخاص الــذينإىل ا

 . ضعيفةإىل فئاتينتمون 
  

  ٤املبدأ 

 ضحايا اجلرائمإىل نونية املساعدة القاتقدمي 

ضـحايا اجلـرائم، دون   إىل  املساعدة القانونيـة  متقدأن  ينبغي للدول، حسب االقتضاء،       - ٢٤

 .املساس حبقوق املتهمني أو التعارض معها
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  ٥املبدأ 

 املساعدة القانونية للشهود

رائم، لشهود علـى اجلـ  إىل ا املساعدة القانونية    متقدأن  ينبغي للدول، حسب االقتضاء،       - ٢٥

 .دون املساس حبقوق املتهمني أو التعارض معها
  

  ٦املبدأ 

 عدم التمييز

األشـخاص بغـض النظـر عـن      إىل مجيع ينبغي للدول أن تكفل تقدمي املساعدة القانونية          - ٢٦

 أو لغتهم أو دينهم أو معتقـدهم أو رأيهـم   كوم ذكورا أو إناثا   عمرهم أو عرقهم أو لوم أو       

 أصلهم الوطين أو االجتماعي أو ممتلكام أو جنسيتهم أو مكـان إقامتـهم              السياسي أو غريه أو   

  .خرآأو مولدهم أو تعليمهم أو وضعهم االجتماعي أو أي وضع 
  

  ٧املبدأ 

 ةسرعالفعالة بتقدمي املساعدة القانونية 

تقـدم املـساعدة القانونيـة الفعالـة علـى وجـه الـسرعة يف مجيـع                 أن  ينبغي للـدول كفالـة        - ٢٧

 . العدالة اجلنائيةإجراءاتل مراح

وتشمل املـساعدة القانونيـة الفعالـة، علـى سـبيل املثـال ال احلـصر، وصـول األشـخاص               - ٢٨

احملتجــزين إىل مقــدمي املــساعدة القانونيــة دون عوائــق، وســرية االتــصاالت، والوصــول إىل        

 .ملفات القضية، وتوفر الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاعهم
  

  ٨املبدأ 

 صول على املعلوماتحلق يف احلا

ــى املـــساعدة          - ٢٩ ــم يف احلـــصول علـ ــالم األشـــخاص حبقهـ ــل الـــدول إعـ ــي أن تكفـ ينبغـ

ــة ــة    القانوني ــضمانات اإلجرائي ــن ال ــا م ــب   ،وغريه ــم بالعواق ــب    وكــذلك إعالمه ــد تترت ــيت ق ال

ــى ــازهلم  عل ــةتن ــم و     طواعي ــل أي اســتجواب هل ــك قب ــوق، وذل ــك احلق ــن تل ــاء ع ــام أثن  حرم

 .حريتهم من

املعلومـات املتعلقـة بـاحلقوق      سـبل احلـصول جمانـا علـى         وينبغي للدول أن تكفل إتاحة        - ٣٠

ــة  إجــراءاتخــالل  ــة وخبــدمات املــساعدة القانوني ــة اجلنائي ــات يف   و، العدال ــك املعلوم ــل تل جع

  .جلمهورمتناول ا
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  ٩املبدأ 

 سبل االنتصاف والضمانات

إمكانيـة   يف حالـة تقـويض       طبـق تالة  فعنتصاف وضمانات   اسبل  أن حتدد   ينبغي للدول     - ٣١

 أو يف حالــة عــدم إعــالم األشــخاص  رفــضها أو أخريهــااملــساعدة القانونيــة أو تاحلــصول علــى 

 .املساعدة القانونية بصورة مالئمةاحلصول على حبقهم يف 
  

  ١٠املبدأ 

  اإلنصاف يف احلصول على املساعدة القانونية

 ذات االحتياجـات  لفئـات النساء واألطفال وا ينبغي اختاذ تدابري خاصة لكفالة حصول         - ٣٢

كبـــار الـــسن مـــثال ال حـــصرا  مبـــن فـــيهماخلاصـــة علـــى املـــساعدة القانونيـــة بـــصورة جمديـــة،  

بفـريوس نقـص    املـصابون وصابون بأمراض عقليـة  وامل واألشخاص ذوو اإلعاقة  األقليات   أفرادو

 شعوب املخـدرات والـ    وط وغـريه مـن األمـراض املعديـة اخلطـرية األخـرى ومتعـا              املناعة البـشرية  

 ون والعمـال املهـاجر    ون األجانـب واملهـاجر    لرعايـا  اللجـوء وا   بو اجلنـسية وطـال    و وعـدمي  ةاألصلي

ــ ــونوالالجئ ــدام  وامل ــي أن ت. شردون داخــل بل ــيب وينبغ ــدابري ا ل حتياجــات اخلاصــة  الهــذه الت

ــذه ــات هلــ ــور،  الفئــ ــة أمــ ــون، يف مجلــ ــة  وأن تكــ ــسني  مراعيــ ــني اجلنــ ــروق بــ ــة  للفــ ومالئمــ

 .راعمألا تلفملخ

ألشـخاص الـذين يعيـشون يف    إىل اوينبغي للدول أيضا كفالة تقدمي املـساعدة القانونيـة       - ٣٣

إىل رومة اقتصاديا واجتماعيا وإىل األشخاص الـذين ينتمـون        احملاملناطق  نائية و الريفية و الناطق  امل

 .رومة اقتصاديا واجتماعيااحمل الفئات
  

  ١١املبدأ 

   الفضلىهممصاحلألطفال على حنو خيدم اإىل  يةاملساعدة القانونتقدمي 

 يف مجيــع )١٥(راعــاة املــصاحل الفــضلى للطفــل   إيــالء االعتبــار يف املقــام األول مل  ينبغــي   - ٣٤

 . اليت تؤثر على األطفالقرارات املساعدة القانونية

م ألطفــال، مبــا خيــدم مــصلحته إىل اتقــدمي املــساعدة القانونيــة  ل األولويــة إيــالءوينبغــي   - ٣٥

شــاملة لعــدة  ألعمــارهم وئمــة ومالتكــون هــذه املــساعدة ميــسورة املنــالأن ينبغــي الفــضلى، و

 .اخلاصةالحتياجات األطفال القانونية واالجتماعية مستجيبة  وةختصصات وفعال
  

_______________ 

 . الطفل حقوق، وفقا التفاقيةالثامنة عشرة أي شخص مل يتجاوز عمره “طفل”ح ليقصد مبصط )١٥(
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  ١٢املبدأ 
  استقالل مقدمي املساعدة القانونية ومحايتهم

 بعملهم بفعالية وحريـة  القيامإمكانية ينبغي أن تكفل الدول ملقدمي املساعدة القانونية         - ٣٦
 إمكانيـة على وجه التحديد، أن تكفـل ملقـدمي املـساعدة القانونيـة           ،  وينبغي للدول . واستقاللية

ــة دون التعــرض للتخويــف أو التعويــق أو التحــرش أو التــدخل غــري      أداء مجيــع وظــائفهم املهني
حبريـة وبـسرية تامـة سـواء داخـل      الالئق؛ ومتكنهم من السفر والتشاور مع عمالئهم ومقابلتهم    

دعــاء وغريهــا مــن امللفــات ذات الــصلة؛ ال ملفــات اعلــى حبريــة طــالعبلــدهم أو خارجــه، واال
أو ألي جزاءات إدارية أو اقتصادية أو غريهـا، أو ديـدهم       وعدم تعرضهم للمالحقة القضائية   

املعــــايري ، بــــسبب أي إجــــراء يتخذونــــه وفقــــا للواجبــــات أو بتلــــك املالحقــــة أو اجلــــزاءات
 .األخالقيات املهنية املعترف ا أو

  
  ١٣املبدأ 

  كفاءة مقدمي املساعدة القانونية ومساءلتهم

علـى   مجيـع مقـدمي املـساعدة القانونيـة          حـصول  آليـات لـضمان      أن تضع ينبغي للدول     - ٣٧
 خطـورة اجلـرائم      وملـسائل منـها    املهارات واخلربات املالئمـة لطبيعـة عملـهم       التدريب و التعليم و 

ــال وا    ــساء واألطفــــ ــوق النــــ ــا وحقــــ ــاملون معهــــ ــيت يتعــــ ــاتالــــ ــات لفئــــ  ذات االحتياجــــ
 .واحتياجام اخلاصة

 تأديبية ضد مقدمي املـساعدة القانونيـة والفـصل فيهـا            ىوينبغي التحقيق يف أي شكاو      - ٣٨
 . حمايدة ورهنا مبراجعة قضائيةهيئةعلى وجه السرعة وفقا ملدونات األخالقيات املهنية أمام 

  
  ١٤أ املبد

  شراكاتإقامة 

غريهـا   رابطـات احملـامني واجلامعـات واتمـع املـدين و     أن تعترف بإسـهام   ينبغي للدول     - ٣٩
 .ذلك اإلسهامتشجع أن يف تقدمي املساعدة القانونية، و  واملؤسساتمن اموعات

 شراكة شـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص وغريهـا مـن أشـكال الـ         رسـاء وينبغـي إ   - ٤٠
 . مقتضى احلالنطاق املساعدة القانونية، حسب لتوسيع 

  
  اتالتوجيه  - جيم

  ١التوجيه 

  تقدمي املساعدة القانونية

أهليــة احلــصول علــى   لتحديــد  القــدرة املاليــةاختبــاراتأجــرت للــدول، كلمــا ينبغــي   - ٤١

 :املساعدة القانونية، أن تراعي ما يلي
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لــذين تتجــاوز قــدرم  ال يــستبعد مــن احلــصول علــى املــساعدة األشــخاص ا  أ  )أ(  

ــة يف    ــة احلــدود املعين ــار املالي ــة اختب ــدرة املالي ــستطيعون   الق ــاب ســدادولكــن ال ي ــام، أو أتع  حم

، ومـىت  لـوال ذلـك  الوصول إىل حمـام، يف احلـاالت الـيت كانـت سـتقدم فيهـا املـساعدة القانونيـة                

   املساعدة يصب يف مصلحة العدالة؛كان تقدمي مثل هذه

   القدرة املالية على نطاق واسع؛اختبارستخدمة يف نشر املعايري امل  )ب(  

ألشـخاص الـذين حيتــاجون إىل   إىل ا تقـدمي املـساعدة القانونيـة األوليـة     ضـرورة   )ج(  

 جيـري البـت يف      ريثما قانونية عاجلة يف مراكز الشرطة أو مراكز االحتجاز أو احملاكم            مساعدة

  الية؛ويعفى األطفال دائما من اختبار القدرة امل. أهليتهم

ألشخاص الذين يرفض تقدمي املساعدة القانونية هلم علـى أسـاس اختبـار            متتع ا   )د(  

  يف التظلم من ذلك القرار؛باحلق القدرة املالية 

ــار الظــروف      )ه(  للــشخص  اخلاصــةجيــوز للمحكمــة، بعــد أن تأخــذ بعــني االعتب

 بتقــدمي أن تــأمر لــه، يف األســباب الــيت أدت إىل رفــض تقــدمي املــساعدة القانونيــة  وتنظــراملعــين 

ــة   ــساعدة القانوني ــذلكامل ــدو   ل ــه أو ب ــسامهة من ــواء مب ــشخص، س ــىت ا ال ــضت، م ــصلحة  اقت م

  ؛ذلك العدالة

 نـزاع   حـدث إذا ما احتسبت القدرة املالية على أساس دخل األسـرة يف حـني                )و(  

من دخـل األسـرة، فـال حيتـسب سـوى دخـل الـشخص املتقـدم            تفاوت نصيبهم   بني أفرادها أو    

  .صول على املساعدة القانونية ألغراض اختبار القدرة املاليةللح
  

  ٢التوجيه 

   املساعدة القانونيةصول على املعلومات عناحلق يف احل

ــن أجــل    - ٤٢ ــم يف   م ــم حبقه ــى ضــمان حــق األشــخاص يف إعالمه ــساعدة  احلــصول عل  امل

 :القانونية، ينبغي للدول أن تكفل ما يلي

ــة     )أ(   ــات املتعلق ــاحلق يف إتاحــة املعلوم ــى  ب ــا   احلــصول عل ــة وم ــساعدة القانوني امل

تتكون منه هذه املساعدة، مبا يف ذلك توفر خدمات املساعدة القانونية وكيفية احلـصول عليهـا    

ــصلة، للمجتمــع و  ــكاتــب احلكوماملاجلمهــور يف عمــوم واملعلومــات األخــرى ذات ال ــة ي ة احمللي

 ، مبــا يف ذلــك اإلنترنــت، أو غــريمواملؤســسات التعليميــة والدينيــة ومــن خــالل وســائط اإلعــال 

  املالئمة؛  من الوسائلذلك

وينبغـي يف هـذا الـصدد    .  املهمـشة  لفئـات املعزولـة وا  فئـات   إتاحة املعلومـات لل     )ب(  

 مـن    ذلـك   واإلنترنـت وغـري    م الربامج اإلذاعية والتلفزيونية والصحف اإلقليميـة واحملليـة        استخدا
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 جمتمـع  يفتـؤثر   معينـة  يف القانون أو ظهـور قـضايا        إجراء تغيريات  يف أعقاب الوسائل، ال سيما    

 ؛، وذلك خالل مناسبات اجتماعية مستهدفةمعني

 يف ني واملــسؤولني القـضائي ني واملــوظفني العـام ني الــشرطة واملـدع يمـوظف  قيـام   )ج(  
 يــتم فيــه ســجن أشــخاص أو احتجــازهم بــإبالغ األشــخاص غــري املمــثلني حبقهــم يف  مرفــقأي 

   القانونية وغريها من الضمانات اإلجرائية؛املساعدةاحلصول على 

املــشتبه بارتكابــه جرميــة أو املتــهم ملعلومــات املتعلقــة حبقــوق الــشخص ا ميتقــد  )د(  
نائيــة واملعلومــات املتعلقــة بإتاحــة خــدمات املــساعدة  اجلعدالــة ال إجــراءات يف ســياق بارتكاــا
جون، علــى ســبيل املثــال، مــن يف مراكــز الــشرطة ومراكــز االحتجــاز واحملــاكم والــس  القانونيــة
وينبغـي تقـدمي   . ى ذات صلةخرأ ة رمسياستمارةأي ب تزويد املتهم ببيان رمسي حبقوقه أو   خالل  

ــراد هــذه املعلومــات بطريقــة تتوافــق مــع احتياجــات األمــيني و    ــات أف واألشــخاص ذوي األقلي
. ص فهمهــاواألطفــال؛ وينبغــي أن تقــدم هــذه املعلومــات بلغــة ميكــن هلــؤالء األشــخا    اإلعاقــة

  ويتعني تقدمي املعلومات إىل األطفال بطريقة تتالءم مع عمرهم ومستوى نضجهم؛

ــذين مل   إتاحــة  )ه(   ــة لألشــخاص ال بالــشكل املناســب   يعلمــوا ســبل انتــصاف فعال
ذه ــــ ل االنتـصاف ه ـــ وز أن تتـضمن سب    ـــ وجي. ةـــ دة القانوني ـــ املـساع   احلـصول علـى    يــقهم ف حب

ن االحتجـاز واسـتبعاد األدلـة       ـــ راح الـشخص املعـين م     ــة وإطالق س  حظر اختاذ خطوات إجرائي   
 راجعة القضائية والتعويض؛املو

ــوفري  )و(   ــين   تــ ــشخص املعــ ــن أن الــ ــق مــ ــائل للتحقــ ــصل وســ ــلحــ ــى  بالفعــ  علــ
  .الالزمة املعلومات

  
  ٣التوجيه 

 بارتكـــام جرميـــةحقـــوق أخـــرى لألشـــخاص احملتجـــزين أو املقبـــوض علـــيهم أو املـــشتبه   

  بارتكاامني املته أو

 : تدابري ترمي إىل حتقيق ما يليأن تتخذينبغي للدول   - ٤٣

القـبض عليـه    أي شـخص جـرى احتجـازه أو          بإعالمالقيام على وجه السرعة       )أ(  

حبقه يف التزام الصمت؛ وحبقه يف استشارة حمـام،       أو يتهم بارتكاا    ما  ة  مي جر هبارتكابأو يشتبه   

مـــؤهال لـــذلك، يف أي مرحلـــة مـــن مراحـــل الـــدعوى،   قانونيـــة إن كـــان مـــساعدةمقـــدم  أو

وخصوصا قبل استجوابه من جانب السلطات؛ وحبقه يف احلصول على املساعدة مـن مستـشار     

  أثناء اخلطوات اإلجرائية األخرى؛ قانونية مستقل أثناء استجوابه ومساعدةقانوين أو مقدم 

ي اسـتجواب   جراء الـشرطة أل   إيف حال عدم وجود أي ظروف قاهرة، حظر           )ب(  

للشخص املعين يف غياب حمام له، ما مل يوافـق هـذا الـشخص عـن علـم وطواعيـة علـى التنـازل                   
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وينبغــي .  متـت طوعـا  موافقـة هـذا الــشخص  أن عـن حـضور حماميـه، وإنــشاء آليـة للتحقـق مــن      

  يبدأ االستجواب حىت حضور مقدم املساعدة القانونية؛ أال

انب باسـتخدام لغـة يفهموـا حبقهـم يف          إعالم مجيع احملتجزين والسجناء األج      )ج(  

  طلب االتصال بسلطام القنصلية دون إبطاء؛

 قانونيــة علــى وجــه ساعدةام أو مقــدم مــ حملــكفالـة مقابلــة األشــخاص املعنــيني   )د(  

ــاهلم    ــب اعتقــ ــسرعة عقــ ــراءالــ ــري    وإجــ ــمان ســ ــة؛ وضــ ــرية تامــ ــة يف ســ ــذه املقابلــ ة أي  هــ

  إضافية؛ اتصاالت

الذين جرى احتجـازهم ألي سـبب مـن إخطـار أحـد            متكني مجيع األشخاص      )ه(  

 ومبكـان   حتجـازهم ، با علـى وجـه الـسرعة      ،أفراد أسـرهم أو أي شـخص مالئـم آخـر خيتارونـه            

؛ بيـد أنـه جيـوز للـسلطة املختـصة أن تؤجـل       حتجازهم وبأي تغيري مرتقب يف مكان ا     حتجازاال

 وإذا كـان مـن شـأن     يـنص علـى ذلـك       ما يف حالة الضرورة القصوى، إذا كان القانون        اإخطار

   مسار التحقيق اجلنائي؛إعاقةنقل املعلومات 

، وترمجـة    ذلـك   اقتـضت الـضرورة    إذاتوفري خدمات مترجم شـفوي مـستقل،          )و(  

  الوثائق حسب االقتضاء؛

  ؛ ذلك اقتضت الضرورةإذا،  قضائيتعيني حارس  )ز(  

ــساعدة ا     )ح(   ــدمي املـ ــصال مبقـ ــائل االتـ ــة وسـ ــشر  إتاحـ ــز الـ ــة يف مراكـ طة لقانونيـ

  االحتجاز؛ وأماكن

بارتكــام  أو املـشتبه  قبـوض علـيهم  األشـخاص احملتجـزين أو امل   إعـالم ضـمان    )ط(  

رص ؛ واحلـ ال لبس فيه   حبقوقهم وآثار تنازهلم عنها بأسلوب واضح        بارتكاا أو املتهمني    جرمية

  كال األمرين؛لعلى التأكد من فهم الشخص املعين 

ــة     )ي(   متاحــة لتقــدمي الــشكاوى مــن التعــذيب   ضــمان إعــالم األشــخاص بــأي آلي

  سوء املعاملة؛ أو

  .قضيته سلبا يفضمان أال تؤدي ممارسة الشخص املعين هلذه احلقوق إىل التأثري   )ك(  
 

  ٤التوجيه 

  حملاكمةا ما قبلاملساعدة القانونية يف مرحلة 

ضــمان حــصول األشــخاص احملتجــزين علــى املــساعدة القانونيــة علــى وجــه  مــن أجــل   - ٤٤

 :التدابري التالية أن تتخذرعة وفقا للقانون، ينبغي للدول الس



A/RES/67/187 ا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائيةمبادئ األمم املتحدة وتوجيها  
 

15/29 

ضمان أال تقوم الشرطة أو السلطات القضائية تعسفا بتقييـد حـق األشـخاص                )أ(  

احلصول علـى   يف  ا   أو املتهمني بارتكا   بارتكام جرمية  أو املشتبه    قبوض عليهم احملتجزين أو امل  

  ، وخصوصا يف مراكز الشرطة؛املساعدة القانونية أو تقييد حصوهلم عليها

إىل تيـسري الوصــول إىل مقــدمي املــساعدة القانونيـة املكلفــني بتقــدمي املــساعدة     )ب(  

ـــ   ا ــا م ــشرطة وغريهـ ــز الـ ــزين يف مراكـ ــخاص احملتجـ ــدمي   ألشـ ــرض تقـ ــاز بغـ ــاكن االحتجـ ن أمـ

 املساعدة؛ تلك

  ؛ضمان التمثيل القانوين يف مجيع اإلجراءات واجللسات السابقة للمحاكمة  )ج(  

زنزانــات احلجــز الــيت يف وإنفاذهــا زمنيــة للحــبس االحتيــاطي الدود احلــ رصــد  )د(  

أن يـوعز   ،علـى سـبيل املثـال   بوسائل منها، الشرطة أو غريها من مراكز االحتجاز،    تستخدمها

ــضائية بــ  إىل ــسلطات الق ــام فحــص أن ت ال ــة يف مراكــز    بانتظ ــاطي الراهن ــات احلــبس االحتي ملف

يف ية حاالت احلبس االحتياطي، وضمان التعامل مـع هـذه احلـاالت     للتأكد من قانون حتجازاال

 ذات  وتوافــق ظــروف احتجــاز أصــحاب هــذه احلــاالت مــع املعــايري القانونيــة الوقــت املناســب

  الدولية؛ الصلة، مبا يف ذلك املعايري

 االحتجـاز، مبعلومـات عـن حقـه الـذي       مكانإيداعهتزويد كل شخص، عند      )ه(  

 مـا قبـل  لقواعـد الـيت حتكـم أمـاكن االحتجـاز واملراحـل األوليـة إلجـراءات               يكفله له القانون وا   

األقليـات  أفراد   احتياجات األميني و   يناسبوينبغي أن تقدم هذه املعلومات بأسلوب       . حملاكمةا

إىل واألطفـــال، وأن تقــدم بلغـــة يفهمهــا الـــشخص الــذي حيتـــاج     واألشــخاص ذوي اإلعاقــة  

ألطفـال بأسـلوب يناسـب عمـرهم ومـستوى        إىل ا املعلومـات   وينبغي تقـدمي    . ملساعدة القانونية ا

ــضجهم ــع        . ن ــصورة واضــحة يف مجي ــصرية توضــع ب ــة بوســائل ب ــواد اإلعالمي ــم امل ــي دع وينبغ

  االحتجاز؛ مراكز

 األخـرى  يكةؤسـسات الـشر  املة ونيـ  نقابـات احملـامني أو الرابطـات القانو       دعوة  )و(  

 نظـام قـانوين شـامل    وجـود  ونيني من أجل دعم   قائمة بأمساء احملامني واملساعدين القان     إىل وضع 

ــيهم لمحتجــزين أو املل ــوض عل ــة أو    أو قب ــشتبه بارتكــام جرمي ــهمني بارتكــاب امل ــة،املت   جرمي

  وخصوصا يف مراكز الشرطة؛

كـل  لالوقـت والتـسهيالت والـدعم الـتقين واملـايل           إتاحة ما يكفـي مـن       ضمان    )ز(  

كافيــة، إلعــداد دفاعــه الاليــة املوســائل ال افتقــاره إىل بارتكــاب جرميــة، يف حالــة متــهمشــخص 

  .والتمكن من استشارة حماميه يف سرية تامة
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  ٥التوجيه 

  املساعدة القانونية خالل اإلجراءات القضائية

 تعاقـب عليهـا   بارتكـاب جرميـة ميكـن أن    متـهم ضمان حصول كـل شـخص      من أجل     - ٤٥

يـع إجـراءات احملكمـة، مبـا يف ذلـك      احملكمة بالسجن أو باإلعدام على املـساعدة القانونيـة يف مج        

  :يلي ما تدابري ترمي إىل أن تتخذ اإلجراءات املتصلة به، ينبغي للدول سائر االستئناف وأثناء

ــهم للــدعوى املرفوعــة ضــده والتبعــات      )أ(   ــد تترتــب  التأكــد مــن فهــم املت ــيت ق ال

  حملاكمة؛ا على

تقين واملـايل جلميـع      الوقت والتـسهيالت والـدعم الـ       إتاحة ما يكفي من   ضمان    )ب(  

، يف حالــة افتقــارهم للوســائل املاليــة الكافيــة، مــن أجــل   ةميــبارتكــاب جرتــهمني األشــخاص امل

  إعداد دفاعهم والتمكن من استشارة حمام يف سرية تامة؛

 حمـــام مـــن بواســـطةيف مجيـــع اإلجـــراءات القـــضائية التمثيـــل القـــانوين تـــوفري   )ج(  

املـساعدة  أخـرى معنيـة ب    اختيارهم، حسب االقتضاء، أو حمام خمـتص تكلفـه احملكمـة أو سـلطة               

 حمـل الوسـائل املاليـة لت  مـا يكفـي مـن    القانونية بدون مقابل إذا مل يكـن لـدى الـشخص املعـين            

   مصلحة العدالة ذلك؛اقتضتأو مىت /أتعاب احملاماة و

واملراحـل  . املراحـل احلرجـة لإلجـراءات     ضمان حضور حمامي املتهم يف مجيـع          )د(  

 مـشورة حمـام لـضمان حـق         يلزم أثناءها تـوافر   احلرجة هي مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية اليت        

ــدفاع عرقلــة إىل أثناءهــااملتــهم يف حماكمــة عادلــة، أو الــيت قــد يــؤدي غيــاب احملــامي      إعــداد ال

  تقدميه؛ أو

إىل  األخـرى    يكةؤسسات الـشر  املنية و  نقابات احملامني والرابطات القانو    دعوة  )ه(  

نظـام قـانوين شـامل       وجـود دعـم   مـن أجـل      احملـامني واملـساعدين القـانونيني        بأمسـاء  قائمة   وضع

؛ بارتكاــاأو املتــهمني املــشتبه بارتكــام جرميــة أو قبــوض علــيهم أو املاحملتجــزين لألشــخاص 

  كم يف أيام حمددة؛وميكن أن يشمل هذا الدعم، على سبيل املثال، احلضور يف احملا

متكني املساعدين القانونيني وطلبة القـانون، وفقـا للقـانون الـوطين، مـن تقـدمي           )و(  

ــة   ــهمني يف احملكمــ ــة لــــصاحل املتــ ــساعدة املالئمــ ــواع املــ ــراف  أنــ ــريطة أن خيــــضعوا إلشــ ، شــ

  مؤهلني؛ حمامني

قـد  و. ضمان فهم املشتبه م واملتهمني الذين ليس هلـم ممثـل قـانوين حلقـوقهم                )ز(  

هلـؤالء مـا هلـم       القضاة واملـدعون العـامون       يشرحيتطلب ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، أن         

  .لغة واضحة وبسيطةاستخدام ب حقوقمن 
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  ٦التوجيه 

  حملاكمةا ما بعداملساعدة القانونية يف مرحلة 

ــدول    - ٤٦ ــضمن ينبغــي لل ــى     أن ت ــهم عل ــال احملــرومني مــن حريت ــسجناء واألطف حــصول ال
 املـساعدة القانونيـة، تلتـزم الـدول بـضمان      يف احلاالت الـيت ال تتـوافر فيهـا        و. لقانونيةاملساعدة ا 

 .احتجاز هؤالء األشخاص يف السجون مبا يتفق مع القانون

 :من أجلتدابري  أن تتخذوحتقيقا هلذا الغرض، ينبغي للدول   - ٤٧

ــداعهم الــسجنتزويــد مجيــع األشــخاص، عنــد    )أ(   خــالل فتــرة احتجــازهم،   وإي
وحقــوقهم مبوجــب القــانون، مبــا يف ذلــك  مكــان الــسجن مبعلومــات عــن القواعــد الــيت حتكــم  

 بالــسرية؛ وعــن اط واملــشورة واملــساعدة القانونيــة يف جــو حمــ الــدعمحقهــم يف احلــصول علــى 
احتمــاالت مواصــلة اســتعراض الــدعوى املرفوعــة ضــدهم؛ وعــن حقــوقهم خــالل اإلجــراءات   

وينبغـي أن  . و االستئناف أو اإلفراج املبكر أو العفـو أو الرأفـة  التأديبية؛ وعن إجراءات التظلم أ    
واألشـخاص  األقليـات  أفـراد  تقدم هذه املعلومـات بأسـلوب يتناسـب مـع احتياجـات األمـيني و         

.  قانونيـة مـساعدة واألطفـال وباسـتخدام لغـة يفهمهـا الـشخص الـذي حيتـاج إىل              ذوي اإلعاقة 
فـــال بأســـلوب يتناســـب مـــع عمـــرهم ومـــستوى إىل األطاملوجهـــة وينبغـــي تقـــدمي املعلومـــات 

وينبغي دعم املواد اإلعالمية بوسائل بصرية توضع يف أمـاكن بـارزة يف األجـزاء الـيت               . نضجهم
  داخل مرافق السجن؛انتظام يتاح للسجناء الوصول إليها ب

ــتـــشجيع نقابـــات احملـــامني والرابطـــات القانو   )ب(   ة وجهـــات تقـــدمي املـــساعدة  نيـ
، حـسب االقتـضاء،   القـانونيني  نساعدياملـ  قـوائم بأمسـاء احملـامني و      لى وضـع  عالقانونية األخرى   

  ؛دون مقابللسجناء إىل الزيارة السجون من أجل تقدمي املشورة واملساعدة القانونية 

ــة أل     )ج(   ــى املــساعدة القانوني ــداع ضــمان حــصول الــسجناء عل ــات غــراض إي  طلب
نهم، مبـا يف ذلـك عنـدما يواجهـون          االستئناف وتقـدمي طلبـات تتعلـق مبعاملتـهم وظـروف سـج            

 ملـسجناء احملكـوم علـيه     با فيمـا يتعلـق   ما تأديبية خطرية، وتقـدمي التماسـات للعفـو، ال سـيما             
  باإلعدام، إىل جانب طلبات اإلفراج املشروط والتمثيل يف جلسات اإلفراج املشروط؛

ان ذلـك   كـ إعالم السجناء األجانـب بإمكانيـة التمـاس نقلـهم إىل بلـدهم، مـىت                  )د(  
  .املعنية لون جنسيته، رهنا مبوافقة الدولةعقوبتهم يف البلد الذي حيمفترة  ن، حبيث يقضومتاحا

  
  ٧التوجيه 

  تقدمي املساعدة القانونية إىل الضحايا

دون املـساس حبقـوق املتـهمني       وينبغي للبلدان اختاذ التدابري املالئمة، حسب االقتضاء،          - ٤٨
 : لضمان ما يليع التشريعات الوطنية ذات الصلةأو التعارض معها ومبا يتفق م
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ــدمي   )أ(   ــن   تق ــا يناســب م ــدعم     م ــسهيالت وال ــة والت ــساعدة والرعاي ــشورة وامل امل
ر اإليـــذاء ا العدالـــة اجلنائيـــة، علـــى حنـــو حيـــول دون تكـــرإجـــراءاتضحايا اجلـــرائم، طـــوال لـــ
  ؛)١٦(غري مباشرحدوث إيذاء  أو

ة القانونيــة املطلوبــة، وفقــا للمبــادئ املــساعدالــضحايا علــى األطفــال حــصول   )ب(  
  ؛)١٧(التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها

املــشورة القانونيــة بــشأن أي جانــب مــن جوانــب      علــى  الــضحايا حــصول  )ج(  
ــة أو    إجــراءاتاخنــراطهم يف  ــة رفــع دعــوى مدني ــة، مبــا يف ذلــك إمكاني ــة اجلنائي ــة  العدال املطالب

  بتعويض يف إجراءات قانونية منفصلة، أيهما اتفق مع التشريع الوطين ذي الصلة؛

ــة األخــرى       )د(   ــات االســتجابة األولي ــشرطة وجه ــام ال ــدم(قي  اخلــدمات يأي مق
ة حبقهـم يف احلـصول      بإخطار الضحايا علـى وجـه الـسرع       ) الطفلالصحية واالجتماعية ورعاية    

 واملساعدة واحلماية القانونية وكيفيـة احلـصول      الدعم على    وحقهم يف احلصول   على املعلومات 
  على هذه احلقوق؛

ــن        )ه(   ــا خــالل املراحــل املناســبة م ــضحايا وشــواغلهم والنظــر فيه عــرض آراء ال
ــراءات ــة  إجـ ــة اجلنائيـ ــأثر   العدالـ ــدما تتـ ــىت   عنـ ــصية أو مـ ــصاحلهم الشخـ ــضتمـ ــصلحة اقتـ  مـ

  ذلك؛ العدالة

الـضحايا واملنظمـات غـري    إىل خـدمات  تقـدمي   ة ب إمكانية قيـام الوكـاالت املعنيـ        )و(  

  لضحايا؛إىل ااحلكومية بتقدمي املساعدة القانونية 

الئمـة  املحالـة  اإل الوثيق وتشغيل نظـم وضع آليات وإجراءات لضمان التعاون       )ز(  

أي مقـدمي اخلـدمات الـصحية واالجتماعيـة         (بني مقدمي املساعدة القانونية واملهنيني اآلخرين       

عـن الـضحايا، إىل جانـب تقيـيم حالتـهم واحتياجـام            شـامل الكتـساب فهـم     ) فـل ورعاية الط 

  .القانونية والنفسية واالجتماعية والعاطفية والبدنية واملعرفية
  

  ٨التوجيه 

  لشهودإىل ااملساعدة القانونية تقدمي 

 :ينبغي للدول اختاذ تدابري مالئمة، حسب االقتضاء، لضمان ما يلي  - ٤٩

_______________ 

 ٣-١ و ٢-١ يف الفقرتني    على النحو املعرف   “غري املباشر اإليذاء  ” و   “اءاإليذتكرار  ”يفهم مصطلحا    )١٦(
مـساعدة  بـشأن  لـدول األعـضاء   ا إىل جلنـة جملـس أوروبـا الوزاريـة      الـيت وجهتـها    Rec(2006)8من تذييل التوصية    

 .اجلرائم ضحايا

 .، املرفق٢٠٠٥/٢٠قرار الس االقتصادي واالجتماعي  )١٧(
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ى ة املعنية بإعالم الشهود على وجه السرعة حبقهم يف احلـصول علـ         قيام السلط   )أ(  

   وحقهم يف احلصول على املساعدة واحلماية وكيفية احلصول على هذه احلقوق؛املعلومات

إىل تقــدمي املــشورة واملــساعدة وتــسهيالت الرعايــة والــدعم علــى حنــو مالئــم      )ب(  

  ؛ العدالة اجلنائيةإجراءاتلشهود على اجلرائم طوال ا

تلقي األطفال الشهود املـساعدة القانونيـة املطلوبـة، وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة                 )ج(  

  بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها؛

تــوفري ترمجــة شــفوية وحتريريــة دقيقــة لكــل مــا يــديل بــه الــشاهد مــن بيانــات      )د(  

  .لة اجلنائية العداإجراءاتشهادات يف مجيع مراحل  أو

 .لشهودإىل ااملساعدة القانونية  تقدميوينبغي للدول، حسب االقتضاء،   - ٥٠

لـشهود  إىل ااملـساعدة القانونيـة    تقـدمي وتشمل الظروف اليت قد يكون من املالئم فيهـا         - ٥١

 :احلاالت التالية، على سبيل املثال ال احلصر

   نفسه؛إدانةحيثما يكون الشاهد معرضا خلطر   )أ(  

   بسبب وضعه كشاهد؛احتهحيثما يكون مثة خطر على سالمة الشاهد ور  )ب(  

 أنــــه مــــن ذويعف ألســــباب منــــها حيثمــــا يكــــون الــــشاهد شــــديد الــــض   )ج(  

  .اصةاخل حتياجاتالا
  

  ٩التوجيه 

   حق املرأة يف احلصول على املساعدة القانونيةإنفاذ

ن حـق املـرأة يف احلـصول علـى         ذ تدابري قابلة للتطبيـق ومالئمـة لـضما        اختاينبغي للدول     - ٥٢

 :املساعدة القانونية، مبا يف ذلك ما يلي

يف مجيع الـسياسات     املراعي للجنسني طة لدمج املنظور    ياستحداث سياسة نش    )أ(  

والقوانني واإلجراءات والربامج واملمارسات املتعلقة باملـساعدة القانونيـة لـضمان املـساواة بـني                

  لقضاء على أساس متساو وعادل؛إىل اتوفري سبل الوصول اجلنسني و

ــةاختــاذ خطــوات    )ب(   ــل املــدعى    فعال ــات، مــىت أمكــن، لتمثي ــوفري حمامي ــضمان ت  ل

  عليهن واملتهمات والضحايا من اإلناث؛

تقــدمي املــساعدة واملــشورة القانونيــة وخــدمات الــدعم يف احملــاكم يف مجيــع          )ج(  

 العدالـة وحتاشـي     نيـة جلـوئهن إىل    إمكااإلجراءات القانونية لضحايا العنف مـن اإلنـاث لـضمان           
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 مـن اخلـدمات الـيت قـد تـشمل ترمجـة الوثـائق                ذلـك  غـري تقـدمي   ، و غري املباشـر  تعرضهن لإليذاء   

  .ته الضرورةالقانونية مىت طلب ذلك أو اقتض
  

  ١٠التوجيه 

  التدابري اخلاصة لصاحل األطفال

 مكانيـة جلـوئهم إىل  إينبغي للـدول ضـمان اختـاذ تـدابري خاصـة لـصاحل األطفـال لتعزيـز              - ٥٣
ثار سلبية أخـرى نتيجـة الخنـراطهم        آل تعرضهمالعدالة بصورة فعالة واحليلولة دون وصمهم أو        

 :يف نظام العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك ما يلي

ضمان حـق الطفـل يف االسـتعانة مبحـام يكلـف بتمثيـل الطفـل يف اإلجـراءات                 )أ(  
لطفـــل ووالديـــه أو األطـــراف حل بـــني احيثمـــا يوجـــد، أو حيتمـــل وجـــود، تـــضارب يف املـــصا 

  األخرى؛ املعنية

ــال احملتجــزين أو امل    )ب(   ــيهم متكــني األطف ــوض عل ــشتبهقب ــة  أو امل   بارتكــام جرمي
ــديهم أو    أو ــورا، وحظــر إجــراء أي  أوصــيائهماملتــهمني بارتكــاب جرميــة مــن االتــصال بوال  ف

ــة ا     ــساعدة القانوني ــدم امل ــه أو مق ــاب حمامي ــل يف غي ــف اســتجواب للطف ــهملكل ــه  ب  وأحــد والدي
  الفضلى؛الطفل  خيدم مصاحل ا إن وجد، مبوصيه، أو

ــت يف     )ج(   ــل يف أن يبـ ــق الطفـ ــمان حـ ــضيتهضـ ــه أو  قـ ــضور والديـ ــيه  يف حـ وصـ
  ، ما مل يعترب ذلك يف غري مصلحة الطفل الفضلى؛الشرعي

ــمان متكـــن الطفـــل مـــن التـــشاور حبر      )د(   ــة ويف ســـرية تامـــة مـــع والديـــه     ضـ يـ
   ممثليه القانونيني؛أوصيائه أو أو/و

ــة بأســلوب يتناســب مــع عمــر الطفــل       )ه(   تقــدمي معلومــات عــن احلقــوق القانوني
ــلوب مـــراع لل    ــتخدام لغـــة ميكـــن للطفـــل أن يفهمهـــا وبأسـ جنـــسني ومـــستوى نـــضجه وباسـ

أو مقــدمي صــيائه وينبغــي أن ميثــل تقــدمي املعلومــات لوالــدي الطفــل أو أو. الثقافيــةللجوانــب و
  إبالغ الطفل ذه املعلومات، وليس بديال عنه؛ جانب افيا إىل الرعاية له إجراء إض

 نظــام العدالــة اجلنائيــة الرمســي، حــسب االقتــضاء، إىل اإلحالــةجتنــب تــشجيع   )و(  
جـراءات  وضمان متتع األطفال باحلق يف احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة يف مجيـع مراحـل اإل         

  ؛ذا النهجاليت يؤخذ فيها 

ام تــدابري وجــزاءات بديلــة عــن احلرمــان مــن احلريــة، حــسب  تــشجيع اســتخد  )ز(  
ــة حبيــث يــصبح       ــى املــساعدة القانوني ــاحلق يف احلــصول عل ــع األطفــال ب االقتــضاء، وضــمان متت

  احلرمان من احلرية إجراء يلجأ إليه كمالذ أخري وألقصر مدة زمنية مالئمة؛



A/RES/67/187 ا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائيةمبادئ األمم املتحدة وتوجيها  
 

21/29 

جــو مــوات  وضــع تــدابري لــضمان ســري اإلجــراءات القــضائية واإلداريــة يف         )ح(  

 أو مـن خـالل ممثـل أو جهـة مالئمـة      ةوبأسلوب يـسمح لألطفـال بـالتعبري عـن أنفـسهم مباشـر           

وقـد تقتــضي مراعـاة عمــر الطفـل ومــستوى    . يتفـق مــع القواعـد اإلجرائيــة للقـانون الــوطين    مبـا 

  . اإلجراءات واملمارسات القضائية واإلداريةعلىنضجه إجراء تعديالت أيضا 

يف إجراءات قـضائية    ، أو الذي كان منخرطا،      ية الطفل املنخرط  وينبغي محاية خصوص    - ٥٤

ومحايـة بياناتــه الشخــصية يف مجيــع املراحــل، وينبغــي   أو غـري قــضائية أو غريهــا مــن التــدخالت 

ويعين ذلك بوجـه عـام أنـه ال جيـوز إتاحـة أي معلومـات                . ضمان هذه احلماية مبوجب القانون    

عـالم، مبـا مـن شـأنه أن يكـشف عـن             إلائط ا أو بيانات شخصية أو نشرها، وخـصوصا يف وسـ         

، ويــشمل ذلــك نــشر صــور الطفــل واألوصــاف  ة أو غــري مباشــرة مباشــربــصورةهويــة الطفــل 

 . الصوتية واملرئيةهالتفصيلية له أو ألسرته، وأمساء أو عناوين أفراد أسرته، وتسجيالت
  

  ١١التوجيه 
 الصعيد الوطيننظام املساعدة القانونية على 

، الـصعيد الـوطين  قانونيـة علـى   للمـساعدة ال تطبيـق نظـام فعـال    على  لتشجيع  امن أجل     - ٥٥

 :التدابري التالية، حسب االقتضاء أن تتخذ دولينبغي لل

 إجـراءات ضمان وتشجيع تقـدمي املـساعدة القانونيـة الفعالـة يف مجيـع مراحـل                  )أ(  

بارتكـام  ني أو املـشتبه   أو املـسجون قبوض عليهمالعدالة اجلنائية إىل األشخاص احملتجزين أو امل     

    أو املتهمني بارتكاب جرمية وضحايا هذه اجلرمية؛جرمية

ألشـــخاص الـــذين جـــرى القـــبض علـــيهم     إىل اتقـــدمي املـــساعدة القانونيـــة     )ب(  

احتجازهم بصورة غري قانونية أو الذين أصدرت احملكمـة حبقهـم حكمـا ائيـا نتيجـة خطـأ                    أو

مبــا يف ذلــك تعويــضهم ماليــا ،  ضــررهماكمتــهم وجــرب حقهــم يف إعــادة حمإنفــاذقــضائي، بغيــة 

  ؛تكرار ما حدثتأهيلهم وإعطاؤهم ضمانات بعدم و

آخرين مثـل العـاملني يف جمـال       اختصاصيني   و أجهزة العدالة تعزيز التنسيق بني      )ج(  

، دون ةالـصحة واخلـدمات االجتماعيــة ودعـم الــضحايا لتعظـيم فعاليـة نظــام املـساعدة القانونيــ      

  ق املتهمني؛املساس حبقو

إرســاء شــراكات مــع نقابــات احملــامني أو الرابطــات القانونيــة لــضمان تقــدمي      )د(  

  ؛اجلنائية العدالة إجراءاتاملساعدة القانونية يف مجيع مراحل 

 مـن تقـدمي هـذه األشـكال مـن املـساعدة القانونيـة               القانونيني نساعدياملمتكني    )ه(  

املقبـوض علـيهم   األشـخاص احملتجـزين أو    إىلالوطنيـة  اليت جييزهـا القـانون الـوطين أو املمارسـة        
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 وخصوصا يف مراكز الـشرطة أو غريهـا      أو املتهمني بارتكاب جرمية     جرمية ماملشتبه بارتكا  أو

  من مراكز االحتجاز؛

  .تقدمي املساعدة القانونية املالئمة بغرض منع وقوع اجلرائمعلى تشجيع ال  )و(  

 :تدابري دف إىل ما يلي أن تتخذوينبغي للدول أيضا   - ٥٦

ــشجيع نقابــات احملــامني و    )أ(   ــات القانونيــ الت ــم تقــدمي املــساعدة    ةرابط  علــى دع
مبا يتماشـى   ،  )التطوعية(القانونية عن طريق توفري طائفة من اخلدمات، تشمل اخلدمات اانية           

   املهين وواجبهم األخالقي؛توجههم مع

مثـل  (طق احملرومـة اقتـصاديا واجتماعيـا    حتديد حوافز للمحامني للعمل يف املنـا     )ب(  
  ؛)، وبدالت السفر واملعيشةالت الدراسيةاإلعفاءات الضريبية، وبرامج الزما

لتقـدمي  انتظـام   بد  أحنـاء البلـ   يف  محـامني   لل جـوالت تشجيع احملامني على تنظيم       )ج( 
  .املساعدة القانونية ملن حيتاجوا

الـصعيد الـوطين،    قة باملساعدة القانونية على      عند تصميم خططها املتعل    ،وينبغي للدول   - ٥٧
أن تضع يف اعتبارها احتياجـات فئـات حمـددة، مـن بينـها، علـى سـبيل املثـال ال احلـصر، كبـار                         

فـريوس  ب املـصابون وعقليـة    بـأمراض صابون  وامل ةذوو اإلعاق واألشخاص  األقليات  أفراد  السن و 
 شعوب املخــدرات والــوة ومتعــاطنقــص املناعــة البــشرية وغــريه مــن األمــراض املعديــة الــشديد  

شردون داخــل  واملـ ئـون  األجانـب والالج ون اللجـوء واملواطنـ  و اجلنـسية وطـالب  و وعـدمي ةاألصـلي 
 .١٠  و٩توجيهني ، وذلك وفقا للبلدام

 )١٨(قانونيـة مالئمـة لألطفـال     مساعدة  وينبغي للدول اختاذ التدابري املالئمة إلنشاء نظم          - ٥٨
ــوازن    ة ، آخــذومراعيــة الحتياجــام ــار تطــور قــدرات األطفــال واحلاجــة إىل إقامــة ت يف االعتب

ر عـن أنفـسهم يف اإلجـراءات القـضائية، مبـا      ـــ ي التعبيــى وحقهم فـن مصاحلهم الفضل  ــمالئم بي 
 :يف ذلك ما يلي

ــاإنـــشاء آليـــات خمصـــصة،    )أ(   ــن، لـــدعم حيثمـ ــدمي  أمكـ ــة تقـ املـــساعدة القانونيـ
ــج املــ   إىل ااملتخصــصة  ــم دم ــال ودع ــة     ألطف ــات عام ــال يف آلي ــة لألطف ــة املالئم ساعدة القانوني

  متخصصة؛ غريو

_______________ 

 تقــدمي مــساعدة قانونيــة لألطفــال يف اإلجــراءات اجلنائيــة  “قانونيــة املالئمــة للطفــلباملــساعدة ال”يقــصد  )١٨(
ــة   ــة واإلداري ــسهل  واملدني ــة ي ــددة التخصــصات فعال ــا  متع ــة احلــصول عليه ــارهم مالئم ــيب ألعم ــن  وتل ــة م  طائف

لألطفال حمـامون  ويتوىل تقدمي املساعدة القانونية املالئمة     . ألطفال والشباب لاالحتياجات القانونية واالجتماعية    
األطفال واملراهقني، وقادرون على التواصل بفعاليـة   منو   على قانون الطفل و    متدربونامني  احملغري  أشخاص من   و

 .همعامع األطفال ومع من ير
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ــاد  )ب(   ــي صــراحة       اعتم ــة تراع ــساعدة القانوني ــوائح للم ــشريعات وسياســات ول ت
اإلمنائيـة اخلاصـة، مبـا يف ذلـك احلـق يف احلـصول علـى املـساعدة          مواحتياجـا  األطفـال حقـوق  

 وتقدميه؛ واحلق يف التعبري عـن      مإلعداد لدفاعه القانونية وغريها من أوجه املساعدة املالئمة يف ا       
؛ وتطبيــق اإلجــراءات املعتــادة لتحديــد    متــسهمأنفــسهم يف مجيــع اإلجــراءات القــضائية الــيت     

النظـر يف  مصاحلهم الفضلى؛ واحلفاظ على خصوصيتهم ومحاية بيانـام الشخـصية؛ واحلـق يف             
  ؛ إىل القضاءاإلحالة إمكانية جتنيبهم

ــة املالئمــة   وضــع معــايري حت  )ج(    اتومــدون لألطفــالكــم خدمــة املــساعدة القانوني
وينبغي، مـىت اقتـضت الـضرورة، أن خيـضع مقـدمو املـساعدة القانونيـة الـذين                 . سلوك مهنية هلا  

ــهم    ــون مــع األطفــال أو مــن أجل ــهم للعمــل    ليعمل ــيم منتظمــة للتأكــد مــن مالءمت ــات تقي عملي
  األطفال؛ مع

فينبغـي تـدريب    . دريب على املساعدة القانونية   للتقياسية   برامج   تنفيذتشجيع    )د(  
مقدمي املساعدة القانونية الذين ميثلون األطفال على حقوق الطفـل ومـا يتـصل ـا مـن قـضايا             

ــارف    ــوا ملمــني باملع ــي أن يكون ــدريبا     وينبغ ــوا ت ــي أن يتلق ــا ينبغ ــشأن، كم ــة يف هــذا ال الالزم
ألطفــال مبــا يتناســب مــع مــستوى مــستمرا ومتعمقــا، وأن يكونــوا قــادرين علــى التواصــل مــع ا

وينبغي أن يتلقى مجيع مقدمي املـساعدة القانونيـة الـذين يعملـون مـع األطفـال تـدريبا                 . فهمهم
أساســيا جيمــع بــني ختصــصات خمتلفــة علــى حقــوق واحتياجــات األطفــال مــن الفئــات العمريــة 

ــدريبا علــ      ــوا ت ــصاحلهم؛ وأن يتلق ــتم تطويعهــا ل ــيت ي ــى اإلجــراءات ال ــب املختلفــة وعل ى اجلوان
النفسية لتطور الطفل وغريها من اجلوانب، مع إيـالء اهتمـام خـاص للفتيـات واألطفـال الـذين                   

صـلية، وعلـى التـدابري املتاحـة لتعزيـز الـدفاع عـن           األ فئات مـن الـشعوب    ينتمون إىل أقليات أو     
  لقانون؛ملخالفني لاألطفال ا

 نظـم اإلحالـة املالئمـة       وثيق وتطبيق التعاون ال إرساء آليات وإجراءات لضمان       )ه(  
 الكتـساب فهـم شـامل عـن األطفـال،           االختـصاصيني بني مقـدمي املـساعدة القانونيـة وخمتلـف          

  .وتقييم حالتهم واحتياجام القانونية والنفسية واالجتماعية والعاطفية والبدنية واملعرفية

ــة ينــاط      - ٥٩ ــة أو ســلطة للمــساعدة القانوني ــا تقــدمي وينبغــي للــدول النظــر يف إنــشاء هيئ
خدمات املساعدة القانونية وإدارا وتنسيقها ومراقبتها، وذلك لـضمان التنفيـذ الفعـال خلطـط               

 :وينبغي هلذه اهليئة. الصعيد الوطيناملساعدة القانونية على 

ــون م  )أ(   ــررأن تكـ ــضروري،   ةتحـ ــري الـ ــضائي غـ ــسياسي أو القـ ــدخل الـ ــن التـ  مـ

أال ختـضع يف أدائهـا   والصلة باملساعدة القانونية،  القرارات ذات اختاذ عن احلكومة يف   ةستقلمو

لوظائفهــا إىل التوجيــه أو الــتحكم أو التهديــد املــايل مــن جانــب أي شــخص أو ســلطة، بغــض  

 النظر عن هيكلها اإلداري؛
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 الـصالحيات الالزمـة لتقـدمي املـساعدة القانونيـة، ومنـها علـى               أن يكون لديها    )ب(  

 املوظفني؛ وحتديـد خـدمات املـساعدة القانونيـة لألفـراد؛         سبيل املثال ال احلصر، صالحية تعيني     

ووضع معايري ملقدمي املـساعدة القانونيـة واعتمـادهم، مبـا يف ذلـك حتديـد متطلبـات التـدريب؛           

واإلشراف على مقدمي املساعدة القانونية وإنشاء هيئات مستقلة للنظر يف الـشكاوى املرفوعـة     

  ؛ وصالحية وضع ميزانيتها اخلاصة؛الوطين الصعيدى ضدهم؛ وتقييم االحتياجات القانونية عل

 استراتيجية طويلة األجـل، بالتـشاور مـع األطـراف املعنيـة الرئيـسية يف          تعدأن    )ج(  

ــتدامة       ــور واســ ــا يف تطــ ــسترشد ــ ــدين، يــ ــع املــ ــات اتمــ ــع منظمــ ــضائي ومــ ــاع القــ القطــ

  القانونية؛ املساعدة

  .لةتقدم تقارير دورية إىل السلطة املسؤوأن   )د(  
  

  ١٢التوجيه 

 الوطينمتويل نظام املساعدة القانونية 

ــشمل املزايــا املاليــة            - ٦٠ ــرارا بــأن مزايــا خــدمات املــساعدة القانونيــة ت ــي للــدول، إق ينبغ

 مالئمـة وحمـددة     ختـصيص اعتمـادات    العدالة اجلنائيـة،     إجراءاتوالوفورات يف التكاليف طوال     

وسـائل  عدة القانونية مبا يالئم احتياجاـا، وذلـك ب  يف امليزانية، حسب االقتضاء، خلدمات املسا     

 . منها ختصيص آليات للتمويل املستدام ألغراض نظام املساعدة القانونية الوطين

 :تدابري ترمي إىل أن تتخذوحتقيقا هلذه الغاية، ميكن للدول   - ٦١

 إنشاء صندوق للمساعدة القانونية من أجل متويل خطـط املـساعدة القانونيـة،        )أ(  

يف ذلك اخلطط اخلاصة مبحامي املساعدة القضائية، لدعم تقدمي نقابات احملـامني والرابطـات         مبا

ــم مراكــز التــدريب واخلــدمات القانونيــة يف اجلامعــات؛         ــة للمــساعدة القانونيــة؛ ودع القانوني

ــة وغريهــا مــن املنظمــات، مبــا يف ذلــك منظمــات املــساعدين       ــة املنظمــات غــري احلكومي ورعاي

، يف تقــدمي خــدمات املــساعدة القانونيــة يف مجيــع أرجــاء البلــد، وال ســيما يف القــرى  القــانونيني

  واملناطق احملرومة اقتصاديا واجتماعيا؛

  :حتديد آليات ضريبية لتوجيه األموال للمساعدة القانونية، مثل  )ب(  

ختصيص نسبة من ميزانية الدولـة اخلاصـة بالعدالـة اجلنائيـة خلـدمات املـساعدة          ‘١’  

  املساعدة القانونية الفعالة؛ تقدمينونية مبا يتناسب مع احتياجات القا

 عمليـات احلجـز  استخدام األموال املستعادة من األنشطة اإلجرامية من خالل     ‘٢’  

  أو فرض غرامات لتغطية تكاليف املساعدة القانونية للضحايا؛
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طق احملرومـة  حتديد وتطبيـق حـوافز للمحـامني للعمـل يف املنـاطق الريفيـة واملنـا             )ج(  
على سـبيل املثـال مـنحهم إعفـاءات أو ختفيـضات ضـريبية، أو ختفيـضات              (اقتصاديا واجتماعيا   

  ؛)على سداد القروض الدراسية

ــني     )د(   ــوال ب ــع األم ــاء الاضــمان توزي ــا   ووكــاالت دع ــة توزيع ــساعدة القانوني امل
  .ومتناسبا عادال

٦٢ -   الكاملــة مــن اخلــدمات املقــرر  موعــةوينبغــي أن تغطــي ميزانيــة املــساعدة القانونيــة ا 
  بارتكـام جرميــة  أو الــسجناء أو املـشتبه قبـوض علـيهم  ألشـخاص احملتجــزين أو امل إىل اتقـدميها  

وينبغي تكريس متويل خاص مالئـم لتغطيـة نفقـات         . لضحاياإىل ا  جرمية و   بارتكاب املتهمني أو
 مجـع األدلــة والنفقــات  الـدفاع مــن قبيــل نفقـات نــسخ امللفــات والوثـائق ذات الــصلة ونفقــات   

 واملرشــدين االجتمــاعيني ونفقــات  التحليــل اجلنــائيخــرباء املتــصلة بالــشهود اخلــرباء ونفقــات  
 .يف الوقت املناسب النفقاتهذه  تسديدوينبغي . السفر

  
  ١٣التوجيه 

  املوارد البشرية

ة وظفي نظـام املـساعد  ملـ ينبغي للدول، حسب االقتضاء، وضع أحكام مالئمة وحمـددة          - ٦٣
 .دد مبا يتناسب مع احتياجااالقانونية على نطاق البلد على حنو مالئم وحم

 الــذين يعملــون لــصاحل نظــام املــساعدة االختــصاصينيضــمان حــصول  للــدولوينبغــي   - ٦٤
 .القانونية الوطين على املؤهالت والتدريب الالزمني لتقدمي خدمام

، جيـوز أيـضا أن تـشمل جهـات تقـدمي      وإذا كان هناك نقص يف عدد احملـامني املـؤهلني          - ٦٥
ــة غــري احملــامني    ويف الوقــت ذاتــه، ينبغــي  . املــساعدين القــانونيني وأخــدمات املــساعدة القانوني

 .للدول تعزيز منو املهن القانونية وتذليل العقبات املالية اليت تواجه التثقيف القانوين

 بطـرق منـها    على نطاق واسع،      املهن القانونية  فرص ممارسة وينبغي للدول أيضا تعزيز       - ٦٦
 احملرومـــة اقتـــصاديا مـــن لفئـــاتســـتفادة النـــساء واألقليـــات واا لـــضمان ةاختـــاذ تـــدابري إجيابيـــ

 .الفرص هذه
  

  ١٤التوجيه 

  املساعدون القانونيون

وحسب االقتضاء، االعتراف بالدور الذي يؤديـه        الوطنيةلقوانينها  ينبغي للدول، وفقا      - ٦٧

 اخلــدمات يف تقــدمي املــساعدة القانونيــة  جهــات مماثلــة معنيــة بتقــدمي و املــساعدون القــانونيون أ

 .حيثما يكون الوصول إىل حمامني حمدودا
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والرابطـات  أجهـزة العدالـة     وهلذا الغرض، ينبغي للدول، بالتـشاور مـع اتمـع املـدين و              - ٦٨

 :تدابري ترمي إىل أن تتخذاملهنية، 

، حـسب االقتـضاء،     ني القـانوني  عديناملـسا  لتقـدمي خـدمات      وطنيةإعداد خطة     )أ(  

عمليـــات فحـــص إجـــراء تقـــوم علـــى منـــاهج تدريبيـــة ونظـــم اعتمـــاد موحـــدة، مبـــا يف ذلـــك  

  مالئمة؛ وتدقيق

ضــمان وضــع معــايري جلــودة خــدمات املــساعدين القــانونيني وحــصوهلم علــى    )ب(  

  التدريب املالئم وعملهم حتت إشراف حمامني مؤهلني؛

 الــيت يقــدمها والتقيــيم لــضمان جــودة اخلــدمات  ضــمان تــوفر آليــات للرصــد   )ج(  

  ن؛ون القانونيواملساعد

أجهــزة ســلوك، بالتــشاور مــع اتمــع املــدين و قواعــد تــشجيع إعــداد مدونــة    )د(  

  نظام العدالة اجلنائية؛إطار ، تكون ملزمة جلميع املساعدين القانونيني العاملني يف العدالة

يت ميكــن للمــساعدين القــانونيني تقــدميها  حتديــد أنــواع اخلــدمات القانونيــة الــ   )ه(  

، مـا مل يكـن ذلــك   دون غريهـم احملــامني ن يقتـصر تقـدميها علـى    وأنـواع اخلـدمات الـيت يــتعني أ   

  يف نطاق اختصاص احملاكم أو نقابات احملامني؛مندرجا التحديد 

وصول املساعدين القانونيني املعتمدين املكلفني بتقدمي املـساعدة       تيسريضمان    )و(  

 حملاكمـة ا قبـل مرافـق االحتجـاز أو مراكـز االحتجـاز           وأانونية إىل مراكز الشرطة والسجون      الق

  ؛وغري ذلك من املرافق

السماح للمساعدين القانونيني املعتمدين من احملاكم واحلاصلني علـى تـدريب         )ز(  

تـهمني  واللوائح الوطنية، باملشاركة يف اإلجـراءات القـضائية وإخطـار امل   للقوانني مناسب، وفقا   

 . للقيام بذلكونعندما ال يتوفر حمام
  

  ١٥التوجيه 

  رقابة عليهمتنظيم مقدمي املساعدة القانونية وال

الــشفافية واملــساءلة، الــذي يــضمن ، ووفقــا للتــشريع الــوطين القــائم ١٢ التزامــا باملبــدأ  - ٦٩

 : مبا يلي بالتعاون مع الرابطات املهنية القيامينبغي للدول

  ايري العتماد مقدمي املساعدة القانونية؛ضمان وضع مع  )أ( 

الــسلوك املهنيــة قواعــد ضــمان خــضوع مقــدمي املــساعدة القانونيــة ملــدونات    )ب(  

  ءات مالئمة على أي خمالفات ترتكب؛ااملعمول ا، مع تطبيق جز
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ــة بطلــب أي       )ج(   وضــع قواعــد لــضمان عــدم الــسماح ملقــدمي املــساعدة القانوني

  ملساعدة القانونية، إال إذا أجيز هلم ذلك؛مبالغ من املستفيدين من ا

ضــمان تــويل جهــات حمايــدة اســتعراض الــشكاوى التأديبيــة املرفوعــة ضــد          )د(  

  مقدمي املساعدة القانونية؛

 مالئمـة ملقـدمي املـساعدة القانونيـة بغيـة منـع الفـساد علـى              رقابةوضع آليات     )ه(  

  .وجه التحديد
  

  ١٦التوجيه 

  اجلامعاتمع وكوميني دمات القانونية غري احل شراكات مع مقدمي اخلقامةإ

غـري   شـراكات مـع مقـدمي اخلـدمات القانونيـة          إقامـة ،  حسب االقتـضاء  ينبغي للدول،     - ٧٠

 . اآلخرونات املنظمات غري احلكومية ومقدمو اخلدممبن فيهم، احلكوميني

ــدين و         - ٧١ ــع امل ــع اتم ــشاور م ــدول، بالت ــي لل ــة، ينبغ ــذه الغاي ــا هل ــزةوحتقيق ــة أجه  العدال

 :تدابري ترمي إىل ما يلي أن تتخذوالرابطات املهنية، 

ــة بــدور    )أ(   ــة الفاعلــة غــري  اجلهــاتاإلقــرار يف نظمهــا القانوني يف تقــدمي احلكومي

  خدمات املساعدة القانونية لتلبية احتياجات السكان؛

وضع معايري جودة خلدمات املساعدة القانونية ودعـم تـصميم بـرامج تدريبيـة                )ب(  

  ؛احلكومينيوحدة ملقدمي اخلدمات القانونية غري م

إنــشاء آليــات رصــد وتقيــيم لــضمان جــودة خــدمات املــساعدة القانونيــة،           )ج(  

  اليت تقدم بدون مقابل؛ اخلدماتسيما  وال

ــة لتوســيع نطــاق        )د(   ــع مقــدمي خــدمات املــساعدة القانوني ــشرالعمــل مــع مجي  ن

أثرها وتيسري الوصول إليها يف مجيع أرجـاء البلـد    وحتسني نوعيتهاخدمات املساعدة القانونية و  

احملرومـة اقتـصاديا واجتماعيـا      واملنـاطق   ويف مجيع اتمعات احمللية، وال سيما يف املناطق الريفية          

   األقليات؛وبني

 املــساعدة القانونيــة باعتمــاد ــج شــامل، علــى ســبيل اتتنويـع مقــدمي خــدم   )ه(  

 لتقـدمي خـدمات املـساعدة القانونيـة يعمـل ـا حمـامون         عن طريق تـشجيع إنـشاء مراكـز    ،املثال

ومــساعدون قــانونيون، وعــن طريــق إبــرام اتفاقــات مــع اجلمعيــات القانونيــة ونقابــات احملــامني  

 وغريهــا مــن ومراكــز التــدريب واخلــدمات القانونيــة يف اجلامعــات واملنظمــات غــري احلكوميــة  

  . من أجل تقدمي خدمات املساعدة القانونيةاملنظمات
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 :تدابري ترمي إىل ما يلي أن تتخذوينبغي للدول، حسب االقتضاء،   - ٧٢

تشجيع ودعم إنشاء مراكـز التـدريب واخلـدمات القانونيـة يف أقـسام القـانون                  )أ(  
 العامــة بــني املــصلحة وقــانون عملــيداخــل اجلامعــات لتعزيــز بــرامج التــدريب علــى القــانون ال  

  يف ذلك يف املناهج املعتمدة يف اجلامعات؛موع الطالب، مبا جمأعضاء هيئة التدريس و

، حتـت إشـراف مالئـم ووفقـا للقـانون           علـى املـشاركة    تشجيع طالب القانون    )ب(  
ــوطين أو ــنظم       ال ــة أو غريهــا مــن ال ــدريب واخلــدمات القانوني ــة، يف مراكــز الت املمارســة الوطني

 وتـوفري   ميي أو تطورهم املهين   جهم األكاد ا منه يف إطار اتمعية املعنية بتقدمي املساعدة القانونية      
  ؛احلوافز للقيام بذلك

وضع قواعد للممارسة الطالبية، إذا مل تكن موجودة بالفعـل، تتـيح للطـالب                )ج(  
ممارسة القانون يف احملـاكم حتـت إشـراف حمـامني مـؤهلني أو أعـضاء هيئـة تـدريس، شـريطة أن           

 املــسؤولة عــن تنظــيم ممارســة توضـع هــذه القواعــد بالتــشاور مــع احملــاكم املختــصة أو األجهــزة 
  القانون أمام احملاكم وموافقتها عليها؛ 

ــدريب يف احملــاكم حتــت إشــراف        )د(   ــانون بالت ــسمح لطــالب الق وضــع قواعــد ت
ــؤهلني، وذلـــك يف   ــامني مـ ــضائيةحمـ ــات القـ ــيت تقتـــضي الواليـ ــربامج الـ ــامهم لـ ــة يف إمتـ  تدريبيـ

  .القانوين اال
  

  ١٧التوجيه 

  البحوث والبيانات

ينبغــي للــدول ضــمان وضــع آليــات لتتبــع املــساعدة القانونيــة ورصــدها وتقييمهــا،           - ٧٣
 .حتسني عملية تقدمي املساعدة القانونيةإىل والسعي حثيثا 

 :تدابري ترمي إىل أن تتخذللدول  ميكنوحتقيقا هلذا الغرض،   - ٧٤

 صنفةإجــراء حبــوث منتظمــة ومجــع بيانــات عــن متلقــي املــساعدة القانونيــة مــ    )أ(  
ــع   نس حــسب اجلــ  ــصادي والتوزي ــائج  والعمــر والوضــع االجتمــاعي واالقت ــشر نت اجلغــرايف، ون

  البحوث؛ هذه

  تبادل املمارسات اجليدة يف سياق تقدمي املساعدة القانونية؛  )ب(  

ــاءة وفعا    )ج(   ــة بكفـ ــساعدة القانونيـ ــدمي املـ ــد تقـ ــة   رصـ ــايري الدوليـ ــا للمعـ ــة وفقـ ليـ
  اإلنسان؛ حلقوق

ــدريب ملقــد   )د(   ــة تقــدمي ت  ثقافــات يكــون جامعــا بــني عــدة  مي املــساعدة القانوني
  ألعمار؛ا ناسبا ملختلف ومللجنسني يا الثقافية ومراعمالئما من الناحيةو
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، ال سـيما علـى      أجهـزة العدالـة   حتسني االتصال والتنسيق والتعـاون بـني مجيـع            )ه(  
مي  علــــى حلــــول لتحــــسني تقــــد   احملليــــة واالتفــــاق  املــــشاكلاملــــستوى احمللــــي، لتحديــــد   

  .القانونية املساعدة
  

  ١٨التوجيه 

  املساعدة التقنية

يت تـستجيب  ينبغي أن تتوىل منظمات حكومية دولية مالئمة تقدمي املـساعدة التقنيـة الـ         - ٧٥

 األمـم املتحـدة    ، علـى سـبيل املثـال      ،الحتياجات واألولويات اليت حتددها الدول الطالبـة، منـها        ل

، وكـذلك الـدول املـشاركة يف إطـار           املختصة ري احلكومية واجلهات املاحنة الثنائية واملنظمات غ    

التعاون الثنائي واملتعدد األطـراف، بغيـة بنـاء القـدرات واملؤسـسات الوطنيـة وتعزيزهـا لتطـوير                   

  .وتنفيذ نظم املساعدة القانونية وإجراء إصالحات يف نظام العدالة اجلنائية، حسب االقتضاء

 


