
إعالن بوينس ايرس حول تنفيذ مبادئ األمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة 
 الجنائية

 
 ٦١٠٢ نوفمرب/تشرين الثاين 51إىل  51 - األرجنتني ، بوينس ايريس

 
 

يف  ، وقد اجتمعناالقانونية في نظم العدالة الجنائيةالمؤتمر الدولي الثاني حول سبل الحصول على المساعدة حنن، املشاركون يف 
، ملناقشة االسرتاتيجيات الفعالة لتحسني سبل الوصول إىل ٦١٠٢ نوفمرب/تشرين الثاين 51إىل  51باألرجنتني، من  بوينس ايريس

 نمم العدالة انجنايية ممبادئ مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونية يفالعدالة، متاشيًا مع 
وملناقشة وسايل تعزيز املساعدة القانونية، مبا يف ذلك من  ،581/٢٦ اليت اعتمدهتا انجمعية العامة يف قرارها وتوجيهات األمم املتحدة(

واملمارسات خالل وضع شبكات وطنية وإقليمية ودولية متخصصة ملقدمي خدمات املساعدة القانونية، وكذلك لتبادل املعلومات 
تعزيز املساعدة  (CCPCJ) "للدورة اخلامسة والعشرين للجنة منع انجرمية والعدالة انجنايية ٦/٦٢ القرار واخلربات، كما طلب يف انجيدة

  " . القانونية بوسايل منها إنشاء شبكة ملقدِّمي املساعدة القانونية
 

 022ما يزيد عن  )املؤمتر (املساعدة القانونية يف نمم العدالة انجناييةوقد شارك يف املؤمتر الدويل الثاين حول سبل احلصول على 
يف جمال املساعدة القانونية، مبا يف ذلك ممثلون عن وزارات العدل،  من ضمنهم صانعوا سياسات وممارسون دولة، 12مشاركًا من 

ممثلني عن اجملتمع املدين وخرباء  قانونية، مساعدين قانونيني،القضاء، نقابات احملامني، واملنممات الدولية، إضافًة إىل حماميي املساعدة ال
، وتطرق إىل مناقشة  ٦١٠٢املؤمتر على التقدم احملرز منذ املؤمتر الدويل األول املنعقد يف جوهانسربج جبنوب إفريقيا عام  وارتكز آخرين.

يف ما خيص توفري سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نمم واملمارسات انجيدة واحللول العملية والقابلة لإلجناز  التحديات املشرتكة
مم العدالة انجنايية، وأخذ املؤمتر كذلك مبخرجات وتوصيات الدراسة العاملية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وانجرمية وبرنامج األ

 املتحدة اإلمنايي حول املساعدة القانونية.
 

املؤمتر بطلب نشره على حنو واسع ضمن شبكات  اختتاموالت اليت استمرت ثالثة أيام، وقد أعتمد عند وهذا اإلعالن هو نتيجٌة للمدا
 لألمم املتحدة، التابع حقوق اإلنسان وجملس املساعدة القانونية، وإرساله إىل مجيع انجهات املعنية، مبا يف ذلك احلكومات الوطنية

 ،0202اإلقليمية، ومت توزيعه خالل املناقشات املتعلقة بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  واللجان ونجنة منع انجرمية والعدالة انجنايية
 .٠/٦١ املعتمدة من انجمعية العامة مبوجب قرارها

 
 ومراعاهتا ،بكفاءة وعملها انجنايية العدالة نمم يف اإلنصاف لكفالة أساسي عنصر القانونية املساعدة توفري واننا نعيد التأكيد أن

 أنَّه و عادلة، حماكمة يف احلق بينها من أخرى حبقوق للتمتُّع أساساً  يشكِّل وأنَّه ،القانون سيادة إىل واستنادها اإلنسانية لالعتبارات



ومت إعادة التأكيد عليه يف إعالن الدوحة املعتمد خالل  مبادئ وتوجيهات األمم املتحدةكما ورد يف   ،ينبغي أن تضمن الدولة ذلك
 .٦١٠٢املنعقد مبارس/آذار  الثالث عشر ملنع انجرمية والعدالة انجناييةاملؤمتر 

 
 ليلوحنن مقتنعون بأن توفري املساعدة القانونية يف أقرب مرحلة ممكنة بالغ يف األمهية لتحسني أداء نمم العدالة انجنايية عرب العامل وتق

إعالن الدوحة ألمهية توفري وتأمني سبل احلصول على  بإقرارحنن نرحب  ويف هذا السياق،. والسجن لالحتجازاملفرط  االستخدام
السجون  باكتماظوضرورة حتسني سبل احلصول عليها ملعانجة التحديات املرتبطة  فعالة يف كل املسايل وبشىت اشكاهلا، مساعدة قانونية

قة اخلتامية للدورة االستثنايية للجمعية العامة املشرتك للدول األعضاء يف الوثي بااللتزاموكما نرحب  .قبل احملاكمة االحتجازوتقليل 
بضمان احلصول يف الوقت املناسب على املساعدة القانونية واحلق يف حماكمة  ٦١٠٢املعنية مبشكلة املخدرات العاملية املنعقدة يف ابريل 

 عادلة.

حتقيقا للتنمية  لسلمية الشاملة للجميعيدعو إىل "تشجيع وجود اجملتمعات ا والذي ٦١٠١من خطة عام  ٠٢واننا نشري إىل اهلدف 
املستدامة، وتوفري إمكانية اللجوء إىل القضاء أمام انجميع، والقيام على مجيع املستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة". 

و إىل "تعزيز سيادة ، واليت تدع٠.٠٢باإلضافة إىل ذلك، نعرتف بأن احلصول على املساعدة القانونية عنصر أساسي لتحقيق الغاية  
إقصاء أي  بعدم التعهدإىل  ونشري باخلصوص ".القانون على الصعيدين الوطين والدويل وضمان تكافؤ فرص وصول انجميع إىل العدالة

 .طرف بغرض توجيه انجهود الرامية إىل توفري املساعدة القانونية

توفريها يف أقرب وقت ممكن، تكون الفئات املهمشة واملستضعفة مبا يف ذلك  سبل احلصول على مساعدة قانونية فعالة، انعداموعند 
التعسفي واملفرط وغري  االحتجازعند تعاملها مع نمام العدالة، عرضًة بشكٍل كبري إىل خماطر  اخلاصة، االحتياجات ذات والفئات

حتت  االعرتافو   سية أو الالإنسانية أو املهينةاملعاملة أو العقوبة القا ظروفالقانوين قبل احملاكمة، باإلضافة إىل التعذيب وغريه من 
اآلثار السلبية على الصحة واملعيشة وانتهاكات أخرى. ويكون لعدد كبرٍي من  و االجتماعيةوالوصمات  و اإلدانة غري املشروعة اإلكراه

هلا،  االستجابةمعاودهتا إذا مل تتم قضايية يف مسايل أو قضايا مدنية أو إدارية قد تساهم يف تفشي انجرمية و  احتياجاتتلك الفئات 
  .فتكون بذلك يف حاجٍة إىل احلصول على مساعدة قانونية

اليت تستدعي تدخال مبكراً  وحنن نقّر بالتحديات اليت تطرحها الصراعات القايمة واألوضاع بعد انتهايها واملتأثرة هبا واحلاالت اهلشة
عرتف بأن الوصول إىل العدالة، مبا يف ذلك احلصول على مساعدة قانونية، قد مينع للتمكني من احلصول على املساعدة القانونية، ون

جدية بقصد توفري املساعدة القانونية عرب مبادرات تضمن  . ويف هذا السياق، نؤكد ضرورة بذل جهوداالستقرارالعودة إىل النزاع وعدم 
 .على املدى الطويل سريعة وابتكارية، تتبعها يف املستقبل إصالحات مستدامة استجابة

وإقليمية ودولية خالل هذا املؤمتر املنعقد بأمريكا الالتينية، نسرتشد بالتجربة اإلقليمية لرابطة  وبينما نشرع يف وضع شبكات وطنية
 (OAS) والتعاون الذي قامت بتطويره مع منممة الدول األمريكية(AIDEF) مكاتب حماميي املساعدة القانونية يف الدول األمريكية 

 .واستقالليتهم يف الدول األمريكية و العامل هبدف تعزيز دور حماميي املساعدة القانونية



 وفقاً لتوصيات المشاركين في هذا المؤتمر :

 -Iمن  ٠٢لتحقيق األهداف والتطلعات الواردة يف هذا اإلعالن ويف اهلدف   وااللتزامإىل إبراز اإلرادة السياسية  ندعو كافة الدول
، و إىل التنفيذ التام ألحكام مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا و األحكام الواردة يف الصكوك اإلقليمية والدولية ذات ٦١٠١م خطة عا

وذوي  بشكل خاص بتعزيز سبل احلصول على املساعدة القانونية للشعوب والفئات املهمشة واملستضعفة االهتمامالصلة، مع 
و الريفية واليت تعاين من نقص يف اخلدمات. ويف هذا السياق، ندعو مجيع الدول إىل  النايية اخلاصة وسكان املناطق االحتياجات
نمم جديدة لتقدميها؛ ومنح  هبدف إنشاء قوانني جديدة يف جمال املساعدة القانونية اعتماد، تعديل أو االقتضاءعند  مراجعة، او

املتناسب والعادل للتمويل بني النيابة العامة  التوزيعاألولوية للتمويل املخصص واملستدام لتقدمي املساعدة القانونية هبدف حتقيق 
دريب واخلربة املساعدة القانونية؛ وضمان استقاللية مقدمي خدمات املساعدة القانونية وتوفرهم على الكفاءات الالزمة والت ووكاالت

وتضع املصلحة الفضلى للمستفيد  لتقدمي خدمات قانونية جيدة ترتكز على فهم راسخ لقواعد السلوك املهين والواجبات األخالقية
وندعو كذلك الدول لتسهيل الدعم وتبادل املعلومات واملمارسات الفضلى بني مقدمي خدمات املساعدة القانونية  . اعتبارفوق كل 

من  ٠.٠٢بأفضل شكل ممكن، الشبكات القايمة للتواصل واملعلومات، وتبادل اخلربات لوضع مؤشرات وطنية للغاية ، استخداممع 
 .٦١٠١خطة عام 

 -IIإىل القيام بتطوير وتوفري مساعدة  ،ندعو كافة الجهات المقدمة لخدمات المساعدة القضائية، الحكومية و غير الحكومية
العمالء ومستقلة وشاملة نجميع األشخاص بدون متييز، وإىل تعزيز انجودة عرب التدريب  الحتياجاتراعية وفعالة وم قانونية عالية انجودة

الفئات املتأثرة واليت تعاين شكل متفاوت من التمييز على أساس العرق، اللون، الدين، األصل،  استفادةوتبادل املعلومات لضمان 
 اخلاصة السيما األطفال، االحتياجاتين رفيع انجودة يقدم خربة متخصصة لذوي توفري متثيل قانو  انجنس، أو أي وضع أخر، وإىل

لتفعيل ذلك، حنث مقدمي خدمات املساعدة  والالجئني والنازحني. وضحايا العنف انجنسي وانجنساين واألشخاص ذوي اإلعاقة،
تمع املدين لتسهيل احلصول على اخلدمات القانونية على تطوير شراكات مع بعضهم البعض ومع الوكاالت احلكومية ومنضمات اجمل

األخرى ذات الصلة. عالوًة على ذلك، نشجع مقدمي خدمات املساعدة القانونية على دعم بعضهم البعض من خالل تبادل 
ات واملمارسات الفضلى واملعلومات القانونية وأوجه الدعم ذات الصلة، والتواصل مع بعضهم البعض يف إطار شبك التجارب واخلربات

 وجهوية ودولية لتيسري هذا التعاون. وطنية

 -IIIمبا يف ذلك اهليئات الدولية واإلقليمية والشبكات ومنممات اجملتمع املدين وانجهات املاحنة الدولية و ندعو المجتمع الدولي ،
 ،٦١٠١من خطة عام  ٠.٠٢الغاية انجهات الثنايية ومنمومة األمم املتحدة إىل مواصلة تنفيذ مبادئ وتوجيهات األمم املتحدة و 

تقدمي املساعدة الفنية كاملساعدة التشريعية والدعم املايل، مع منح األولوية لتمويل املساعدة القانونية يف إطار خطط  وذلك من خالل
القانونية قد  أن متويل أجزاء أخرى من نمام العدالة مقابل ختصيص متويل ضعيف للمساعدة نالحظ وإننا التنمية وإصالح العدالة.

بني مقدمي املساعدة  وندعو كذلك اجملتمع الدويل إىل تسهيل تقدمي الدعم وتبادل املعلومات واملمارسات احلسنة. خيلق فرصًا متباينة
 ٠.٠٢مؤشرات وطنية للغاية  لوضع، بأفضل شكل ممكن، الشبكات القايمة للتواصل واملعلومات وتبادل اخلربات استخدامالقانونية و 

 .٦١٠١طة عام من خ



 نقاط العمل

يف تعزيز  واالستمرار (ILAN) الشبكة الدولية للمساعدة القانونية إلنشاءمن انجهود املبذولة خالل املؤمتر  االستفادة ( أ
واملنممات احلكومية وغري احلكومية والقطاع اخلاص إىل توفري  الشبكات الوطنية واإلقليمية. ويف هذا السياق، ندعو املاحنني

الشبكة الدولية  عمل لدعم إنشاء جمموعةاملوارد والدعم الالزم إلنشاء وإدارة وتنميم تلك الشبكات. ولتحقيق ذلك، نضع 
 .للمساعدة القانونية

واملؤمترات  0258يف عام  العدالة انجناييةدعم عقد مؤمتر دويل ثالث حول سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نمم  ( ب
الوطنية واإلقليمية للتمكني من مناقشة التقدم احملرز والتحديات املطروحة وتبادل املمارسات احلسنة بني احلكومات ومقدمي 

 .املساعدة القانونية ومنممات اجملتمع املدين واملنممات اجملتمعية واألوسط األكادميية وانجهات املعنية
 

صرة ودعم انجهات احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة لتطوير املنهجيات ومجع اإلحصاييات واملعلومات املتعلقة بتقدمي منا ( ت
املساعدة القانونية يف املسايل انجنايية، مبا يف ذلك إضافة اسئلة جديدة إىل االستبيانات واليات الرصد املتوفرة و إجناز 

    .٠.٠٢ لقياس التقدم احملرز يف حتقيق الغاية  تقييمات متكررة على املستوى الوطين
 

املناصرة إىل جانب الدول وانجهات احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة ودعم جهودها يف توفري سبل احلصول املبكر على  ( ث
ني التواصل الفعال من االحتجاز التعسفي و املفرط و غري القانوين قبل احملاكمة، مبا يف ذلك حتس املساعدة القانونية للتقليل

من جهة  و املرافق األخرى اليت تنفذ فيها العقوبات السالبة للحرية االعتقالادارات السجون ومراكز  بني مراكز الشرطة و
وشبكات مقدمي املساعدة القانونية من جهة أخرى، وجعل توفري املساعدة القانونية عنصرًا أساسيًا يف السياسات 

 .  االحتجازرة السجون و مراكز واملمارسات املتعلقة بإدا
 

 املرتبطة باملساعدة القانونية، مبا يف ذلك يف املسايل اإلدارية واملدنية، االحتياجاتمراجعة وتطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات لتلبية  ( ج
أو أي وضع  وانجنس واألصل الدين و واللون وذلك للفئات املتأثرة واليت تعاين بشكل متفاوت من التمييز على أساس العرق

اخلاصة، مبا يف ذلك األطفال  االحتياجاتوذوي  واالقتصادي االجتماعيأخر، والفئات احملرومة واملهمشة على املستوى 
وضحايا العنف انجنسي وانجنساين والالجئني والنازحني، عماًل بالتعهدات الواردة يف خطة عام  واألشخاص ذوي اإلعاقة

 تلك الفئات من الوصول التام إىل للعدالة على حنو متساو. دف متكنيوذلك هب ، لتجنب إقصاء طرف ما،٦١٠١
 

 


