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  قرار اتخذته الجمعية العامة

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

  

مبـــادئ األمـــم المتحـــدة وتوجيهاتهـــا بشـــأن ســـبل الحصـــول علـــى   - ٦٧/١٨٧
  المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية

  
 ،إن الجمعية العامة  

 ملبادئ الرئيسية للمساواةا يكرسالذي  )1(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانإىل  تشيرإذ   

، إىل حمايــدة وعلنيــة أمــام حمكمــة مســتقلة عادلــةاحلــق يف حماكمــة و أمــام القــانون وافــرتاض الــرباءة 
مــــن  وغريهــــا جنــــائيجبــــرم جانــــب مجيــــع الضــــمانات الضــــرورية للــــدفاع عــــن أي شــــخص مــــتهم 

  ،مربر له ال دون تأخري احملاكمةيف احلق و  الدنياالضمانات 

وخصوصـــا  ،)2(العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والسياســـيةىل إ أيضـــا تشـــيروإذ   
 هحضـور يف أن حيـاكم  فعـل إجرامـيمـتهم بارتكـاب كـل لق حيـ هنـعلـى أيت تنص ال منه ١٤املادة 

 حســبما تقتضــيه، حمــام يعــني لــه أو تــارهخيحــام مب باالســتعانة أو وأن يــدافع عــن نفســه بشخصــه
منشــــــأة  حمايــــــدةحمكمــــــة خمتصــــــة مســــــتقلة  يــــــة أمــــــاميف حماكمــــــة عادلــــــة وعلنمصــــــلحة العدالــــــة، 

  ،القانون حبكم

 الــيت وافــق عليهــا )3(القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء اعتبارهــافــي  تضــعوإذ   
 ١٩٥٧متوز/يوليــه  ٣١) املــؤرخ ٢٤ - جــيم (د ٦٦٣ هقــرار  يف الـس االقتصــادي واالجتمــاعي

يســـمح والـــيت  ١٩٧٧أيار/مـــايو  ١٣ملـــؤرخ ) ا٦٢ - (د ٢٠٧٦مبوجـــب قـــراره  الـــس مـــددهاو 
ألغـــراض تتعلـــق  مستشـــاره القـــانوين أن يتلقـــى زيـــارات مـــنبـــللســـجني الـــذي مل حيـــاكم  مبقتضـــاها

  ،بالدفاع عنه
_______________ 

  ).٣ -ألف (د  ٢١٧ القرار )1(

  .، املرفق)٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠ نظر القرارا )2(

ــــة  ، الــــد األول (اجلــــزء األول)،جمموعــــة صــــكوك دوليــــة حقــــوق اإلنســــان: )3( (منشــــورات األمــــم صــــكوك عاملي
  .٣٤)، الفرع ياء، الرقم A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)املتحدة، رقم املبيع 
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 جمموعــة املبــادئ املتعلقــة حبمايــة مجيــع األشــخاص الــذين أيضــا اعتبارهــافــي  تضــعوإذ   

 منهــا علــى أن ١١نص املبــدأ الــيت يــ )4(الســجن أو يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز

بالطريقـة حيصـل علـى مسـاعدة حمـام  أن أو يدافع عـن نفسـه أن احلق يف لشخص احملتجزليكون 

  ،القانون اليت حيددها

وخصوصـــا  ،)5(املبـــادئ األساســـية بشـــأن دور احملـــامني كـــذلك اعتبارهـــاضـــع فـــي وإذ ت  

امون احلــق يف أن يعــني يكـون لألشــخاص الـذين لــيس هلــم حمـ يــنص علــى أن منهــا الـذي ٦املبـدأ 

جمديـة جمانـا ملـن مسـاعدة قانونيـة  لتقـدمي تتناسبان مـع طبيعـة اجلرميـةهلم حمامون ذوو خربة وكفاءة 

  ذلك، ةالعدال ةلحمصقتضي فيها يف مجيع احلاالت اليت ت ليس هلم موارد كافية لدفع تكاليفها،

التحالفـــــــات أوجـــــــه التـــــــآزر واالســـــــتجابات:  بشـــــــأن عـــــــالن بـــــــانكوكىل إإ تشـــــــيروإذ   

طلـب فيهـا إىل منـه الـيت  ١٨وخباصة الفقرة  ،)6(اجلرمية والعدالة اجلنائية االسرتاتيجية يف جمال منع

إىل العدالـة وأن  اللجـوءسـبل  لتعزيـز، وفقا لقوانينهـا الداخليـة، خطوات الدول األعضاء أن تتخذ

حقــوقهم يف  إعمــالمــن  القانونيــة ملــن هــم يف حاجــة إليهــا وأن متكــنهم املســاعدةتنظــر يف تــوفري 

  نظام العدالة اجلنائية،

إعـالن سـلفادور بشـأن االسـرتاتيجيات الشـاملة ملواجهـة التحـديات إىل  أيضا تشيروإذ   

منـه الـيت  ٥٢وخباصة الفقـرة  ،)7(العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري

 حيثمـا، احتجاز األشخاص قبـل حمـاكمتهم د مناحلالدول األعضاء إىل أوصي فيها بأن تسعى 

  ،القانوين إىل آليات العدالة والدفاع اللجوءيكون ذلك مناسبا، وأن تعزز سبل 

 ٢٦املـــؤرخ  ٢٠٠٧/٢٤قـــرار الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي إىل  كـــذلك  تشـــيروإذ   

ة القانونية يف املساعدسبل احلصول على  التعاون الدويل على حتسنيب املتعلق ٢٠٠٧متوز/ يوليه 

  ،خصوصا يف أفريقياو  نظم العدالة اجلنائية،

_______________ 

  .، املرفق٤٣/١٧٣ القرار )4(

ـــامـــؤمتر األمـــم املتحـــدة  )5( ـــا،  منالث أيلول/ســـبتمرب  ٧ -آب/أغســـطس  ٢٧ملنـــع اجلرميـــة ومعاملـــة اـــرمني، هافان
- األول، الباب باء الفصل)، A.91.IV.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  األمانة العامة أعدته: تقرير ١٩٩٠

  ، املرفق.٣ 

  .، املرفق٦٠/١٧٧ القرار )6(

  .، املرفق٦٥/٢٣٠ القرار )7(
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يف نظــــم اإلنصــــاف لكفالــــة املســــاعدة القانونيــــة عنصــــر أساســــي تــــوفري بــــأن  وإذ تســــلم  

 واستنادها إىل سيادة القـانون وأنـهاإلنسانية مراعاا لالعتبارات و العدالة اجلنائية وعملها بكفاءة 

 امســبق اشــرطباعتبــاره  ،عادلــة بينهــا احلــق يف حماكمــةمــن  ،لتمتــع حبقــوق أخــرىا لأساســيشــكل 

 اجلمهـورثقـة ة و اجلنائيـ العدالـةيف إجـراءات ضمانة مهمة تكفل اإلنصاف و  ملمارسة هذه احلقوق

  ،ا

احلصــــول علــــى  ســــبل بـــأن مبــــادئ األمــــم املتحــــدة وتوجيهاـــا بشــــأن وإذ تســــلم أيضــــا  

 ،قــة ــذا القــرار ميكــن أن تطبقهــا الــدول األعضــاءاملســاعدة القانونيــة يف نظــم العدالــة اجلنائيــة املرف

 الظــــــروف االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية يف العــــــاملو الـــــنظم القانونيـــــة  اخــــــتالف آخـــــذة يف االعتبـــــار

  ،كبري بشكل

احلكـومي الــدويل املفتــوح فريــق اخلــرباء  العمــل الـذي قــام بـه مــع التقــدير تالحـظ  - ١  

، يف اجلنائيــة ســاعدة القانونيــة يف نظــم العدالــةاملعــين بتعزيــز ســبل احلصــول علــى املالعضــوية بــاب 

، مـن أجـل ٢٠١١تشـرين الثـاين/نوفمرب  ١٨إىل  ١٦يف فيينـا يف الفـرتة مـن  الذي عقداجتماعه 

احلصـــــول علـــــى املســـــاعدة القانونيـــــة يف نظـــــم ســـــبل مبـــــادئ وتوجيهـــــات بشـــــأن وضـــــع جمموعـــــة 

  اجلنائية؛  ةالعدال

احلصــول علــى املســاعدة  ســبل ا بشــأنمبــادئ األمــم املتحــدة وتوجيهاــ تعتمــد  - ٢  

الدول األعضـاء  إلرشاداجلنائية املرفقة ذا القرار، باعتبارها إطارا مفيدا  القانونية يف نظم العدالة

ملسـاعدة القانونيـة يف جمـال العدالـة اجلنائيـة، تـوفري ااملبادئ اليت ينبغي أن يقوم عليهـا نظـام  بشأن

 وفقــاالعناصــر الــواردة يف املرفــق  وأنــه ســيتم تطبيــق مجيــعر مضــمون هــذا القــرا آخــذة يف االعتبــار

 لتشريعات الوطنية؛ل

 مســاعدة قانونيـــة بتقــدمي تتخــذ التــدابري الكفيلــةالــدول األعضــاء إىل أن  تــدعو  - ٣  

مع تشريعاا الوطنية، وفقا لروح املبادئ والتوجيهات، مع  يتفق، مبا فعالة وأن تعزز تلك التدابري

ملســاعدة وكفالــة تقــدمي االعــامل  العدالــة اجلنائيــة يف خمتلــف البلــدان واملنــاطق يف مراعــاة تنــوع نظــم

  ظروف البلدان واملناطق؛عموما و توازن نظام العدالة اجلنائية مبا يتفق مع القانونية 

املســاعدة  تقــدميالــدول األعضــاء علــى أن تنظــر، حســب االقتضــاء، يف  تشــجع  - ٤  

 ؛هان منتوفر أقصى قدر ممك وأنالقانونية 

أن تســتعني يف اجلهــود الــيت تبــذهلا والتــدابري الــدول األعضــاء علــى  أيضــا تشــجع  - ٥  
ــــة يف نظــــم  لتعزيــــز ســــبلعلــــى الصــــعيد الــــوطين الــــيت تتخــــذها  احلصــــول علــــى املســــاعدة القانوني

 ؛ة الوطنيباملبادئ والتوجيهات، حسب االقتضاء ووفقا للقوانني اجلنائية  العدالة
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ألمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يواصــل، رهنــا إىل مكتــب ا تطلــب  - ٦  
اخلــــدمات االستشــــارية واملســــاعدة التقنيــــة إىل الــــدول  خــــارج امليزانيــــة، تقــــدمي بتــــوافر مــــوارد مــــن

 اإلصــالحيةذلــك العدالــة  يف ، مبــاالعدالــة اجلنائيــة ، يف جمــال إصــالحبنــاء علــى طلبهــا ،األعضــاء
 ؛القانونية تقدمي املساعدةل متكاملة طوبدائل السجن ووضع خط

، يعمــلأن إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  تطلــب أيضــا  - ٧  
نطـاق واسـع، بوسـائل  املبادئ والتوجيهـات علـىتاحة إعلى رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية، 

  التدريبية؛ ات الالزمة مثل الكتيبات واألدلةاألدو  استحداثمنها 

ـــدع  - ٨   إىل تـــوفري مـــوارد مـــن خـــارج األخـــرى اجلهـــات املاحنـــة و الـــدول األعضـــاء  وت
 ؛املتحدة واإلجراءات املعمول ا يف األمملقواعد ل، وفقا املبينة أعاله ألغراضلامليزانية 

إىل األمني العام أن يقدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف دورـا  تطلب  - ٩  
 ا عن تنفيذ هذا القرار.الثالثة والعشرين تقرير 

  ٦٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٢٠

  
 المرفق

الحصـول علــى المسـاعدة القانونيـة فـي نظــم سـبل بشـأن  وتوجيهاتهــا مبـادئ األمـم المتحـدة

  الجنائية  العدالة

 مقدمة  - ألف

إلنصــاف امتثــل املســاعدة القانونيــة عنصــرا أساســيا يف أي نظــام للعدالــة اجلنائيــة يتســم ب  - ١

ويقوم على سيادة القانون. وتشكل املساعدة القانونية أساسا للتمتع حبقوق  كفاءةواإلنسانية وال

مـن اإلعـالن  ١١مـن املـادة  ١أخرى من بينها احلق يف حماكمـة عادلـة، كمـا هـو حمـدد يف الفقـرة 

طا مســبقا ملمارســة هــذه احلقــوق، وضــمانة مهمــة تكفــل حتقيــق ، وشــر )1(العــاملي حلقــوق اإلنســان

 العدالة اجلنائية. إجراءاتساسي وترسيخ ثقة اجلمهور العام يف اإلنصاف األمبدأ 

من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق  ١٤(د) من املادة  ٣وفضال عن ذلك، تنص الفقرة   - ٢

حماكمتـه حضـوريا ومتكينـه ”جمموعـة حقـوق مـن بينهـا حـق كـل فـرد يف  علـى )2(والسياسـيةدنيـة امل

مــن الـــدفاع عـــن نفســـه بنفســـه أو بواســـطة مـــدافع خيتـــاره لـــذلك؛ وإعالمـــه حبقـــه يف أن يكـــون لـــه 

مــدافع إن مل يكــن لــه مــدافع، وتزويــده، عنــدما تقتضــي مصــلحة العدالــة ذلــك، مبــدافع يعــني لــه 

 .“ن ال يستطيع مكافأته على أتعابهحكما وجمانا إن كا
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قانونية، باعتباره جـزءا مـن نظـام عدالـة جنائيـة ال ساعدةتطبيق نظام فعال للممن شأن و   - ٣

الشـــرطة ومراكـــز االحتجـــاز، إىل جانـــب  مراكـــزمـــدة احتجـــاز املشـــتبه ـــم يف  أن يقلـــصفعـــال، 

 احملــاكم القضــايا يفوتــراكم الســجون  اكتظــاظخفــض عــدد نــزالء الســجون واإلدانــات اخلاطئــة و 

لـذلك النظـام أيضـا أن حيمـي حقـوق ومعـاودة اإليـذاء. وميكـن  واحلد من معاودة ارتكاب اجلـرائم

املســـاعدة اســـتخدام . وميكـــن العدالـــة اجلنائيـــة الضـــحايا والشـــهود وأن يصـــوا يف إطـــار إجـــراءات

  القانونية للمسامهة يف منع وقوع اجلرائم عن طريق زيادة الوعي بالقانون.

 إىل اإلجــراءات القضــائية اإلحالــةجتنــب وتــؤدي املســاعدة القانونيــة دورا مهمــا يف تيســري   - ٤

علــى تشــجيع ال؛ و التــدابري غــري االحتجازيــةاتمعيــة، مبــا يف ذلــك تــدابري واســتخدام اجلــزاءات وال

والسجن  يف نظم العدالة اجلنائية؛ واحلد من اللجوء إىل االحتجاز ات احملليةاتمعزيادة مشاركة 

 .بكفاءة ستخدام موارد الدولةابال داع؛ وترشيد سياسات العدالة اجلنائية؛ وكفالة 

فتقـر إىل املـوارد والقـدرات الالزمـة لتقـدمي ال تـزال تالعديد مـن البلـدان مما يؤسف له أن و   - ٥

 والشهود. والضحاياسجناء للو بارتكاب جرائم املساعدة القانونية للمشتبه م واملتهمني 

احلصـول علـى املسـاعدة القانونيـة سـبل بشـأن وتوجيهاـا  وـدف مبـادئ األمـم املتحـدة  - ٦

زويد ، إىل تعرتف اامل السليمةيف نظم العدالة اجلنائية، املستمدة من املعايري الدولية واملمارسات 

إرشـــادات بشـــأن املبـــادئ األساســـية الـــيت ينبغـــي أن يرتكـــز عليهـــا أي نظـــام للمســـاعدة بلـــدول ا

العناصــــر احملــــددة الالزمــــة لتطبيــــق نظــــام وطــــين فعــــال  بيــــانلقانونيــــة يف ســــياق العدالــــة اجلنائيــــة و ا

قانونيــة، بغيــة تعزيــز احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة عمــال بقــرار الــس الومســتدام للمســاعدة 

ـــه  ٢٦املـــؤرخ  ٢٠٠٧/٢٤االقتصـــادي واالجتمـــاعي  التعـــاون الـــدويل ”املعنـــون  ٢٠٠٧متوز/يولي

خصوصــــا يف و ، نائيــــةاجل العدالــــةالقانونيــــة يف نظــــم  ســــاعدةحتســــني ســــبل احلصــــول علــــى املعلــــى 

 .“أفريقيا

ـــ املتعلـــقي و شـــيا مـــع إعـــالن ليلونغـــاومت  - ٧ املســـاعدة القانونيـــة يف نظـــام العدالـــة  اللجوء إىلب

 اتاملبــــادئ والتوجيهــــهــــذه اجلنائيـــة يف أفريقيــــا وخطــــة عمــــل ليلونغــــوي لتنفيـــذ اإلعــــالن، تعتمــــد 

 وما واسعا للمساعدة القانونية.مفه

ــــــادئ والتوجيهــــــات، يشــــــمل مصــــــطلح   - ٨ املشــــــورة  “املســــــاعدة القانونيــــــة”وألغــــــراض املب

أو املســجونني أو املشــتبه  املقبــوض علــيهمواملســاعدة والتمثيــل القــانوين لألشــخاص احملتجــزين أو 

هـذه تقـدم و اجلنائيـة، العدالـة  إجـراءات، وللضـحايا والشـهود يف بارتكـاب جـرائماملتهمـني  م أو

 اقتضــــتعلــــى مــــن ال ميلكــــون وســــائل ماليــــة كافيــــة أو مــــىت  اليفتكــــفــــرض أي دون املســــاعدة 

مفـاهيم  أن تتضـمن “املسـاعدة القانونيـة” يقصـد مـنمصلحة العدالة ذلك. وفضـال عـن ذلـك، 

ــــى املعلومــــات القانونيــــة وغــــري مــــن اخلــــدمات الــــيت تقــــدم  ذلــــك التثقيــــف القــــانوين واحلصــــول عل

 .التصاحليةالعدالة  إجراءاتو  لتسوية املنازعاتخاص من خالل آليات بديلة لألش
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يقـــدم  الفـــرد الـــذيوألغـــراض املبـــادئ والتوجيهـــات املـــذكورة، يشـــار يف هـــذه الوثيقـــة إىل   - ٩

 مســاعدة، ويشــار إىل املنظمــات الــيت تقــدم “مقــدم املســاعدة القانونيــة”قانونيــة بعبــارة ســاعدة م

. ويـــــأيت احملـــــامون يف صـــــدارة مقـــــدمي “خـــــدمات املســـــاعدة القانونيـــــة مقـــــدمي”قانونيـــــة بعبـــــارة 

أيضـا أن تشــرك الـدول طائفـة واسـعة مــن  والتوجيهـات تقـرتحاملسـاعدة القانونيـة، غـري أن املبــادئ 

قانونيــــة يف شــــكل منظمــــات غــــري ال املســــاعدةأصــــحاب املصــــلحة باعتبــــارهم مقــــدمي خــــدمات 

ة وغــري دينيــة وهيئــات ورابطــات مهنيــة ودوائــر حكوميــة ومنظمــات أهليــة ومنظمــات خرييــة دينيــ

اتفاقيــة فيينــا قتضــيات دولــة أجنبيــة مب لرعايــاتقــدمي املســاعدة القانونيــة يف  التقيــدأكادمييــة. وينبغــي 

 واملعاهدات الثنائية السارية األخرى. )٨(للعالقات القنصلية

سـاعدة القانونيــة. وجتـدر مالحظـة اخـتالف النمـاذج الـيت تسـتخدمها الـدول يف تقـدمي امل  - ١٠

والــــنظم تعاقــــدين واحملــــامني امل اخلاصـــنيواحملــــامني  العمــــوميني امنياحملــــتلــــك النمـــاذج  شــــملفقـــد ت

املبـــادئ والتوجيهـــات أي  ؤيـــدوغـــريهم. وال ت القـــانونيني نســـاعدياملونقابـــات احملـــامني و  التطوعيـــة

ملسـاعدة القانونيـة ا احلصـول علـىمنوذج حمدد وإمنا تشجع الدول على ضمان احلـق األساسـي يف 

املتهمـــــني  أو )١٠(أو املشـــــتبه ـــــم )٩(أو املســـــجوننيقبـــــوض علـــــيهم أو املتجـــــزين لألشـــــخاص احمل

يقعـون الـذين خـرين األشـخاص اآل ، مع توسيع نطـاق املسـاعدة القانونيـة لتشـملجرائم بارتكاب

 ونظم تقدمي املساعدة القانونية املتنوعة.  اجلنائيةالعدالة  حتت طائلة نظام

دول، حســـب االقتضـــاء، اختـــاذ للـــ ه ينبغـــيلـــى اإلقـــرار بأنـــعاملبـــادئ والتوجيهـــات  قـــوموت  - ١١

إنشـاء نظـم سـليمة  حيدثـهسلسلة من التدابري اليت من شأا تعظيم األثر اإلجيايب الذي ميكن أن 

 اللجــــوء إىلالفعالـــة وعلـــى  اجلنائيـــةو/أو تعزيزهـــا علـــى نظــــم العدالـــة للمســـاعدة القانونيـــة األداء 

 تبطة متاما باملساعدة القانونية.لعدالة، حىت وإن مل تكن هذه التدابري مر ا

حبـق جمموعـات معينـة يف احلصـول علـى محايـة إضـافية والتوجيهات املبادئ هذه  تقرذ وإ  - ١٢

 أحكامـانظـام العدالـة اجلنائيـة، فهـي تتضـمن أيضـا  تعاملهـا مـععنـد  خطرأكثر عرضة لل بأاأو 

 طفال واموعات ذات االحتياجات اخلاصة.عن املرأة واألحمددة 

وتعــىن املبــادئ والتوجيهــات يف املقــام األول بــاحلق يف احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة،   - ١٣

على النحو املعرتف به يف القـانون  القانوين العونباعتباره حقا متمايزا عن احلق يف احلصول على 
_______________ 

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

حســب تعاريفهــا الــواردة يف  “الشــخص املســجون”و  “الشــخص احملتجــز”و  “القــبض”تفهــم مصــطلحات  )٩(
جمموعــة املبــادئ املتعلقــة حبمايــة مجيــع األشــخاص الــذين يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن 

 ).، املرفق٤٣/١٧٣قرار ال(

شـأ حـق املشـتبه ـم يف احلصـول علـى املسـاعدة القانونيـة قبـل االسـتجواب، مـىت أصـبحوا علـى علـم بــأم ين )١٠(
 خاضعون للتحقيق، وعندما يتعرضون للتهديد باالعتداء أو الرتهيب، يف سياق االحتجاز، مثال.
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علـى أنـه يـوفر قـدرا مـن احلمايـة والتوجيهـات بـادئ يف هذه امل يءالدويل. وال ينبغي تفسري أي ش

حقـــوق اإلنســـان أو عهـــود منصـــوص عليـــه يف القـــوانني واللـــوائح الوطنيـــة واتفاقيـــات ا هـــو أقـــل ممـــ

احلصــر، العهــد  ال إقامــة العــدل، ومنهــا علــى ســبيل املثــالجمــال الدوليــة واإلقليميــة املعمــول ــا يف 

واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع  )١١(واتفاقيـة حقـوق الطفـلالدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والسياسـية 

واالتفاقيــة الدوليـــة حلمايـــة حقــوق مجيـــع العمــال املهـــاجرين وأفـــراد  )١٢(أشــكال التمييـــز ضــد املـــرأة

يفسر على أنه يعين إلزام الدول بصـكوك دوليـة وإقليميـة مل  نينبغي أغري أن ذلك ال  )١٣(أسرهم

  تنضم إليها.مل تصدق عليها أو 
  

  المبادئ  - ءبا

  ١المبدأ 

  الحق في الحصول على المساعدة القانونية

املســـاعدة القانونيـــة يف نظمهـــا احلصـــول علـــى احلق يف التمتـــع بـــينبغـــي للـــدول أن تكفـــل   - ١٤
، إقـرارا ، عنـد انطبـاق احلـالالدسـتوريف القانونيـة الوطنيـة علـى أعلـى مسـتوى ممكـن، مبـا يف ذلـك 

نظم العدالة اجلنائية الـيت تقـوم علـى سـيادة  أساسيا ألداءثل عنصرا بأن املساعدة القانونية متمنها 
القــانون، وأساســا للتمتــع حبقــوق أخــرى تشــمل احلــق يف حماكمــة عادلــة، وضــمانة مهمــة لكفالــة 

 .)١٤(العدالة اجلنائية إجراءاتإلنصاف األساسي وثقة اجلمهور يف مبدأ ا
  

  ٢المبدأ 

  مسؤوليات الدولة

ـــــة باعتبـــــار تنظـــــرأن  دولينبغـــــي للـــــ  - ١٥ ـــــك يف تقـــــدمي املســـــاعدة القانوني ـــــات  ذل مـــــن الواجب

، حســب االقتضــاء، يف ســـن أن تنظــر. وحتقيقــا هلــذه الغايــة، ينبغــي هلــا ات املنوطــة ــاســؤولياملو 

وفعـــال  قريـــب املنـــالتشـــريعات ولـــوائح حمـــددة وضـــمان تطبيـــق نظـــام شـــامل للمســـاعدة القانونيـــة 

ختصـيص املـوارد البشـرية واملاليـة الالزمـة لنظـام املسـاعدة . وينبغـي للـدول ةمصـداقيذي و  مستدامو 

 القانونية.
_______________ 

 .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 املتحدة التوجيهيـة بشـأن العدالـة يف  “العدالة إجراءات”يفهم مصطلح  )١٤(
، ٢٠٠٥/٢٠عي األمـــور املتعلقـــة باألطفــــال ضـــحايا اجلرميـــة والشــــهود عليهـــا (قـــرار الــــس االقتصـــادي واالجتمــــا

 ونقـــل الســـجناء املطلـــوبني ، يشـــمل املصـــطلح أيضـــا مفـــاهيم تســـليماتاملبـــادئ والتوجيهـــهـــذه ). وألغـــراض املرفـــق
 املساعدة القانونية. تبادل وإجراءات
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عــــــن املســــــتفيد مــــــن املســــــاعدة القانونيــــــة دافعــــــة املنظمــــــة املعرقــــــل ت الوينبغــــــي للدولــــــة أ  - ١٦
 استقاللية مقدم املساعدة القانونية. أو

تضــــى تعزيــــز معرفـــة األشــــخاص حبقــــوقهم والتزامــــام مبقأن تعمــــل علــــى وينبغـــي للــــدول   - ١٧
 القانون من خالل وسائل مالئمة، بغية منع أي سلوك إجرامي أو حاالت إيذاء.

ووظائفـه، وسـبل  لـديهانظـام العدالـة بإىل تعزيز معرفة جمتمعاا  أن تسعىوينبغي للدول   - ١٨
 .نازعاتامل لتسويةالتظلم أمام احملاكم واآلليات البديلة 

األفعــال الــيت جيرمهــا بمالئمــة إلعــالم جمتمعاــا  تــدابري اختــاذيف أن تنظــر  دولوينبغــي للــ  - ١٩
أخـــرى، حيـــث خيتلـــف  واليـــات قضـــائيةتقـــدمي هـــذه املعلومـــات للمســـافرين إىل  عتـــربالقـــانون. وي

  ، عامال جوهريا ملنع اجلرمية.كيفية مقاضاة مرتكبيهاتصنيف اجلرائم و 
  

  ٣المبدأ 
بارتكــاب أو المتهمــين جــرائم بارتكــابهم ألشــخاص المشــتبه إلــى االمســاعدة القانونيــة تقــديم 
  جرائم

ينبغــــي للــــدول أن تكفــــل احلــــق يف احلصــــول علــــى املســــاعدة القانونيــــة يف مجيــــع مراحــــل   - ٢٠
جرميــة يعاقــب  هارتكابــبأو يشــتبه  يقــبض عليـــهأو  حيتجــزالعدالــة اجلنائيــة ألي شــخص  إجــراءات

 . يتهم بارتكاب تلك اجلرميةبالسجن أو اإلعدام أو  اعليه

املتاحـــــة  املاديــــةي أيضــــا تقــــدمي املســــاعدة القانونيــــة، بغــــض النظــــر عــــن الوســــائل وينبغــــ  - ٢١
أو تعقدها االستعجايل القضية  طابع بسببذلك مصلحة العدالة اقتضت للشخص املعين، مىت 

 أو شدة العقوبة احملتملة، على سبيل املثال.

للبالغني  ليت تقدم ااوينبغي أن حيصل األطفال على املساعدة القانونية بنفس الشروط   - ٢٢
 أو بشروط أكثر تساهال.

إىل والقضاة مسؤولية ضمان توفر املسـاعدة القانونيـة  واملدعون العامونوتتحمل الشرطة   - ٢٣
توكيــل حمــام و/أو الــذين ينتمــون  كــاليفميثلــون أمــامهم وال يســتطيعون حتمــل ت ألشــخاص الــذينا

 ضعيفة. إىل فئات
  

  ٤المبدأ 

 ضحايا الجرائمإلى نونية المساعدة القاتقديم 

ضــحايا اجلــرائم، دون إىل املســاعدة القانونيــة  متقـدأن ينبغـي للــدول، حســب االقتضــاء،   - ٢٤

 املساس حبقوق املتهمني أو التعارض معها.



A/RES/67/187 مبادئ األمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية  
 

9/29 

  ٥المبدأ 

 المساعدة القانونية للشهود

رائم، لشـهود علـى اجلـإىل ااملسـاعدة القانونيـة  متقـدأن ينبغي للدول، حسـب االقتضـاء،   - ٢٥

 دون املساس حبقوق املتهمني أو التعارض معها.
  

  ٦المبدأ 

 عدم التمييز

األشـخاص بغـض النظـر عـن  إىل مجيـعينبغي للدول أن تكفـل تقـدمي املسـاعدة القانونيـة   - ٢٦

أو لغــتهم أو ديــنهم أو معتقــدهم أو رأيهــم  كــوم ذكــورا أو إناثــاعمــرهم أو عــرقهم أو لــوم أو  

أصلهم الوطين أو االجتماعي أو ممتلكام أو جنسـيتهم أو مكـان إقـامتهم  السياسي أو غريه أو

  خر.آأو مولدهم أو تعليمهم أو وضعهم االجتماعي أو أي وضع 
  

  ٧المبدأ 

 ةسرعالفعالة بتقديم المساعدة القانونية 

ـــة علـــى وجـــه الســـرعة يف مجيـــع أن ينبغـــي للـــدول كفالـــة   - ٢٧ تقـــدم املســـاعدة القانونيـــة الفعال

 العدالة اجلنائية. إجراءاتل مراح

وتشـــمل املســـاعدة القانونيـــة الفعالـــة، علـــى ســـبيل املثـــال ال احلصـــر، وصـــول األشـــخاص   - ٢٨

احملتجــزين إىل مقــدمي املســاعدة القانونيــة دون عوائــق، وســرية االتصــاالت، والوصــول إىل ملفــات 

 القضية، وتوفر الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاعهم.
  

  ٨المبدأ 

 حصول على المعلوماتلحق في الا

ـــــــدول إعـــــــالم األشـــــــخاص حبقهـــــــم يف احلصـــــــول علـــــــى املســـــــاعدة   - ٢٩ ينبغـــــــي أن تكفـــــــل ال

تنازهلم   اليت قد ترتتب علىوكذلك إعالمهم بالعواقب  ،وغريها من الضمانات اإلجرائية  القانونية

 حريتهم. حرمام من أثناءعن تلك احلقوق، وذلك قبل أي استجواب هلم و  طواعية

املعلومــات املتعلقــة بــاحلقوق ســبل احلصــول جمانــا علــى وينبغــي للــدول أن تكفــل إتاحــة   - ٣٠

جعـل تلـك املعلومـات يف متنـاول و  ،العدالة اجلنائيـة وخبـدمات املسـاعدة القانونيـة إجراءاتخالل 

  جلمهور.ا
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  ٩المبدأ 

 سبل االنتصاف والضمانات

إمكانيـة يف حالـة تقـويض  طبـقتالـة فعنتصـاف وضـمانات اسـبل أن حتـدد ينبغي للـدول   - ٣١

أو يف حالة عدم إعالم األشخاص حبقهم  رفضهاأو  أخريهااملساعدة القانونية أو تاحلصول على 

 املساعدة القانونية بصورة مالئمة.احلصول على يف 
  

  ١٠المبدأ 

  اإلنصاف في الحصول على المساعدة القانونية

ذات االحتياجـات  لفئـاتالنسـاء واألطفـال واينبغي اختاذ تدابري خاصة لكفالـة حصـول   - ٣٢

ــــــة،  ــــــى املســــــاعدة القانونيــــــة بصــــــورة جمدي ــــــيهماخلاصــــــة عل كبــــــار الســــــن مــــــثال ال حصــــــرا   مبــــــن ف

بفـــريوس نقـــص  املصـــابونو صـــابون بـــأمراض عقليـــة وامل واألشـــخاص ذوو اإلعاقـــةاألقليـــات  أفـــرادو 

 ةاألصـلي شـعوباملخدرات وال وطوغريه من األمراض املعدية اخلطرية األخرى ومتعا املناعة البشرية

ـــااللجـــوء وا بواجلنســـية وطـــال ووعـــدمي  ونوالالجئـــ ونوالعمـــال املهـــاجر  وناألجانـــب واملهـــاجر  لرعاي

وأن  الفئــات حتياجــات اخلاصــة هلــذهالهــذه التــدابري الــيب . وينبغــي أن تشــردون داخــل بلــداموامل

 ر.اعمألا تلفملخومالئمة  للفروق بني اجلنسنيمراعية  تكون، يف مجلة أمور،

ألشــخاص الــذين يعيشــون يف إىل اوينبغــي للــدول أيضــا كفالــة تقــدمي املســاعدة القانونيــة   - ٣٣

إىل رومــة اقتصــاديا واجتماعيــا وإىل األشــخاص الــذين ينتمــون احملاملنــاطق نائيــة و الريفيــة و النــاطق امل

 رومة اقتصاديا واجتماعيا.احمل الفئات
  

  ١١المبدأ 

  الفضلى هممصالحألطفال على نحو يخدم اإلى  يةالمساعدة القانونتقديم 

يف مجيـع قـرارات  )١٥(راعاة املصـاحل الفضـلى للطفـلإيالء االعتبار يف املقام األول ملينبغي   - ٣٤

 اليت تؤثر على األطفال. املساعدة القانونية

م ألطفــــال، مبــــا خيــــدم مصــــلحتهإىل اتقــــدمي املســــاعدة القانونيــــة لاألولويــــة  إيــــالءوينبغــــي   - ٣٥

شــــاملة لعــــدة ألعمــــارهم و  ئمــــةومال تكــــون هــــذه املســــاعدة ميســــورة املنــــالأن ينبغــــي الفضــــلى، و 

 .اخلاصةالحتياجات األطفال القانونية واالجتماعية مستجيبة و  ةختصصات وفعال
  

_______________ 

 الطفل. حقوق ، وفقا التفاقيةالثامنة عشرةأي شخص مل يتجاوز عمره  “طفل”ح ليقصد مبصط )١٥(
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  ١٢المبدأ 
  استقالل مقدمي المساعدة القانونية وحمايتهم

بعملهـم بفعاليـة وحريـة  القيـامإمكانيـة ينبغي أن تكفل الدول ملقدمي املساعدة القانونيـة   - ٣٦
 إمكانيــةعلــى وجــه التحديــد، أن تكفــل ملقــدمي املســاعدة القانونيــة ، واســتقاللية. وينبغــي للــدول

أداء مجيــــع وظــــائفهم املهنيــــة دون التعــــرض للتخويــــف أو التعويــــق أو التحــــرش أو التــــدخل غــــري 
حبريــة وبســرية تامــة ســواء داخــل الالئــق؛ ومتكــنهم مــن الســفر والتشــاور مــع عمالئهــم ومقــابلتهم 

دعاء وغريها مـن امللفـات ذات الصـلة؛ وعـدم الملفات ا علىحبرية  طالعبلدهم أو خارجه، واال
بتلــك أو ألي جــزاءات إداريــة أو اقتصــادية أو غريهــا، أو ديــدهم  تعرضــهم للمالحقــة القضــائية

ـــه وفقـــا للواجبـــات أو املالحقـــة أو اجلـــزاءات األخالقيـــات  املعـــايري أو، بســـبب أي إجـــراء يتخذون
 املهنية املعرتف ا.

  
  ١٣المبدأ 

  كفاءة مقدمي المساعدة القانونية ومساءلتهم

علــى مجيــع مقــدمي املســاعدة القانونيــة  حصــولآليــات لضــمان  أن تضــعينبغــي للــدول   - ٣٧
الــيت خطــورة اجلــرائم  وملســائل منهــا املهــارات واخلــربات املالئمــة لطبيعــة عملهــمالتــدريب و التعلــيم و 

 واحتياجام. ذات االحتياجات اخلاصة لفئاتيتعاملون معها وحقوق النساء واألطفال وا

تأديبيــة ضــد مقــدمي املســاعدة القانونيــة والفصــل فيهــا  ىوينبغــي التحقيــق يف أي شــكاو   - ٣٨
 حمايدة ورهنا مبراجعة قضائية. هيئةعلى وجه السرعة وفقا ملدونات األخالقيات املهنية أمام 

  
  ١٤أ المبد
  شراكاتإقامة 

غريهـا مـن رابطـات احملـامني واجلامعـات واتمـع املـدين و  أن تعرتف بإسهامينبغي للدول   - ٣٩
 .ذلك اإلسهامتشجع أن يف تقدمي املساعدة القانونية، و  واملؤسسات اموعات

لتوسيع  شراكةشراكات بني القطاعني العام واخلاص وغريها من أشكال ال رساءوينبغي إ  - ٤٠
 . مقتضى احلالنطاق املساعدة القانونية، حسب 

  
  اتالتوجيه  - جيم

  ١التوجيه 

  تقديم المساعدة القانونية

ــــاراتأجــــرت للــــدول، كلمــــا ينبغــــي   - ٤١ ــــى لتحديــــد  القــــدرة املاليــــة اختب أهليــــة احلصــــول عل

 املساعدة القانونية، أن تراعي ما يلي:
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لذين تتجاوز قـدرم املاليـة ال يستبعد من احلصول على املساعدة األشخاص اأ  أ)(  

حمــام، أو الوصــول إىل  أتعــاب ســدادولكــن ال يســتطيعون  القــدرة املاليــةاختبــار احلــدود املعينــة يف 

، ومــىت كــان تقــدمي مثــل لــوال ذلــكحمــام، يف احلــاالت الــيت كانــت ســتقدم فيهــا املســاعدة القانونيــة 

  املساعدة يصب يف مصلحة العدالة؛ هذه

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

ألشــــخاص الــــذين حيتــــاجون إىل إىل اتقــــدمي املســــاعدة القانونيــــة األوليــــة  ضـــرورة  ج)(  

جيــري البــت يف  ريثمــاقانونيــة عاجلــة يف مراكــز الشــرطة أو مراكــز االحتجــاز أو احملــاكم  مســاعدة

  الية؛أهليتهم. ويعفى األطفال دائما من اختبار القدرة امل

ألشخاص الذين يـرفض تقـدمي املسـاعدة القانونيـة هلـم علـى أسـاس اختبـار متتع ا  د)(  

  يف التظلم من ذلك القرار؛باحلق القدرة املالية 

للشـخص املعـين  اخلاصـةجيوز للمحكمة، بعد أن تأخذ بعني االعتبار الظـروف   (ه) 

بتقــدمي املســاعدة  أن تــأمرلــه،  يف األســباب الــيت أدت إىل رفــض تقــدمي املســاعدة القانونيــة وتنظــر

  ؛ذلك مصلحة العدالة اقتضت، مىت االشخص، سواء مبسامهة منه أو بدو لذلكالقانونية 

نــزاع  حــدثإذا مــا احتســبت القــدرة املاليــة علــى أســاس دخــل األســرة يف حــني   و)(  

مــن دخــل األســرة، فــال حيتســب ســوى دخــل الشــخص املتقــدم تفــاوت نصــيبهم بــني أفرادهــا أو 

  صول على املساعدة القانونية ألغراض اختبار القدرة املالية.للح
  

  ٢التوجيه 

  المساعدة القانونية حصول على المعلومات عنالحق في ال

املســــاعدة  احلصــــول علــــى ضــــمان حــــق األشــــخاص يف إعالمهــــم حبقهــــم يفمــــن أجــــل   - ٤٢

 القانونية، ينبغي للدول أن تكفل ما يلي:

املسـاعدة القانونيـة ومـا تتكـون احلصول علـى باحلق يف إتاحة املعلومات املتعلقة   أ)(  

ــــة احلصــــول عليهــــا  ــــة وكيفي ــــوفر خــــدمات املســــاعدة القانوني ــــك ت ــــه هــــذه املســــاعدة، مبــــا يف ذل من

ة احملليـــــة يـــــكاتـــــب احلكوماملاجلمهـــــور يف عمـــــوم واملعلومـــــات األخـــــرى ذات الصـــــلة، للمجتمـــــع و 

 ذلـك ، مبـا يف ذلـك اإلنرتنـت، أو غـريمواملؤسسات التعليمية والدينية ومن خـالل وسـائط اإلعـال

  املالئمة؛ من الوسائل

املهمشـــة. وينبغـــي يف هـــذا الصـــدد  لفئـــاتاملعزولـــة وافئـــات إتاحـــة املعلومـــات لل  ب)(  

ـــةاســـتخدا ـــة والصـــحف اإلقليميـــة واحمللي ـــة والتلفزيوني مـــن  ذلـــك واإلنرتنـــت وغـــري م الـــربامج اإلذاعي
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جمتمــع  يفتــؤثر  معينــةيف القــانون أو ظهــور قضــايا  إجــراء تغيــريات يف أعقــابالوســائل، ال ســيما 

 ؛، وذلك خالل مناسبات اجتماعية مستهدفةمعني

 يف أي ني واملســؤولني القضــائيني واملــوظفني العــامنيالشــرطة واملــدع يمــوظف قيــام  ج)(  
احلصـول يتم فيه سجن أشخاص أو احتجازهم بإبالغ األشـخاص غـري املمثلـني حبقهـم يف  مرفق
  القانونية وغريها من الضمانات اإلجرائية؛ املساعدةعلى 

املشـــتبه بارتكابـــه جرميـــة أو املـــتهم ملعلومـــات املتعلقـــة حبقـــوق الشـــخص ا ميتقـــد  د)(  
نائيــــة واملعلومــــات املتعلقــــة بإتاحــــة خــــدمات املســــاعدة اجلعدالــــة ال إجــــراءاتيف ســــياق  بارتكاــــا
جون، علـى سـبيل املثـال، مـن خـالل يف مراكـز الشـرطة ومراكـز االحتجـاز واحملـاكم والسـ القانونيـة

. وينبغــي تقــدمي هــذه ى ذات صــلةخــر أ ةرمسيــ اســتمارةأي بــ تزويــد املــتهم ببيــان رمســي حبقوقــه أو
 واألشــــخاص ذوي اإلعاقــــةاألقليــــات أفــــراد املعلومــــات بطريقــــة تتوافــــق مــــع احتياجــــات األميــــني و 

ص فهمهـا. ويتعـني تقــدمي واألطفـال؛ وينبغـي أن تقـدم هـذه املعلومـات بلغـة ميكـن هلـؤالء األشـخا
  املعلومات إىل األطفال بطريقة تتالءم مع عمرهم ومستوى نضجهم؛

بالشــــكل املناســــب  يعلمــــواســــبل انتصــــاف فعالــــة لألشــــخاص الــــذين مل  إتاحـــة  (ه)  
ذه حظــر ـــــل االنتصــاف هــــوز أن تتضــمن سبــــة. وجيــــدة القانونيـــــاملساع احلصــول علــى يــــقهــم فحب

راجعــة املن االحتجــاز واسـتبعاد األدلــة و ــــراح الشــخص املعـين مــــة وإطـالق ساختـاذ خطــوات إجرائيــ
 القضائية والتعويض؛

علـــــــــى  بالفعـــــــــل حصـــــــــلوســـــــــائل للتحقـــــــــق مـــــــــن أن الشـــــــــخص املعـــــــــين  تـــــــــوفري  و)(  
  .الالزمة املعلومات

  
  ٣التوجيه 

 بارتكـــابهم جريمـــةحقـــوق أخـــرى لألشـــخاص المحتجـــزين أو المقبـــوض علـــيهم أو المشـــتبه 

  بارتكابهامين المته  أو

 تدابري ترمي إىل حتقيق ما يلي: أن تتخذينبغي للدول   - ٤٣

القـبض عليـه أو أي شخص جرى احتجـازه أو  بإعالمالقيام على وجه السرعة   أ)(  

حبقــه يف التــزام الصــمت؛ وحبقــه يف استشــارة حمـــام، أو يــتهم بارتكاــا مــا ة ميــجر  هبارتكابــيشــتبه 

مـؤهال لـذلك، يف أي مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى، وخصوصـا قانونيـة إن كـان  مسـاعدةمقدم  أو

قبـل اســتجوابه مـن جانــب السـلطات؛ وحبقــه يف احلصـول علــى املسـاعدة مــن مستشـار قــانوين أو 

  أثناء اخلطوات اإلجرائية األخرى؛قانونية مستقل أثناء استجوابه و  مساعدةمقدم 

ي اســتجواب جــراء الشــرطة ألإيف حــال عــدم وجــود أي ظــروف قــاهرة، حظــر   ب)(  

للشخص املعين يف غياب حمام له، ما مل يوافق هذا الشخص عن علم وطواعية على التنـازل عـن 
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يبــدأ  . وينبغــي أالمتــت طوعـا موافقــة هـذا الشــخصأن حضـور حماميــه، وإنشـاء آليــة للتحقــق مـن 

  االستجواب حىت حضور مقدم املساعدة القانونية؛

انــب باســتخدام لغــة يفهموــا حبقهــم يف إعــالم مجيــع احملتجــزين والســجناء األج  ج)(  

  طلب االتصال بسلطام القنصلية دون إبطاء؛

قانونيـــة علـــى وجـــه  ســـاعدةام أو مقـــدم محملـــ كفالـــة مقابلـــة األشـــخاص املعنيـــني  د)(  

  إضافية؛ ة أي اتصاالتهذه املقابلة يف سرية تامة؛ وضمان سري وإجراءالسرعة عقب اعتقاهلم 

الــذين جــرى احتجــازهم ألي ســبب مــن إخطــار أحــد متكــني مجيــع األشــخاص   (ه)  

ومبكــــان  حتجــــازهم، باعلــــى وجــــه الســــرعة ،أفــــراد أســــرهم أو أي شــــخص مالئــــم آخــــر خيتارونــــه

؛ بيــد أنــه جيــوز للســلطة املختصــة أن تؤجــل حتجــازهموبــأي تغيــري مرتقــب يف مكــان ا حتجــازاال

وإذا كـان مـن شـأن نقـل  ينص على ذلـك ما يف حالة الضرورة القصوى، إذا كان القانون اإخطار 

  مسار التحقيق اجلنائي؛ إعاقةاملعلومات 

، وترمجــــة ذلــــك اقتضــــت الضــــرورة إذاتــــوفري خــــدمات مــــرتجم شــــفوي مســــتقل،   و)(  

  الوثائق حسب االقتضاء؛

  ؛ذلك اقتضت الضرورة إذا، قضائي تعيني حارس  ز)(  

طة لقانونيـــــــة يف مراكـــــــز الشـــــــر إتاحـــــــة وســـــــائل االتصـــــــال مبقـــــــدمي املســـــــاعدة ا  ح)(  

  االحتجاز؛ وأماكن

بارتكـــام أو املشـــتبه  قبـــوض علـــيهماألشـــخاص احملتجـــزين أو امل إعـــالمضـــمان   ط)(  

رص ؛ واحلــال لــبس فيــهحبقــوقهم وآثــار تنــازهلم عنهــا بأســلوب واضــح  بارتكاــاأو املتهمــني  جرميــة

  كال األمرين؛لعلى التأكد من فهم الشخص املعين 

متاحـــة لتقـــدمي الشــــكاوى مـــن التعــــذيب ضـــمان إعـــالم األشــــخاص بـــأي آليــــة   ي)(  

  سوء املعاملة؛ أو

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

  ٤التوجيه 

  لمحاكمةا ما قبلالمساعدة القانونية في مرحلة 

ضــــمان حصـــول األشــــخاص احملتجـــزين علــــى املســـاعدة القانونيــــة علـــى وجــــه مـــن أجـــل   - ٤٤

 التدابري التالية: أن تتخذرعة وفقا للقانون، ينبغي للدول الس
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ضمان أال تقـوم الشـرطة أو السـلطات القضـائية تعسـفا بتقييـد حـق األشـخاص   أ)(  

احلصـول علــى يف ا أو املتهمـني بارتكاــ بارتكــام جرميـةأو املشـتبه  قبـوض علــيهماحملتجـزين أو امل

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

إىل تيســـري الوصـــول إىل مقـــدمي املســـاعدة القانونيـــة املكلفـــني بتقـــدمي املســـاعدة   ب)(  

ن أمـــــــاكن االحتجـــــــاز بغـــــــرض تقـــــــدمي ألشـــــــخاص احملتجـــــــزين يف مراكـــــــز الشـــــــرطة وغريهـــــــا مـــــــا

 املساعدة؛ تلك

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

ــــاطي الدود احلــــ رصــــد  د)(   ــــة للحــــبس االحتي ــــيت يف وإنفاذهــــا زمني ــــات احلجــــز ال زنزان

أن يــوعز  ،علــى ســبيل املثــالبوســائل منهــا، الشــرطة أو غريهــا مــن مراكــز االحتجــاز،  تســتخدمها

ملفـــــات احلـــــبس االحتيـــــاطي الراهنـــــة يف مراكـــــز بانتظـــــام فحـــــص أن تالســــلطات القضـــــائية بـــــ إىل

يف ية حاالت احلبس االحتيـاطي، وضـمان التعامـل مـع هـذه احلـاالت للتأكد من قانون حتجازاال

ذات الصلة،  وتوافق ظروف احتجاز أصحاب هذه احلاالت مع املعايري القانونية الوقت املناسب

  الدولية؛ مبا يف ذلك املعايري

االحتجــاز، مبعلومــات عــن حقــه الــذي  مكــان إيداعــهتزويــد كــل شــخص، عنــد   (ه)  

 مـــا قبـــللقواعـــد الـــيت حتكـــم أمـــاكن االحتجـــاز واملراحـــل األوليـــة إلجـــراءات يكفلـــه لـــه القـــانون وا

األقليـات أفـراد احتياجـات األميـني و  يناسـبحملاكمة. وينبغي أن تقـدم هـذه املعلومـات بأسـلوب ا

ملسـاعدة إىل اواألطفال، وأن تقدم بلغة يفهمها الشخص الذي حيتـاج  واألشخاص ذوي اإلعاقة

ألطفـــال بأســلوب يناســب عمـــرهم ومســتوى نضـــجهم. إىل ااملعلومــات القانونيــة. وينبغــي تقـــدمي 

  االحتجاز؛ مراكزوينبغي دعم املواد اإلعالمية بوسائل بصرية توضع بصورة واضحة يف مجيع 

إىل األخــرى  يكةؤسســات الشــر املة و نيـنقابــات احملــامني أو الرابطــات القانو  دعـوة  و)(  

نظـــام قـــانوين شـــامل  وجـــود ونيني مـــن أجـــل دعـــمقائمـــة بأمســـاء احملـــامني واملســـاعدين القـــان وضـــع

ـــــيهملمحتجـــــزين أو املل  جرميـــــة، املتهمـــــني بارتكـــــاباملشـــــتبه بارتكـــــام جرميـــــة أو أو  قبـــــوض عل

  وخصوصا يف مراكز الشرطة؛

كـــل لالوقــت والتســـهيالت والـــدعم التقــين واملـــايل إتاحـــة مــا يكفـــي مـــن ضــمان   ز)(  

كافيـــة، إلعـــداد دفاعـــه الاليـــة املوســـائل ال افتقـــاره إىلبارتكـــاب جرميـــة، يف حالـــة  مـــتهمشـــخص 

  .والتمكن من استشارة حماميه يف سرية تامة
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  ٥التوجيه 

  المساعدة القانونية خالل اإلجراءات القضائية

 تعاقــب عليهــابارتكــاب جرميــة ميكــن أن  مــتهمضــمان حصــول كــل شــخص مــن أجــل   - ٤٥

يــع إجــراءات احملكمــة، مبــا يف ذلــك احملكمــة بالســجن أو باإلعــدام علــى املســاعدة القانونيــة يف مج

  يلي: ما تدابري ترمي إىل أن تتخذاإلجراءات املتصلة به، ينبغي للدول  سائراالستئناف و  أثناء

الــــيت قــــد ترتتـــــب التأكــــد مــــن فهــــم املـــــتهم للــــدعوى املرفوعــــة ضــــده والتبعـــــات   أ)(  

  حملاكمة؛ا على

تقــين واملــايل جلميــع الوقــت والتســهيالت والــدعم ال إتاحــة مــا يكفــي مــنضــمان   ب)(  

، يف حالة افتقارهم للوسائل املاليـة الكافيـة، مـن أجـل إعـداد ةميبارتكاب جر تهمني األشخاص امل

  دفاعهم والتمكن من استشارة حمام يف سرية تامة؛

حمام من اختيارهم،  بواسطةيف مجيع اإلجراءات القضائية التمثيل القانوين توفري   ج)(  

املساعدة القانونية بدون أخرى معنية بحسب االقتضاء، أو حمام خمتص تكلفه احملكمة أو سلطة 

أتعاب احملاماة و/أو  حملالوسائل املالية لتما يكفي من مقابل إذا مل يكن لدى الشخص املعين 

  مصلحة العدالة ذلك؛ اقتضتمىت 

املراحـــل احلرجـــة لإلجـــراءات. واملراحـــل ضـــمان حضـــور حمـــامي املـــتهم يف مجيـــع   د)(  

مشــورة حمــام لضــمان حــق  يلــزم أثناءهــا تــوافراحلرجــة هــي مجيــع مراحــل اإلجــراءات اجلنائيــة الــيت 

إعــــداد الــــدفاع  عرقلــــةإىل  أثناءهــــااملــــتهم يف حماكمــــة عادلــــة، أو الــــيت قــــد يــــؤدي غيــــاب احملــــامي 

  تقدميه؛ أو

إىل األخـــرى  يكةؤسســـات الشـــر املنيـــة و نقابـــات احملـــامني والرابطـــات القانو  دعـــوة  (ه)  

نظـــام قـــانوين شـــامل  وجـــوددعـــم مـــن أجـــل احملـــامني واملســـاعدين القـــانونيني  بأمســـاءقائمـــة  وضـــع

؛ بارتكاــــاأو املتهمــــني املشــــتبه بارتكــــام جرميــــة أو قبــــوض علــــيهم أو املاحملتجــــزين لألشــــخاص 

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

متكــني املســاعدين القــانونيني وطلبــة القــانون، وفقــا للقــانون الــوطين، مــن تقــدمي   و)(  

  مؤهلني؛ ، شريطة أن خيضعوا إلشراف حمامنيأنواع املساعدة املالئمة لصاحل املتهمني يف احملكمة

قــد ضــمان فهــم املشــتبه ــم واملتهمــني الــذين لــيس هلــم ممثــل قــانوين حلقــوقهم. و   ز)(  

هلؤالء ما هلم مـن القضاة واملدعون العامون  يشرحيتطلب ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، أن 

  .لغة واضحة وبسيطةاستخدام ب حقوق



A/RES/67/187 مبادئ األمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية  
 

17/29 

  ٦التوجيه 

  لمحاكمةا ما بعدالمساعدة القانونية في مرحلة 

حصـــــول الســـــجناء واألطفـــــال احملـــــرومني مـــــن حـــــريتهم علـــــى أن تضـــــمن ينبغـــــي للـــــدول   - ٤٦
املســـاعدة القانونيـــة، تلتـــزم الـــدول بضـــمان  يف احلـــاالت الـــيت ال تتـــوافر فيهـــالقانونيـــة. و املســـاعدة ا

 احتجاز هؤالء األشخاص يف السجون مبا يتفق مع القانون.

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

خـــــالل فـــــرتة احتجـــــازهم، و  إيـــــداعهم الســـــجنتزويـــــد مجيـــــع األشـــــخاص، عنـــــد   أ)(  
وحقـوقهم مبوجـب القـانون، مبـا يف ذلـك حقهـم مكـان السـجن مبعلومات عن القواعد اليت حتكـم 

بالســرية؛ وعـــن احتمـــاالت  اطواملشـــورة واملســاعدة القانونيـــة يف جــو حمـــ الــدعميف احلصــول علـــى 
مواصــلة اســـتعراض الــدعوى املرفوعـــة ضـــدهم؛ وعــن حقـــوقهم خـــالل اإلجــراءات التأديبيـــة؛ وعـــن 

و االســــتئناف أو اإلفــــراج املبكــــر أو العفــــو أو الرأفــــة. وينبغــــي أن تقــــدم هــــذه إجــــراءات الــــتظلم أ
 واألشــخاص ذوي اإلعاقــةاألقليــات أفــراد املعلومــات بأســلوب يتناســب مــع احتياجــات األميــني و 

قانونيــة. وينبغـــي تقـــدمي  مســـاعدةواألطفــال وباســـتخدام لغــة يفهمهـــا الشـــخص الــذي حيتـــاج إىل 
فــال بأســلوب يتناســب مــع عمــرهم ومســتوى نضــجهم. وينبغــي دعــم إىل األطاملوجهــة املعلومــات 

املــواد اإلعالميــة بوســائل بصــرية توضــع يف أمــاكن بــارزة يف األجــزاء الــيت يتــاح للســجناء الوصــول 
  داخل مرافق السجن؛انتظام إليها ب

ة وجهـات تقـدمي املسـاعدة القانونيـة نيـتشجيع نقابات احملـامني والرابطـات القانو   ب)(  
، حســــب االقتضــــاء، لزيــــارة القــــانونيني نســــاعدياملقــــوائم بأمســــاء احملــــامني و  لــــى وضــــععاألخــــرى 

  ؛دون مقابللسجناء إىل االسجون من أجل تقدمي املشورة واملساعدة القانونية 

 طلبــــات غــــراض إيــــداعضــــمان حصــــول الســــجناء علــــى املســــاعدة القانونيــــة أل  ج)(  
نهم، مبـا يف ذلـك عنـدما يواجهـون مـا االستئناف وتقدمي طلبات تتعلق مبعاملتهم وظـروف سـج
 ملســـــجناء احملكــــوم علـــــيهبا فيمــــا يتعلــــقتأديبيــــة خطــــرية، وتقـــــدمي التماســــات للعفــــو، ال ســـــيما 

  باإلعدام، إىل جانب طلبات اإلفراج املشروط والتمثيل يف جلسات اإلفراج املشروط؛

ان ذلـــك كــإعــالم الســـجناء األجانــب بإمكانيـــة التمــاس نقلهـــم إىل بلــدهم، مـــىت    د)(  
  املعنية. لون جنسيته، رهنا مبوافقة الدولةعقوبتهم يف البلد الذي حيمفرتة  ن، حبيث يقضو متاحا

  
  ٧التوجيه 

  تقديم المساعدة القانونية إلى الضحايا

دون املسـاس حبقـوق املتهمـني و ينبغي للبلـدان اختـاذ التـدابري املالئمـة، حسـب االقتضـاء،   - ٤٨
 :لضمان ما يلي ع التشريعات الوطنية ذات الصلةأو التعارض معها ومبا يتفق م
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ضـحايا لاملشـورة واملسـاعدة والرعايـة والتسـهيالت والـدعم ما يناسـب مـن تقدمي   أ)(  
غـري حدوث إيـذاء  ر اإليذاء أواالعدالة اجلنائية، على حنو حيول دون تكر  إجراءاتاجلرائم، طوال 

  ؛)١٦(مباشر

ـــة، وفقـــا للمبـــادئ املســـاعدالضـــحايا علـــى األطفـــال حصـــول   ب)(   ـــة املطلوب ة القانوني
  ؛)١٧(التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها

املشورة القانونية بشأن أي جانب من جوانـب اخنـراطهم على الضحايا  حصول  ج)(  
ـــة أو  إجـــراءاتيف  ـــة اجلنائيـــة، مبـــا يف ذلـــك إمكانيـــة رفـــع دعـــوى مدني املطالبـــة بتعـــويض يف العدال

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

اخلـــــدمات  يقيـــــام الشـــــرطة وجهـــــات االســـــتجابة األوليـــــة األخـــــرى (أي مقـــــدم  د)(  
ة حبقهــم يف احلصــول ) بإخطــار الضــحايا علــى وجــه الســرعالطفــلالصــحية واالجتماعيــة ورعايــة 

واملســاعدة واحلمايــة القانونيــة وكيفيــة احلصــول  الــدعمعلــى  وحقهــم يف احلصــول علــى املعلومــات
  على هذه احلقوق؛

عـــــرض آراء الضـــــحايا وشـــــواغلهم والنظـــــر فيهـــــا خـــــالل املراحـــــل املناســـــبة مـــــن   (ه)  
مصـــــــلحة  اقتضـــــــتمصـــــــاحلهم الشخصـــــــية أو مـــــــىت عنـــــــدما تتـــــــأثر العدالـــــــة اجلنائيـــــــة  إجـــــــراءات

  ذلك؛  العدالة

الضـــحايا واملنظمـــات غـــري إىل خـــدمات تقـــدمي ة بإمكانيـــة قيـــام الوكـــاالت املعنيـــ  و)(  

  لضحايا؛إىل ااحلكومية بتقدمي املساعدة القانونية 

الئمــة املحالــة اإل الوثيــق وتشــغيل نظــموضــع آليــات وإجــراءات لضــمان التعــاون   ز)(  

بــني مقــدمي املســاعدة القانونيــة واملهنيــني اآلخــرين (أي مقــدمي اخلــدمات الصــحية واالجتماعيــة 

عـــن الضـــحايا، إىل جانـــب تقيـــيم حـــالتهم واحتياجـــام  شـــاملفـــل) الكتســـاب فهـــم ورعايـــة الط

  القانونية والنفسية واالجتماعية والعاطفية والبدنية واملعرفية.
  

  ٨التوجيه 

  لشهودإلى االمساعدة القانونية تقديم 

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

_______________ 

 ٣-١و  ٢-١يف الفقـرتني  علـى النحـو املعـرف “غـري املباشـراإليـذاء ”و  “اءاإليذتكرار ”يفهم مصطلحا  )١٦(
مســـاعدة بشـــأن لـــدول األعضـــاء ا إىلجلنـــة جملـــس أوروبـــا الوزاريـــة  الـــيت وجهتهـــا Rec(2006)8مـــن تـــذييل التوصـــية 

 اجلرائم. ضحايا

 ، املرفق.٢٠٠٥/٢٠قرار الس االقتصادي واالجتماعي  )١٧(
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ى ة املعنيـة بـإعالم الشـهود علـى وجـه السـرعة حبقهـم يف احلصـول علـقيام السلط  أ)(  

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

إىل تقــــدمي املشــــورة واملســــاعدة وتســــهيالت الرعايــــة والــــدعم علــــى حنــــو مالئــــم   ب)(  

  ؛العدالة اجلنائية إجراءاتلشهود على اجلرائم طوال ا

تلقـــي األطفـــال الشـــهود املســـاعدة القانونيـــة املطلوبـــة، وفقـــا للمبـــادئ التوجيهيـــة   ج)(  

  بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها؛

ــــات   د)(   ــــه الشــــاهد مــــن بيان تــــوفري ترمجــــة شــــفوية وحتريريــــة دقيقــــة لكــــل مــــا يــــديل ب

  .لة اجلنائيةالعدا إجراءاتشهادات يف مجيع مراحل  أو

 لشهود.إىل ااملساعدة القانونية  تقدميوينبغي للدول، حسب االقتضاء،   - ٥٠

لشــهود إىل ااملســاعدة القانونيــة  تقــدميوتشــمل الظــروف الــيت قــد يكــون مــن املالئــم فيهــا   - 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)(  

 أنــــــــه مــــــــن ذويعف ألســــــــباب منهــــــــا حيثمــــــــا يكــــــــون الشــــــــاهد شــــــــديد الضــــــــ  ج)(  

  .اصةاخل حتياجاتالا
  

  ٩التوجيه 

  حق المرأة في الحصول على المساعدة القانونية إنفاذ

ن حــق املــرأة يف احلصــول علــى ذ تــدابري قابلــة للتطبيــق ومالئمــة لضــمااختــاينبغــي للــدول   - ٥٢

 املساعدة القانونية، مبا يف ذلك ما يلي:

يف مجيـع السياسـات  املراعـي للجنسـنيطة لدمج املنظـور ياستحداث سياسة نش  أ)(  

والقـــوانني واإلجـــراءات والـــربامج واملمارســـات املتعلقـــة باملســـاعدة القانونيـــة لضـــمان املســـاواة بـــني 

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

لضمان توفري حماميات، مىت أمكن، لتمثيل املدعى علـيهن  فعالةاختاذ خطوات   ب)(  

  واملتهمات والضحايا من اإلناث؛

تقــــــدمي املســــــاعدة واملشــــــورة القانونيــــــة وخــــــدمات الــــــدعم يف احملــــــاكم يف مجيــــــع   ج)(  

العدالــة وحتاشــي  نيــة جلــوئهن إىلإمكااإلجــراءات القانونيــة لضــحايا العنــف مــن اإلنــاث لضــمان 
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مـــن اخلـــدمات الـــيت قـــد تشـــمل ترمجـــة الوثـــائق  ذلـــك غـــريتقـــدمي ، و غـــري املباشـــرتعرضـــهن لإليـــذاء 

  .ته الضرورةالقانونية مىت طلب ذلك أو اقتض
  

  ١٠التوجيه 

  التدابير الخاصة لصالح األطفال

 مكانيـــة جلـــوئهم إىلإينبغـــي للـــدول ضـــمان اختـــاذ تـــدابري خاصـــة لصـــاحل األطفـــال لتعزيـــز   - ٥٣
ثـار سـلبية أخـرى نتيجـة الخنـراطهم يف آل تعرضـهمالعدالة بصورة فعالة واحليلولة دون وصـمهم أو 

 نظام العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك ما يلي:

ضــمان حــق الطفـــل يف االســتعانة مبحــام يكلـــف بتمثيــل الطفــل يف اإلجـــراءات   أ)(  
لطفـــــــل ووالديـــــــه أو األطـــــــراف حل بـــــــني احيثمـــــــا يوجـــــــد، أو حيتمـــــــل وجـــــــود، تضـــــــارب يف املصـــــــا

  األخرى؛ املعنية

 بارتكـــــام جرميـــــة أو املشـــــتبه قبـــــوض علـــــيهممتكـــــني األطفـــــال احملتجـــــزين أو امل  ب)(  
ـــــديهم أو  أو فـــــورا، وحظـــــر إجـــــراء أي  أوصـــــيائهماملتهمـــــني بارتكـــــاب جرميـــــة مـــــن االتصـــــال بوال

وأحـــــد والديـــــه  بـــــهملكلــــف اســــتجواب للطفـــــل يف غيـــــاب حماميــــه أو مقـــــدم املســـــاعدة القانونيـــــة ا
  الفضلى؛الطفل خيدم مصاحل  اإن وجد، مب وصيه، أو

، وصـيه الشـرعييف حضـور والديـه أو  قضـيتهضمان حق الطفل يف أن يبت يف   ج)(  
  ما مل يعترب ذلك يف غري مصلحة الطفل الفضلى؛

صـيائه أو  يـة ويف سـرية تامـة مـع والديـه و/أوضمان متكن الطفل من التشـاور حبر   د)(  
  ممثليه القانونيني؛ أو

تقــــدمي معلومــــات عــــن احلقــــوق القانونيــــة بأســــلوب يتناســــب مــــع عمــــر الطفــــل   (ه)  
للجوانــب و جنسـني ومسـتوى نضـجه وباســتخدام لغـة ميكـن للطفــل أن يفهمهـا وبأسـلوب مــراع لل

أو مقـدمي الرعايـة لـه إجـراء صـيائه الثقافية. وينبغي أن ميثل تقدمي املعلومات لوالدي الطفل أو أو 
  إبالغ الطفل ذه املعلومات، وليس بديال عنه؛ جانب افيا إىل إض

نظـــام العدالـــة اجلنائيـــة الرمســـي، حســـب االقتضـــاء،  إىل اإلحالـــةجتنـــب تشـــجيع   و)(  
جـراءات الـيت وضمان متتع األطفال باحلق يف احلصول على املساعدة القانونية يف مجيع مراحل اإل

  ؛ذا النهجيؤخذ فيها 

ام تــــدابري وجــــزاءات بديلــــة عــــن احلرمــــان مــــن احلريــــة، حســــب تشــــجيع اســــتخد  ز)(  
االقتضاء، وضمان متتع األطفال باحلق يف احلصول على املساعدة القانونية حبيث يصبح احلرمـان 

  من احلرية إجراء يلجأ إليه كمالذ أخري وألقصر مدة زمنية مالئمة؛
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جـــــو مــــــوات وضـــــع تـــــدابري لضــــــمان ســـــري اإلجـــــراءات القضــــــائية واإلداريـــــة يف   ح)(  

أو مـــن خـــالل ممثـــل أو جهـــة مالئمـــة  ةوبأســـلوب يســـمح لألطفـــال بـــالتعبري عـــن أنفســـهم مباشـــر 

يتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطين. وقد تقتضـي مراعـاة عمـر الطفـل ومسـتوى نضـجه  مبا

  اإلجراءات واملمارسات القضائية واإلدارية. علىإجراء تعديالت أيضا 

يف إجــراءات قضــائية ، أو الــذي كــان منخرطــا، ية الطفــل املنخــرطوينبغــي محايــة خصوصــ  - ٥٤

ومحايـــة بياناتـــه الشخصـــية يف مجيـــع املراحـــل، وينبغـــي  أو غـــري قضـــائية أو غريهـــا مـــن التـــدخالت

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

عـالم، مبـا مـن شـأنه أن يكشـف عـن هويـة إلائط ابيانات شخصـية أو نشـرها، وخصوصـا يف وسـ

، ويشـمل ذلـك نشـر صـور الطفـل واألوصـاف التفصـيلية لـه ةأو غـري مباشـر  ةمباشر  بصورةالطفل 

 الصوتية واملرئية. هأو ألسرته، وأمساء أو عناوين أفراد أسرته، وتسجيالت
  

  ١١التوجيه 
 الصعيد الوطنينظام المساعدة القانونية على 

، الصــعيد الــوطينقانونيــة علــى للمســاعدة التطبيــق نظــام فعــال علــى لتشــجيع امــن أجــل   - ٥٥

 التدابري التالية، حسب االقتضاء: أن تتخذ دولينبغي لل

 إجـــراءاتضـــمان وتشـــجيع تقـــدمي املســـاعدة القانونيـــة الفعالـــة يف مجيـــع مراحـــل   أ)(  

بارتكــام ني أو املشــتبه أو املســجون قبـوض علــيهمالعدالـة اجلنائيــة إىل األشــخاص احملتجــزين أو امل

   أو املتهمني بارتكاب جرمية وضحايا هذه اجلرمية؛ جرمية

ألشـــــــخاص الـــــــذين جـــــــرى القـــــــبض علـــــــيهم إىل اتقـــــــدمي املســـــــاعدة القانونيـــــــة   ب)(  

احتجــازهم بصــورة غــري قانونيــة أو الــذين أصــدرت احملكمــة حبقهــم حكمــا ائيــا نتيجــة خطــأ  أو

مبـــا يف ذلـــك تعويضـــهم ماليـــا ، ضـــررهم اكمتهم وجـــربحقهـــم يف إعـــادة حمـــ إنفـــاذقضـــائي، بغيـــة 

  ؛تكرار ما حدثتأهيلهم وإعطاؤهم ضمانات بعدم و 

آخــرين مثــل العــاملني يف جمــال اختصاصــيني و  أجهــزة العدالــةتعزيــز التنســيق بــني   ج)(  

ـــ ، دون ةالصـــحة واخلـــدمات االجتماعيـــة ودعـــم الضـــحايا لتعظـــيم فعاليـــة نظـــام املســـاعدة القانوني

  ق املتهمني؛املساس حبقو 

ــــات احملــــامني أو الرابطــــات القانونيــــة لضــــمان تقــــدمي   د)(   إرســــاء شــــراكات مــــع نقاب

  ؛اجلنائيةالعدالة  إجراءاتاملساعدة القانونية يف مجيع مراحل 

مــن تقــدمي هــذه األشــكال مــن املســاعدة القانونيــة  القــانونيني نســاعدياملمتكــني   (ه)  

املقبـــوض علـــيهم األشـــخاص احملتجـــزين أو  إىلالوطنيـــة الـــيت جييزهـــا القـــانون الـــوطين أو املمارســـة 
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وخصوصا يف مراكز الشرطة أو غريهـا مـن  أو املتهمني بارتكاب جرمية جرمية ماملشتبه بارتكا أو

  مراكز االحتجاز؛

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

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

على دعم تقدمي املساعدة القانونية  ةرابطات القانونيالتشجيع نقابات احملامني و   أ)(  
 مبـــا يتماشـــى مـــع)، التطوعيـــةعـــن طريـــق تـــوفري طائفـــة مـــن اخلـــدمات، تشـــمل اخلـــدمات اانيـــة (

  املهين وواجبهم األخالقي؛ توجههم

طق احملرومــة اقتصــاديا واجتماعيــا (مثــل حتديــد حــوافز للمحــامني للعمــل يف املنــا  ب)(  
  ، وبدالت السفر واملعيشة)؛الت الدراسيةاإلعفاءات الضريبية، وبرامج الزما

لتقــدمي انتظــام بد أحنــاء البلــيف محــامني لل جــوالتتشــجيع احملــامني علــى تنظــيم   ج)( 
  املساعدة القانونية ملن حيتاجوا.

الصـعيد الـوطين، قـة باملسـاعدة القانونيـة علـى عند تصـميم خططهـا املتعل ،وينبغي للدول  - ٥٧
أن تضــع يف اعتبارهـــا احتياجـــات فئــات حمـــددة، مـــن بينهــا، علـــى ســـبيل املثــال ال احلصـــر، كبـــار 

فـــريوس ب املصـــابونو عقليـــة  بـــأمراضصـــابون وامل ةذوو اإلعاقـــواألشـــخاص األقليـــات أفـــراد الســـن و 
 ةاألصـلي شـعوباملخـدرات وال وة ومتعـاطنقص املناعة البشرية وغريه من األمراض املعدية الشـديد

، وذلـك شـردون داخـل بلـداموامل ئـوناألجانب والالج وناللجوء واملواطن واجلنسية وطالب ووعدمي
 .١٠ و ٩توجيهني وفقا لل

 )١٨(قانونيـة مالئمـة لألطفـالمسـاعدة وينبغي للدول اختاذ التـدابري املالئمـة إلنشـاء نظـم   - ٥٨
يف االعتبــار تطــور قـدرات األطفــال واحلاجــة إىل إقامــة تــوازن مالئــم ة ، آخــذومراعيـة الحتياجــام

ر عن أنفسهم يف اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك ما ــي التعبيــى وحقهم فـن مصاحلهم الفضلــبي
 يلي:

املســــــاعدة القانونيــــــة تقــــــدمي أمكــــــن، لــــــدعم  حيثمــــــاإنشــــــاء آليــــــات خمصصــــــة،   أ)(  
ســــاعدة القانونيــــة املالئمــــة لألطفــــال يف آليــــات عامــــة ألطفــــال ودعــــم دمــــج املإىل ااملتخصصــــة 

  متخصصة؛ غريو 

_______________ 

تقدمي مساعدة قانونية لألطفال يف اإلجراءات اجلنائية واملدنية  “قانونية املالئمة للطفلباملساعدة ال”يقصد  )١٨(
ـــة يســـهلواإلداريـــة  طائفـــة مـــن االحتياجـــات  وتلـــيبألعمـــارهم  مالئمـــةاحلصـــول عليهـــا  متعـــددة التخصصـــات فعال

أشـخاص مـن لألطفـال حمـامون و ألطفال والشباب. ويتوىل تقدمي املساعدة القانونية املالئمـة لالقانونية واالجتماعية 
األطفال واملراهقني، وقـادرون علـى التواصـل بفعاليـة مـع األطفـال ومـع منو على قانون الطفل و  متدربونامني احملغري 

 هم.عامن ير 
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تشريعات وسياسـات ولـوائح للمسـاعدة القانونيـة تراعـي صـراحة حقـوق  اعتماد  ب)(  
اإلمنائيــة اخلاصــة، مبــا يف ذلــك احلــق يف احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة  مواحتياجــا األطفــال

وتقدميـه؛ واحلـق يف التعبـري عـن أنفسـهم  مإلعـداد لـدفاعهوغريها مـن أوجـه املسـاعدة املالئمـة يف ا
ــــق اإلجــــراءات املعتــــادة لتحديــــد مصــــاحلهم متســــهميف مجيــــع اإلجــــراءات القضــــائية الــــيت  ؛ وتطبي

النظـــر يف إمكانيـــة الفضـــلى؛ واحلفـــاظ علـــى خصوصـــيتهم ومحايـــة بيانـــام الشخصـــية؛ واحلـــق يف 
  ؛إىل القضاء اإلحالة جتنيبهم

سلوك  اتومدون لألطفالكم خدمة املساعدة القانونية املالئمة وضع معايري حت  ج)(  
مهنية هلا. وينبغي، مىت اقتضت الضرورة، أن خيضع مقدمو املساعدة القانونية الذين يعملـون مـع 

  األطفال؛ عمليات تقييم منتظمة للتأكد من مالءمتهم للعمل معلاألطفال أو من أجلهم 

دريب علـى املســاعدة القانونيـة. فينبغـي تــدريب للتـقياســية بـرامج  تنفيـذتشـجيع   د)(  
مقـدمي املســاعدة القانونيــة الــذين ميثلـون األطفــال علــى حقــوق الطفــل ومـا يتصــل ــا مــن قضــايا 

الالزمــة يف هــذا الشــأن، كمــا ينبغــي أن يتلقــوا تــدريبا مســتمرا وينبغــي أن يكونــوا ملمــني باملعــارف 
ألطفال مبا يتناسب مع مستوى فهمهم. وينبغـي ومتعمقا، وأن يكونوا قادرين على التواصل مع ا

أن يتلقى مجيـع مقـدمي املسـاعدة القانونيـة الـذين يعملـون مـع األطفـال تـدريبا أساسـيا جيمـع بـني 
ختصصــــات خمتلفـــــة علــــى حقـــــوق واحتياجــــات األطفـــــال مــــن الفئـــــات العمريــــة املختلفـــــة وعلـــــى 

ى اجلوانــب النفســية لتطــور الطفــل اإلجــراءات الــيت يــتم تطويعهــا لصــاحلهم؛ وأن يتلقــوا تــدريبا علــ
وغريهــا مــن اجلوانــب، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للفتيــات واألطفــال الــذين ينتمــون إىل أقليــات أو 

  لقانون؛ملخالفني لصلية، وعلى التدابري املتاحة لتعزيز الدفاع عن األطفال ااأل فئات من الشعوب

نظــم اإلحالــة املالئمــة  وثيــق وتطبيــقالتعــاون الإرســاء آليــات وإجــراءات لضــمان   (ه)  
الكتســـاب فهـــم شـــامل عـــن األطفـــال،  االختصاصـــينيبـــني مقـــدمي املســـاعدة القانونيـــة وخمتلـــف 

  وتقييم حالتهم واحتياجام القانونية والنفسية واالجتماعية والعاطفية والبدنية واملعرفية.

ــــا تقــــدمي وينبغــــي للــــدول النظــــر يف إنشــــاء هيئــــة أو ســــلطة للمســــاعدة القانونيــــة ينــــاط   - ٥٩
خــدمات املســاعدة القانونيــة وإدارــا وتنســيقها ومراقبتهــا، وذلــك لضــمان التنفيــذ الفعــال خلطــط 

 . وينبغي هلذه اهليئة:الصعيد الوطيناملساعدة القانونية على 

 ةســتقلممــن التــدخل السياســي أو القضــائي غــري الضــروري، و  ةتحــرر أن تكــون م  أ)(  

أال ختضـع يف أدائهـا لوظائفهــا و الصــلة باملسـاعدة القانونيـة، القـرارات ذات  اختـاذعـن احلكومـة يف 

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

 هيكلها اإلداري؛

الصـــالحيات الالزمـــة لتقـــدمي املســـاعدة القانونيـــة، ومنهـــا علـــى  أن يكـــون لـــديها  ب)(  

 املــوظفني؛ وحتديــد خــدمات املســاعدة القانونيــة لألفــراد؛ ســبيل املثــال ال احلصــر، صــالحية تعيــني
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ووضــع معـــايري ملقـــدمي املســـاعدة القانونيـــة واعتمــادهم، مبـــا يف ذلـــك حتديـــد متطلبـــات التـــدريب؛ 

واإلشـراف علــى مقـدمي املســاعدة القانونيــة وإنشـاء هيئــات مســتقلة للنظـر يف الشــكاوى املرفوعــة 

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

اســـرتاتيجية طويلـــة األجـــل، بالتشـــاور مـــع األطـــراف املعنيـــة الرئيســـية يف  تعـــدأن   ج)(  

القطـــــــــاع القضـــــــــائي ومـــــــــع منظمـــــــــات اتمـــــــــع املـــــــــدين، يسرتشـــــــــد ـــــــــا يف تطـــــــــور واســـــــــتدامة 

  القانونية؛  املساعدة

  لة.تقدم تقارير دورية إىل السلطة املسؤو أن   د)(  
  

  ١٢التوجيه 

 الوطنيتمويل نظام المساعدة القانونية 

ينبغي للدول، إقرارا بأن مزايا خـدمات املسـاعدة القانونيـة تشـمل املزايـا املاليـة والوفـورات   - ٦٠

مالئمــة وحمــددة يف امليزانيــة،  ختصــيص اعتمــاداتالعدالــة اجلنائيــة،  إجــراءاتيف التكــاليف طــوال 

منهــــا وســــائل عدة القانونيــــة مبــــا يالئــــم احتياجاــــا، وذلــــك بحســــب االقتضــــاء، خلــــدمات املســــا

 ختصيص آليات للتمويل املستدام ألغراض نظام املساعدة القانونية الوطين. 

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

 إنشاء صندوق للمسـاعدة القانونيـة مـن أجـل متويـل خطـط املسـاعدة القانونيـة،  أ)(  

يف ذلك اخلطط اخلاصة مبحامي املساعدة القضائية، لـدعم تقـدمي نقابـات احملـامني والرابطـات  مبا

القانونيــة للمســاعدة القانونيــة؛ ودعــم مراكــز التــدريب واخلــدمات القانونيــة يف اجلامعــات؛ ورعايــة 

، يف املنظمات غري احلكوميـة وغريهـا مـن املنظمـات، مبـا يف ذلـك منظمـات املسـاعدين القـانونيني

تقــدمي خــدمات املســاعدة القانونيــة يف مجيــع أرجــاء البلــد، وال ســيما يف القــرى واملنــاطق احملرومــة 

  اقتصاديا واجتماعيا؛

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

ختصــيص نســبة مــن ميزانيــة الدولــة اخلاصــة بالعدالــة اجلنائيــة خلــدمات املســاعدة   ‘١’  

  املساعدة القانونية الفعالة؛ تقدمينونية مبا يتناسب مع احتياجات القا

 عمليـات احلجـزاستخدام األموال املستعادة مـن األنشـطة اإلجراميـة مـن خـالل   ‘٢’  

  أو فرض غرامات لتغطية تكاليف املساعدة القانونية للضحايا؛
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طق احملرومـــة حتديـــد وتطبيـــق حـــوافز للمحـــامني للعمـــل يف املنـــاطق الريفيـــة واملنـــا  ج)(  
اقتصــاديا واجتماعيــا (علــى ســبيل املثــال مــنحهم إعفــاءات أو ختفيضــات ضــريبية، أو ختفيضــات 

  على سداد القروض الدراسية)؛

املســــــاعدة القانونيــــــة توزيعــــــا ووكــــــاالت دعــــــاء الاضــــــمان توزيــــــع األمــــــوال بــــــني   د)(  
  .ومتناسبا عادال

٦٢ -  الكاملة من اخلدمات املقرر تقدميها  موعةوينبغي أن تغطي ميزانية املساعدة القانونية ا
 املتهمـني أو بارتكـام جرميـة أو السـجناء أو املشـتبه قبوض عليهمألشخاص احملتجزين أو املإىل ا

لضــحايا. وينبغــي تكــريس متويــل خــاص مالئــم لتغطيــة نفقــات الــدفاع مــن إىل اجرميــة و  بارتكــاب
مجـع األدلـة والنفقـات املتصـلة بالشـهود  قبيل نفقات نسخ امللفات والوثائق ذات الصـلة ونفقـات

 تســديدواملرشــدين االجتمـاعيني ونفقــات السـفر. وينبغــي  التحليــل اجلنـائيخـرباء اخلـرباء ونفقــات 
 يف الوقت املناسب. النفقاتهذه 

  
  ١٣التوجيه 

  الموارد البشرية

ة وظفي نظـام املســاعدملـينبغـي للـدول، حسـب االقتضـاء، وضـع أحكـام مالئمـة وحمـددة   - ٦٣
 دد مبا يتناسب مع احتياجاا.القانونية على نطاق البلد على حنو مالئم وحم

ـــذين يعملـــون لصـــاحل نظـــام املســـاعدة  االختصاصـــينيضـــمان حصـــول  للـــدولوينبغـــي   - ٦٤ ال
 القانونية الوطين على املؤهالت والتدريب الالزمني لتقدمي خدمام.

، جيــوز أيضــا أن تشــمل جهــات تقــدمي وإذا كــان هنــاك نقــص يف عــدد احملــامني املــؤهلني  - ٦٥
املساعدين القانونيني. ويف الوقت ذاته، ينبغـي للـدول  وأخدمات املساعدة القانونية غري احملامني 

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

 بطــرق منهــاعلــى نطــاق واســع،  املهــن القانونيــة فــرص ممارســةوينبغــي للــدول أيضــا تعزيــز   - ٦٦
احملرومــــــة اقتصــــــاديا مــــــن  لفئــــــاتســــــتفادة النســــــاء واألقليــــــات واالضــــــمان  ةاختــــــاذ تــــــدابري إجيابيــــــ

 .الفرص  هذه
  

  ١٤التوجيه 

  المساعدون القانونيون

وحســب االقتضــاء، االعــرتاف بالــدور الــذي يؤديــه  الوطنيــةلقوانينهــا ينبغــي للــدول، وفقــا   - ٦٧

اخلدمات يف تقدمي املساعدة القانونية حيثما  جهات مماثلة معنية بتقدميو املساعدون القانونيون أ

 يكون الوصول إىل حمامني حمدودا.
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والرابطـــات أجهـــزة العدالـــة وهلـــذا الغـــرض، ينبغـــي للـــدول، بالتشـــاور مـــع اتمـــع املـــدين و   - ٦٨

 تدابري ترمي إىل: أن تتخذاملهنية، 

، حســب االقتضــاء، نيالقــانوني عديناملســالتقــدمي خــدمات  وطنيــةإعــداد خطــة   أ)(  

عمليــــــات فحــــــص إجــــــراء تقــــــوم علــــــى منــــــاهج تدريبيــــــة ونظــــــم اعتمــــــاد موحــــــدة، مبــــــا يف ذلــــــك 

  مالئمة؛ وتدقيق

ضــــمان وضــــع معــــايري جلــــودة خــــدمات املســــاعدين القــــانونيني وحصــــوهلم علــــى   ب)(  

  التدريب املالئم وعملهم حتت إشراف حمامني مؤهلني؛

 الــــيت يقــــدمهاوالتقيــــيم لضــــمان جــــودة اخلــــدمات  ضــــمان تــــوفر آليــــات للرصــــد  ج)(  

  ن؛و ن القانونيو املساعد

، أجهزة العدالةسلوك، بالتشاور مع اتمع املدين و قواعد تشجيع إعداد مدونة   د)(  

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

يت ميكن للمساعدين القانونيني تقـدميها وأنـواع حتديد أنواع اخلدمات القانونية ال  (ه)  

، مــا مل يكــن ذلــك التحديــد دون غــريهماحملــامني ن يقتصــر تقــدميها علــى اخلــدمات الــيت يتعــني أ

  يف نطاق اختصاص احملاكم أو نقابات احملامني؛مندرجا 

وصول املساعدين القـانونيني املعتمـدين املكلفـني بتقـدمي املسـاعدة  تيسريضمان   و)(  

وغـري  حملاكمـةا قبلمرافق االحتجاز أو مراكز االحتجاز  وأانونية إىل مراكز الشرطة والسجون الق

  ؛ذلك من املرافق

الســماح للمســاعدين القــانونيني املعتمــدين مــن احملــاكم واحلاصــلني علــى تــدريب   ز)(  

تهمـــني واللـــوائح الوطنيـــة، باملشـــاركة يف اإلجـــراءات القضـــائية وإخطـــار املللقـــوانني مناســـب، وفقـــا 

 .للقيام بذلك ونعندما ال يتوفر حمام
  

  ١٥التوجيه 

  رقابة عليهمتنظيم مقدمي المساعدة القانونية وال

الشـفافية واملسـاءلة، ينبغـي الذي يضمن ، ووفقا للتشريع الوطين القائم ١٢ التزاما باملبدأ  - ٦٩

 مبا يلي بالتعاون مع الرابطات املهنية: القيام للدول

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

الســــلوك املهنيــــة قواعــــد ضــــمان خضــــوع مقــــدمي املســــاعدة القانونيــــة ملــــدونات   ب)(  

  ءات مالئمة على أي خمالفات ترتكب؛ااملعمول ا، مع تطبيق جز 
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وضع قواعد لضمان عدم السماح ملقـدمي املسـاعدة القانونيـة بطلـب أي مبـالغ   ج)(  

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

ضمان تويل جهـات حمايـدة اسـتعراض الشـكاوى التأديبيـة املرفوعـة ضـد مقـدمي   د)(  

  املساعدة القانونية؛

مالئمــة ملقــدمي املســاعدة القانونيــة بغيــة منــع الفســاد علــى  رقابــةوضــع آليــات   (ه)  

  .وجه التحديد
  

  ١٦التوجيه 

  الجامعاتمع و حكوميين دمات القانونية غير الشراكات مع مقدمي الخ قامةإ

غــري شــراكات مــع مقــدمي اخلــدمات القانونيــة  إقامــة، حســب االقتضــاءينبغــي للــدول،   - ٧٠

 .اآلخرون اتاملنظمات غري احلكومية ومقدمو اخلدم مبن فيهم، احلكوميني

والرابطـات العدالة  أجهزةوحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي للدول، بالتشاور مع اتمع املدين و   - ٧١

 تدابري ترمي إىل ما يلي: أن تتخذاملهنية، 

ــــدور   أ)(   ــــة الفاعلــــة غــــري  اجلهــــاتاإلقــــرار يف نظمهــــا القانونيــــة ب يف تقــــدمي احلكومي

  خدمات املساعدة القانونية لتلبية احتياجات السكان؛

وضــع معــايري جــودة خلــدمات املســاعدة القانونيــة ودعــم تصــميم بــرامج تدريبيــة   ب)(  

  ؛احلكومينيوحدة ملقدمي اخلدمات القانونية غري م

ـــــات رصـــــد وتقيـــــيم لضـــــمان جـــــودة خـــــدمات املســـــاعدة القانونيـــــة،   ج)(   إنشـــــاء آلي

  اليت تقدم بدون مقابل؛ اخلدماتسيما  وال

 نشــــرالعمــــل مــــع مجيــــع مقــــدمي خــــدمات املســــاعدة القانونيــــة لتوســــيع نطــــاق   د)(  

أثرهــا وتيســري الوصــول إليهــا يف مجيــع أرجــاء البلــد و  حتســني نوعيتهــاخــدمات املســاعدة القانونيــة و 

احملرومـــة اقتصــاديا واجتماعيـــا واملنــاطق ويف مجيــع اتمعـــات احملليــة، وال ســـيما يف املنــاطق الريفيـــة 

  األقليات؛ وبني

املســـاعدة القانونيـــة باعتمـــاد ـــج شـــامل، علـــى ســـبيل  اتتنويـــع مقـــدمي خـــدم  (ه)  

لتقـــدمي خــدمات املســاعدة القانونيـــة يعمــل ــا حمـــامون  عــن طريــق تشـــجيع إنشــاء مراكــز ،املثــال

ومساعدون قانونيون، وعن طريق إبرام اتفاقات مع اجلمعيـات القانونيـة ونقابـات احملـامني ومراكـز 

مــن  وغريهــا مــن املنظمــات التــدريب واخلــدمات القانونيــة يف اجلامعــات واملنظمــات غــري احلكوميــة

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

تشـــجيع ودعـــم إنشـــاء مراكـــز التـــدريب واخلـــدمات القانونيـــة يف أقســـام القـــانون   أ)(  
العامـة بـني أعضـاء  املصـلحةوقـانون  عملـيداخل اجلامعات لتعزيز برامج التـدريب علـى القـانون ال

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

، حتـــت إشـــراف مالئـــم ووفقـــا للقـــانون علـــى املشـــاركة تشـــجيع طـــالب القـــانون  ب)(  
املمارسة الوطنية، يف مراكز التـدريب واخلـدمات القانونيـة أو غريهـا مـن الـنظم اتمعيـة  الوطين أو

وتــوفري احلــوافز  ميي أو تطــورهم املهــينجهم األكــادامنهــ يف إطــاراملعنيــة بتقــدمي املســاعدة القانونيــة 
  ؛للقيام بذلك

وضــع قواعــد للممارســة الطالبيــة، إذا مل تكــن موجــودة بالفعــل، تتــيح للطــالب   ج)(  
ممارســـة القـــانون يف احملـــاكم حتـــت إشـــراف حمـــامني مـــؤهلني أو أعضـــاء هيئـــة تـــدريس، شـــريطة أن 

املسؤولة عن تنظـيم ممارسـة القـانون  توضع هذه القواعد بالتشاور مع احملاكم املختصة أو األجهزة
  أمام احملاكم وموافقتها عليها؛ 

وضع قواعد تسمح لطالب القـانون بالتـدريب يف احملـاكم حتـت إشـراف حمـامني   د)(  
  .القانوين تدريبية يف اال إمتامهم لربامجاليت تقتضي  الواليات القضائيةمؤهلني، وذلك يف 

  
  ١٧التوجيه 

  البحوث والبيانات

ينبغي للـدول ضـمان وضـع آليـات لتتبـع املسـاعدة القانونيـة ورصـدها وتقييمهـا، والسـعي   - ٧٣
 حتسني عملية تقدمي املساعدة القانونية.إىل حثيثا 

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

 صــــنفةإجــــراء حبــــوث منتظمــــة ومجــــع بيانــــات عــــن متلقــــي املســــاعدة القانونيــــة م  أ)(  
اجلغـــــرايف، ونشـــــر نتــــــائج والعمـــــر والوضـــــع االجتمـــــاعي واالقتصـــــادي والتوزيـــــع نس حســـــب اجلـــــ

  البحوث؛  هذه

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

ليـــــــة وفقـــــــا للمعـــــــايري الدوليـــــــة رصــــــد تقـــــــدمي املســـــــاعدة القانونيـــــــة بكفـــــــاءة وفعا  ج)(  
  اإلنسان؛ حلقوق

ــــةتقــــدمي تــــدريب ملقــــد  د)(   ثقافــــات  يكــــون جامعــــا بــــني عــــدة مي املســــاعدة القانوني
  ألعمار؛ا ناسبا ملختلفوم للجنسني ياالثقافية ومراع مالئما من الناحيةو 



A/RES/67/187 مبادئ األمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية  
 

29/29 

، ال ســـيما علـــى أجهـــزة العدالـــةحتســـني االتصـــال والتنســـيق والتعـــاون بـــني مجيـــع   (ه)  
  القانونية. مي املساعدةعلى حلول لتحسني تقد احمللية واالتفاق املشاكلاملستوى احمللي، لتحديد 

  
  ١٨التوجيه 

  المساعدة التقنية

يت تسـتجيب ينبغي أن تتـوىل منظمـات حكوميـة دوليـة مالئمـة تقـدمي املسـاعدة التقنيـة الـ  - ٧٥

األمــم املتحــدة  ،علــى ســبيل املثــال ،الحتياجــات واألولويــات الــيت حتــددها الــدول الطالبــة، منهــال

، وكـــذلك الـــدول املشـــاركة يف إطـــار املختصـــة ري احلكوميـــةواجلهـــات املاحنـــة الثنائيـــة واملنظمـــات غـــ

التعاون الثنائي واملتعدد األطراف، بغية بناء القدرات واملؤسسات الوطنية وتعزيزهـا لتطـوير وتنفيـذ 

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

 


