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شكر وتقدير  

 8 HIعــــن الــــمفوضــــ(ة الــــسامــــ(ة لــــألمــــم المتحــــدة لــــشؤون الــــالجئ 
ً
7 إعــــداد هــــذە الــــورقــــة جــــهود الــــ]حث والــــYتا6ــــة نــــ(ا6ــــة

8c 7 d9ــــت 6ــــاوال 6ــــارســــان
g
تــــول

7 6ـالـقانـون والسـ(اسـات (TTLP) الـتابـع للمجـموعـة الـعالـم(ة للحـما#ـة (GPC). وقـّدمـت مـارتـjنا  (UNHCR) وvـالـتعاون مـع فـ<=ـق الـعمل المع89
7 أثــناء إعــداد الــ]حث، وقــدمــت 

8c رئــ�س فــ<=ــق الــعمل) مــدخــالت وتــعقي]اتD 8 HIنا (الــمفوضــ(ة الــسامــ(ة لــألمــم المتحــدة لــشؤون الــالجئ= Hــات��
ته النهائ(ة.  

g
7 حل

8c مساندة عامة إلخراج ال]حث 
�
أ#ضا

7 مــراجــعة الــ]حث وتــزو=ــدنــا بــتعقي]ات 
8c 7 6ــالــمساعــدة الــقانــونــ(ة لــما قــدمــوە مــن جهــد ونــحن نــعرب عــن امــتنانــا إ� أفــراد فــ<=ــق الــعمل المع89

قــّ(مة عــليها، ونــخص 6ــالــذكــر مــنهم: ر=ــ�(�ا غــانــغ ومــار=ــنا ســول(�7 (الــلجنة الــدولــ(ة لــإلنــقاذ)، و�ــاثــ<=ــن ســتارب وســ�س(ل(ا فــ(ج]اي أنــدرســن 
8 (الـمفوضـ(ة الـسامـ(ة لـألمـم  dوأغـن�س هـرفي� ،( 8 HI7 لـالجئ و=�� نانـدو مـ(ديـنا (المجـلس ال�8 Hوف� ،( 8 HIت (المجـلس الـدانـمر�7 لـالجئ Hـ<=ـنان و=ب�vو
=فزاد (صـــندوق األمـــم  7 6ـــالمخـــدرات والجـــ<=ـــمة)، وشـــ(فا £¢ هوف (مـــكتب األمـــم المتحـــدة المع89 dوأنـــ(�ا هـــول� ،( 8 HIالمتحـــدة لـــشؤون الـــالجئ
 ،( )، والرا ديــرامــا#ــكس (بــرنــامــج األمــم المتحــدة اإلنــما̈©7 المتحــدة لــلس�انDمــجال الــمسؤولــ(ة الــخاص 6ــالــعنف الــقائــم ع® الــنع االجــتما»7

7 وسع(د المضو (مفّوض(ة األمم المتحدة السام(ة لحقوق اإل²سان). 
ماك وvات<=ك رو©8 Hم(ل(ا س�#µو

7 غــرانــت (الــلجنة الــدولــ(ة لــإلنــقاذ)، ومــارك �ــاســايــر 
d©سوس)، و�ــا dا ســيوزا وكــ<¹ســ¸ينا نــ�شا (مــنظمة إن�  إ� إ#لي�8

�
ونــوّد أن نــتقدم «ــشكرنــا أ#ــضا

8 غـــرا#ـــدون  HIو�ـــارول ،( 8 HI7 لـــالجئ و=�� وســـ(لف(ا دوديـــرو (الـــمنظمة الـــدولـــ(ة لـــقانـــون الـــتنم(ة)، ولـــورا كـــيونـــ(ال ومـــارتـــن �ـــالتـــ<vـــك (المجـــلس ال�8
ل�ستام (مــركــز األمــم  Hج�v½7 كــوتــ 7 الــمح(ط الــهادئ)، وفــرا²ســ�سكو م�شــ(ل (المجــموعــة الــعالــم(ة للحــما#ــة)، وجي89

8c مــ]ادرة قــطاع الــعدالــة)
 7

8Áمــــجال الــــمسؤولــــ(ة الــــخاص 6ــــاإلســــ�ان واألراD 8 HI7 لــــالجئ و=�� =ة (مــــوئــــل))، وجــــ(م روvــــÂسن (المجــــلس ال�8 ¢ÃÄالمتحــــدة للمســــتوطــــنات ال
ة وتعقي]ات مف(دة.  ّHات) ع® ما قدموە من مدخالت ن�Æوالممتل

 (GFFO) 7
م مــن مــكتب الــشؤون الــخارجــ(ة االتــحادي األلــما©8 7 الــُمقدَّ

وع الــنور 6ــفضل الــدعــم الس�8 ¢Ãت الــمرحــلة األو� مــن هــذا المË6أ
  . 8 HIوالمفوض(ة السام(ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئ
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الغاTة والنطاق 1.

7 6ــالــقانــون والســ(اســات الــتابــع للمجــموعــة الــعالــم(ة  تــتمثل الــغايــة مــن هــذا اإلطــار الــمفاهــ(7Ï المســتحَدث تــحت قــ(ادة فــ<=ــق الــعمل المع89
7 األوضـاع اإل²ـسانـ(ة. وع® ذلـك، فـمن الـغا#ـات 

8c 7 تـوحـ(د الـمصطلحات الـمع(ار=ـة الـمتعلقة 6ـالـمساعـدة الـقانـونـ(ة
8c (فـ<=ـق الـعمل) للحـما#ـة

7 جـوانـب 
8c 7®8 الـدو�7 والمحـ HI=8 الـجهات الـفاعـلة ع® المسـت HIك ب dـجاد تـفاهـم مشـ�#µ7 و

8Óك اللف dاألسـاسـ(ة لـلوثـ(قة الـماثـلة تجـل(ة المشـ�
7 واإلنــما̈©7 وµرســاء الســالم وحــقوق اإل²ــسان اتــصاÔً 6ــالــجهود الــمتعلقة 6ــالــمساعــدة الــقانــونــ(ة وتــدخــالت إرســاء الــعدالــة إ� 

الــعمل اإل²ــسا©8
ات الفن(ة لÆل جهة ع® حدة.  جانب المحافظة ع® اله=ة وثراء المحتوى وتحد#دە وارت]اطه 6مجال ال]حث والخ��

.  �ـما أن إطـار الـعمل 
�
7 الـمجاالت الـمذكـورة آنـفا

8c 8 الـتع<=ـفات الـمعتمدة لـدى الـو�ـاالت الـمختلفة الـعامـلة HIوال تهـدف الـوثـ(قة إ� الـمواءمـة ب
7 هــذا 

8c َسقةÂ7 تــقد#ــم اإلرشــاد والــدعــم للتخــط(ط الجــما»7 وتــمار=ــن االســتجا6ــة الــم
8c 6ــل هــو مس× مــف(د ،

�
ح لــ�س شــامــØً وال مــلزمــا dالمق�

الصدد. 

 : م اإلطار المفاه(7Ï ما #®7 ُ#قدِّ
تــع<=ــفات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة، وµمــ�انــ(ة الــلجوء إ� الــقضاء، واحــت(اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة، والــمقدرة الــقانــونــ(ة، والــجهات ▪

7 مجال المساعدة القانون(ة؛ 
8c الفاعلة

ة" و"الـــتدخـــالت الـــرامـــ(ة إ� إ²ـــشاءDتـــق=ـــة الـــبjئة الـــمؤاتـــ(ة لـــلمساعـــدة ▪ تـــع<=ـــفات "تـــقد#ـــم خـــدمـــات الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة الـــم]ا£¢
7 األوضاع اإل²سان(ة؛ 

8c "القانون(ة أو المفض(ة إليها
7 تقد#م خدمات المساعدة القانون(ة ومكوناتها األساس(ة،   ▪

8c Ãاستعراض مدى ال�
استعراض للتدخالت الرام(ة إ� إ²شاء وDأو تق=ة بjئة مفض(ة إ� تحص(ل المساعدة القانون(ة؛ ▪
؛  ▪ 7 والمواض(×7

8 القانو©8 Hك� dاستعراض لمجاالت ال�
استعراض للفئات المحتمل استهدافها بتدخالت المساعدة القانون(ة.  ▪

7 األوضــاع اإل²ــسانــ(ة، 
8c ســ¸ند الــوثــ(قة إ� اســتعراض مســ¸ندي لــلمفاهــ(م الــحالــ(ة والــتع<=ــفات وأطــر الــعمل الــمعن(ة 6ــالــمساعــدة الــقانــونــ(ةÞ

7 هذا القطاع.  
8c س(ق(ة تا6عة لمنظمات دول(ة ومحل(ة تعملÂ8 لدى م�اتب ت HIاء أساسي وكذلك إ� سلسلة من المقا6الت مع خ��

.2 $
J̀ـف الـمساعـدة الـقانـونـ&ة، واالحـت[ام إ\ الـقضاء، وقـضاTـا الـمساعـدة الـقانـونـ&ة، والـمقدرة الـقانـونـ&ة، والـجهات الـفاعـلة 89 تـع

مجاالت المساعدة القانون&ة 

االحت[ام إ\ القضاء 
ف االحــت�ام إ� الــقضاء 6ــأنــه قــدرة األفــراد ع® الــتماس االنــتصاف وتــحص(له ع�� الــنظم الــعدلــ(ة (الــقانــونــ(ةDالــرســم(ة" وDأو "الــتقل(د#ــة  ُ#ــعرَّ
- 6ــالــمساواة أمــام  H7 أن يــتمتع �ــل إ²ــسان -ع® قــدم الــمساواة مــع الغ�

8×[Âحــقوق اإل²ــسان. إذا� ي Hــما يــ¸سق مــع مــعاي�v(ة")، وÂوالــعرفــ(ة والــديــ
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 مــنصفة، وvــالــمشاركــة الُمجــد#ــة، وvــاإلنــصات لــه. 
ً
الــقانــون، وvــالــقدر نــفسه مــن الحــما#ــة تــحت مــظلة الــقانــون، وvــ¸س=ــة الــمنازعــات Þــس=ــة

 . 8 جميع األفراد ع® أراضيها HIم¸ساو ب â1و=جب ع® الدول تحقيق االحت�ام إ� القضاء ع® نحو

 7
8c 7 حـد ذاتـه، وهـو مـطلب رئـ�س لحـما#ـة وصـون لجـميع حـقوق اإل²ـسان األخـرى. #ـدخـل

8c 7 أصـ(لã2إن االحـت�ام إ� الـقضاء هـو حـق أسـا

7 مـحاäـمة عـادلـة، و¹ـشمل ذلـك إمـ�انـ(ة الـلجوء إ� الـقضاء ع® قـدم الـمساواة، والـمساواة أمـام الـمحاäـم، 
8c عـداد االحـت�ام إ� الـقضاء الـحق

7 أوانـــها الـــمطلوب ونـــ(لها حـــال انـــتهاك الـــحقوق. وضـــمان االحـــت�ام إ� الـــقضاء هـــو مـــطلٌب ال مـــناص مـــنه 
8c والـــتماس االنـــتصافـــات الـــعادلـــة

إلحــقاق الــح�م الــد#ــمقرا7è الــرشــ(د، وإلســ]اغ اإل²ــسانــ(ة واإلنــصاف ع® الــنظم الــعدلــ(ة وvــنائــها ع® ســ(ادة الــقانــون ومــ�افــحة الــتهم�ش 
االجتما»7 واالقتصادي. 

7 عـــام ٢٠١٥ ع® تـــع½=ـــز 
8c 7 أقـــرتـــها الجـــمع(ة الـــعامـــة لـــألمـــم المتحـــدة d9(١٦) مـــن خـــطة الـــتنم(ة المســـتدامـــة ال ¢Ãـــز الهـــدف الـــسادس ع

g
يـــرك

مــــجتمعات مــــسالــــمة احــــتوائــــ(ة تــــكفل االحــــت�ام إ� الــــقضاء للجــــميع وتــــر7ã مــــؤســــسات فــــعالــــة تــــ¸سم 6ــــالــــشمول وتــــخضع لــــلمساءلــــة ع® 
7ì إ� قــ(اس مــدى تــحقيق  dالمســت=ــات �ــافــة. أمــا الــغا#ــات الــمندرجــة تــحت الهــدف ١٦، ال ســ(ما الــغا#ــة رقــم ١٦-٣ والــغا#ــة رقــم ١٦-ب، ف�

=ة.   8 Hتمي� H8 وس(اسات غ� HI7 االحت�ام إ� القضاء للجميع؛ وكذلك ق(اس مدى إنفاذ قوان
8c 3س(ادة القانون والمساواة

7 ذلــــك 
8c 7 الــــتماس ُســــ]ل الــــعدالــــة، 6ــــما

8c ة H8 لــــألقــــل(ات والــــمرأة) عــــق]ات كب� HIتــــواجــــه فــــئات 6ــــعينها مــــن األفــــراد (مــــثل ذوي اإلعــــاقــــة والمنتم
7 ومــن ضــمانــات 

امــات الــمدنــ(ة. وÞــشمل تــلك الــعق]ات الحــرمــان مــن الــموقــف الــقانــو©8 8 dإجــراءات الــمقاضــاة الــجنائــ(ة وتــ�(ان الــحقوق واالل�
7 مـعامـلة فـئات 6ـعينها أمـام 

8c تـمنع الـمساواة 
�
=عات الـوطـن(ة أحـ�امـا ¢Ã¸مـا تـحوي ال 

�
. وفـوق ذلـك، فـغالـ]ا 7

8Áلـلتقا 
�
ة قـانـونـا اإلجـراءات المعت��

المحاäم.  

 7
8c 7 عـــام ٢٠١٩، أقـــر وزراء ومـــمثلون رفـــ(عو المســـتوى مـــن 6ـــلدان ومـــنظمات دولـــ(ة 6ـــأن خـــطة الـــتنم(ة ٢٠٣٠ مســـ¸ندة إ� رؤ=ـــة تـــتمثل

8ðف
َّ فــ(ه �ــل احــت(اجــات أشــد الــفئات قــا6ــل(ة لــلتأثــر، وُ=ــَقر فــ(ه  "عــالــم قــوامــه اإلنــصاف والــمساواة والــ¸سامــح واالنــفتاح واالحــتواء االجــتما»7 ُتل�9

ف أحد عن الركب.  
g
ام 6عدم تخل 8 d64اشتمال أهداف التنم(ة المستدامة ع® االل�

 7
8c وع® الـمساواة ، 8 H7 الـمساواة أمـام الـقانـون دونـما تمي�

8c 7 لـحقوق اإل²ـسان ع® الـحقÏ7 االحـت�ام إ� الـقضاء تـطورا� 6ـمرور الـوقـت؛  إذ يـنص اإلعـالن الـعال
8c 1 شهـد الـحق

7 الـــمحاäـــم الـــمنصفة الـــعلن(ة ع®7 #ـــد مـــح�مة مـــختصة مســـتقلة 
8c ـــات الـــحقوق، وع® الـــحقä7 االنـــتصاف الـــناجـــع مـــن انـــتها

8c الحـــما#ـــة تـــحت مـــظلة الـــقانـــون، وع® الـــحق
 Hاءة.  أمـــا العهـــد الـــدو�7 الـــخاص 6ـــالـــحقوق الـــمدنـــ(ة والســـ(اســـ(ة فـــ(قر تـــلك الـــم]ادئ والـــحقوق، و=ـــنص ع® ضـــمانـــات مـــتعددة لـــحسن ســـ� اض ال�� dومـــحا#ـــدة، وع® اف�
.  وقـد قـررت الـلجنة الـمعن(ة 6ـحقوق  ÃÞ 7ي ع® أي جـهة قـضائـ(ة ذات أي اخـتصاص قـضا̈©7 d9ـمة الـمنصفة الä7 الـمحا

8c ع® الـحق 
�
7 حـرصـا

8Áة الـتقا اإلجـراءات عـند مـ]ا£¢
8 اإلفـراد مـن تـحص(ل االنـتصاف الـناجـع إنـفاذا� لـحقوقـهم.  وأمـا العهـد الـدو�7 الـخاص 6ـالـحقوق االقـتصاد#ـة واالجـتماعـ(ة والـثقافـ(ة  HIاإل²ـسان أن ع® الـدول أن تـكفل تمك
 فـإنـه #ـجب -كـذلـك- أن 

�
َ االنـتصاف اإلداري مـناسـ]ا ، �ـما أن الـلجنة الـقائـمة ع® العهـد قـررت أنـه مd9 اعُت��ِ

�
 أم إدار=ـا

�
7 انـتصاف نـاجـع سـواء أäـان قـضائـ(ا

8c فـ(قر 6ـحق �ـل فـرد
7 أوانـــه الـــمطلوب، وفـــّعاÔً". وأمـــا لـــجنة مـــناهـــضة الـــتعذ#ـــب فـــقد فÃّت أحـــ�ام الـــلجنة الـــمتعلقة 6ـــاالنـــتصاف بـــوصـــفها جـــامـــعة 

8cـــ]ل، ومـــ�سور الـــت�لفة، و #ـــكون "ُمـــتاح السُّ
7 تــحقيق الــغا#ــة األسÏ مــن اســتعادة كــرامــتهم. وأمــا لــجنة اتــفاقــ(ة الــقضاء ع® جــميع أشــ�ال 

8c ر، مــؤكــدة أهــم(ة مــشاركــة الــضحا#ــا 8Ëلــمفاهــ(م االنــتصاف الــناجــع وج�� ال
8 ضــد الــمرأة (ســ(داو) فــقد أقــرت تــوصــ(ة عــامــة «ــشأن قــدرة الــمرأة ع® االحــت�ام إ� الــقضاء، وأقــّرت فــيها 6ــأن االحــت�ام إ� الــقضاء #ــحقق الــوضــع األمــثل مــن قــدرة  Hالتمي�
7 عـموم الـنظم الـعدلـ(ة.  

8c الـوصـول وكـفاءة الـجودة وتـقد#ـم االنـتصافـات والـمساءلـة Ã¹ُـشمل قـا6ـل(ة الـمقاضـاة واإلتـاحـة وÞ 6ـأن الـتوصـ(ة 
�
؛ عـلما Hالـقانـون ع® التحـ<=ـر والتغي�

كـذلـك تـدعـو لـجنة حـقوق الـطفل الـدوَل األطـراف إ� االهـتمام 6ـصفة خـاصـة 6ـالـتحقق مـن إتـاحـة إجـراءات فـّعالـة ُمـراعـ(ة لـلطفل لـألطـفال ومـمثليهم عـن طـ<=ـق الـولـج إ� 
7 الـمحاäـمة الـعادلـة واالنـتصاف الـناجـع.  وvـاتـت اتـفاقـ(ة حـقوق األشـخاص 

8c ـم.  ُتع®7 آلـ(ات حـقوق اإل²ـسان اإلقـل(م(ة مـن شـأن الـحقäإجـراءات الـش�اوى المسـتقلة والـمحا
7 االحـــت�ام إ� الـــقضاء. وÞُســـبغ االتـــفاقـــ(ة هـــذا الـــحق ع® أمـــور تـــتجاوز مـــفهو7ì الـــمحاäـــمة الـــعادلـــة 

8c ــــح=Ëذوي اإلعـــاقـــة أوَل وثـــ(قة حـــقوقـــ(ة دولـــ(ة ُتع®7 شـــأن الـــحق ال
/A/RES 6ـالـقرار رقـم) " 7 والـدو�7 8 الـوط89 HI=واالنـتصافـات الـناجـعة.  أمـا "اإلعـالن الـصادر عـن االجـتماع الـرفـيع المسـتوى للجـمع(ة الـعامـة «ـشأن سـ(ادة الـقانـون ع® المسـت
7 ذلـك أفـراد الـفئات الـقا6ـلة لـلتأثـر، �ـما ùشـ�H إ�7 أهـم(ة Ã²¢ الـتوعـ(ة «ـشأن 

8c 7 االحـت�ام الـعادل إ� الـقضاء للجـميع، 6ـما
8c إ� الـحق H14) ف�شـ� .o.p ،67/1 لـسنة ٢٠١٢

8 والـــمساءلـــة 6ـــما #ـــعزز إمـــ�انـــ(ة االحـــت�ام إ� الـــقضاء 6ـــالÂســـ]ة إ�  Hامـــات بـــتقد#ـــم خـــدمـــات تـــ¸سم 6ـــاإلنـــصاف والـــشفافـــ(ة والـــفاعـــلّ(ة وعـــدم التمي� 8 dالـــحقوق الـــقانـــونـــ(ة، واالل�
7 عداد ذلك المساعدة القانون(ة.

8c الجميع؛ و=دخل

‘، مـع إنـفاذ حـقوق الـفرد 6ـاالمـتثال لـمعاي�H حـقوق اإل²ـسان"  7
8Áـل قـا6ـلة لـلتقاä6ـأنـه "قـدرة الـفرد ع® تـحص(ل الـ¸س=ـة الـعادلـة لـ ’مـشا 

�
ف االحـت�ام إ� الـقضاء أ#ـضا 2 ُ#ـعرَّ

7 لـلعدالـة:  ام�� 7 الـمناسـب أو 6ـدونـه"، مـأخـوذ بتËف مـن "الـعمل ال��
نة بـتقد#ـم الـدعـم الـقانـو©8 dعـند االقـتضاء- ع�� الـدولـة أو الـمؤسـسات الـتقل(د#ـة وآلـ(ات الـعدالـة المق�-

7 االحــت�ام إ� الــقضاء، بــرنــامــج األمــم المتحــدة اإلنــما̈©7 (٢٠٠٥). الــتع<=ــف لــدى الــلجنة الــدولــ(ة 
8c اإلتــاحــة للجــميع – دلــ(ل الــممارس إ� نــهج قــائــم ع® حــقوق اإل²ــسان

) "7 قـدرة الـفردDالمجـموعـة (أصـحاب الـحقوق) والـجهات الـفاعـلة الـمجتمع(ة ومـن الـدول ومـن غ�H الـدول الـمسؤولـة عـن  لـإلنـقاذ:  االحـت�ام إ� الـقضاء (أو A2J اخـتصارا�
 النــتهاäــات الــحقوق 

�
حــما#ــة هــؤالء األفــرادDالمجــموعــات (أصــحاب الــواجــ]ات) ع® فــهم حــقوق ومــسؤولــ(ات �ــٍل مــنهم، والس×7 إ� االنــتصافــات الــُمرضــ(ة وتــقد#ــمها تــداُرäــا

ع�� مؤسسات نظام(ة وDأو غ�H نظام(ة عدل(ة؛ و�ل ذلك 6االÞساق مع معاي�H حقوق اإل²سان.

ات فــتمثل مــقايــ�س يهــدف بــها الــعالــم  ا� للهــدف ١٦ مــن أهــداف الــتنم(ة المســتدامــة. تحــدد األهــداف الــغا#ــات، أمــا الــمؤ£¢  و٢٣ مــؤ£¢
�
3 حــددت األمــم المتحــدة ١٢ هــدفــا

 7 8 الــوط89 HI=8 االهــتمام الــخاص إ� الــغا#ــة رقــم ١٦-٣، أي "تــع½=ــز ســ(ادة الــقانــون ع® المســت HIأجــمع إ� اقــتفاء مــدى تــحقيق األهــداف مــن عــدمــه. تــنظر هــذە الــدراســة 6ع
ها لتحقيق التنم(ة المستدامة". 

ُ
=ة وµنفاذ 8 Hالتمي� H8 والس(اسات غ� HIوالدو�7 وكفالة ت�افؤ الفرص لوصول الجميع إ� العدالة"، والغا#ة ١٦-ب، أي "تع½=ز القوان

اير ٢٠١٩، الهاي. 7 ب'تاحة االحت�ام المنصف إ� القضاء للجميع 6حلول عام ٢٠٣٠، ٧ من ش]اطDف�� 4 اإلعالن المع89
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تـمخضت عـدة إجـراءات خـاصـة لـألمـم المتحـدة عـن إقـرار عـدد مـن الـم]ادئ الـتوجيهـ(ة الـرامـ(ة إ� إرسـاء مـعاي�H دولـ(ة لـحقوق اإل²ـسان إزاء 
 والـــمهاجـــرون 

�
7 حـــاجـــٍة إ� حـــما#ـــة خـــاصـــة – ومـــن تـــلك الـــفئات األطـــفال والـــÂساء والـــنازحـــون داخـــل(ا

8c االحـــت�ام إ� الـــقضاء لـــفئات 6ـــعينها
واألشخاص ذوو اإلعاقة. 

المساعدة القانون&ة 
 7
8c نــحو االحــت�ام إ� الــقضاء. ولــلمساعــدة الــقانــونــ(ة دور حــاســم 

�
مــفهوم "الــمساعــدة الــقانــونــ(ة" ال يــنفك عــن مــهمتها بــوصــفها ســ�(Øً حــي=ــا

7 هــــذا الــــصدد. أي أن الــــمساعــــدة 
8c واتــــخاذ قــــرارات عــــل(مة، وتــــحص(ل االنــــتصافــــات الــــعدلــــ(ة ، 8 الÃÄ¢ مــــن اســــتكشاف الــــنظام الــــعد�7 HIتمك

ط رئـ�س لـممارسـة عـدد  7 حـد ذاتـها، و"7 كـذلـك £¢
8c 8 الـس�ان والـنظم الـعدلـ(ة. "الـمساعـدة الـقانـونـ(ة حـق HIب 

�
 جـوهـ<=ـا

�
الـقانـونـ(ة تـق(م را6ـطا

مــن حــقوق اإل²ــسان والــتمتع بــها، ومــنها الــحقوق الــمتصلة 6ــالــمحاäــمة الــدالــة واالنــتصاف الــناجــع"، أمــا الــغا#ــة مــن الــمساعــدة الــقانــونــ(ة ف(7 
7 تـحول دون االحـت�ام إ� الـقضاء أو تـقّ(دە، وذلـك ع�� تـقد#ـم الـمساعـدة إ� مـن يـتعذر عـليهم  d97 تـذلـ(ل الـعق]ات والـعوائـق ال

8c الـمساهـمة"
7 والوصول إ� منظومة المحاäم إال 6المساعدة القانون(ة". 

5تحّمل ت�ال(ف التمث(ل القانو©8

 7
8c هـو الـوارد 

�
 أي تـع<=ـف لـلمساعـدة الـقانـونـ(ة. غ�H أن الـتع<=ـف الـوحـ(د الـمتفق عـل(ه دولـ(ا

�
ال تـحوي مـعاهـدات حـقوق اإل²ـسان الـسار=ـة حـالـ(ا

ف مــــصطلح "الــــمساعــــدة  7 نــــظم الــــعدالــــة الــــجنائــــ(ة، إذ ُ#ــــعرَّ
8c مــــ]ادئ األمــــم المتحــــدة وتــــوجــــيهاتــــها «ــــشأن الــــلجوء إ� الــــمساعــــدة الــــقانــــونــــ(ة

8 ولـمن هـم قـ(د الـتحقيق واالحـتجاز  HI7 لـلضحا#ـا ولـلموقـوف
الـقانـونـ(ة" 6ـأنـه ùـشمل "الـمشورة الـقانـونـ(ة والـمساعـدة الـقانـونـ(ة والـتمث(ل الـقانـو©8

عــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــوا  لــــــــــــــــــمـــــــن  مــــــــــــــــــقـــــــا6ــــــــــــــــــل   H6ـــــــغـــــــ� مــــــــــــــــــســـــــاعــــــــــــــــــدة  كــــــــــــــــــونــــــــــــــــــهـــــــا  مــــــــــــــــــع  الــــــــــــــــــجـــــــنـــــــائــــــــــــــــــ(ـــــــة،  الــــــــــــــــــعـــــــدالــــــــــــــــــة  إطــــــــــــــــــار   7
8c

 
�
 بــوصــفها مــكونــا

�
6الــوســ(لة". هــناك عــدد مــن الــمعاهــدات الــدولــ(ة واإلقــل(م(ة لــحقوق اإل²ــسان تــقر 6ــالــوصــول إ� الــمساعــدة الــقانــونــ(ة مــجانــا

7 محاäمة عادلة.   
8c للحق 

�
7رئ�سا

. اسـتحدثـت  7 الـمساعـدة الـقانـونـ(ة مـجانـا�
8c ـمة الـعادلـة، و=ـنطوي ع® الـحقä7 هـو حـق مـتعلق 6ـالـمحا

7 االسـتعانـة 6مسـ¸شار قـانـو©8
8c 8إن الـحق

7 الـواقـع العم®7 إ� الـموارد الـالزمـة لـذلـك؛ أو أنـها ال ُتـ]ا£¢َ ع® أسـاس مسـتقل؛ 
8c أنـها تـفتقر H6ـعض الـ]لدان خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة، غ�

أو مـتعذرة ع® األشـخاص ذوي اإلعـاقـة؛ أو تـفتقر إ� الـدرا#ـة الـÆافـ(ة «ـشأن حـقوق الـفئات الـقا6ـلة لـلتأثـر. �ـما أن غـ(اب الـمساعـدة الـقانـونـ(ة 
 8 HIســــ]ة إ� األفــــراد المهّمشــــÂ6ــــال 

�
، خــــصوصــــا ¨ 8cمــــت�ا âأمــــام الــــمساواة واالحــــت�ام إ� الــــقضاء ع® نــــحو 

�
 ُ#ــــعد مــــن أ-�, الــــعق]ات شــــيوعــــا

�
مــــجانــــا

=عات وتـخص(ص  ¢Ã¸وع® الـدول سـن ال . 7
8 لـلتأثـر مـّمن يـواجـهون تحـد#ـات تـُحول دون تـدب�H الـمشورة الـقانـونـ(ة والـتمث(ل الـقانـو©8 HIوالـقا6ل

7 ت�ســـ�H الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة، و=ـــجب ع® الـــدول الـــتحقق مـــن تـــوافـــر 
8×[Â=للجـــميع. و 

�
الـــموارد لـــدعـــم تـــقد#ـــم الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة مـــجانـــا

الخدمات والمعلومات المختصة بها. 

9احت&اجات المساعدة القانون&ة:  

 .(23/43/A/HRC) 7 6المساعدة القانون(ة ، التق<=ر المع89 8 HI7 6استقالل القضاة والمحام 5  انظر المقرر الخاص لألمم المتحدة المع89

7 نــظم الــعدالــة الــجنائــ(ة، قــرار الجــمع(ة الــعامــة رقــم 67/187. انــظر الــقسم أدنــاە 
8c 6 مــ]ادئ األمــم المتحــدة وتــوجــيهاتــها «ــشأن ســ]ل الــحصول ع® الــمساعــدة الــقانــونــ(ة

ة. 6خصوص تع<=ف تقد#م خدمات المساعدة القانون(ة الم]ا£¢

7 "أن #ـدافـع عـن نـفسه 
8c 7  تـقرر الـمادة ١٤ (٣) (د) مـن العهـد الـدو�7 لـلحقوق الـمدنـ(ة والسـ(اسـ(ة ع® ضـمانـات إجـرائـ(ة مـكفولـة لـلمتهم 6ـمخالـفة جـنائـ(ة، ومـنها الـحق

7 وجـود مـن #ـدافـع عـنه إذا لـم #ـكن لـه مـن #ـدافـع عـنه، وأن تـزودە الـمح�مة حـ�ما، �ـلما �ـانـت مـصلحة الـعدالـة 
8c ـشخصه أو بـواسـطة مـحام مـن اخـت(ارە، وأن #خـطر 6ـحقه»

7 ذلـك، 6ـمحام #ـدافـع عـنه، دون تحـم(له أجـرا ع® ذلـك إذا �ـان ال #ـملك الـوسـائـل الـÆافـ(ة لـدفـع هـذا األجـر". تـنّص الـمادة ١٨ (٣)(د) مـن االتـفاقـ(ة الـدولـ(ة لحـما#ـة 
تقت81

7 العهــد الــدو�7 الــخاص 6ــالــحقوق الــمدنــ(ة والســ(اســ(ة. وُتــقرّ 
8c حــقوق جــميع الــعمال الــمهاجــ<=ــن وأفــراد أ£هم ع® مــتطل]ات تــ�اد تــكون مــتطا6ــقة مــع الــمنصوص عــل(ه

7 الـحصول ع® "مـساعـدة قـانـونـ(ة 
8c 8 كـذلـك- الـحق HI8 مـن حـ<=ـتهم والـمزعـوم اتـهامـهم 6ـمخالـفة الـقانـون الـجنا̈©7 أو المصنف HIاتـفاقـ(ة حـقوق الـطفل 6ـأن لـألطـفال -المحـروم

7 الــتعق(ب الــعام الــعا£¢ 
8cو .

�
ها مــن الــمساعــدة الــمناســ]ة" (الــمادتــان ٣٧ (د) و٤٠ (٢)(ب)(٢) و(٣))، لــYنها ال تــحوي أي إشــارة 2=حة إ� مــساعــدة قــانــونــ(ة مــجانــا Hوغ�

7 الـمساعـدة الـقانـونـ(ة 
8c َّمـن وثـائـق األمـم المتحـدة الـقانـونـ(ة الـحق Hورة تـقد#ـم هـذە الـمساعـدة 6ـدون مـقا6ـل. وقـد سـّطر عـدد كب� أ-ـدت الـلجنة الـمعن(ة 6ـحقوق الـطفل 82

، ومــنها الــقواعــد الــنموذجــ(ة الــدنــ(ا لــمعامــلة الــسجناء، ومجــموعــة الــم]ادئ الــمتعلقة 6حــما#ــة جــميع األشــخاص الــذيــن يــتعرضــون ألي شــ�ل مــن أشــ�ال االحــتجاز أو 
�
مــجانــا

، وقـواعـد حـما#ـة األحـداث المجـّرديـن مـن حـ<=ـتهم ("قـواعـد هـافـانـا") والـقواعـد الـنموذجـ(ة الـدنـ(ا إلدارة شـؤون األحـداث  8 HIالـسجن، والـم]ادئ األسـاسـ(ة «ـشأن دور الـمحام
.(" 8 HIقواعد 6ك")

. 8 HI7 نظم العدالة الجنائ(ة، والم]ادئ األساس(ة «شأن دور المحام
8c 8 م]ادئ األمم المتحدة وتوجيهاتها «شأن س]ل الحصول ع® المساعدة القانون(ة

 6ــألــفاظ أخــرى مــن قــب(ل الــمشاäــل الــقانــونــ(ة، أو الــمشاäــل الــقضائــ(ة، أو مــشاäــل الــمساعــدة الــقانــونــ(ة، أو احــت(اجــات 
�
9 ألغــراض هــذە الــدراســة، #ــمكن اإلشــارة إلــيها أ#ــضا

العدالة.

 6



ألغــراض هــذە الــدراســة، تــÂشأ الــحاجــة إ� الــمساعــدة الــقانــونــ(ة عــندمــا يــتحقق مــا #®7 ع® مســتوى الــفرد أو األ£ة أو الــمجتمع المحــ®7 أو 
الفئة الس�ان(ة: 

-Dجهات متخصصة 6غ(ة التعامل المناسب مع مش�لة عدل(ة نظرا� النعدام المقدرةDتتطلب الحالة الدعم من ك(انات
المعرفةDالدرا#ة القانون(ة من أجل تحد#د المش�لة القضائ(ة والتعامل معها وحلها؛ 

7 س�(ل االحت�ام إ� القضاء؛  -
8c ع(ة أو مؤسس(ة أو عمل(ة أو قانون(ة أو إدار=ة أو من نع آخر= ¢ÃÞ مواجهة عق]ات

ر ع® نحو مالئم - 7 تع=ضات D ج�� 82
dð7 تل

8c 7 مع امتالك الحق
المعاناة الفعل(ة (أو الوش(كة) من انتهاك حق إ²سا©8

7 األوان المطلوب؛ 
8cوشامل وفّعال و

ن األفـراد والـمجتمعات مـن إدراك حـلول لـمسائـل الـمساعـدة الـقانـونـ(ة 6ـاالسـ¸ناد 
g
فخـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة الـمناسـ]ة وذات الـجودة تـمك

=ع(ة  ¢Ã¸ال H6ــــأحــــ�ام الــــقانــــون الــــدو�7 لــــحقوق اإل²ــــسان، تتحــــمل الــــدول الــــمسؤولــــ(ة الــــرئــــ�سة عــــن إقــــرار جــــميع الــــتداب� 
�
إ� الــــحقوق. هــــد#ــــا

7 الــمساعــدة الــقانــونــ(ة حســب 
8c امــلة لــلحقÆ7 ســ�(ل الــممارســة الــ

8c Hها مــن الــتداب� Hوالــقضائــ(ة واإلدار=ــة والــمالــ(ة والــتوعــ=ــة الــمناســ]ة وغ�
7 يــ¸]عها؛ مd9 عــِدم ذلــك الــفرد الــوســ(لة الــمالــ(ة الــÆافــ(ة لــدفــع أتــعاب  d9حــاجــة أي فــرد داخــل مــنطقة إقــامــته ومــع مــراعــاة الــوال#ــة الــقضائــ(ة ال

7 اللجوء إ� القضاء. 
8c 8 Hللتمي� 

�
10المساعدة القانون(ة أو عجز عن النهوض 6الت�ال(ف المرت]طة 6اإلجراءات القضائ(ة، وذلك منعا

8 األفـراد وأ£هم ومـجتمعاتـهم. فـطب(عة مـشاäـل  HIإن الـحاجـة إ� الـتماس الـمساعـدة الـقانـونـ(ة ونـظم الـعدالـة تـدّل ع® الـعالقـات الـقائـمة ب
7 الـغالـب 6ـفعل (١) الـمقدرة الـقانـونـ(ة لـألفـراد والـمجتمعات المحـل(ة؛ 

8c 7 أي مـجتمع إنـما تـ¸ش�ل
8c الـمساعـدة الـقانـونـ(ة وتـعق(دهـا وحـدتـها

، والــقطاع الــخاص، واآللــ(ات الــدولــ(ة...)؛ و(٣)  7
7 مــجال الــمساعــدة الــقانــونــ(ة (الــمجتمع الــمد©8

8c و(٢) الــقدرات الــحالــ(ة لــلجهات الــفاعــلة
 7

dðتل Hســ(اســة، وقــدرة تــلك الســلطات ع® ت�ســ�Dوعــ(ة اجــتماعــ(ة ¢Ãقــدرة الســلطات الــقضائــ(ة الــرســم(ة والــتقل(د#ــة، ومــا يــتصل 6ــذلــك م
   . 8 Hدون تمي�vخدمات المساعدة القانون(ة حسب االحت(اجات؛ وذلك للجميع و

8 أنـه "#ـجب ت�سـ�H الـمساعـدة الـقانـونـ(ة لـÆل األفـراد 6ـقطع الـنظر عـن الجÂسـ(ة  HI7 6ـاسـتقالل الـقضاء والـمحام 10 أ-ـد الـمقرر الـخاص لـألمـم المتحـدة المع89
 8 HI7 إقــل(م الــدولــة أو خــاضع

8c هم مــن األشــخاص مــّمن قــد #جــدون أنــفسهم H8 والــعمالــة الــمهاجــرة وغ� HI7 الــلجوء والــالجئ أو انــعدامــها، و¹ــشمل ذلــك طــال�9
.(23/43/A/HRC) 7 6المساعدة القانون(ة لواليتها القضائ(ة" – التق<=ر المع89
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الـمقدرة الـقانـونـ&ة: يـتمحور مـفهوم الـمقدرة الـقانـونـ(ة حـول "نـطاق اإلمـ�انـات" الـالزمـة التـخاذ قـرارات عـل(مة وتـنف(ذهـا 6ـغ(ة حـل مـسائـل 
7 ثـــنا#ـــا الـــدراســـات 

8c 8 عـــليهاcأنـــه يـــوجـــد اتـــفاق أو Hالـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة. وال يـــوجـــد إجـــماٌع ع® الـــمقومـــات الـــدقـــ(قة لـــلمقدرة الـــقانـــونـــ(ة، غ�
الحـــديـــثة لهـــذا الـــمفهوم. فجـــم(عها -ولـــو بـــتفاوت- Þشـــ�H إ� الـــمقومـــات الـــتالـــ(ة: الـــقدرة ع® رصـــد الـــمشاäـــل الـــقانـــونـــ(ة، والـــو»7 6ـــالـــقانـــون 
7 مــــجال الــــقانــــون والخــــدمــــات والــــعمل(ات؛ والــــقدرة ع® الــــتعامــــل مــــع الــــمشاäــــل الــــمتعلقة 

8c والخــــدمــــات والــــعمل(ات؛ والــــقدرة ع® الــــ]حث
ها مـن  Hوغ� 

�
 ونفسـ(ا

�
7 (مـالـ(ا

8Áـشمل، ع® سـ�(ل الـمثال، الـثقة ومـهارات االتـصال والـمرونـة، والـقدرة ع® تحـمل تـ�لفة رحـلة الـتقاù 6ـالـقانـون (6ـما
الت�ال(ف). 

 7ÏتÂ7 ت d9ا� مـن نـموذج آلخـر، ومـَرّد ذلـك إ� نـطاقـها وتـم=ـلها، ونـع الـنظم الـقضائـ(ة ال Hكب� 
�
#ـختلف هـ(�ل نـماذج الـمساعـدة الـقانـونـ(ة اخـتالفـا

 مـــحامـــو الـــمساعـــدة الـــقضائـــ(ة 
�
8 أ-�, نـــماذج تـــقد#ـــم الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة شـــيوعـــا HIشـــط بـــها. ومـــن بÂ7 ت d9إلـــيها ومـــجال الـــوال#ـــة الـــقضائـــ(ة ال

=ة، ونـــقا6ـــات الـــمحامـــاة، والـــمنظمات غ�H الـــحكومـــ(ة  Hامـــج الخ� الـــعمومـــيون، والـــمحامـــون مـــن الـــقطاع الـــخاص، والـــمحامـــون 6ـــالـــتعاقـــد، وال��

 حول أنحاء العالم حسب دراسات "فرقة العمل القضائ&ة" 
�
أ��� المشا�ل القضائ&ة شيوعا

8 ال]لدان وتنع النظم القانون(ة، فإن استقصاءات المساعدة القانون(ة تكشف عن وجود أفراد حول أنحاء العالم  HIوع® الرغم من االختالفات ب
7 ما #®7 ستة مجاالت Þستأثر 6ُجّل المشاäل القضائ(ة: 

8cل المساعدة القانون(ة. وäعانون من أنواع متماثلة من مشا#
8 �ل خمسة أفراد يواجه مسائل تتعلق 6المساعدة القانون(ة ناشئة عن العنف والج<=مة. ❖ HIمن ب 

�
هناك فرٌد واحد تق<=]ا

ة. ❖ H7 منازعات ع® اإلس�ان أو األرض أو الج�
8c 

�
يتورط رvــع األفراد تق<=]ا

ين، أو مشاäل استهال-(ة. ❖  من مشاäل قانون(ة متعلقة 6المال والدَّ
�
7 ثلث األفراد تق<=]ا

#عا©8
8 �ل خمسة أفراد من مشاäل تتعلق 6الوصول إ� الخدمات العامة. ❖ HI7 فرد واحد من ب

#عا©8
7 منازعات أ£=ة. ❖

8c 8 ١١ فردا� HIينخرط فرد واحد من ب
8 �ل ١٢ فردا� حاجة إ� خدمات قانون(ة متعلقة 6التوظ(ف أو 6مشار=عه التجار=ة.  ❖ HIلدى فرد واحد من ب

$ األوضاع اإل3سان&ة 
احت&اجات المساعدة القانون&ة 89

7 الغالب األعم؛  
8c ئات اإلنمائ(ةj7 الب

8c تها H7 األوضاع اإل²سان(ة عن نظ�
8c تختلف احت(اجات المساعدة القانون(ة

7 رvما أفضت ▪ d97 إ� ظهور مجموعات بعينها من احتياجات املساعدة القانونية ال
تب عن أزمٍة ما من شأنه أن #ف81 dفالوضع الف<=د الم�

7 ع® النظم القضائ(ة القائمة.  
8c6دورها إ� وضع عبء إضا

7 قدرة ▪
8c اع أو الموا-ب له أو الالحق عل(ه 8 ر دورها السابق ع® ال�8

ّ
ا� ما تكون النظم القضائ(ة أشد هشاشة ورvما أث H7 أوضاع األزمات كث�

8c
تلك النظم ع® حل المشاäل القضائ(ة.  

7 أوساط ▪
8c أو العنف المعمم تفتقر إلى الثقةD7 مواقف المنازعات و

8c ((ة)د#ة والنظام)ما �انت السلطات القضائ(ة (التقلvوفوق ذلك، ر
الفئة الس�ان(ة المتأثرة.  

7 تä7ل النظم القضائ(ة من ح(ث القدرات التشغيلية أو قيادة السلطات التقليدية وديناميات القوة. ▪
8c اع 8 ورvما ساهم ال�8

8 لخطر انعدام ▪ HIس(ة أو المعرضÂ7 الجÏ#8 والمهاج<=ن وعد HI8 (مثل الالجئ HIالمواطن Hما أسفر وجود أفراد من غ�v7 6عض الس(اقات، ر
8cو

7 ع® السلطات القضائ(ة من ح(ث تعق(د المشاäل الناجمة عن تراäم أع]اء القضا#ا، وز=ادة ت�ال(ف المساعدة 
8cس(ة) عن عبء إضاÂالج

7 مح(ط وجود تلك الفئات، وكذلك من ح(ث العالقات الخارج(ة مع 6لد المÂشأ.  
8c القانون(ة

، أو إلزامها ▪ 8 Hواللجوء والهجرة، فقد تواجه فئة 6عينها عق]ات محددة أمام وصولها إ� القضاء – مثل التمي� 
�
8 داخل(ا HIأما س(اقات النازح

ب'جراءات إدار=ةDقانون(ة معينة، أو تقي(د ح<=ة الحركة، وغ�H ذلك. 
7 6المساعدة  7 الَمع89 8 البjئات اإل²سان(ة واإلنمائ(ة ل�س بهذا الوضح ع® الدوام. ع® س�(ل المثال قد #كون النظام الوط89 HIأن التفرقة ب Hغ�

، ب(د أن األزمة اإل²سان(ة المفاجئة والضغط المفرط ع® نظام المساعدة  8 HI7 6عض ال]لدان المض(فة لالجئ
8c القانون(ة ع® درجة جّ(دة من التطور

القانون(ة #فاقم الموقف. 

7 األوضاع اإل²سان(ة إ� جÃ االنتقال من األزمة إ� مرحلة تط=ر النظام؛ وهو ما 
8c 7 أن تهدف تدخالت المساعدة القانون(ة

8×[Âناًء ع® ما سبق، يvو
8 س(ادة القانون وت�س�H االحت�ام إ� الجهات القضائ(ة.  HIلألدوار ب 

�
 ناجعا

�
#كفل توز=عا
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ام أســا7ã بــتقد#ــم خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة، فــإن مجــموعــة  8 d11المحــل(ة والــدولــ(ة، والــمساعــدون الــقانــونــيون. ومــع أّن الــدول لــديــها ال�

7 تقد#م المساعدة القانون(ة إ� من #فتقرون إ� الوسائل القانون(ة الالزمة.  
8c ساهمونù ة من أصحاب الشأن قد Hكب�

، ع®ـ أن #كـون مستـقال  12اسـ¸نادا� إ� الـقانـون الـدو�7 لـحقوق اإل²ـسان، فع® الـدول بـناء وتـنف(ذ نـظام نـاجـع ومسـتدام لـلمساعـدة الـقانـونـ(ة

7 الــمساعــدة الــقانــونــ&ة الــممولــة مــن الــدولــة الـــمشورَة وDأو الـــمساعـــدة   مـــن الـــتدخـــالت الســـ(اســـ(ة أو الـــقضائـــ(ة غ�H الـــالزمـــة. تع89
�
13وخـــالـــ(ا

7 (أي: 
dð7 يتحـّملها المتل d97 بـتم=ـل مـن الـدولـة؛ أي 6ـدون تـ�لفة ع® المسـتف(د، أو دعـم الـدولـة ع® الـت�لفة ال

الـقانـونـ(ة وDأو الـتمث(ل الـقانـو©8
، ف(ما تتحمل الدولة 6ق(ة الت�لفة المطلvة).  

ً
7 مساهمة

dðدفع المتل#

) مــمن 
�
 مــناســ]ا

�
8 تــدر=ــ]ا HIv هما مــن الــمدرَّ H7 أو غ�ì7 مــجال الــقانــون (مــحام أو مــساعــد مــحا

8c ب مــقدم الــمساعــدة الــقانــونــ&ة: مــتخصص مــدرَّ
7 6ــــكون مــــقد7ì الــــمساعــــدة 

8Á7 الــــما
8c وقــــد جــــرى الــــعرف . #ــــقدمــــون الــــمساعــــدة والخــــدمــــات الــــقانــــونــــ(ة ع® أســــاس الــــدوام الÆ®7 أو الجــــز̈©7

8 مــن ذوي الــتدر=ــب المحــدد أو  HIالــمحام Hــشمل غ�ù 6ــات d9ة ح H7 وال#ــات قــضائــ(ة كث�
8c قــد تــوســع Ïأن هــذا المس Hغ� ، 8 HIالــقانــونــ(ة مــحام

7 أثـمر وجـود الـمساعـديـن  d97 الـ]لدان الـنامـ(ة والـمنخفضة الـدخـل ال
8c الـمتخصص مـن أجـل تـلب(ة الـطلب ع® الـمساعـدة الـقانـونـ(ة، ال سـ(ما

 . 8 HI8 االحت�ام إ� القضاء أ#ما تحس HI8 فيها عن تحس HIالقانوني

7 #ـعمل 6ـاسـمها مـقدم الـمساعـدة الـقانـونـ(ة.  d97 تـقدم خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة، أو ال d9مـقدم خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ&ة: الـمؤسـسة ال
7 نـظم الـعدالـة الـجنائـ(ة ("مـ]ادئ األمـم المتحـدة وتـوجـيهاتـها") 

8c الـمساعـدة الـقانـونـ(ة Hتـقرر مـ]ادئ األمـم المتحـدة وتـوجـيهاتـها «ـشأن ت�سـ�
 7
8c 8 HI7 خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة المنخــرطì7 الــمساعــدة الــقانــونــ(ة. هــناك مجــموعــة مــتنوعــة مــن مــقدì8 هــم "أول" مــقد HIأن الــمحام

اك مجــموعــة مــتنوعــة مــن أصــحاب الــشأن   لــنموذج الــتقد#ــم الــمعتمد مــن الــدولــة. ورvــما أقــدمــت الــدول ع® إ£¢
�
14تــقد#ــم الخــدمــات وفــقا

بــوصــفهم مــقد7ì خــدمــات مــساعــدة قــانــونــ(ة – مــثل الــمنظمات غ�H الــحكومــ(ة الــدولــ(ة والمحــل(ة، والــمنظمات الــمجتمع(ة، والــمنظمات 
8 مـن  HIأو الـممولD8 و HI7 الـقطاع الـخاص الم�لفì7 الـمساعـدة الـقضائـ(ة، ومـحاìة، والـمؤسـسات أو الهـيئات الـمهن(ة، ومـؤسـسات مـحا= Hالخ�
زە الــدراســة الــعالــم(ة «ــشأن الــمساعــدة الــقانــونــ(ة (دراســة  الــدولــة 6ــغ(ة تــقد#ــم الــمساعــدة الــقانــونــ(ة ودعــم الــمؤســسات الــتعل(م(ة. ومــثلما ُت��
ا#ـد مـن جـهات الـمجتمع  8 dهـناك عـدد م� 7 6ـالمخـدرات والجـ<=ـمة)،  Dمـكتب األمـم المتحـدة المع89 15صـادرة عـن بـرنـامـج األمـم المتحـدة اإلنـما̈©7

7 تـقدم خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة 6ـأنـحاء الـعالـم، ومـنها مـقدمـو الخـدمـات الـممولـون مـن الـدولـة، أو الـمؤسـسات غ�H الـحكومـ(ة  d97 ال
الـمد©8

. �ــما  8 HI8 ودولي HI8 محــلي HIامــل بــتم=ــل خــاص ع�� مــساهــمات فــرد#ــة أو ع�� مــانحÆ7 تــقدم خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة بــنظام الــدوام الــ d9ال
�ات قــانــونــ(ة خــاصــة بــحكم االخــتصاص مــن جــانــب  =ة مــن جــانــب £¢ Hــغلب تــقد#ــم خــدمــات الــمساعــدات الــقانــونــ(ة ع® هــيئة أ²شــطة خ�#

 . 8 HIنقا6ات المحام

جــهات الــمساعــدة الــقانــونــ&ة: Þــشمل جــهات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة مــقد7ì الــمساعــدة الــقانــونــ(ة ومــقد7ì خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة. 
  : 8 HIألغراض هذە الدراسة، تصّنف جهات المساعدة القانون(ة إ� فئت

7 (مـــثل مـــنظمات تـــقد#ـــم الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة 6ـــمكونـــاتـــها الـــمختلفة)، والـــقطاع الـــخاص (مـــثل ▪
َمـــن يـــÂتمون إ� الـــمجتمع الـــمد©8

 7 d9الــحكومــ(ة الــدولــ(ة ال Hوالــمنظمات الــدولــ(ة (مــثل و�ــاالت األمــم المتحــدة، والــمنظمات غ� ،( 8 HI8 الــخصوصي HIشــ]�ات الــمحام

 . 8 HI8 المجتمعي HIات القانون(ة األساس(ة". انظر أدناە «شأن المساعدين القانوني ة 6لفظ "ذوي الخ�� H7 س(اقات كث�
8c 

�
ù 11شار إليهم أ#ضا

7 الــمادة ٦ (الــفقرة ٣ (ج) 
8c الــمنصوص عــل(ه 

�
7 الــمساعــدة الــقانــونــ(ة مــجانــا

8c ــ(ة لــحقوق اإل²ــسان إ� أن الــحقv7 دعــوى أرتــيكو ضــد إيــطالــيا، انتهــت الــمح�مة األورو
8c12

 
�
" لــضمان تــمتع المســتف(د تــمتعا 7 7 نــجاعــة الــمساعــدة الــقانــونــ(ة. و=ــجب ع® الــدول اتــخاذ "إجــراء إ#ــجا©�

؛ 6ــل إنــه #قت81
�
 رســم(ا

�
8 مــحام تــعيjنا HIمــنها) لــم يــتحقق 6مجــرد تعي

7 المساعدة القانون(ة.
8c 6حقه 

�
ناجعا

7 الــمادة ٦ (الــفقرة ٣ (ج) 
8c الــمنصوص عــل(ه 

�
7 الــمساعــدة الــقانــونــ(ة مــجانــا

8c ــ(ة لــحقوق اإل²ــسان إ� أن الــحقv7 دعــوى أرتــيكو ضــد إيــطالــيا، انتهــت الــمح�مة األورو
8c13

 
�
" لــضمان تــمتع المســتف(د تــمتعا 7 7 نــجاعــة الــمساعــدة الــقانــونــ(ة. و=ــجب ع® الــدول اتــخاذ "إجــراء إ#ــجا©�

؛ 6ــل إنــه #قت81
�
 رســم(ا

�
8 مــحام تــعيjنا HIمــنها) لــم يــتحقق 6مجــرد تعي

7 المساعدة القانون(ة.
8c 6حقه 

�
ناجعا

7 «ــشأن  7 الــدراســة الــصادرة 6ــعنوان الــقانــون الــنموذ�9
8c بــنماذج تــقد#ــم الــمساعــدة الــقانــونــ(ة، وذلــك 

�
7 6ــالمخــدرات والجــ<=ــمة مــلخصا 14 #ــقدم مــكتب األمــم المتحــدة المع89

7 6ــالمخــدرات والجــ<=ــمة 6ــعنوان:   دراســة مــكتب األمــم المتحــدة المع89
�
7 نــظم الــعدالــة الــجنائــ(ة – مــع تــعل(قات، ٢٠١٦، ص. ٨١-٨٦. وهــناك أ#ــضا

8c الــمساعــدة الــقانــونــ(ة
h;ps://www.unodc.org/documents/jusHce-and- 7 عـــمل(ات الـــعدالـــة الـــجنائـــ(ة"، ٢٠١٩، مـــتاحـــة ع��

8c الـــتحقق مـــن جـــودة خـــدمـــات الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة"
.prison-reform/20-00556_Handbook_Legal_Aid_Ebook.pdf

 : 7 6ـالمخـدرات والجـ<=ـمة «ـشأن الـمساعـدة الـقانـونـ(ة، الـتق<=ـر الـشامـل (٢٠١٦)، مـتاح ع�� Dمـكتب األمـم المتحـدة المع89 15 دراسـة صـادرة عـن بـرنـامـج األمـم المتحـدة اإلنـما̈©7

h;p://www.unodc.org/documents/jusHce-and-prison-reform/LegalAid/Global-Study-on-Legal-Aid_Report01.pdf؛  
صفحات ب(انات ال]لدان متاحة هنا. 
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7 الــــغالــــب، ولــــها دور عــــام يــــتعلق بــــتقد#ــــم خــــدمــــات 
8c تــــقدم خــــدمــــات الــــمساعــــدة الــــقانــــونــــ(ة)، ونــــقا6ــــات الــــمحامــــاة (و"7 خــــاصــــة

المساعدة القانون(ة)؛ 
8 من الدولة لتقد#م خدمات المساعدة القانون(ة). ▪ HI8 الممول HIتمون إ� السلطات (مثل المحامÂمن ي

  : 8 HIالجهات القضائ&ة: ألغراض هذە الدراسة، تصّنف الجهات القضائ(ة إ� فئت
ها مـن مـؤسـسات الـدولـة الـمعن(ة 6ـضمانـات االحـت�ام إ� ▪ Hالـرسـم(ة، وسـلطات إنـفاذ الـقانـون، وغ�Dالسـلطات الـقضائـ(ة الـقانـونـ(ة

القضاء؛ 
(مـثل الـزعـامـات الـمجتمع(ة أو الـمجالـس المحـل(ة ▪ ف بـها بـوصـفها سـلطات عـدلـ(ة تـقل(د#ـة أو عـرفـ(ة أو ديـÂ(ة  d16السـلطات المع�

7 المنازعات). 
8c 7 تفصل d9العرف(ة ال

$ األوضاع اإل3سان&ة 3.
J̀ف المساعدة القانون&ة 89 تع

ة إ� جـانـب تـدخـالت   مـن خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة الـم]ا£¢
�
7 األوضـاع اإل²ـسانـ(ة أن تـقدم مـ½=ـجا

8c ـغلب ع® بـرامـج الـمساعـدة الـقانـونـ(ة#
تر7ì إ� إ²شاء وDأو تق=ة بjئة مؤات(ة لتقد#م المساعدة القانون(ة.  

األوضاع اإل3سان&ة 
 ضـمن "مجـموعـة 

�
7 بـوصـفه جـار=ـا

"، إذ تـصف الـعمل اإل²ـسا©8 Hاسف� H7 "مـعاي�
8c الـموضـحة Hف "األوضـاع اإل²ـسانـ(ة" اسـ¸نادا� إ� الـمعاي� ُتـعرَّ

=ة  8Ëئات الـ<=ـف(ة والحjعة والـب=Ãوارث الـطب(ع(ة والـمنازعـات واألحـداث ذات الـ]دا#ـات الـ]طيئة أو الYـشمل الـÞ 7 d9مـتنوعـة مـن الـمواقـف ال
 7
8c 7 مـرت بـنع مـن األوضـاع الـموضـحة d9تب عـن ذلـك إدراج جـميع الـ]لدان ال d7 جـميع الـ]لدان". ي�

8c 17وحـاالت الـطوارئ السـ(اسـ(ة الـمعقدة

 . 7
8c18التع<=ف السابق، وكذلك ال]لدان ضمن أي مرحلة من مراحل الطوارئ أو التعا

ة  qrاsم خدمات المساعدة القانون&ة المTتقد
7 ومــشورة قــانــونــ(ة 

ة وجــوَد مــعلومــات قــانــونــ(ة وو»7 قــانــو©8 7 تــقد#ــُم خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة الــم]ا£¢َ
ألغــراض هــذە الــدراســة، #قت81

7 نظ�H تـ�لفة ضـQ(لة أو مـنعدمـة ع® الـشخص المسـتحق.  و=ـنطوي ذلـك ع® 
19واسـ¸شارة عـامـة وقـانـونـ(ة ومـعاَونـة قـانـونـ(ة وتـمث(ل قـانـو©8

8 والـمتأثـ<=ـن  HI7 الـمسائـل الـجنائـ(ة والـمدنـ(ة واإلدار=ـة إ� أفـراد مـن الـفقراء والمهمشـ
8c 8 HI8 ومـساعـدي مـحام HIتـقد#ـم الخـدمـات بـواسـطة مـحام

ة تــقد#ــَم  7 مــجال الــمساعــدة الــقانــونــ(ة. و¹ــشمل تــقد#ــم خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة الــم]ا£¢
8c 6ــاألزمــات مــّمن #ــحتاجــون إ� دعــم خــاص

7 إجــراءات الــمتا6ــعة لــدى أي مــحاäــم خــاصــة أخــرى تــ¸بع الــدولــة أو أي 
8c ــم أوä7 الــمحا

8c خــدمــات االســ¸شارة، والــمشورة الــقانــونــ(ة، والــتمث(ل
7 صــ(اغــة الــوثــائــق 

8c ة أو 6مقت81 اإلجــراءات واآللــ(ات الــمت]عة وفــق الــقانــون الــدو�7 لــحقوق اإل²ــسان، والــمساعــدة)Âمــؤســسات عــرفــ(ة وديــ
7 ســ�� الــقواعــد واإلجــراءات الــمت]عة لــدى و�ــاالت الــدولــة اإلدار=ــة 

8c حــل الــمنازعــات الــ]د#ــلة، والــمساعــدةDوالــمرافــعات، وخــدمــات الــوســاطــة
مــنها والــتنف(ذ#ــة، واإلحــاالت إ� مــقد7ì الخــدمــات اآلخــ<=ــن إ� جــانــب مجــموعــة مــتنوعــة مــن الخــدمــات األخــرى. عــالوة ع® مــا ســبق، يــراد 
ها مــن الخــدمــات الــمقدمــة إ�  Hــشمل مــفاهــ(م الــتوعــ(ة الــقانــونــ(ة، والــوصــول إ� الــمعلومــات الــقانــونــ(ة وغ�Þ مــن "الــمساعــدة الــقانــونــ(ة" أن

 هــجينة (انــظر 
�
 مــما ســبق، 6ــما #ــجعلها نــظما

�
 مــ½=ــجا

�
7 نــظم الــقضاء وآلــ(اتــه "غ�H الــنظامــ(ة" مــسارات عــرفــ(ة أو تــقل(د#ــة أو ديــÂ(ة أو أ£=ة أو غــالــ]ا  للســ(اق، قــد تع89

�
16 وفــقا

7 6السلطات القضائ(ة النظام(ة والتقل(د#ة).  القسم أدناە المع89

، ٢٠١١، ص. ٩. Hوع اسف� ¢Ã17 م

8 المجــموعــات الــداخــلة ضــمن نــطاق عــمل  H6ــما يــ¸سق مــع محــل تــرك� ، 7 إ� نــزوح داخــ®7
7 تف81 d97 األوضــاع اإل²ــسانــ(ة ال

8c 18 تــركــز هــذە الــدراســة ع® الــمساعــدة الــقانــونــ(ة
 8cئات األزمـات ومـراحـلها. لـلوقـوف ع® فـهم أوjوع مـنط]قة ع® جـميع بـ ¢Ã7 إطـار هـذا الم

8c 8 الـو�ـاالت. ومـع ذلـك، فـ�ل األدوات المسـتحدثـة HIكـة ب dالـلجنة الـدائـمة المشـ�
h;ps://www.globalprotecHoncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/ "لـنطاق المجـموعـة الـعالـم(ة للحـما#ـة، انـظر "خـطة الـعمل الـتح=ـل(ة
 IASC%20Guidance%20and%20Tools/transformaHve_agenda_protocols/Cluster-CoordinaHon-Reference-Module-2015.pdf
7 واقـع 

8c سـيقÂسـيق الـشؤون اإل²ـسانـ(ة 6ـعنوان "مـذكـرة «ـشأن مـواقـف مـختلطة:  التÂ8 ومـكتب ت HI8 الـمفوضـ(ة الـسامـ(ة لـألمـم المتحـدة لـشؤون الـالجئ HIك ب dواإلصـدار المشـ�
 ." الممارسة العم®7

ف مــصطلح "الــمساعــدة الــقانــونــ(ة" 6ــأنــه "الــمشورة والــمساعــدة الــقانــونــ(ة  7 مــ]ادئ األمــم المتحــدة وتــوجــيهاتــها حــ(ث ُ#ــعرَّ
8c 19 هــذا الــتع<=ــف يــتما" مــع الــتع<=ــف الــوارد

7 إجـراءات الـعدالـة 
8c 6ـمخالـفة جـنائـ(ة، وكـذلـك لـلضحا#ـا ولـلشهود Øًأو فـع 

�
8 ُحـ�ما HI8 أو المشـ¸]ه بـهم أو المتهم HI8 أو الـمسجون HI7 للمحتجـ½=ـن أو الـموقـوف

والـتمث(ل الـقانـو©8
ت]ة ع® مـن #ـفتقرون إ� الـوسـ(لة الـÆافـ(ة أو مd9 اقت81 صـالـح الـعدالـة ذلـك. �ـما يـراد لـمصطلح "الـمساعـدة الـقانـونـ(ة" أن ùـشمل  dالـجنائـ(ة؛ مـع تـقد#ـم ذلـك 6ـدون تـ�لفة م�
ها مــن الخــدمــات الــمقدمــة لــألشــخاص ع�� اآللــ(ات الــ]د#ــلة لــفّض الــمنازعــات وع�� عــمل(ات  Hالــوصــول إ� الــمعلومــات الــقانــونــ(ة، وغ� Ã¹ُمــفاهــ(م الــتوعــ(ة الــقانــونــ(ة، و
7 مــا #®7 6ــلفظ "مــ]ادئ 

8c 7 نــظم الــعدالــة الــجنائــ(ة (الــمشار إلــيها
8c الــعدالــة اإلصــالحــ(ة". مــ]ادئ األمــم المتحــدة وتــوجــيهاتــها «ــشأن ســ]ل الــحصول ع® الــمساعــدة الــقانــونــ(ة

7 �انون األولDدùسم�� ٢٠١٢ 6موجب القرار رقم 67/187.
8c األمم المتحدة وتوجيهاتها)، وقد أقرتها الجمع(ة العامة
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ة  األشــخاص ع�� اآللــ(ات الــ]د#ــلة لــفّض الــمنازعــات وµجــراءات الــعدالــة اإلصــالحــ(ة.  و¹ــشمل تــقد#ــم خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة الــم]ا£¢
8 األفــراد وDأو األ£ مــن أجــل تــع½=ــز الــقدرة ع® الــلجوء إ� الــقضاء ومــمارســة حــقوقــهم. ومــن الــوارد أن ùــشمل تــقد#ــم  HI7 إ� تمكìتــر 

ً
أ²شــطة

: األفــراد الــعاجــ½=ــن عــن الــوفــاء بــت�الــ(ف الــمساعــدة الــقانــونــ(ة، والــس�ان الــمتأثــ<=ــن 6ــاألزمــات،  ة مــا #®7 خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة الــم]ا£¢
، وعــد#ــمو الجÂســ(ة أو الــمعرضــون لــمخاطــر انــعدامــها، وطــالــبو الــلجوء، والــالجــئون، وأفــراد 

�
7 عــدادهــم األشــخاص الــنازحــون داخــل(ا

8c و=ــدخــل
 . 20المجتمعات المض(فة

التدخالت الرام&ة إ\ إ3شاء� تدع&م البzئة المؤات&ة لتقدTم المساعدة القانون&ة  
 8 HIأو تمتDأو تـدعـ(م وDـشمل هـذا الـنع مـن الـتدخـالت المجـموعـة الـعامـة مـن األ²شـطة الـمتنوعـة الـرامـ(ة إ� إ²ـشاء وù ،ألغـراض هـذە الـدراسـة
الــبjئة (الســ(اســ(ة واالجــتماعــ(ة والــثقافــ(ة والــمؤسســ(ة واالقــتصاد#ــة والــقانــونــ(ة) الــمؤاتــ(ة لــتقد#ــم خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة الــج(دة 
، والــتصدي لــلمشاäــل الــمنهج(ة لــلمساعــدة الــقانــونــ(ة. ùــشمل ذلــك  8 Hاالحــت�ام إ� الــقضاء 6ــدون تمي� Hالــناجــعة حســب االحــت(اجــات، وت�ســ�

األنواع التال(ة من التدخالت:  
، ومــــن ذلــــك مــــا #ــــكون 6ــــدعــــم  7 و=ــــــــج -ع�� الــــمنا2ة وحــــوار الســــ(اســــات- لــــتنف(ذ الــــقانــــون الــــدو�7 ذي الــــصلة ع® المســــتوى الــــوط89 d(١) ال�

المصادقة ع® المعاهدات ذات الصلة وDأو إرساء األطر واإلجراءات الس(اس(ة والمؤسس(ة القانون(ة المناس]ة؛  
؛   7 والمح®7 8 الوط89 HI=(٢) تق=ة منظومة أصحاب الواج]ات ع® المست

7 6ـــما #ـــعزز قـــدرتـــها ع® تـــقد#ـــم خـــدمـــات الـــمساعـــدة  21(٣) بـــناءDتـــط=ـــر الـــقدرات لـــدى جـــهات الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة ع® المســـتوى الـــوط89

7 جهود ناجعة ع® مستوى التÂسيق والمنا2ةDحوار الس(اسات؛  
8c القانون(ة الج(دة حسب الحاجة، وع® االنخراط

(٤) جــــهود التحــــل(ل والــــ]حث، والتÂســــيق، ومــــراقــــ]ة الــــمخالــــفات والتحــــد#ــــات ذات الــــصلة 6ــــاالحــــت�ام إ� الــــقضاء، وتــــوثــــيق أعــــ]اء الــــقضا#ــــا 
القانون(ة؛  

7 مـجال الـمساعـدة الـقانـونـ(ة 
8c ـل اإل²ـسانـ(ة الـمرتـ]طة 6ـاألزمـاتä7 6ـغ(ة تحـد#ـد الـمشا ات(�� d7 االسـ�

8Á(٥) تحـل(ل الـدراسـات الـقانـونـ(ة والـتقا
المنهج(ة، وتذل(لها.  

8 مـن الـمساعـدة الـقانـونـ(ة ع® الخـدمـات الـمقدمـة مـن مـقد7ì خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة ومـا يـتصل 6ـذلـك مـن  HIتـنطوي تـدخـالت التمك
: مـؤسـسات سـ(ادة الـقانـون،  . ومـن الـوارد أن تـضم الـغا#ـة مـن أنـواع الـتدخـالت تـلك مـا #®7 8 HI8 ومـساعـديـن قـانـوني HI8 مـرخص HI8 ومـحام HIمـمارسـ
طةDحــــرس الحــــدود، ومــــمثلو االدعــــاء، والــــمحاäــــم،  ¢Ãــــم، والäوالســــلطات المحــــل(ة واإلقــــل(م(ة، والــــوزارات، والســــلطات الــــتقل(د#ــــة، والــــمحا
والـع(ادات الـقانـونـ(ة، ومـنظمات الـمجتمع   ، 8 HIونـقا6ـات الـمحام ، 7 22ومـسؤولـو الـسجون، ومـؤسـسات حـقوق اإل²ـسان ع® المسـتوى الـوط89

، والمنظمات غ�H الحكوم(ة الدول(ة، والمحامون، والمساعدون القانونيون.   7
المد©8

$ األوضاع اإل3سان&ة  4.
أسس برامج المساعدة القانون&ة 89

َمن؟ مقدمو المساعدة القانون(ة ومقدمو خدمات المساعدة القانون(ة   
7 ذلـك الـمنظمات غ�H الـحكومـ(ة 

8c 7 الـوطـن(ة أن تـنّفذ بـرامـج الـمساعـدة الـقانـونـ(ة، ومـثلها
#ـمكن لسـلطات الـدولـة ولـمنظمات الـمجتمع الـمد©8

الـــوطـــن(ة أو الـــدولـــ(ة، والـــم�اتـــب الـــقانـــونـــ(ة الـــمتخصصة، والـــمنظمات الـــمجتمع(ة، والـــجامـــعات، وشـــ]�ات الـــمحامـــاة، ال ســـ(ما حـــيثما �ـــان 
7 اإلجـراءات الـجنائـ(ة.  

8c 7
7 مـا #ـخص الـتمث(ل الـقانـو©8

8c 7 الـمتاح محـدودا� أو حـيثما �ـانـت الـمساعـدة الـقانـونـ(ة الـعامـة محـدودةìالـتم=ـل الـحكو
 مــا #ــفوق ذلــك الــموارد الــقائــمة. قــد تــكون نــظم الــمساعــدة الــقانــونــ(ة 

�
7 األوضــاع اإل²ــسانــ(ة، وغــالــ]ا

8c ك�, الــطلب ع® الــمساعــدة الــقانــونــ(ة#
7 تــلك الــحاالت، Þس× الــمنظمات 

8cــما تــنعدم أو تــفتقر إ� ثــقة الــفئات الــس�انــ(ة الــمتأثــرة. وv7 6ــعض حــاالت الــطوارئ، ور
8c 

ً
الــرســم(ة هــشة

 مــــا #ــــكون ذلــــك 6ــــدعــــم مــــن مــــقد7ì خــــدمــــات 
�
7 الــــمجاالت اإلنــــمائــــ(ة واإل²ــــسانــــ(ة وحــــقوق اإل²ــــسان إ� ســــد هــــذە الــــفجوة؛ وغــــالــــ]ا

8c الــــدولــــ(ة
  . 7 المساعدة القانون(ة ع® المستوى الوط89

7 نـــظرة عـــامـــة مـــع تـــع<=ـــفات لـــلفئة المســـتهدفـــة الـــمحتملة 
dð7 الحجـــز الـــجنا̈©7 هـــم مـــن الـــفئات األخـــرى األســـاســـ(ة المســـتهدفـــة. انـــظر الـــقسم أدنـــاە الـــذي #ل

8c 20 األشـــخاص
7 األوضاع اإل²سان(ة.  

8c ة بتقد#م المساعدة القانون(ة الم]ا£¢

 لحلول عدل(ة شاملة س(اق(ة وجامعة.
�
8 نظم العدالة النظام(ة والتقل(د#ة – وذلك تحق(قا HIبناء جسور ب 

�
21 #مكن أن Þشمل التدخالت أ#ضا

 ،( 7
dcالسـلوك األخـال Hنـفاذ مـعاي�µفاءة الـمهن(ة، وY7 محـل وجـودهـا (ع�� تـع½=ـز الـ

8c 8 ومـسؤولـة عـن تـنظ(م مـهنة الـقانـون HI8 "7 مـنظمات جـامـعة لـلمحام HI22 نـقا6ـات الـمحام

8 وتــو7Á بــ'بــرام  HI8 األمــ<=ــن. تــقّر مــ]ادئ األمــم المتحــدة وتــوجــيهاتــها 6ــدور نــقا6ــات الــمحام HI7 خــدمــة أعــضائــها؛ أو "7 مــنظمات تجــمع ب
8c أو "7 مــنظمات مــهن(ة مــتخصصة

 8 HI8 بـ'عـداد قـوائـم 6ـالـمحام HIـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة (الـتوجـيهان ١١ و١٦)، �ـما تـطالـب نـقا6ـات الـمحامvـات مـعها مـن أجـل تـحقيق الـتغط(ة الـوطـن(ة الـشامـلة لـمطلäا ¢£
طة والــــمحاäــــم والــــسجون (الــــتوجــــيهات ٤ و٥ و٦)، والــــ¸شاور مــــعها 6ــــخصوص اعــــتماد  ¢Ã8 ألغــــراض الــــمساعــــدة الــــقانــــونــــ(ة الــــمرتــــ]طة 6ــــجهود ال HIوالــــمساعــــديــــن الــــقانــــوني
،٨٤ وهـذا مـطلب رئـ�س لـضمان جـودة الـمساعـدة الـقانـونـ(ة (الـفصل ٣، الـبند  8 HI8 (الـتوجـ(ه ١٤). إن وجـود نـقا6ـة قـ=ـة مـهم لـضمان اسـتقالل الـمحام HIالـمساعـديـن الـقانـوني

"أ"). ٣)
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لماذا؟ أهداف برامج المساعدة القانون(ة: 
 : 7 ما #®7

8c 7 األوضاع اإل²سان(ة
8c امج المساعدة القانون(ة تتمثل األهداف العامة ل��

Dقـا6ـل(ة لـلتأثـر، ▪ �
ز=ـادة قـدرة الـفئات الـسكانـية املـتأثـرة بـاألزمـات (األفـراد والـمجتمعات المحـل(ة)، ومـن بـjنها أشـّد الـفئات تـهم�شا

امــاتــها، واتــخاذ قــرارات  8 dوالــشمول والــمشاركــة، 6ــغ(ة فــهم حــقوقــها وال� ، 8 H7 ذلــك إ� مــ]ادئ الــمساواة وعــدم التمي�
8c مــع االســ¸ناد

7 لــها مــن أجــل حــل الــمشاäــل الــقانــونــ(ة 
8 الــقانــو©8 HIعــل(مة عــن الحــلول الــمفّضلة لــديــها، والــتماس ُســ]ل الــعدالــة وتــحقيق التمك

7 ح(اتها؛   
8c 7 الس(اسات والقرارات المؤثرة

8c Hوالتأث�
8 الـــقدرات واالســـتجا6ـــات الـــحالـــ(ة ألصـــحاب الـــواجـــبات (الســـلطات -الـــرســـمية/الـــقانـــونـــية والـــعرفـــية والـــتقليديـــة والـــديـــنية) ▪ HIتمت

8 وvحــــما#ــــة �ــــامــــلة لــــلحقوق، مــــع الــــتحقق مــــن Ãù االحــــت�ام إ� الــــقضاء 6ــــالÂســــ]ة إ�  Hتمي� Hلــــتقد#ــــم الــــمساعــــدة الــــقانــــونــــ(ة 6غ�
7 يــ¸]عونــها، إ� جــانــب مــنع انــتهاäــات الــحقوق ع�� ت�ســ�H االحــت�ام إ� الــقضاء  d97 الــوال#ــات الــقضائــ(ة ال

8c 8 HI8 والمق(م HIالــمواطن
والتصدي النتهاäات الحقوق ع�� انتصافات ناجعة؛ 

▪ Hتــق=ــة اإلرادة الــحالــ(ة والــقدرات الــقائــمة لــدى مــقدمــي املــساعــدة الــقانــونــية ومــقدمــي خــدمــات املــساعــدة الــقانــونــية 6ــغ(ة تــوف�
7 الــبjئة الــقانــونــ(ة 

8c 7 خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة الــم¸سمة 6ــالــمساواة والــنجاعــة وحــما#ــة الــحقوق، إ� جــانــب الــتأث�H اإل#ــجا©�
والســـ(اســـ(ة مـــن أجـــل بـــناء بـــjئة مـــؤاتـــ(ة لـــتقد#ـــم الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة الـــج(دة الـــناجـــعة حســـب االحـــت(اج، وت�ســـ�H االحـــت�ام إ� 

7 س�(ل ذلك. 
8c القضاء

ماذا؟ نطاق االستجا6ة 
7 األوضــاع اإل²ــسانــ(ة يــتوقــف ع® نــ¸(جة تحــل(ل الــمساعــدة الــقانــونــ(ة 

8c إن الــقرار 6ــاســتحداث بــرنــامــج لــلمساعــدة الــقانــونــ(ة وتحــد#ــد نــطاقــه
7 يـــواجـــهها الـــس�ان الـــمتأثـــرون 6ـــاألزمـــة، وتـــ]عات تـــلك  d9ـــل الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة الäاإلقـــل(م الـــمتأثـــر 6ـــاألزمـــة، ومـــشاDوالســـ(اق الـــقضا̈©7 لـــل]لد
الـمشاäـل والـقدرات الـحالـ(ة لـدى األفـراد والـمجتمعات المحـل(ة وجـهات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة وأصـحاب الـواجـ]ات 6ـما #ـعينهم ع® تحـد#ـد 
 أو مـدمـجة ضـمن تـدخـالت قـطاعـ(ة 

ً
7 األوضـاع اإل²ـسانـ(ة مسـتقلة

8c ـل ومـواجهـتها وحـلها. #ـمكن أن تـكون بـرامـج الـمساعـدة الـقانـونـ(ةä23الـمشا

 
�
أخـرى – مـثل الحـما#ـة وسـ(ادة والـقانـون واالحـت�ام إ� الـقضاء والـمأوى والـتوعـ(ة. �ـما #ـمكن أن Þـشمل الـتدخـالت الـقطاعـ(ة األخـرى مـكونـا

أو أ-�, من برامج المساعدة القانون(ة. 

امج المساعدة القانون(ة    لمن؟ الفئة المستهدفة ب��

أمثلة – المساعدة القانون&ة والتعل&م  
 : 7 للتعل(م ع�� ما #®7 ام�� #مكن للتدخل 6المساعدة القانون(ة أن #دعم العمل ال��

7 الـتعل(م ضـمن الـقانـون الـدو�7 ·
8c 8 ع�� دعـم الـتوعـ(ة 6ـحقوقـهم HI7 الـرعـا#ـة والمعلمì8 ومـقد HIامـج(ة لـألطـفال والـمراهق تـعظ(م الـمزا#ـا ال��

، ورvطهم 6خدمات االحت�ام إ� القضاء حال انتهاك حقوقهم؛  7 والوط89
7 مـــا يـــتصل ·

8c 7 أوســـاط األطـــفال ذوي اإلعـــاقـــة ع�� تـــقد#ـــم الـــمعلومـــات والـــمساعـــدة والـــمنا2ة الـــقانـــونـــ(ة
8c تـــعظ(م الـــنتائـــج الـــتعل(م(ة

6اإلعاشة المناس]ة، وخطط التعل(م المتخصصة، واالستحقاقات ذات الصلة؛ 
ام 6حـــما#ـــة الـــمÂش7ت · 8 dها مـــن الـــفئات مـــن أجـــل ز=ـــادة الـــو»7 6ـــاالل� Hالـــتعاون مـــع الســـلطات الـــقضائـــ(ة المحـــل(ة، والـــجهات األمـــن(ة، وغ�

؛  7 القانون الدو�7
8c 7 تلك الحما#ة

8c ومنا2ة التوسع ، التعل(م(ة من االعتداءات وفق أح�ام القانون الدو�7
ها لــتقل(ل فــرص االســتغالل، و²µــشاء مــسارات قــانــونــ(ة لــمواصــلة إتــاحــة الخــدمــات · ¢Ã²الــتعاون مــع الــمدارس لــتنظ(م جــداول األتــعاب و

اسـل «ـشأن مـزا#ـا  dسـ]ة إ� مـن يـتعذر عـليهم دفـع األتـعاب الـمع(ار=ـة؛ · و¹ـشمل ذلـك ال�Âالـدو�7 6ـالD 7 الـتعل(م(ة وفـق أحـ�ام الـقانـون الـوط89
تقد#م الخدمات التعل(م(ة وك(ف(ة االستفادة من تقد#م المعلومات القانون(ة؛ 

8 حــما#ــة · HIســاحــات الــتعل(م 6ــغ(ة تحســD7 الــمدارس
8c مــقدم الــرعــا#ــةDالــمعلمDو�7 األمــرDتــقد#ــم جــلسات تــوعــ(ة قــانــونــ(ة مــناســ]ة لــلطفل

؛  8 HI=v d7 الرعا#ة وال�ìمقد D8 األطفال وأول(اء األمور HIالحقوق ب
7 األطـــر الـــزمـــن(ة لـــ¸سج(ل األطـــفال ·

8c اطـــات الـــوثـــائـــق لـــاللـــتحاق 6ـــالـــتعل(م، وتـــحقيق الـــمرونـــة dالســـ(اســـات الـــمتعلقة 6ـــاشـــ� Hمـــنا2ة تغي�
؛  Hالمتأث<=ن 6التهج�

تحد#د االحت(اجات التعل(م(ة لألطفال المحتج½=ن، وذلك ع�� الرقا6ة ع® االحتجاز. ·

 (GPC) الـتابـع للمجـموعـة الـعالـم(ة للحـما#ـة (TTLP) 7 6ـالـقانـون والسـ(اسـات  "إطـار الـعمل لتحـل(ل الـمساعـدة الـقانـونـ(ة"، وهـو مـن إعـداد فـ<=ـق الـعمل المع89
�
23 انـظر أ#ـضا

7 األوضاع اإل²سان(ة"، ٢٠٢٢.
8c وع "المساعدة القانون(ة ¢Ãضمن م
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7 الــمعتاد، ومــن بــjنها الــنازحــون 
8c 7 األوضــاع اإل²ــسانــ(ة "7 الــفئة الــمتأثــرة 6ــاألزمــة

8c ة المســتهدف األول بــتقد#ــم الــمساعــدة الــقانــونــ(ة الــم]ا£¢
 والـالجـئون. #ـمكن تـقد#ـم بـرامـج الـمساعـدة الـقانـونـ(ة إ� جـميع الـس�ان الـمتأثـ<=ـن 6ـاألزمـة أو إ� فـئات سـ�انـ(ة مـهمشة 6ـصفة خـاصـة 

�
داخـل(ا

، واألطـــفال الـــمتعارضـــة أحـــوالـــهم مـــع الـــقانـــون، وضـــحا#ـــا انـــتهاäـــات حـــقوق اإلســـ�ان  8 مـــن الـــعنف الـــقائـــم ع® الـــنع االجـــتما»7 HIمـــثل الـــناج)
امــج الــمساعــدة الــقانــونــ(ة إ#ــالء األولــ=ــة إ� الــفئات الــقا6ــلة لــلتأثــر والــمهمشة، 6ــما  7 ل��

8×[Â=و .(ذلــك Hات، وغ�)ات، واألقــلÆواألرض والــممتل
7 للمسـتهدفـات الـثانـ=ـة أن Þـشمل أفـراد الـمجتمعات المحـل(ة الـمض(فة لـلمتأثـ<=ـن 6ـاألزمـة، ع® 

8×[Âـكفل عـدم تخـلف أحـد عـن الـركـب. �ـما ي#
24أن #ـكون االحـت�ام إ� الـقضاء مـكفوÔً للجـميع. أي أن تـدخـالت الـبjئة الـمؤاتـ(ة لـلمساعـدة الـقانـونـ(ة Þسـتهدف مـقد7ì خـدمـات الـمساعـدة 

7 أو القطاع الخاص، وكذلك السلطات القضائ(ة وجهات المساعدة القانون(ة. 
القانون(ة مّمن #مثلون المجتمع المد©8

 7
8cأين؟ النطاق الجغرا

كز 6ـعض  d�=و . 8 HI7 مع
8c8 ع® مـجال جـغرا Hك� dالـ]لد الـمتأثـر 6ـاألزمـة، أو اال-ـتفاء 6ـال�D7 �ـامـل اإلقـل(م

8c ـمكن تـنف(ذ تـدخـالت الـمساعـدة الـقانـونـ(ة#
7 الـــمناطـــق الـــ<=ـــف(ة. �ـــما #ـــمكن تـــقد#ـــم 

8c 8 HIة، فـــ(ما تهـــدف أخـــرى إ� خـــدمـــة المق(م= 8Ë25بـــرامـــج الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة ع® الـــمناطـــق الح

امـج الـمساعـدة الـقانـونـ(ة أن تـكون عـابـرة للحـدود، وأن  7 الـمجتمعات المحـل(ة الـمض(فة. و=ـمكن ل��
8c 7 الـمخ(مات أو

8c الـمساعـدة الـقانـونـ(ة
ون(ة.   d�Yاض(ة المقدمة ع�� الهواتف والتطب(قات والمنصات اإلل dشمل خدمات المساعدة القانون(ة االف�Þ

؟ بjئة األزمة  d9م
7 أن 

8c ، 7
7 والــتمث(ل الــقانــو©8

7 األوضــاع اإل²ــسانــ(ة يــتمثل الــم]دأ الــرئ�7Y الــذي ùــسانــد تــوف�H الــمساعــدة الــقانــونــ(ة، وال ســّ(ما الــعون الــقانــو©8
8c

7 أال تحـل محـل مـنظومـة الـمساعـدة الـقانـونـ(ة الـج(دة الـتم=ـل واألداء، 6ـل #ـجب أن تـدعـم إ²ـشاء أو تـق=ـة الهـ(�ل 
8×[Âالخـدمـات الـمقدمـة ي

 6ــــاالÞــــساق مــــع مــــعاي�H حــــقوق اإل²ــــسان. #ك¸7Y تحــــل(ل الســــ(اق أهــــم(ة 6ــــالــــغة ألن نــــظم 
�
Dإذا ُوجــــد و�ــــان نــــاجــــعا d9الــــقائــــم 6ــــالــــفعل، وذلــــك م

=ة  8 H7 اســتدامــة -أو تــعميق- الــممارســات التمي�
8c ــما تــكون قــد ســاهــمتvالــمساعــدة الــقانــونــ(ة والــنظم الــقضائــ(ة الــموجــودة مــن قــ]ل األزمــة ر

القائمة أو انتهاäات حقوق اإل²سان القائمة. 

 : 26ألغراض هذە الدراسة، #مكن تحد#د ثالث مراحل مثال(ة لألزمة وفق ما #®7

  

$ االستجا�ات للتهج��نKع االستجا�ةمرحلة األزمة 
االنتقال 89

االستجا6ة اإل²سان(ة المÂّسقة مع الطوارئ الحادة
استجا6ة جهود التنم(ةDالسالمDحقوق 
اإل²سان، وكذلك مع السلطات الوطن(ة 

والمحل(ة حيثما تناسب وأمكن. 

 ،
�
النظم المتواز=ة – النظم المدعومة دول(ا

وكذلك المواز=ة للنظم الوطن(ة حيثما 
تناسب وأمكن.

8 األزمة المطّولة   HIا6ط ب dاالستجا6ة المت�املة لل�
الجوانب اإل²سان(ة واإلنمائ(ة وvناء 

السالم، تحت ق(ادة السلطات الوطن(ة 
والمحل(ة حيثما تناسب وأمكن. 

التما"7 (استجا6ة دول(ة ذات سمات 
متوافقة مع النظم الوطن(ة)، والتناغم 

8 النظم  HIكة ب dالسمات واإلجراءات المش�)
الدول(ة واإل²سان(ة، والدعم الما�7 المقدم 

من الجهات الدول(ة)

الحلول – االنتقال (Þشمل الوقا#ة 
واالستعداد)

التماس تع<=فات وحلول وطن(ة المÂشأ 
تجاە األزمة 6دعم من الجهات الدول(ة

الشمول (للس�ان المتأث<=ن 6األزمات، 6من 
فيهم النازحون المشمولون 6النظم الوطن(ة، 

ان(ة الحكوم(ة). 8 H6غطاء ما�7 من الم�

. ، لهم دور مهم أ#ضا� 7
8Á7 األراÓ8 ومخط HI8 الطبي HIمثل الممارس ، 8 HIالقضائي H24 االختصاصيون غ�

7 6ـالمخـدرات والجـ<=ـمة) 6ـأن نـحو نـصف  Dمـكتب األمـم المتحـدة المع89 25 أفـادت الـدراسـة الـعالـم(ة «ـشأن الـمساعـدة الـقانـونـ(ة (الـصادرة عـن بـرنـامـج األمـم المتحـدة اإلنـما̈©7

=ة بــوصــفه واحــدا� مــن أضخــم الــعق]ات الــماثــلة أمــام تــقد#ــم خــدمــات  8Ë8 خــارج الــمناطــق الح HI7 أعــداد الــمحام
8c الــدول األعــضاء الــمشمولــة 6ــالــدراســة أ-ــدت العجــز الــحاد

المساعدة القانون(ة. 

 8 HIا6ـط ب d7 لل�
، نـظ<=ـة التغي�H الـم�افـئة للتهج�H الـمطّول 6ـاسـتخدام الـنهج اإل²ـسا©8 8 HI26 بـرنـامـج األمـم المتحـدة اإلنـما̈©7 – الـمفوضـ(ة الـسامـ(ة لـألمـم المتحـدة لـشؤون الـالجئ

اإلنماء والسالم"، ٢٠٢٠.

 13



ورة)، وذلـــك  8Ë6ـــال 
�
7 الـــنظر إ� الـــمراحـــل الـــثالث لـــألزمـــة واالســـتجا6ـــات ذات الـــصلة الـــموضـــحة أعـــالە مـــن مـــنظور ديـــنا7ì (لـــ�س طـــولـــ(ا

8×[Âي
الســتجالء تــتاُبــع األحــداث مــن مــرحــلة الــطوارئ (أي عــندمــا يت�Ãّ الــدعــم لــلفئات الــس�انــ(ة الــمتأثــرة بــواســطة الــمجتمع الــدو�7 مــع تــقد#ــمه 
 إ� تـحقيق حـلول تـحقق الـتما"7 

�
6ـالـتوازي مـع الـنظم الـوطـن(ة) وصـوÔً إ� اعـتماد مجـموعـة الـتدخـالت اإل²ـسانـ(ة واإلنـمائـ(ة الـمت�امـلة (سـع(ا

8 مـرور  HI7 هـذا الـمقام إ� عـدم وجـود تـرا6ـط مـ¸سق ب
8c تجـدر اإلشـارة .(

�
8 الـنظم الـدولـ(ة والـوطـن(ة وvـما #ـحقق الـتناغـم والـمسؤولـ(ة الحـقا HIب

7 ظــل خــصوصــ(ة األوضــاع الــُقط<=ــةDالمحــل(ة واخــتالفــها 6ــمرور 
8c امــن مــراحــل مــختلفة 8 dالــوقــت ومــراحــل االســتجا6ــة، وأنــه مــن الــوارد أن ت�

الزمن. 
  

ة  5. qrاsم خدمات المساعدة القانون&ة المTمسار تقد

ة ع® هــــيئة مــــسار مــــتتابــــع مــــن  7 تحــــد#ــــد الــــمكونــــات الــــمختلفة لــــتقد#ــــم خــــدمــــات الــــمساعــــدة الــــقانــــونــــ(ة الــــم]ا£¢
8c ــــساهــــم الجــــدول أدنــــاەùُ

 : 7 ما #®7
8c ة 27التدخالت. و=تمثل الهدف من تمث(ل مكونات مسار تقد#م خدمات المساعدة القانون(ة الم]ا£¢

إلــقاء نــظرة عــامــة ع® الــمسارات الــقانــونــ(ة الــممكن لــلفرد أو لــلمجتمع اخــت(ارهــا مــن أجــل حــل مــشاäــل الــمساعــدة الــقانــونــ(ة، مــع ●
8 لــلتدخــل 6ــالــمساعــدة  HIمــع التمك ، Hمــن عــوامــل التغي� Øًالــفئة بــوصــفها عــامــ D ال¸ســل(م بــوضــع(ة الــفردD األ£ةD الــمجتمع المحــ®7

؛  7
dðالقانون(ة، أي 6دون االقتصار ع® دور المتل

امـج الـمساعـدة ● ، مـع مـراعـاة األهـداف الـعامـة ل�� 8 HI7 سـ(اق مع
8c نامـج الـمساعـدة الـقانـونـ(ة تحـد#ـد أهـداف الـمكونـات الـمختلفة ل��

8 أعالە؛  HIالقانون(ة حسب المب
تـمحور تـدخـالت الـمساعـدة الـقانـونـ(ة حـول مـفاهـ(م الحـل الـرا7ì إ� تـذلـ(ل مـشاäـل الـمساعـدة الـقانـونـ(ةD الـمشاäـل الـقضائـ(ة، مـع ●

مراعاة رحلة العدالة القضائ(ة ذاتها 
اعـــتماد نـــهج مســـ¸ند إ� الـــقانـــون الـــدو�7 لـــحقوق اإل²ـــسان مـــن أجـــل االحـــت�ام إ� الـــقضاء، 6ـــما يـــ¸يح كـــشف الـــمظالـــم الـــداعـــ(ة إ� ●

ر.  8Ë28االنتصاف والتع=ض عن ال

7 الــم(دان االقــتصادي ومــعها 
8c ف مــنظمة الــتعاون والــتنم(ة ة مــختلف عــن إدارة حــاالت الــمساعــدة الــقانــونــ(ة. ُتــعرِّ 27 مــسار تــقد#ــم خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة الــم]ا£¢

 7
8c 8 6ـعنوان "اسـتغالل أهـداف الـتنم(ة المسـتدامـة HIمـؤسـسة الـمجتمع الـمفتح ذلـك الـمسار ع® أنـه مـتوالـ(ة نـموذج خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة، انـظر إصـدار المنظمت

تحقيق النمو الشامل: تحقيق االحت�ام إ� القضاء للجميع، موجز المسائل، ٢٠١٦، صفحة ١٧.

، االحت�ام إ� القضاء، مذكرة عمل(ة، ٢٠٠٤. 28 برنامج األمم المتحدة اإلنما̈©7
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#ــمكن تــقد#ــم الــتدخــالت الــموضــحة أعــالە إ� فــرد أو أ£ة أو مــجتمع محــ®7 أو مجــموعــة مــعينة حســب الــحاجــة والســ(اق. وvــناء ع® ذلــك، 
فـإن اخـت(ار الـتدخـالت وتـتا6ـعها مـتوقـفان ع® عـدد مـن الـعوامـل مـن بـjنها طـب(عة االحـت(اجـات الـقانـونـ(ة وحجـمها ومـدى تـعق(دهـا وحـدتـها 
 7ìالـتأثـر الـناظـمة لـلجوء إ� الـمساعـدة الـقانـونـ(ة؛ ومـا يـوا-ـب ذلـك مـن قـدرات فـعل(ة لـدى مـقد Hها مـن مـعاي� H7 وغ�

ونـطاق االحـت(اج الـقانـو©8
 Dاأل£ة Dـل الـمساعـدة الـقانـونـ(ة والـتصدي لـها وحـلها ومـا إ� ذلـك، فـ�ل ذلـك مـرتـ]ط 6ـقدرة الـفردäالـمساعـدة الـقانـونـ(ة مـن أجـل تحـد#ـد مـشا

المجتمع المح®7 ع® اللجوء إ� القضاء.  

 D6ـالـمساعـدة الـقانـونـ(ة أو بتحـد#ـد حـاجـة Dالـرحـلة الـقضائـ(ة" عـادًة بتحـد#ـد مـش�لة خـاصـة تـتعلق 6ـحقD29تـ]دأ "رحـلة الـمساعـدة الـقانـونـ(ة

مـــنازعـــة لـــدى صـــاحـــب الـــحق. و=ـــغلب ع® مـــقد7ì الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة الـــلجوء إ� تـــقد#ـــم مـــعلومـــات جـــماعـــ(ة، أو عـــقد جـــلسات تـــوعـــ(ة 
 D8 األفــراد والــمجتمعات المحــل(ة مــن 6ــلغ حــقوقــها وز=ــادة مــعارفــها 6ــاإلجــراءات HIذلــك مــن طــرائــق الــتواصــل مــن أجــل تمك Hقــانــونــ(ة، أو غ�

7 مرحلة االتصالDالشكوى والتحقيق.   
8c -7 الشؤون الجنائ(ة

8c- اطات الالزمة لصونها. تتمثل 6دا#ة العمل(ة d30االش�

ورة). Þســ¸ند  8Ë6ــال 
�
ومــا إن #حــدد الــفرد الــمش�لة الــقانــونــ(ة الــمطلوب حــلها فــإنــها #ــختار الــتتاُبــع األ²ســب لخــطوات الحــل (وهــو لــ�س طــولــ(ا

اإلرادة اللتماس س]ل العدالة والستغالل خدمات المساعدة القانون(ة إ� عدد من العوامل، منها:  
فهم المش�لة القانون(ة وÞشخ(صها؛  -
7 الــمطلوب اتــ]اعــه لــممارســة -

الــو»7 وDأو الــدرا#ــة 6ــالــقانــون والخــدمــات والــعمل(ات (أي: الــمعرفــة 6ــالــمسار الــقانــو©8
)؛    7 الحق المع89

؛ - 7
المفاه(م المتعلقة 6جودة اإلجراءات المت]عة لحل المش�لة القانو©8

المفهوم المتعلق 6الجودة الممكنة لنتائج اإلجراءات؛ -

.HiiL 8 6عض المنظمات 6مفهوم الرحلة القضائ(ة، انظر 6عض المصادر ومنها HIستعÞ 29

7 اإل6ـالغ عـن ذلـك أو 
8c 7 رغـبتهم

8c 7 أو مـش�لة قـانـونـ(ة؛ وكـذلـك
7 فـهم أصـحاب الـحقوق لـما هـو حـق قـانـو©8

8c ها بـ]عض السـ(اقـات Hـما أثـرت االعـت]ارات الـثقافـ(ة أو غ�v30  ر
ها، وتقد#م الدعم حيثما لزم. Hه لتلك العوامل الثقاف(ة وغ�[Â7 المساعدة القانون(ة التì7 لمقد

8×[Â=التعامل معه. و
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31القدرة ع® تحّمل ت�ال(ف اللجوء إ� القضاء (الت�ال(ف المال(ة، ومعها ت�ال(ف الوقت والت�ال(ف النفس(ة)،  -

- 7
8 الـقانـو©8 HI6ـلفظ "التمك 

�
7 الـقضاءD سـ(ادة الـقانـونD اآللـ(ات ("الـثقة الـقانـونـ(ة"، ùـشار إلـيها أحـ(انـا

8c مسـتوى الـثقة
")، وكذلك   7

d©الذا
الــــتوافــــر الــــحا�7 للخــــدمــــات الــــقانــــونــــ(ة، والــــعق]ات الــــمانــــعة مــــن 6ــــلغ الــــقضاء، وقــــدرة الــــنظام الــــقضا̈©7 ع® حــــل -

7 #ك�, إيـرادهـا عـند الحـد#ـث عـن الـوصـول إ� الخـدمـات الـقانـونـ(ة: انـعدام  d9ـشمل الـعوائـق الÞالـمش�لة الـقانـونـ(ة. و
 ، ، والـوضـع االجـتما»7 الـوثـائـق الـقانـونـ(ة والـمدنـ(ة، وعـائـق الـلغة، والـعاداتDالـل]اقـة االجـتماعـ(ة، والـنع االجـتما»7
والــتوقــعات، والــعوائــق الــماد#ــة أو الــمالــ(ة الــمانــعة مــن الــوصــول (فــضØً عــن الــجغرافــ(ا) – مــثل ســاعــات الــعمل، 

وطول مدة االنتظار، واألتعابD توقعات طلب الرشاوى، وغ�H ذلك.  

مـن الـوارد أن Þـشمل رحـلة الـمساعـدة الـقانـونـ(ة السـلطات الـقانـونـ(ةDالـنظامـ(ة وآلـ(ات فـّض الـمنازعـات 6ـأشـ�الـها الـتقل(د#ـة والـعرفـ(ةD الـديـÂ(ة. 
 مـا تـنطوي ع® رجـع محـدود أو 

�
ة مـختلفة نـحو الـقضاء، وغـالـ]ا Hون مـسارات كث�Yسـلù 7

8Áـل قـا6ـلة لـلفض 6ـالـتقاäـما أن مـن يـواجـهون مـشا�
 7
8c 7

¢Y7 اســتقصاءات االحــت(اجــات الــقانــونــ(ة "أن الــمنظومــة الــقضائــ(ة الــرســم(ة لــها حــضور هــام
8c مــنعدم إ� الــقانــون. ومــن الــنتائــج الــثابــتة

7 الــوال#ــات الــقضائــ(ة لــدى الــ]لدان الــنامــ(ة والــمتوســطة الــدخــل #ــكون الــلجوء إ� إجــراءات تــقل(د#ــة لــفّض 
8ðف ." تجــ<vــة االنــتصاف الــعد�7

ب بــرامــج 
ُ
ر" عــند تحــد#ــد نــطاق ومــق(اس تــجاذ 8Ëــم. ومــن الــهاّم تــطبيق مــ]دأ "عــدم إلــحاق الäمــن إجــراءات الــمحا 

�
32الــمنازعــات أ-�, شــيوعــا

7 قـــد ُتـــد#ـــم االنـــتهاäـــات الـــحالـــ(ة لـــحقوق اإل²ـــسان أو قـــد ُتـــعّمق الـــمظالـــم  d9ة ال)Âالـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة مـــع اآللـــ(ات الـــتقل(د#ـــة والـــعرفـــ(ة والـــديـــ
القائمة. 

7 حـل الـمسألـة الـقانـونـ(ة. و=ـمكن تـصÂ(ف هـذە الـغا#ـة إ� ثـمان فـئات رئـ�سة تـندمـج 
8c فـة لـرحـلة الـمساعـدة الـقانـونـ(ة َ ¢Ã¸تـتمثل الـنها#ـة المسـ

 : 7 ما #®7
8c أو تنقسم 6دورها إ� غا#ات متفرعة. وتتمثل 

�
33أح(انا

8 المحاäم العاد#ةDالخاصة وأطراف خارج(ة أخرى)؛ ● HIما ينقسم ب 
�
7 (غال]ا القرار المتخذ من طرف خار�9

ف 6أنها "مستقلة")؛ ●  ما ُتعرَّ
�
الوساطة، والتوفيق، والتحك(م (غال]ا

إجراء يتخذە طرف ثالث؛ ●
8 أو ● HIم ع�� مــحام َ ة"D "شــخص(ة" واتــفاقــ(ات ُت��  مــا يــنقسم إ� اتــفاقــات يــتم 6ــلوغــها "6ــصفة مــ]ا£¢

�
8 األطــراف (غــالــ]ا HIاالتــفاق ب

8 آخ<=ن)؛  HIممثل
إجراء منفرد يتخذە الطرف اآلخر؛ ●
 مــــا يــــنقسم إ� إجــــراء لحــــل الــــمش�لة وµجــــراء الجــــتناب الــــمش�لة (مــــثل: االنــــتقال إ� ●

�
إجــــراء مــــنفرد يتخــــذە الــــمد» عــــل(ه (غــــالــــ]ا

الوطن))؛  
انتهاء المش�لة من تلقاء نفسها. ●

 بتصان(ف أخرى، فمن الممكن تحد#د أرvعة أ6عاد لن¸(جة اللجوء إ� القضاء:  
�
وهد#ا

التوز=ــــع العادل (العدالة اإلقساط(ة)؛  -
ر (العدالة اإلصالح(ة)؛ - 8Ëإصالح ال
توضيح الن¸(جة (حفز النتائج)؛  -
34حل المش�لة (إنفاذ الن¸(جة) -

7 الــت�لفة مــن حــ(ث تــع<=ــفها الــعام: أي الــت�الــ(ف 
8c 7 الــنظر

8×[Âن يY7 الــمعتاد. لــ
8c 7 أوقــات األزمــات

8c 
�
31 تــقدم الــمنظمات اإل²ــسانــ(ة خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة مــجانــا

ـ إ� العـدالةـ القـضائ(ـة (ال  7 س�ـ(ل الس×7
8c 7 س�ـ(ل سعـ(ه إ� حلـ المـش�لة القـانـون(ـة. تقـ�س األداة التـ�ال(ـف التـال(ـة المـ]ذولةـ

8c ـ يتحمـلها المستـخدم 7 d9القـضائ(ـة الخـاصةـ ال
، واإلجــهاد جــراء اتــ]اع مــسار الــعدالــة الــقضائــ(ة، والــمشاعــر الســلب(ة  =ة )الــنقد#ــة(: الــوقــت الشخ71 7 ســ�(ل إجــراءات فــض الــمنازعــة المحــددة فحســب(: الــنفقات الن�,

8c
ù 7شيع ق(اسها: اإلح]اط، والغضب، والمهانة. d9المصاح]ة لذلك. هناك أنواع ثالثة من المشاعر السلب(ة ال

7 إعـداد الـتقار=ـر؛ إÔّ أن أقـل(ة مـن االسـتقصاءات قـد وجـدت أن 
8c ـساقÞـات اتـ]اع اإلجـراءات الـرسـم(ة، ومـن عـدم االv7 تحـد#ـد مـطل

8c ـة الـمحتملةv32"ع® الـرغـم مـن الـصع

7 أ-�, مـن ١٠٪ مـن الـمشاäـل الـقا6ـلة لـلمقاضـاة، فـ(ما أشـارت 6ـعضها إ� 6ـلغ تـلك الÂسـ]ة ٥٪ أو مـا دون. اسـتقصاءات االحـت(اجـات 
8c ـم الـعاد#ـة أو الـخاصـة فـصلتäالـمحا

7 الم(دان االقتصادي ومؤسسة المجتمع المفتح، ٢٠١٩. 
8c القانون(ة واالحت�ام إ� القضاء، منظمة التعاون والتنم(ة

7 الم(دان االقتصادي ومؤسسة المجتمع المفتح، ٢٠١٩.
8c 33 استقصاءات االحت(اجات القانون(ة واالحت�ام إ� القضاء، منظمة التعاون والتنم(ة

7 أوضاع العدالة االنتقال(ة.
8c ستعان 6هùُ ما 

�
) غال]ا ر الرمزي (الفردي أو الجما»7 8Ëج�� ال Hن بتداب� dالصفح المق� .HiiL 34 مصادر، منها
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7 ســ�(ل جــهود حــل الــمش�لة. فــمثØً: رvــما 
8c أو تــدخــالت محــددة H7 رفــاە الــناس، و"7 مــحصلة تــداب�

8c ات إ#ــجابــ(ة Hالــنتائــج الــقضائــ(ة "7 تغي�
 
�
 مــالــ(ا

�
)، أو تــع=ــضا 7

8Áة مــنصفة لــألرض (مــنازعــات األرا)Y7 اعــتذار أو مســتحقات مــالــ(ة (مــش�لة أ£=ة)، أو مــل
ّdðــشمل الــنتائــج الــقضائــ(ة تلÞ

 7
8c ب انـتهاك حـادثÄداد أو الـتع=ـض («سـ dأو االنـتصاف ع® هـيئة االسـ� ،(ـل مـتعلقة 6ـالـطفلäمـشا) مـنازعـات عـمالـ(ة)، أو سـالمـة األطـفال)

ســ(اق مــنازعــة)، أو عــدم حــل الــمش�لة. وقــد تÂت(7 رحــلة الــمساعــدة الــقانــونــ(ة 6ــدون حــل لــلمش�لة الــقانــونــ(ة. أمــا مســتوى الــرضــا عــن حــل 
ة لــدى الــفرد الــحاصــل ع® الــمساعــدة الــقانــونــ(ة، وقــد يــتأثــر 6ــالســ(اق أو بــواقــع  Hالــمسألــة الــقانــونــ(ة فــقد #ــختلف 6ــاخــتالف الــتوقــعات المتغ�
7 محـــل الـــمش�لة. وال تـــتصف الـــنتائـــج الـــقضائـــ(ة 6ـــاإلنـــصاف ع® الـــدوام، بـــ(د أنـــه مـــن الـــهاّم أن تـــدعـــم بـــرامـــج 

Dالـــقانـــو©8 الســـ(اق االجـــتما»7
المساعدة القانون(ة أفضل النتائج الممكنة وأن تغتنم �ل فرصة سانحة لبناء بjئة حام(ة. 

ا� مــا  Hالــقرار. وكث� Dالــح�م Dي¸س89 أو يــتعذر إنــفاذ الــقانــون d9ة مــن رحــلة الــمساعــدة الــقانــونــ(ة – أي م Hمــن الــهاّم لــلغا#ــة مــراعــاة الــمرحــلة األخ�
 
�
ُ#ـَغض الـطرف عـن هـذە الـمرحـلة مـن جـانـب الـجهات اإل²ـسانـ(ة «سـÄب قË عـمر الـتدخـالت. عـندمـا نتخـذ الـمشاäـل الـقضائـ(ة لـألفـراد مـنطلقا
لــلعمل فــال مــناص مــن االرتــقاء بــتصم(م الــرحــلة الــممتدة مــن الــمش�لة إ� الحــل. والــهاّم هــو الــوجــهة (هــل يــتوّصــل طــالــب الــعدالــة إ� حــلٍّ 
7 الـعدالـة بـ'دارة جـ(دة  ُمـرضâ قـا6ـل لـإلنـفاذ؟) والـرحـلة نـفسها (هـل #ـعاَمـل طـالـب الـعدالـة بـ'نـصاف طـوال رحـلته)؟ هـل قـvـلت تـوقـعات طـال�9

 . 7 العدالة 6المستجدات طوال الرحلة؟) ر؟ هل ي¸س89 إخطار طال�9 8Ëإلحداث ال 
�
35منعا

 : ة إ� ما #®7 وvصفة عامة، تهدف تدخالت تقد#م المساعدة القانون(ة الم]ا£¢

8 األفراد والمجتمعات المحل(ة؛ - HIتمك

تع½=ز الوصول إ� نظم العدالة المتمحورة حول األفراد؛ -

7 نتائج منصفة تصون الحقوق. -
8c المساهمة

: أهداف تدخالت المساعدة القانون(ة   7
36رسم ب(ا©8

المسائل اله(�ل(ة للمساعدة القانون(ة للفرد – األ£ة – المجتمع المح®7  
ا�  Hــــهم، ومــع ذلــك فــمن الــواضــح أن كث�vمــن الــهاّم الــ]دء 6ــمعرفــة األفــراد وتــجار
7 آن واحـد؛ ال 

8c لـ جمـاع(ـة وفـرد#ةـäلـ المـساعدـة القـانـون(ـة "7 مشـاäمنـ مشـا
7 األوضـاع اإل²ـسانـ(ة. فـإذا �ـان عـدد كب�H مـن الـÂساء واألطـفال هـم مـن 

8c سـ(ما
7 حـما#ـة حـقوقـهم. وµذا 

8c ضـحا#ـا الـعنف فهـذا مـؤ£¢ ع® إخـفاق أعـم لـلدولـة
 8 HIــــسج(ل مــــوالــــ(دهــــا بــــوصــــفهم نــــازحÞ تــــعذر ع® األ£ اســــتصدار مــــا يــــ[]ت
7 آفـاق الـعودة وµ#ـجاد حـلول دائـمة. أمـا إذا 

8c ـما أثـر ذلـكv>8 فـ HIأو الجئ 
�
داخـل(ا

 7
8c ُحــــ̂رم فــــرد مــــن الــــحق d9تــــعذر ع® الــــمجتمع المحــــ®7 حــــما#ــــة أرضــــه، أو م

 مــن د#ــارهــم 
�
=ا ^Ãْ

َ
الــمواطــنة، أو إذا أمــكن إخــالء أفــقر أفــراد الــمجتمع إخــالء ق

6ـدون عـودة قـانـونـ(ة فـإن �ـل تـلك الـوقـائـع إنـما تـنّم عـن إخـفاٍق أعـّم لـمنظومـة الـعدالـة والـنظام السـ(ا7ã ع® صـع(د االسـتجا6ـة الخـتالالت 
ا� مـا تـتو89ّ تـدخـالت  H7 الـمساعـدة الـقانـونـ(ة لـفئة سـ�انـ(ة 6ـعينها. وكث�

8c ـلäـما أفـرزا مـشاvا� مـا يـتوا-ـب الـظلم مـع عـدم الـمساواة، ور Hالـقوة. كث�
8 الـمتوسـط  HI8 احـت(اجـات الـفرد والـمجتمع إ� جـانـب تـصم(م إجـراءات عـاجـلة وتـنف(ذهـا ع® الـمدي HIة الجـمع ب الـمساعـدة الـقانـونـ(ة الـم]ا£¢

 . 7ìل المساعدة القانون(ة «شقيها اله(�®7 والنظاäوال]ع(د 6غ(ة التعامل كذلك مع مشا

35 العدالة للجميع، فرقة العمل المعن(ة 6العدالة – التق<=ر – م]ادرة مجموعة الرواد من أجل مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة، ٢٠١٩.

36 مأخوذ بتËف من التق<=ر المعنَون "العدالة للجميع"، من إصدار فرقة العمل المعن(ة 6العدالة، ٢٠١٩.
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J̀ف مكوناتها الرئoسة 6. $ األوضاع اإل3سان&ة، وتع
ة 89 qrاsم الخدمات المساعدة القانون&ة المTتقد

ة.  يهدف القسم التا�7 إ� تقد#م تع<=فات أساس(ة عن مكونات تقد#م خدمات المساعدة القانون(ة الم]ا£¢

تقد#مÃ²D¢ المعلومات 
 وغ�H مـخصص لحـل مـش�لة قـانـونـ(ة 6ـعينها وال تـلب(ة احـت(اج محـدد 

�
#ـمكن تـقد#ـم الـمعلومـات إ� فـرد أو إ� مجـموعـة؛ #ـكون الـمحتوى عـامـا

D7 أال تـنطوي الـمعلومـات الـمقدمـة ع® مـشورة «ـشأن الحـل األمـثل لـمش�لة محـددة. فـالـغا#ـة مـن تـقد#ـم
8×[Â37لـفرد أو لمجـموعـة. وحـينها ي

 7
8c 7 أوســاط أصــحاب الــحقوق. والــالزم

8c 7 لــلمش�لة الــقانــونــ(ة
d©الــفهم الــذا Hامــات، وت�ســ� 8 dالــمعلومــات "7 ز=ــادة الــو»7 6ــالــحقوق واالل� ¢Ã²

7 أوانـــها الـــمطلوب وحـــديـــثة إ� األفـــراد أو المجـــموعـــات عـــن حـــقوقـــهم ومســـتحقاتـــهم 
8cل عـــليها و هـــذا اإلطـــار تـــقد#ـــم مـــعلومـــات دقـــ(قة ُ#ـــعوَّ

 6ـأن تـقد#ـم الـمعلومـات 
�
ة. عـلما H7 اتـخاذ قـرارات مسـ¸ن�

8c 38وانـتصافـاتـهم، وكـ(ف(ة نـ(لها ومـمارسـتها. #ـدعـم تـقد#ـم الـمعلومـات الـقانـونـ(ة األفـراَد

انـها 6ـالـمتا6ـعة والتحـل(ل لـلمشاäـل  d8 الـمجتمعات الـمتأثـرة 6ـاألزمـة 6ـغ(ة تـذلـ(ل الـعق]ات الـقانـونـ(ة، وذلـك حـال اق� HIاالتـصال ب Hمـن شـأنـه ت�سـ�
8 إ� مـساعـدة  HI(١) تحـد#ـد األفـراد الـمحتاج : 7

8c 7 الـمساعـدة الـقانـونـ(ةìـساعـد مـقدù 7 الـس�ان. أي أن تـقد#ـم الـمعلومـات
8c الـقانـونـ(ة الـمؤثـرة

7 يÂت7Ï إلـيها  d9و(٢) فـهم االحـت(اجـات الـقانـونـ(ة للمجـموعـات ال ، 7 مـجال الـمساعـدة الـقانـونـ(ة
8c 39قـانـونـ(ة إضـافـ(ة أو إ� خـدمـات مـتخصصة

7 االحـت�ام إ� الـقضاء. و=ـمكن اعـت]ار تـقد#ـمÃ²D¢ الـمعلومـات مـن 
8c 7 تـواجـه أصـحاب الـحقوق d9األفـراد، و(٣) ا-ـ¸ساب فـهم عـام لـلعق]ات ال

7 جـلسات الـمعلومـات مـعرفـة كـ(ف تـنطبق الـمعلومـات 
8c قـب(ل نـموذج الـتع<=ـف 6ـالـمساعـدة الـقانـونـ(ة: فـالـغالـب األعـم أن يـ<=ـد الـمشاركـون

ع® ظروفهم الخاصة؛ وهو ما #دفعهم إ� طلب اس¸شارات فرد#ةDاس¸شارة قانون(ة. 

7 أو مـحام، و=ـمكن أن Þـشمل أمـورا� قـانـونـ(ة وDأو غ�H قـانـونـ(ة. و=ـمكن تـقد#ـمÃ²D¢ الـمعلومـات 
#ـمكن تـقد#ـم الـمعلومـات ع® #ـد مـساعـد قـانـو©8

). �ـــما #ـــمكن اســـتهداف فـــئات ســـ�انـــ(ة  7 المجتم×7
8 (انـــظر الـــم<vـــــع أدنـــاە «ـــشأن الـــمساعـــد الـــقانـــو©8 HI8 المجتمعي HIع�� الـــمساعـــديـــن الـــقانـــوني

محـددة مـعن(ة بـتقد#ـم الـمعلومـات (مـثل الـÂساء واألشـخاص ذوي اإلعـاقـة أو الـرجـال والـفت(ان)، مـع عـرض مجـموعـة مـن الـمشاäـل الـقانـونـ(ة 
امـج الـتعل(م(ة  7 ال��

8c7 الـمدارس و
8c 7 الـمناهـج الـدراسـ(ة

8c الـمتعلقة 6ـأوضـاعـهم.  كـذلـك #ـمكن تـقد#ـم الـمعلومـات ع�� إدمـاج الـتوعـ(ة 6ـالـحقوق
األخرى القائمة.   

جلسات التوع(ة القانون(ة:  
م جـــلسات الـــتوعـــ(ة الـــقانـــونـــ(ة عـــادًة إ� مجـــموعـــة مـــن األفـــراد. وُتـــن̀ظم جـــلسات الـــتوعـــ(ة الـــقانـــونـــ(ة وُتـــَرَتـــب ع® أســـاس تـــقد#ـــمها إ�  ُتـــقدَّ
8 إ� مــعلومــات عــن مــش�لة قــانــونــ(ة خــاصــة. ُتــصمم جــلسات الــتوعــ(ة الــقانــونــ(ة 6ــما يــ¸يح  HIمــن األفــراد الــمحتاج 

�
40مجــموعــة محــددة ســلفا

ز=ــادة الــو»7 وتــقد#ــم الــمعلومــات «ــشأن مــشاäــل قــانــونــ(ة أســاســيها يــواجــهها الــمجتمع المحــ®7 المســتهدف 6ــالــتوعــ(ة، و=ــغلب عــليها تــناول 
. وجـلسات الـتوعـ(ة الـقانـونـ(ة عـ]ارة عـن (١) اسـتجا6ـة 6ـالـمساعـدة الـقانـونـ(ة لـمش�لة  7

مـسائـل قـانـونـ(ة. وقـد #ـقدمـها مـحام أو مـساعـد قـانـو©8
 7ì8 مــقد HIالمجــموعــة؛ �ــما أنــها (٣) ُتعD7 لــلمش�لة الــقانــونــ(ة مــن جــانــب الــفرد

d©الــرصــد الــذا Hوتــعمل ع® (٢) ت�ســ� ،
�
قــانــونــ(ة محــددة ســلفا

8 إ� خدمات المساعدة القانون(ة المتخصصة.  HI7 تحد#د األفراد المحتاج
8c المساعدة القانون(ة

ù 7ســتحق الــفردDالمجــموعــة مــعرفــتها، والــوثــائــق الــشخص(ة  d97 انــعدام الــمعلومــات الــمتعلقة 6ــالــحقوق والخــدمــات ال
8c 

�
ùُــساهــم التهج�H غــالــ]ا

الـــالزمـــة لـــالســـتفادة مـــن تـــلك الخـــدمـــات، والـــو»7 6ـــالـــدعـــم الـــمتاح حـــال انـــتهاك الـــحقوق، وكـــ(ف(ة الس×7 إ� نـــ(ل ذلـــك الـــدعـــم. و=ـــغلب ع® 
 مـا تـتفاقـم تـلك الـمشاعـر «سـÄب انـعدام الـمعرفـة 6ـما 

�
8 شـعور 6ـالـخوف أو الـغ<vـة حـ(ال خـدمـات الـمنظومـة الـقضائـ(ة الـرسـم(ة؛ وغـالـ]ا HIالـنازح

7 األوضاع اإل²سان(ة من أجل: 
8c 41هو متاح وك(ف(ة الوصول إل(ه. و=مكن تقد#م جلسات الو»7 القانون(ة

8 والــعادات ● HI6ــالــنظم الــقضائــ(ة الــقائــمة (الــلوائــح والــقوان ،
�
7 عــدادهــم الــنازحــون داخــل(ا

8c تــوعــ(ة الــفئات الــمتأثــرة 6ــاألزمــة، و=ــدخــل
هم  Hاإلدار=ة والجنائ(ة وحقوق اإل²سان)، ال س(ما من وجه اتصالها بتهج�D42الناظمة لمسائل الحقوق المدينة

.٢٠١٥ ، 8 HI7 لالجئ و=�� 37 كت(ب شع]ة المعلومات واالس¸شارات والمساعدة القانون(ة الصادر عن المجلس ال�8

، التحد#ث بتار=ــــخ ٢٠٢١. 8 HI38 حزمة موارد المساعدة القانون(ة لدى المجلس الدانمر�7 لالجئ

7 القسم التا�7 «شأن خدمات المساعدة القانون(ة المتخصصة والت�م(ل(ة.
8c 39 انظر التع<=ف الوارد

8 جــلسات  HI7 هــذە الــدراســة. وحســب الســ(اق، ال تــفّرق 6ــعض الــمنظمات ب
8c 40 الــتع<=ــف الــمقدم هــنا مــعتمد مــن مــعظم مــنظمات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة الــدولــ(ة الــمشاركــة

المعلومات والتوع(ة القانون(ة. 

=ن األولDأ-تvر ٢٠١٩. ¢ÃÞ ،41 اللجنة الدول(ة لإلنقاذ، الحما#ة وس(ادة القانون، دل(ل االحت�ام إ� القضاء

.٢٠٠٦ ،
�
8 داخل(ا HI42 المجموعة العالم(ة للحما#ة، كت(ب حما#ة النازح
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7 الـــوضـــع ●
8c 7 الـــلوائـــح أو الســـ(اســـات الـــمؤثـــرة

8c Hع® أي تغي� -
�
7 عـــدادهـــم الـــنازحـــون داخـــل(ا

8c إْطـــالع الـــمتأثـــ<=ـــن 6ـــاألزمـــة -و=ـــدخـــل
Dالوصول إ� الحقوق 6الÂس]ة إ� الس�ان المتأث<=ن.  7

القانو©8
جــمع وتــوز=ــــــع الــمعلومــات الــقانــونــ(ة «ــشأن الــحاالت الــُمرســ(ة لــلسوابــق، واإلجــراءات الجــد#ــدة، وvــرامــج الــدولــة الــموجــهة لــفائــدة ●

، وغ�H ذلك.   تحد#دا�
�
8 داخل(ا HIالنازح

7 أن تــوضــح 
8×[Â6ــمّر الــوقــت. ي Hــما طــالــه التغي�v43قــد #ــختلف مــحتوى الــمعلومــات الــمطلوب لــدى الــمتأثــ<=ــن 6ــاألزمــة 6ــاخــتالف الســ(اق، ور

 : 44برامج المعلومات القانون(ة ما #®7

ما الحقوقDالمزا#ا المتوفرة؟ ❖
ع® سـ�(ل الـمثال: تـوافـر Þـسج(ل الـموالـ(د أو تـصار=ـــــح الـعمل، ومـقومـات الحـما#ـة مـن الـعنف الج7YÂ واألشـ�ال األخـرى لـلعنف 
7 الـلجوء، ومـعرفـة  D طـال�9 8 HIالـالجئ D

�
8 داخـل(ا HIسـ]ة إ� الـنازحÂ6ـال Hومـعرفـة الـحقوق الـمرتـ]طة 6ـالتهج� ، الـقائـم ع® الـنع االجـتما»7

الحقوقDالمزا#ا المتوفرة لفئات س�ان(ة 6عينها؛  
سÄب أهم(ة الحقوق؟ ❖

7 مـن انـعدام الجÂسـ(ة، والـوثـائـق الـمدنـ(ة تـكفل الـوصـول إ� الخـدمـات األسـاسـ(ة، وحـ<=ـة 
dð# ـسج(ل الـموالـ(دÞ :ع® سـ�(ل الـمثال

7 المجتمع 6صور أÃù؛ 
8c 8 األفراد من ال]حث عن عمل أو االنخراط HI7 تمك الحركة تع89

ك(ف(ة الوصول إ� الحقوق واالنتصافات؟ ❖
ع® سـ�(ل الـمثال: مـا الـذي تـحتاج إلـ(ه وأيـن تـتجه لـطلب اسـتصدار الـوثـائـق الـثبوتـ(ة، وكـ(ف(ة الـمطالـ]ة، ومـا الـمتوقـع مـن حـ(ث 

رسوم الطل]ات أو ُمدد االنتظار أو محلDك(ف(ة الوصول إ� الخدمات اإل²سان(ة. 
من المسؤول عن تلب(ة الحقوق؟ ❖

اع.  8 7 مجال اإلس�ان «سÄب ال�8
8c ر 8Ëمثال: ما المؤسسات المسؤولة عن تقد#م التع=ض عن ال

7 مـتخصص «ـشأن وضـعها أو 6ـما يـناسـب الـنع االجـتما»7 أو الـسن، إلـخ، إ� جـانـب 
d©ـما احـتاجـت فـئات سـ�انـ(ة 6ـعينها إ� مـحتوى مـعلومـاvر

طرق تنفيذ مخصصة حسب الوضع الخاص �6ل منها. 

8 المواض(×7 لخدمات المساعدة القانون(ة. Hك� d43 انظر القسم أدناە «شأن ال�

=ن األولDأ-تvر ٢٠١٩. ¢ÃÞ ،ف من إصدار "اللجنة الدول(ة لإلنقاذ «شأن الحما#ة وس(ادة القانون – إرشادات حول االحت�ام إ� القضاءËس بتÄ44 مقت
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االس¸شارة  
. و"7 خــطوة تــتجاوز الــتوعــ(ة 6ــالــمعلومــات  7 االحــت(اجــات الــفرد#ــة لــصاحــب الــحق 7 االســ¸شارة تــقد#ــم مــشورة خــّط(ة أو شفهــ(ة تل�9

45تقت81

7 يـواجـهها حـامـل الـحق، إ� جـانـب تـقد#ـم مـشورة «ـشأن الـمسار األمـثل لـه لحـل مـش�لة 6ـعينها.   d9ـل الä7 درجـة مـن تحـل(ل الـمشا
ألنـها تقت81

؛ وقـد  8 HI7 عـدادهـم الـمساعـدون الـقانـونـيون الـمجتمعيون)، أو الـمحام
8c 8 تـقد#ـم خـدمـات االسـ¸شارة (و=ـدخـل HIو=ـمكن لـلمساعـديـن الـقانـوني

7 مــش�لة مــعينة مــن 
8c 8 HIك dقــانــونــ(ة.  كــذلــك #ــمكن تــقد#ــم االســ¸شارة إ� مجــموعــة مــن المســتف(ديــن المشــ� Hأو غ�D7 مــسائــل قــانــونــ(ة وÓتغ

 7
و©8 d�Yد اإلل= مـشاäـل الـمساعـدة الـقانـونـ(ة، أو إ� أفـراد. ومـن الـوارد تـقد#ـم االسـ¸شارة ع�� مجـموعـة مـن الـطرق (6ـصفة شـخص(ة، أو ع�� ال��

7 االسـ¸شارة أ-�, مـن تـفاعـل واحـد مـع المسـتف(د، لـYنها ال تـرdc إ� 
أو تـطبيق الـواÞـساب أو تـطبيق سـايـÂبوسـت أو مـا شـا6ـه ذلـك). وقـد تقت81

طرق تقدTم المعلومات وجلسات التوع&ة القانون&ة  

 لوجه ولYن يتعذر ع® المتأث<=ن 6األزمة 6لوغها «سÄب 6ُعد المسافة 
�
حيثما تكون خدمات المعلوماتDالتوع(ة القانون(ة متاحة وجها

أو «سÄب عق]ات أخرى، #مكن عندئذ االستعانة بنطاق واسع من الطرق لتقد#م المعلومات. و=مكن استخدام تلك الطرق ل½=ادة أثر 
تقد#م المعلومات.  

) ما #®:  Þشمل طرق التقد#م الممكنة (مثاÔً ال حËا�
المصادر العموم(ة: حمالت التوع(ة الشاملة (ع�� أث�H اإلذاعة، والتلفزة، واإلعالنات التجار=ة، والملصقات اإلعالن(ة)؛ ●

والحمالت المجتمع(ة المحل(ة، والمجموعات أو جهات التÂسيق؛ وتوز=ــــع معلومات مطبوعة، والتعل(م، ومواد االتصال – 
ات، وغ�H ذلك؛  ¢ÃÂشورات والÂالم�

7 المعلومات ●
ّdðخدمات االس¸شارة الهاتف(ة: #مكن للخطوط الساخنة وخطوط الطوارئ أن ت¸يح مسارا� لألفراد من أجل تل

 7
8c 7 توقيتات معينة 6استخدام الهواتف داخل المرا-ز المجتمع(ة أو

8c عن 6ُعد.  و=مكن إ²شاء م�اتب اس¸شار=ة هاتف(ة
مÂش7ت مماثلة أخرى، حيثما أمكن.   

م�اتب تقد#م المشورة D مرا-ز المعلوماتD م�اتب المساعدة (المتحركة أو المتنقلة): حيثما يتعذر إتاحة الخدمات ●
 8 HI8 المتخصص HIط بv>ة، #مكن لم�اتب التوع(ة أن ت= 8Ëب 6ُعدها عن المناطق الحÄالقانون(ة إ� المجتمعات المحل(ة «س

.  و=مكن تقد#م المشورة ع® أ#دي  7ã8 من أجل تقد#م المشورة وفق مع(ار أسا HI8 والمساعدين القانوني HIالقانوني
8 من القطاع الخاص، وع�� م�اتب قانون(ة جامع(ة، أو منظمات غ�H حكوم(ة، أو جهات تقد#م  HI8 قانوني HIمتخصص

دة المواع(د حd9 ي¸س89 لهم تقد#م جلسات  ٍة محدَّ dحكوم(ة؛ وتنطوي ع® نقل المس¸شار=ن إ� المجتمع المح®7 لف�
ة 6أنفسهم إ� العمالء حول مجموعة متنوعة من المسائل.    Hاس¸شار=ة قص�

امات ● 8 d8 من أجل توع(ة المجتمعات 6المهارات والحقوق واالل� HIس(طة للتمكÄإرشادات المساعدة الذات(ة: من األسال(ب ال
 Øً)شمل ذلك تفصù 7 «شأن مواضيع مختلفة.  ومن الوارد أن

d©ات وصحائف لإلرشاد الذا[jالقانون(ة األساس(ة إنتاج كت
7 قض(ة جنائ(ة) أو «شأن مجاالت القانون الوض×7 المواض(ع(ة 

8c ف 6صفة شاهدËشأن عمل(ات قانون(ة محددة (مثل الت»
7 اللغات المحل(ة، أو استخدام رسومات وأش�ال 

8c و=مكن إنتاج تلك المواد  .( 7 (مثل: م7الت الملY(ة عند االنفصال الزو�9
7 أثناء عقد 

8c ش7ت القائمة (مثل المرا-ز المجتمع(ة داخل المخ(مات) أوÂثم توز=عها داخل الم ، 8 HIتوض(ح(ة لألفراد األّمي
الجلسات اإلرشاد#ة القانون(ة 6الم�اتب المخصصة لذلك.   

●Dة)Â7 المناس]ات الدي
8c ة لتم<=ر الرسائل الرئ�سة (مثال: تع½=ز حقوق المرأة القانون(ة)ÂالديDاك الق(ادات المجتمع(ة إ£¢

الثقاف(ة)؛ 
االستعانة 6الفنون والدراما (جولة مÃح(ة جماع(ة)؛ ●
● 7

d©االستعانة 6خدمات معلومات(ة رقم(ة أو بوسائل تواصل اجتما»7 تقدم معلومات عمل(ة إ� المستف(دين. و=مكن أن تأ
7 #ج(ب فيها المستف(دون عن سلسلة من األسئلة المع(ار=ة  d97 ش�ل شجرة من األسئلة ال

8c هذە الخدمة ع® هيئة أ«سط
8 مقد7ì التوع(ة  HIة لتمك)v7 ش�ل نماذج تجاو

8c ؛ أو(SMS ة)س(طة (برسائل نصÄ6غ(ة الحد من الت�ال(ف وفرز القضا#ا ال
7 تصّفح المعلومات القانون(ة ذات الصلة وفهم ك(ف(ة تطب(قها ع® حاالتهم أو طلب 

8c نت من مساعدة العمالء dع�� اإلن�
7 مخصص (تطبيق سايÂبوست). 

8c7 إضا
دعم قانو©8

  

، وحـزمـة مـوارد الـمساعـدة الـقانـونـ(ة لـدى المجـلس الـدانـمر�7  8 HI7 لـالجئ و=�� 45 انـظر كـت(ب شـع]ة الـمعلومـات واالسـ¸شارات والـمساعـدة الـقانـونـ(ة الـصادر عـن المجـلس ال�8

؛ وذلك رهن «س(اقه.  8 HIمن أمثلة االس¸شارة ما ُ#قَدم عند العودة، أو إعادة اإلدماج، أو إعادة التوط . 8 HIلالجئ
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ة، �ـما #ـمكن أن Þـسفر االسـ¸شارة عـن إحـاالت إ� مـقد7ì خـدمـات آخـ<=ـن (انـظر الـم<vـــع أدنـاە  مسـتوى الـدعـمDالـمساعـدة الـقانـونـ(ة الـم]ا£¢
«شأن اإلحاالت). 

8 المجتمعيون   المساعدون القانون��

، 6ل هم أفراد تدرvوا ع® المسائل القانون(ة حd9 ُسِمح لهم 6أداء مهام محددة  8 HI7 هذا ال]حث- ل�سوا محام
8c- المساعدون القانونيون

7 علوم 
8c 7 حمل درجة

، لYنها ال تقت81 7 6عض الدرا#ة 6القانون وvاإلجراءات القانون(ة الالزمة لتلب(ة احت(اجات المجتمع المح®7
تقت81

7 6عض الدول أن 
8c 7 ظروف 6عينها

8c 7
، إذ ي¸س89 للمساعد القانو©8 7ì7 مختلف عن المساعد اإلداري للمحا

القانون. والمساعد القانو©8
7 مسائل قانون(ة ذات صلة، 

8c ا� Hقص� 
�
 قد تلdðّ تدر=]ا

�
7 متطوعا

 محددة أداًء مستقØً. ومن الممكن أن #كون المساعد القانو©8
�
يؤدي مهاما

7 طالَب قانون #قدم مشورة 
ا� ما #كون المساعد القانو©8 Hكث� . 8 HI8 المتخصص HI7 6عض الدول قد #حمل مؤهالت مماثلة للمحام

8c أنه Hغ�
قانون(ة أساس(ة ع�� م�اتب الخدمات القانون(ة الجامع(ة. 

 7ìأو "المحا " 7  ما ùشار إل(ه 6مسÏ "المحا7ì الشع�9
�
؛   وأح(انا 7 فردا� من أفراد المجتمع المح®7

ا� ما #كون المساعد القانو©8 Hكث�
7 أساس(ات القانون إ� جانب مهارات من قب(ل التوسط 

8c ةv8 القانون وواقع الح(اة. وهذە الفئة مدر HIا� بÃ؛ وقد #كون ج" 7
8cالحا

 #مكنه التعامل مع المؤسسات الرسم(ة والتقل(د#ة ع® 
�
 وم]دعا

�
 دينام(ا

�
 أمام(ا

�
والتنظ(م والتوع(ة والمنا2ة. �ما Þش�ل هذە الفئة خطا

7 مساعدة 
8c 7 ال يتمثلã7 التقل(دي: فاألول له دور أسا

7 المجتم×7 مختلف عن المساعد القانو©8
السواء. غ�H أن المساعد القانو©8

7 العمل الم]ا£¢ مع أفراد المجتمع الذي #خدمه. 
8c 6ل ، 7ìالمحا

7 حينها سّد 
8 #مكن للمساعد القانو©8 HI7 مجتمع مح®7 مع

8c 7
ها من أش�ال العون القانو©8 Hر وجود خدمات قانون(ة شاملة أو غ�

ّ
مd9 تعذ

7 ع® تقد#م مجموعة من 
هذە الفجوة وتقد#م الحد األسا7ã من المعلومات والمشورة القانون(ة.  و=مكن تدر=ب المساعد القانو©8

الخدمات القانون(ة األساس(ة إ� أصحاب الحقوق، مما #جعل النموذج محَل قبول وتجاوب ح(ال مشاäل قانون(ة مختلفة وس(اقات 
تهج�H متنوعة.   

7 أو المنا2ة الرف(عة المستوى حال إخفاق 
8Áم�ان(ة اللجوء إ� التقا'v6محام و Øً7 المح®7 أن #كون متص

#جدر 6المساعد القانو©8
؛ ف]عضها تتخذ ش�ل النهج الشامل الذي  8 HI7 هذا المقام إ� تنع برامج تخ<=ــــج المساعدين القانوني

8c الطرق األساس(ة. وتجدر اإلشارة
#خاطب مجموعة متنوعة من االحت(اجات القضائ(ة؛ ف(ما تركز أخرى ع® التعامل مع قض(ة معينة، مثل العنف ضد المرأة أو حما#ة 

 – ّ 8 #خدمون مناطق ذات وال#ة قضائ(ة محل(ة للغا#ة – كق<=ة أو 79 HI7 األرض. �ما أن 6عض المساعدين القانوني
8c الحقوق العرف(ة

8 المساعدون القانونيون  HI؛ ف(ما #عمل آخرون 6أجر ضمن مجال أوسع – مثل مش(خة أو مقاطعة. و¹ستع 8 HIبوصفهم متطوع
ات(ج(ات متعددة لتع½=ز العدالة؛ ومنها:  d6اس�

تثق(ف العامة ل½=ادة الو»7 6القانون. ●
تقد#م المشورة إ� العمالء 6خصوص اإلجراءات القانون(ة، وكشف الخ(ارات لمتا6عة أوجه االنتصاف. ●
7 طرق أبواب السلطات والمؤسسات. ●

8c مساعدة العمالء
7 المنازعات ●

8c التوسط
تنظ(م العمل الجما»7 ●
المنا2ة ●
تق71 الحقائق، والتحق(قات، والرصد ●

7 أن #طلب مساعدة محام، وعندها قد #لجأ المحا7ì إ� 
7 الحاالت ذات الصعvة أو الخطورة االس¸ثنائ(ة، #مكن للمساعد القانو©8

8cو
7 جهود 

8c المقاضاة أو إ� مستوى أع® من المنا2ة. والغالب أن يؤدي التهد#د الصادق 6المقاضاة إ� مشاركة األطراف األقوى
التوسط أو التفاوض.  

7 أفضل األحوال- أن: 
8c- 7

و=مكن للمساعد القانو©8
7 والم]ادأة لدى المستف(دين. ✔

8 ع�� إذ�اء الو»7 القانو©8 HIعزز التمك#
ات(ج(ات إ6داع(ة، ومجموعة من المهارات واألدوات، والمعرفة ✔ dل القانون(ة ع�� استخدام اس�äمخصصة للمشا Ôًقدم حلو#

  . الدق(قة 6الس(اق المح®7
✔ . 8 HIوأقرب إ� التواصل من معظم المحام 

ً
#كون أقل ت�لفة

✔  .
�
#جد حلوÔً لألفراد، وللمجتمعات المحل(ة 6أ£ها أ#ضا

ة من المؤسسات، ومنها الهيئات اإلدار=ة والمرجع(ات العرف(ة ✔ Hك مجموعة متنوعة وكب� ¢Ãùُ
يو�7 األول=ة إ� حل منصف، ال إ� االنح(از إ� طرف واحد فقط من أطراف التنازع. ✔
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46االس¸شارة القانون(ة  

ة ع® #ـــد مـــحام مـــؤهـــل. وع® ذلـــك، تـــقَدم االســـ¸شارة الـــقانـــونـــ(ة مـــن أجـــل  7 االســـ¸شارة الـــقانـــونـــ(ة تـــقد#ـــم مـــشورة قـــانـــونـــ(ة مـــ]ا£¢
47تقت81

7 تــقد#ــم الــمعلومــات الــقانــونــ(ة الــمعقدة 6ــما يــرا»7 الــوضــع 
8×[Â=7 مــش�لة قــانــونــ(ة محــددة وتــمكينه مــن حــلها. و

8c مــساعــدة صــاحــب الــحق
والخلف(ة المعرف(ة للفرد. 

- «ـــشأن الـــخ(ارات 
�
7 عـــدادهـــم الـــنازحـــون داخـــل(ا

8c 7 األوضـــاع اإل²ـــسانـــ(ة إ� إرشـــاد الـــمتأثـــ<=ـــن 6ـــاألزمـــة -و=ـــدخـــل
8c 7 االســـ¸شارة الـــقانـــونـــ(ةìتـــر

  : 7" 7
. وع® ذلك، فإن المهام الرئ�سة للمس¸شار القانو©8 7

القانون(ة للتعامل مع انتهاäات حقوق(ة 6عينها أو لن(ل حق قانو©8
تـقد#ـم الـمشورة الـفرد#ـة ع�� اإلنـصات إ� الـوضـع، واسـتجالئـه مـن مـنظور الـقانـون، ومـناقـشة اآللـ(ات الـقانـونـ(ة الـممكنة لـلتعامـل -

مع المش�لة؛  
تـوضـيح الـمزا#ـا الـمتوخـاة والـمخاطـر الـمتوقـعة اتـصاÔً 6ـالـخ(ارات الـمتعددة، وتـقد#ـم الـتوجـ(ه «ـشأن الـط<=ـقة المث® لـلتعامـل مـع -

التحد#ات؛  
- . 7 المجتمع المح®7

8c 48ت]د#د المعلومات المغلوطة الدائرة

 : 7
العون القانو©8

اإلحاالت 
ات الفن(ة  8 بتقد#م المساعدة القانون(ة؛ فالخ�� HIمن جهود المعني Øً)أص 

�
إن التحقق من وصول الفرد إ� خدمات متخصصة #عد جان]ا

8 6صفة خاصة إ� التحقق من وصول األفراد إ� خدمات ج(دة "7 األ²سب لهم.  HIوالمعّرفة 6احت(اجات مخدوميهم تجعلهم مؤهل
7 األوضاع اإل²سان(ة.  

8c ما أمكن أن تكون نظم اإلحالة الناجعة من الس]ل الرئ�سة لحما#ة الحقوق، ال س(ماvور
  : ومن الممكن إحالة األفراد إ� منظماتD ك(انات دول(ة أو وطن(ة تقدم ما #®7

7 الــمساعــدة الــقانــونــ(ة لــفئة 6ــعينها مــن الــس�ان (األطــفال، الــÂساء، الــناجــ(ات مــن الــعنف الــقائــم ع® -
8c خــدمــات مــتخصصة

، إلخ).  8 HIالالجئ ، النع االجتما»7
- .( 7 6عينه (مثل القانون الجنا̈©7

7 المساعدة القانون(ة 6خصوص مجال قانو©8
8c خدمات متخصصة

، خــــ(ارات الــــمأوى لــــلناجــــ(ات مــــن الــــعنف الــــقائــــم ع® الــــنع - 7Yخــــدمــــات الــــمساعــــدة الــــقانــــونــــ(ة الــــت�م(ل(ة (الــــدعــــم النف
 ( االجتما»7

خدمات أخرى (مثل الصحة، التعل(م، المساعدة النقد#ة). -

  $
8 القانو�8 التمك��

7 حل مشاäلهم ون(ل حقوقهم، وهو من أنجع الطرق 
8c 7 أن #عضد األفراد 6ما #لزم لمعرفة القانون واالستعانة 6ه

8 القانو©8 HIيراد للتمك
8 منهم- قادر=ن ع® تفع(ل القانون  HIالفقراء والمهمش d97 #جعل األفراد -ح

8 القانو©8 HI7 تحقيق االحت�ام إ� القضاء. فالتمك
8c وأنجحها

لمصلحتهم، وتحقيق حلول مف(دة للمظالم الملموسة. �ما أنه يركز ع® نهج متمركز حول الفرد إلحقاق العدالة، وذلك ع�� إبراز 
 8 HI8 جهود المحام HIما ينطوي ذلك ع® الجمع ب 

�
أول=ات الفرد والمجتمع ح(ال االستعانة 6القانون لتع½=ز المصلحة وحمايتها. وغال]ا

، ونظم العدالة القانون(ةDالرسم(ة والتقل(د#ةDالعرف(ةDالديÂ(ة، ومشاطرة المعلومات والمشاركة المجتمع(ة.  8 HIوالمساعدين القانوني
8 األفراد 6قوة المعرفة القانون(ة وحسن توظ(ف القانون، وُ=عد من أنجع الس]ل  HI7 مصَمم لتمك

8 القانو©8 HIوع® ذلك، فإن التمك
7 االحت�ام إ� القضاء. 

8c وأنجحها

7 هـــذە الـــدراســـة. 6حســـب تـــلك الســـ(اقـــات، ال تـــفّرق 6ـــعض 
8c 46الـــتع<=ـــف الـــمقدم هـــنا مـــعتمد لـــدى أغـــلب(ة الـــمنظمات الـــدولـــ(ة الـــمعن(ة 6ـــالـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة الـــمشاركـــة

8 6عض المنظمات 6مصطلح "المشاورات القانون(ة". HIستعÞ .8 االس¸شارة واالس¸شارة القانون(ة HIالمنظمات ب

، ٢٠١٥؛ و"الـــلجنة الـــدولـــ(ة لـــإلنـــقاذ «ـــشأن الحـــما#ـــة وســـ(ادة  8 HI7 لـــالجئ و=�� 47 كـــت(ب شـــع]ة الـــمعلومـــات واالســـ¸شارات والـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة الـــصادر عـــن المجـــلس ال�8

القانون – إرشادات حول االحت�ام إ� القضاء، ٢٠١٩

، ف<=ق العمل التابع للمجموعة العالم(ة للحما#ة، ٢٠٠٦.
�
8 داخل(ا HI48 كت(ب حما#ة النازح
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7 اإلجـــراءات اإلدار=ـــة أو الـــقانـــونـــ(ة دونـــما حـــاجـــة إ� و�ـــالـــة رســـم(ة وvـــدون حـــضور 
8c 7 إ� الـــفرد

7 تـــوف�H دعـــم قـــانـــو©8
7 #قت81

49الـــعون الـــقانـــو©8

 7ì8 الـمحا HI7 ع® درجـة مـن الـتمث(ل ب
7 إال ع® #ـدي مـحام. و=ـنطوي الـعون الـقانـو©8

50المسـتف(د أو 6ـحضورە. ال #ـمكن تـقد#ـم الـعون الـقانـو©8

7 حــل مــش�لة أو مــشاäــل قــانــونــ(ة 
8c 7 -6ــصورة رســم(ة أو شــ]ه رســم(ة- 6ــمساعــدتــهìوالمســتف(د مــن الــتدخــل؛ إذ #عهــد المســتف(د إ� الــمحا
7 عمل و�الة رسم(ة.  

7 فهو أن التمث(ل #قت81
7 والتمث(ل القانو©8

8 العون القانو©8 HIمحددة. أما االختالف ب
  : 7

7 #مكن تصÂ(فها تحت مظلة العون القانو©8 d97 ما #®7 قائمة 6التدخالت المحتملة ال
8cو

8 أصــحاب الــحقوق مــن االحــت�ام إ� الــقضاء ونــ(ل 1. HI7 ســ�(ل إعــداد الــوثــائــق الــالزمــة لتمك
8c 7 دعــمهìإعــداد الــدعــوى: #ــقدم الــمحا

حقوقهم؛ 
 أو يــــنال 2.

�
مــــراجــــعة الــــطلبات أو اســــتيفاؤهــــا: لــــلمحا7ì أن يــــتصل 6ــــالهــــيئات الــــقضائــــ(ة نــــ(ا6ــــة عــــن صــــاحــــب الــــحق �7 #ــــطلب مــــلفا

ة الدعوى؛  معلومات محددة #لزم توافرها �7 ي¸س89ّ للمحا7ì م]ا£¢
7 السـتصدار شـهادة مـ(الد) أو الـجهات 3.

7 ز=ـارة الـم�اتـب الـرسـم(ة (مـثل السجـل الـمد©8
8c 7 مـالزمـة صـاحـب الـحقìاملـُـالزمـة: لـلمحا

7 اجــت(از التحــد#ــات الــماثــلة عــند الــمرور بــ'جــراءات قــانــونــ(ة 6ــالــغة 
8c الــقضائــ(ة (الــرســم(ة والــتقل(د#ــة) لــمساعــدة صــاحــب الــحق

التعق(د أو ذات طب(عة إدار=ة روتjن(ة؛ 
7 تـــلب(ة احـــت(اجـــات الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة الـــالزمـــة لـــه. وعـــندئـــذ يـــرشـــدە 4.

8c 8 HIالـــتمثيل الـــذاتـــي: لـــصاحـــب الـــحق اتـــخاذ إجـــراءات تع
الـموظـفون الـقانـونـيون «ـشأن الخـطوات الـالزم اتـخاذهـا. وµذا تـعذر ع® الـشخص اتـخاذ الخـطوات الـالزمـة بـنفسه «سـÄب أسـ]اب 

ضعف أو النعدام الموارد الشخص(ة، فيتخذ الموظفون القانونيون حينها ما #لزم 6موافقة الشخص. 
8 الـمحا7ì وصـاحـب الـحق 5. HIبـ̂رمـت و�ـالـة رسـم(ة ب bا d9خـدمـات فـّض املـنازعـات ع�� الـوسـاطـة أو الـتفاوض أو خـدمـات الـتحك(م. وم

7 (انظر أدناە اآلل(ات ال]د#لة لفّض المنازعات). 
51ارتقت تلك الخدمات عندئذ إ� مستوى التمث(ل القانو©8

 7
التمث(ل القانو©8

 نـ(ا6ـة عـن فـرد 6ـموجـب و�ـالـة رسـم(ة 
�
، متËفا 7 الـعون الـمخصص الـذي #ـقدمـه مـحام مـرخـص لـه 6ـمزاولـة الـمهنة

8c 7
52#ـ�من الـتمث(ل الـقانـو©8

7 ذلـك الـمحاäـم الـديـÂ(ة واآللـ(ات الـتقل(د#ـة لـ¸س=ـة الـمنازعـات وDأو الـمجالـس المحـل(ة لـحقوق اإل²ـسان) 
8c أمـام هـيئة إدار=ـة أو قـضائـ(ة (6ـما

 H7 حـال �ـانـت الخـدمـات الـقانـونـ(ة األخـرى غ�
8c Hدار=ـة. وعـادة مـا #ـكون الـتمث(ل هـو الـمالذ األخ�µ7 إطـار إجـراءات قـانـونـ(ة مـدنـ(ة وجـنائـ(ة و

8c
7 ع�� هـيئات قـضائـ(ة رسـم(ة (الـمحاäـم الـرسـم(ة، والـم�اتـب اإلدار=ـة) وكـذلـك 

�ـافـ(ة لحـل الـمسألـة الـقانـونـ(ة. و=ـمكن تـقد#ـم الـتمث(ل الـقانـو©8
  . 53ضمن اآلل(ات القضائ(ة غ�H الرسم(ةDالمجتمع(ةD التقل(د#ةDالديÂ(ة واآلل(ات ال]د#لة لفّض المنازعات

 Ï7 آخــر. و¹س
7 شــأن قــانــو©8

8c 7 شــؤون خــاصــة أو تــجار=ــة أو
8c ف 6ــاســمهËأو الت Hعــقد مــكتوب لــتمث(ل الغ� D 7 عــ]ارة عــن تــف=ــضÏ49 الــو�ــالــة الــرســم(ة أو الــتوكــ(ل الــرس

 Ïسù ــما� ، 7ìــل" أو الــمحا
`
7 التËف فــهو "الــمو�

8c ض 7 الــو�ــالــة الــرســم(ة). أمــا الــشخص الــمفوَّ
8c) "ف 6ــاســمه "الــموِ�ــل" أو "الــمانــحË7 الت

8c ە Hالــشخص الــذي #ــفّوض غ�
. 7

8c7 6عض الوال#ات القضائ(ة اآلخذة بنظام القانون العر
8c " 7Ïالوك(ل الرس"

7 ع�� 
7 6ــــعض الســــ(اقــــات، تــــقدم 6ــــعض الــــمؤســــسات الــــعون الــــقانــــو©8

8cو . 7
ة جــــميع أشــــ�ال الــــعون الــــقانــــو©8 ط 6ــــعض الــــمؤســــسات وجــــود و�ــــالــــة رســــم(ة لــــم]ا£¢ dشــــ�Þ 50 قــــد

. 8 HIمعتمدين) أو ع�� مساعدين قانوني H8 غ� HIنهم محامYل ، 8 HI8 قانوني HI8 (متخصص HIمس¸شار=ن قانوني

 اإلصالح(ة أو الوساطة الجزائ(ة.
َ
7 القضا#ا الجنائ(ة العدالة

8c شمل ذلكù 51

7 لـتقد#ـم الـمشورة الـقانـونـ(ة والـعون  52 ألغـراض هـذە الـدراسـة، ُ#ـقصد 6ـ "الـمحا7ì الـمرخـص لـه 6ـمزاولـة الـمهنة" أي شـخص مـؤهـل ومسـتحق وفـق أحـ�ام الـقانـون الـوط89

. 8 HIوالتمث(ل القانوني

53 انظر الم<vــع أدناە «شأن فّض المنازعات.
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 ،( 8 HI7 عــدادهــم الــنازحــون الــداخــلي
8c لــلمتأثــ<=ــن 6ــاألزمــة (و=ــدخــل 

�
7 األوضــاع اإل²ــسانــ(ة دعــما

8c 8 HIــمكن تــقد#ــم الــمساعــدة والــتمث(ل الــقانــوني#
 لـلمنازعـات ع�� قـنوات مـناسـ]ة. 

�
وتـذلـ(Øً لـلعق]ات الـقانـونـ(ة، والـوصـول إ� المسـتحقات، وتـحص(Øً لـالنـتصاف مـن انـتهاäـات الـحقوق، وفـّضا

  : 7
و=جوز للمحا7ì الذي #حمل و�الة رسم(ة اتخاذ ما #®7 عند تقد#م العون القانو©8

7 إطــار اإلجــراءات اإلدار=ــة ذات الــصلة؛ إذ ùشــيع االســتعانــة ●
8c 8 HIألشــخاص نــازح D7 لــشخص نــازح

التËف 6ــصفة مســ¸شار قــانــو©8
، والـــوثـــائـــق  7

8Áات أو حـــقوق حـــ(ازة األراÆداد الـــممتل d6ـــاإلجـــراءات اإلدار=ـــة لـــلتصدي لـــلقضا#ـــا الـــمرتـــ]طة 6ـــحقوق اإل²ـــسان، واســـ�
الالزمة للمواطنة أو للوثائق الثبوت(ة، أو المزا#ا االجتماع(ة – مثل حقوق التوظ(ف أو المعاش التعاقدي؛  

7 قــد ●
 6ــأن الــتمث(ل الــقانــو©8

�
؛ عــلما 7 8 أو مســ¸شار خــار�9 HI7 ع�� مــوظف

تــقد#ــم شــ�اوى قــانــونــ(ة أمــام الــمحاäــم وتــوف�H الــتمث(ل الــقانــو©8
7 قـضا#ـا اإلهـمال، أو عـرقـلة الـعدالـة عـن عـمد، أو اإلجـراءات غ�H الـقانـونـ(ة مـثل الـتوقـ(ف أو االحـتجاز 

8c ـكون مـف(دا� 6ـصفة خـاصـة#
؛   8 HIالتعسفي

7 نــقطة مــÂشأ ●
8c أو H7 مــح(ط مــنطقة التهج�

8c مــرافــقة المســتف(ديــن مــن أجــل جــمع وثــائــق مــن مــ�اتــب عــامــة أو مــن مــرا-ــز تــوثــيق
؛  

�
8 داخل(ا HIالنازح

إعـــداد "دعـــاوى تجـــ<=ـــ�(ة" ورفـــعها أمـــام مـــحاäـــم محـــل(ة وµقـــل(م(ة ودولـــ(ة وأمـــام هـــيئات حـــقوق اإل²ـــسان 6ـــاســـم عـــمالء مـــن فـــئة ●
؛ 

�
8 داخل(ا HIالنازح

7 إطار آل(ات العدالة "التقل(د#ة" أو "الق]ل(ة" أو الديÂ(ة أو العرف(ة. ●
8c 7 رفع الدعاوى والتمث(ل والوساطة

8c 54معاونة العمالء

 7
8c- 7 اإلجــراءات الــقانــونــ(ة إ� أفــراد تــنقصهم الــمقدرة ع® تــ�ل(ف مــحام خــاص و=ــخضعون

8c 8 HIــقّدم الــمحامــون الــعون والــتمث(ل الــقانــوني#ُ
7 إرســاء مــعاي�H األهــل(ة 

8×[Â=األهــل(ة الــقائــمة ع® قــا6ــل(ة الــتأثــر والــتحقق مــن الــقدرات الــقانــونــ(ة واإلمــ�انــات.  و Hالــمعتاد- لــنظام مــن مــعاي�
. ومــن  8 HIت�ب األمــثل لــلحاالت مــن حــ(ث األولــ=ــة واســتحقاق الــعون والــتمث(ل الــقانــوني d6ــغ(ة الــوقــوف ع® ال� 56الــقانــونــ(ة وقــا6ــل(ة الــتأثــر  55

  .( 7 ات(�� d7 االس�
8Áات(ج(ة أخرى (انظر القسم أدناە «شأن التقا dالمصلحة العامة وحاالت تقاض اس� Hشمل تلك المعاي�Þ الوارد أن

فّض المنازعات 
8 بها المجتمع لحّل التنازعات 6دون اللجوء إ� االختصام الُمÆلف  HIستعù اآلل(ات ال]د#لة لفّض المنازعات – مجموعة من اآلل(ات
 لمنظومة القضاء الرسم(ة، أي بوصفها مسارا� لفض 

�
ا� ما Þشيع اآلل(ات ال]د#لة لفّض المنازعات بوصفها 6د#Øً أول(ا Hوكث� . 7

8Á6التقا
. #مكن تقد#م اآلل(ات ال]د#لة لفّض المنازعات ع�� منظومة القضاء الرسم(ة  7

8Á7 التقا
8c وع ¢Ã8 أطراف ق]ل ال HIالمنازعة القائمة ب

7 أن تلك اآلل(ات ت¸يح حل مش�لة المساعدة 
8c 6أن الفارق يتمثل 

�
؛ وvاتت ُتدرج ضمن اإلجراءات القانون(ة الرسم(ة 6اّطراد.  علما

�
أ#ضا

 ما ت�من ن¸(جة الحلDالمحصلة 
�
. وغال]ا 7

8Á7 إجراءات االختصام 6التقا
8c 7

القانون(ة خارج نطاق المح�مة، 6ما #حول دون الم81
8 ع® اآلخر.  HIمن انتصار أحد الطرف Ôًس=ة واتفاق 6دÞ 7 ال]حث عن

8c القضائ(ة
 و=مكن أن Þشمل اآلل(ات ال]د#لة لفّض المنازعات الوساطة المجتمع(ة والتحك(م والتوفيق والمفاوضات السا6قة ع® المحاäمة، 
7 أوضاع التهج�H والبjئات التقل(د#ة، فالغالب أن تكون تداب�H اآلل(ات 

8c 8 أطراف الخصومة.  أما HIبوصفها وس(لة لتحقيق اتفاق ب
ط كث�H من النظم  dش�ù س]ة إ� األطراف المغبونة.  �ماÂال]د#لة لفّض المنازعات القائمة ع® المجتمع المح®7 "7 الملجأ األول 6ال

 
ً
7 إجراءات مدن(ة أمام المح�مة.  ونظرا� ألن تلك اآلل(ات أد©8 رسم(ة

8c وع ¢Ã8 6ال HIالقانون(ة خوَض تلك اآلل(ات ق]ل السماح للمختصم
7 تع½=ز االحت�ام إ� القضاء 

8c ط التمث(ل 6محام)، فقد تكون أداة فعالة dش�Þ م (الä7 أمام المحا
8Áمن إجراءات التقا 

ً
وأÃù ت�لفة

وتحقيق العدالة.   
.

"، ف<=ق العمل لدى المجموعة العالم(ة للحما#ة، ٢٠٠٦.
�
8 داخل(ا HIف من "كتّ(ب حما#ة النازحË54 مأخوذ بت

7 أن تكون معلومات معاي�H األهل(ة متاحة الطالع أصحاب الحقوق.
8×[Â55 ي

56 انظر الم<vــع أدناە «شأن معاي�H األهل(ة. 
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7 األوضـــاع 
8c 7

8 الـــتمث(َل الـــقانـــو©8 HI7 ضـــمن أطـــر الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة المحـــل(ة. إذ مـــن الـــوارد تـــقد#ـــم الـــمحام
ا� مـــا ُ#ـــدَرج الـــتمث(ل الـــقانـــو©8 Hكث�

 H7 الــوطــن(ة الــمعن(ة 6ــالــمساعــدة الــقانــونــ(ة، أو الــمنظمات غ�
اإل²ــسانــ(ة حــال الــعمل لــدى جــهات دفــاع عــامــة، أو مــنظمات الــمجتمع الــمد©8

7 ســ(اقــات 
8c 7 مــن عــدمــه

=ة. أمــا قــرار تــقد#ــم الــتمث(ل الــقانــو©8 H8 #ــعملون ع® أســس خ� HI8 مــتعاقــديــن، أو مــحام HIالــحكومــ(ة الــدولــ(ة، أو مــحام
57األزمـات، وكـذا حجـم الـتمث(ل ونـطاقـه، فـ(خضع لـتقي(م دقـيق يـرا»7 الـقدرات واالسـتجا6ـات الـقائـمة. وvـعد اسـ¸نفاد االنـتصافـات المحـل(ة 

ە.   H7 أو غ�
8Á7 مجال التقا

8c 7 آلل(ات دول(ة
أو ثبوت قصورها، #مكن عندئذ تقد#م العون أو التمث(ل القانو©8

 8 معاي�� األهل&ة الستحقاق العون والتمث&ل القانوني��

7 الغالب ع® تقد#م المعلومات والتوع(ة القانون(ة واالس¸شارة واالس¸شارة القانون(ة إ� �ل من يتقدم 
8c تنطوي األوضاع اإل²سان(ة

7 المقا6ل، نجد أنه ال مفر من 
8c .معارف مقدم المساعدة القانون(ة Dات 6مش�لة قانون(ة و=عرضها مd9 �انت واقعة ضمن نطاق خ��

7 مواجهة الطلب الجارف، مع مراعاة التوق(ت والت�ال(ف المرت]طة بهذا النع 
8c 8 HI8 ع® العون والتمث(ل القانوني Hك� dإ#الء األول=ة إ� ال�

7 خدمات المساعدة القانون(ةDوvالÂس]ة إ� أنواع القضا#ا 
dðس]ة إ� مستحÂأنه من الصعب تحد#د األول=ة 6ال Hمن األ²شطة. غ�

7 الجوانب التال(ة: 
ا� ما ترا»7 معاي�H األهل(ة للعونDالتمث(ل القانو©8 Hالجديرة بتلك الخدمات. كث�

7 #مكن لسا6قتها أن - d97 فيها مصلحة العدالة ذلك): فئات القضا#ا القانون(ة ال
7 أي حالة تقت81

8c) – اخت]ار االستحقاق
َ االستحقاق المعتادة؛  Hستوف المستف(د من العون معاي�ù إن لم d9س]ة إ� فئة أ-�� من الس�ان، حÂ6ال 

�
ا� إ#جاب(ا Hب تغي�ÄسÞ

Dالقرار يتجاوز الحالة الفرد#ة؛  فأثر الح�م القضا̈©7
اخت]ار اإلم�انات – (عدم ح(ازة الفرد اإلم�انات الÆاف(ة للدفع)، 6مع89 حق(قة الحالة االجتماع(ة-االقتصاد#ة للمستف(د من -

  . 7
العونDالتمث(ل القانو©8

- 8 HIvشمل فئات األفراد المحسÞ .(اإلقصاء، إلخ ، 8 Hقا6ل(ة التأثر عند الفرد طالب المساعدة القانون(ة (اس¸نادا إي واقع التمي�
، واأل£ ذات المرأة  8 HIوالمهاج<=ن، والمسن ، 8 HI8 الداخلي HIوالنازح ، 8 HIالالجئ :

�
ضمن األشد قا6ل(ة للتأثر أو األشد تهم�شا

8 لمخاطر انعدام الجÂس(ة، والمستف(دين  HI8 للقانون، واألفراد المعرض HIالمع(لة، وضحا#ا العنف األ£ي، واألطفال المخالف
 أو من برامج محددة للتع=ضD الحما#ة االجتماع(ة ضمن ش]�ات الحما#ة الممولة من الدولة، 

�
د زمن(ا من العفو المحدَّ

وغ�H ذلك. 
7 وقدرات الفردD المجتمع المح®7 ع® التغلب عليها؛ -

8Áفداحة المش�لة القا6لة للتقا
ارتفاع احتمال(ة تحقيق المحصلة القضائ(ة المÂشودة. -

7 جميع أنواع القضا#ا، 
8c 7

7 األوضاع اإل²سان(ة تقي(م مدى الحاجة إ� توف�H التمث(ل القانو©8
8c 7 المساعدة القانون(ةì7 لمقد

8×[Âي
8 والفئات القا6لة للتأثر) خوض منظومة  HI7 #كون من المجدي فيها ألصحاب الحقوق (وفئات المهمش d9والتحقق من أنواع القضا#ا ال

7 يتعذر تقد#مها 6أسلوب  d97 تفادي تقد#م خدمات المساعدة القانون(ة ال
8×[Âأو 6المشورة القانون(ة. �ما يD8 6المعلومات و HIالعدالة مكتف

 : مستدام 6عد األزمة.  لذا ُينصح 6ما #®7
8 جميع مقد7ì المساعدة القانون(ة (المنظمات اإل²سان(ة - HI7 ما ب

8c األول=ة القانون(ة واالتفاق عليهاDاألهل(ة Hمناقشة معاي�
، والجهات اإلنمائ(ة، إلخ)، وµعداد ش]كة من اتفاق(ات التعاون اس¸نادا�  8 HIونقا6ة المحام ، 7 المح®7

الدول(ة، والمجتمع المد©8
إ� توز=ــــع واضح للمهام. 

7 وث(قة أخرى -
8c 7 إرشادات برامج(ة أو

8c 7 أو
7 دل(ل للعون القانو©8

8c 
�
 واضحا

�
ب(ان معاي�H األهل(ةDاألول=ة القانون(ة ب(انا

نامج وخارجه.   ع® تجل(ة تلك المعاي�H داخل ال��
�
7 المساعدة القانون(ة حرصا

8ðس(اس(ة متاحة لجميع موظ
تع<=ف الفئة الس�ان(ة المستهدفة 6معاي�H األهل(ةDاألول=ة. -
8 جميع جهات المساعدة القانون(ة. - HIسيق بÂالتحقق من الت�امل والت

8 الـوطـن(ة؛ والـ¸سج(ل  HIلـلقوان 
�
7 #ـمكن أن #ـح=ـــها هـذا الـتقي(م: قـدرة الـمنظمة ع® تـقد#ـم الـمساعـدة الـقانـونـ(ة ضـمن الـمساعـدة الـُقط<=ـة وفـقا d957 مـن الـعوامـل األخـرى ال

7 مــا #ــخص جــميع مــجاالت 
8c 7 الــدراســة

وط تقت81 ــد مــعهم؛ و�ــلها £¢
َ
8 مــتعاق HI8 وطني HIاء أو مــحام� اط تــنف(ذ أ²شــطة الــتمث(ل ع�� £¢ d6ــصفة مــقدم خــدمــات قــانــونــ(ة أو اشــ�

القانون وجميع أنواع القضا#ا. (اللجنة الدول(ة لإلنقاذ، االحت�ام إ� القضاء، ٢٠١٩).
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58تنف(ذDإنفاذ األح�ام القضائ(ة 

 6ـما سـلف بـ(انـه، Þـش�ل الـنها#ـة الـمتوقـعة لـرحـلة الـمساعـدة الـقانـونـ(ة الحـلَّ لـمسألـة الـمساعـدة الـقانـونـ(ة. لـذا مـن الـهاّم مـراعـاة مـرحـلة 
�
هـد#ـا

إنـــفاذ الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة ورحـــلة الـــعدالـــة الـــقضائـــ(ة. وعـــند انـــتهاء اإلجـــراءات الـــقانـــونـــ(ة اإلدار=ـــة أو الـــمدنـــ(ة أو الـــجنائـــ(ة، تـــتجه الســـلطة 
. غ�H أن أشــ�ال تــلك األحــ�ام أو الــقرارات الــقضائــ(ة تــختلف  7 الــدعــوى إ� إصــدار مــا ùسÏ 6ــالــح�م أو الــقرار الــنها̈©7

8c 7 نــظرت d9الــمختصة ال
8 مـــجاالت الـــقانـــون، �ـــما تـــختلف 6ـــاخـــتالف الـــنظم الـــقانـــونـــ(ة. لـــدى �ـــل الـــ]لدان إجـــراءات إلنـــفاذ األحـــ�ام، و=ـــراد مـــنها إلـــزام  HIا� ب Hكب� 

�
اخـــتالفـــا

7 خــالل هــذە الــمرحــلة مــن الــرحــلة ضــمن مــا 
8c ذة األطــراف 6ــاالمــتثال لــلح�م أو لــلقرار. و=ــندرج 6ــعض تــدخــالت الــمساعــدة الــقانــونــ(ة الــمنفَّ

ùسÏ "تـــدخـــالت الـــبjئة الـــمؤاتـــ(ة لـــلمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة"؛ فـــ(ما تـــرتـــ]ط تـــدخـــالت أخـــرى 6ـــحالـــة الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة الـــخاصـــة 6ـــما #ـــجعلها 
7 إطــار مــسار تــقد#ــم خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة. #ــمكن تــع<=ــف تــقد#ــم الــدعــم إ� اإلنــفاذ 6ــأنــه "الــتدخــالت الــرامــ(ة إ� دعــم 

8c ــةvمــحس
7 سـ�(ل تـنف(ذD تـفع(ل األوامـر والـقرارات والـ¸س=ـات". ومـن الـهاّم لـلغا#ـة دعـم قـدرات إنـفاذ 

8c قـدرات الـدولـة والسـلطات والـنظم الـتقل(د#ـة
7 مواجهة اإلجراءات أو األح�ام التعسف(ة. 

8c رساء إجراءات اس¸ئناف معقولةµم المدن(ة وä59قرارات المحا

7 رحلة المساعدة القانون(ة إ� أرvعة مكونات: 
8c مكن تقس(م مرحلة اإلنفاذ#

60مشاركة أصحاب الحقوق ▪

7 قلب نظم العدالة القضائ(ة. فهم احت(اجات األفراد 
8c وضع األفراد واحت(اجاتهم القانون(ة

ورغ]اتهم عند التماس العدالة، والعق]ات الماثلة أمامهم، وطب(عة االنتصاف القضا̈©7 
الذي ينالونه. 

لمان – تلب(ة معاي�H حقوق اإل²سان ▪ 7 وال��
رقا6ة المجتمع المد©8

 7
8 عـن الـعدالـة مـن الـمجتمع الـمد©8 HIها مـن الـمدافع Hـمكن لـمنظمات حـقوق اإل²ـسان والـمؤسـسات الـوطـن(ة لـحقوق اإل²ـسان وغ�#

7 الـضغط نـحو تـحقيق نـتائـج مـنصفة مd9 �ـانـت الـقرارات ال تـمتثل لـلمعاي�H الـدولـ(ة الـحقوقـ(ة. �ـما أن األ²شـطة 
8c أن تـنهض 6ـدور

7 إطار المنظومة القضائ(ة. 
8c ل(ةÆ7 وقدرات الرصد لد#ه من شأنها تعض(د المساءلة ال

الرام(ة إ� تق=ة رقا6ة المجتمع المد©8
إتاحة االنتصاف المناسب ▪

التفرقة حسب المساعدة القانون&ة األساس&ة والثانJKة  
 7

8c 7 6عض النظم تقد#َم المعلومات القانون(ة، والوساطة والتوع(ة، والمساعدة القانون(ة
8c "شمل "المساعدة القانون(ة األساس(ةÞ

ف  ، والدعم النف7Y والمساعدة المتخصصة، والمنا2ة القانون(ة. ُتعرِّ 7 أو الدو�7 إعداد الدعاوى ع® المستوى المح®7 أو الوط89
  . 7

6عض النظم "المساعدة القانون(ة الثان=ة" 6أنها المشورة والمساعدة والتمث(ل القانو©8

إدارة حاالت المساعدة القانون&ة  
7 6غ(ة تلب(ة االحت(اجات القانون(ة لفرد أو مجموعة، وذلك 

إدارة الحاالت القانون(ة "7 وس(لة لتنظ(م وتنف(ذ أ²شطة العون القانو©8
 Hألفضل الممارسات ومعاي� 

�
7 أوانه المطلوب؛ وذلك ع�� الدعم الم]ا£¢ وDأو إحاالت ذات كفاءة، ووفقا

8c 7 مناسب 6أسلوب منه��
 لمخاطر الحما#ة المرت]طة 

َ
الحما#ة الدول(ة. وvذلك تدعم اإلدارة الناجعة للحاالت القانون(ة جهوَد الوقا#ة من المخاطر واالستجا6ة

7 إدارة الحاالت القانون(ة عالقة مستمرة مع الفرد المستف(د وDأو 
6المشاäل والشواغل القانون(ة ع® المدى الق<=ب وال]ع(د. �ما تقت81

 ي¸يح تقد#م الخدمات ع�� عدد كب�H من مقد7ì الخدمات المتخصصة. 
�
�ا dش�ل تلك العالقة مسارا� مش�Þ األ£ة المستف(دة، إذ

7 ال]لد.
8c 7

7 وحسب النظام القانو©8
 قضائ(ة أو منطوق الح�م أو القرارات أو أح�ام المحاäم؛ وذلك حسب المجال القانو©8

�
Þ 58سÏ تلك القرارات أح�اما

، االحت�ام إ� القضاء، مذكرة عمل(ة، ٢٠٠٤. 59 برنامج األمم المتحدة اإلنما̈©7

 . 7 حاالت العنف القائم ع® النع االجتما»7
8c هج المتمركزة حول الناج(ات مهمة، ال س(ما 60 النُّ
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ر  8Ëر الـشامـل، وضـمانـات عـدم تـكرارە، واإلقـرار 6ـال 8Ë7 ج�� ال
8c َّ7 أن تـضمن قـرارات األحـ�ام الـحق

8×[Âالـدولـ(ة، ي H6ـالـمعاي� 
�
61هـد#ـا

7 إعـادة 
8c حـمة االجـتماعـ(ة. و=ـمكن لـفرق الـمساعـدة الـقانـونـ(ة تـقد#ـم الـدعـم

d
7 تـحقيق الل

8c الـواقـع ع® الـضحا#ـا – لـ�ساهـم 6ـذلـك
  . 7Ïش السلùرساء إطار للتعاµإدماج فئة الجناة الذين قضوا محكوم(اتهم، فهذا من شأنه تهدئة التوترات و

ها ▪ ¢Ã²جمع الب(انات المتعلقة 6النتائج و
7 جـــمع بـــ(انـــات «ـــشأن الـــنجاعـــة الـــقضائـــ(ة وµتـــاحـــة تـــلك 

إن إ²ـــشاء حـــوافـــز مـــناســـ]ة لـــنظم الـــعدالـــة لـــتحقيق نـــتائـــج مـــنصفة #قت81
7 انــخفاض حــاالت الــعودة إ� الــمخالــفة (ألن 

8c ®ــساع مــساحــة اإلنــصاف فــقد تتجــÞهان ع® ا الــب(انــات إ� الــعامــة. أمــا إقــامــة ال��
 7
8c الــملّ]اة، أو H7 انــخفاض االحــت(اجــات الــقانــونــ(ة غ�

8c الرتــ�اب الجــ<=ــمة)، أو 
�
الــنقمة ع® الــمعامــلة الــظالــمة قــد تــكون حــافــزا� قــ=ــا

 تــوافــر بــ(انــات «ــشأن 
�
» عــليهم. ومــن الــهاّم أ#ــضا 8 والــمدَّ HI-7 أوســاط الــشا

8c ن الــصحة الــذهــن(ة انــخفاض مســت=ــات الــتوتــر وتــحسُّ
االنـــط]اعـــات الـــعامـــة عـــند تـــقي(م مـــا إذا �ـــان نـــظام الـــعدالـــة يـــ¸يح نـــتائـــج مـــنصفة، أم ال. أمـــا تحـــل(ل الـــت�الـــ(ف والـــمزا#ـــا فـــمن شـــأنـــه 

7 العدالة. 
8c من اس¸ثماراتها 

�
7 تحد#د ما إذا �انت المجتمعات ��ل تتلdð عائدا� منصفا

8c المساعدة
إرساء آل(ات ناجعة للتظلم ▪

مـــن الـــممكن أن يـــر8Á األفـــراد عـــن نـــ¸(جة الـــدعـــوى، وأن يـــروا الـــن¸(جة مـــنصفة؛ حd9 إن آلـــت بـــهم الـــحال إ� خـــسارتـــها. وهـــناك 
عــنا2 رئــ�سة لــلوقــوف ع® رضــاهــم، ومــنها االســتقاللــ(ة الــملموســة لــلمؤســسات الــقضائــ(ة، ومــدى اهــتمامــها 6ــقضا#ــاهــم. لــذا 
#ــجب ع® مــقد7ì خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة والخــدمــات الــقضائــ(ة وضــع مــعاي�H أســاســ(ة واالمــتثال لــها ع® صــع(د جــودة 
7 ذلـــك إ� مـــالحـــظات الـــمتأثـــ<=ـــن. وvـــاإلضـــافـــة إ� إجـــراءات اســـ¸ئناف الـــقرارات الـــقانـــونـــ(ة، ال 6ـــد مـــن وجـــود 

8c الـــعمل(ة، مســـ¸نديـــن
8 شــفافــ(ة الــقرارات مــن شــأنــه ت�ســ�H عــمل(ات  HI6ــأن تحســ 

�
آلــ(ات تــظلم نــاجــعة ومســتقلة لــلتعامــل مــع الــش�اوى والــتظلمات؛ عــلما

التظلم.  

خدمات المساعدة القانون&ة المتخصصة والت[م&ل&ة 7.

خدمات المساعدة القانون&ة المتخصصة 
7 الـــفقرة ١ مـــن الـــمادة ١٤ مـــن العهـــد الـــدو�7 الـــخاص 6ـــالـــحقوق 

8c ـــم الـــقضاء الـــعاد#ـــة والـــخاصـــة، �ـــما #ظهـــرäســـواء أمـــام مـــحا 
�
الـــناس جـــم(عا

الـمدنـ(ة والسـ(اسـ(ة، وهـو حـقٌّ يهـدف إ� ضـمان الـوصـول الـمنصف  إ� مـسارات إحـقاق الـعدالـة. وال #ـفرض هـذا الـنص ع® الـدول حـظر 
أي تـفرقـة ع® صـع(د الـلجوء إ� الـمحاäـم الـعاد#ـة والـخاصـة فحسـب «سـÄب عـدم االسـ¸ناد إ� الـقانـون، وال #حـظر Þـس=ـــــغ ذلـك ع® أسـس 
 7
8c ع® عــدم حــرمــان أي فــرد مــن حــقه 

�
مــوضــوعــ(ة ومــعقولــة فحســب؛ 6ــل إنــه #ــفرض ع® الــدول اتــ]اع تــداب�H إ#ــجابــ(ة ع® الــدوام حــرصــا

7 اســتحداث تــداب�H خــاصــة وتــنف(ذهــا 
8×[Âالــتماس ُســ]ل الــعدالــة. ولــضمان الــوصــول الــمنصف والــفّعال إ� الــمساعــدة الــقانــونــ(ة للجــميع، ي

 ًÔ7 عـداد هـؤالء -مـثا
8c نـاجـع، و=ـدخـل âساء واألطـفال والـفئات ذات االحـت(اجـات الـخاصـة ع® نـحوÂع® إتـاحـة الـمساعـدة الـقانـونـ(ة لـل 

�
حـرصـا

ة  Hە مـن األمـراض الخـط� Hي وغ� ¢ÃÄوس الـعوز الـمنا»7 ال Hالـمسنون واألقـل(ات وذوو اإلعـاقـة وذوو األمـراض الـعقل(ة والـمصابـون 6ف� - ال حËا�
، والــشعوب األصــل(ة واألصــ(لة، والــمثل(ات والــمثليون ومــزدوجــو الــم(ل الج7YÂ ومــغايــرو الــجÂسDالــنع وذوو  Hالــُمعد#ــة، ومــتعاطــو الــعقاق�
8 (مــــجتمع الــــم(م (+LGBTIQ))، وعــــد#ــــمو الجÂســــ(ة، وطــــالــــبو الــــلجوء، واألجــــانــــب، والــــمهاجــــرون والــــعمال الــــمهاجــــرون،  HIســــÂصــــفات الج
7 ذلــك الــتداب�H الــمراعــ(ة لــلنع 

8c لــالحــت(اجــات الــخاصــة لــتلك الــفئات، 6ــما H7 أن تــتصدى تــلك الــتداب�
8×[Â=و .

�
والــالجــئون، والــنازحــون داخــل(ا

 . 8 HIاالجتما»7 والمناس]ة ألعمار المستهدف
هـناك غـرضـان عـاّمـان إلرسـاء خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة الـمتخصصة: أولـهما أنـها تـكفل جـودة خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة ع�� تـخصص 
مـقدمـيها، و²µـشاء إطـار لـمراقـ]ة جـودة الخـدمـات وتحسـjنها 6ـاسـتمرار.  وثـانـيها أنـها تـكفل اإلقـرار 6ـاالحـت(اجـات المحـددة والـحقوق المحـددة 

ام والصون.   dمع مواالتها 6االح� ،( 7 7 القانون الدو�7 أو الوط89
8c للفئات المختلفة (المقررة

 : 8 أو لــفئات االحــت(اجــات الــخاصــة، فــمن الــوارد اشــتمالــها ع® مــا #®7 HIإ� الــتحقق مــن جــودة خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة للمهمشــ 
�
وســع(ا

تحـد#ـد األدوار الـمنوطـة 6ـمقد7ì الـمساعـدة الـقانـونـ(ة وسـلطاتـها الـمختصة 6ـ�ل فـئة؛ ووجـود هـيئات خـاصـة مـتعددة الـتخصصات لـلتعامـل 
مـــع فـــئات 6ـــعينها ذات احـــت(اجـــات خـــاصـــة؛ وعـــقد جـــلسات لـــتط=ـــر الـــقدرات «ـــشأن الـــفئات ذات االحـــت(اجـــات الـــخاصـــة – أي مـــن حـــ(ث 
7 الــمقدم إ� �ــل فــئة خــاصــة 

8 والســ(اســات واالحــت(اجــات والــمسؤولــ(ات تــجاە �ــل فــئة؛ وµعــداد تــقار=ــر محــددة «ــشأن الــعون الــقانــو©8 HIالــقوان
7 تــوثــيق الخــدمــات الــقانــونــ(ة 

8c المنتهــ(ة، فــ�ل تــلك الــعوامــل لــها أهــميتها ال Hــل غ�äوتــفاصــ(ل قــضا#ــاهــا والتحــد#ــات الــماثــلة أمــامــها والــمشا

ر وضــمانــات عــدم الــتكرار"، آبDأغســطس ٢٠١٧، إذ يــركــز ع® قــض(ة الــعدالــة  8Ë7 بــتع½=ــز الــحق(قة والــعدالــة وج�� ال 61 انــظر مــصادر مــنها "تــق<=ــر الــمقرر الــخاص المع89

اعات ذات المؤسسات الضع(فة. 8 7 بjئات ما 6عد ال�8
8c االنتقال(ة
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8 الـقائـمة؛ ومـن الـوارد  HIات سـ(اسـ(ة أو الـدفـع 6ـاتـجاە تـنف(ذ الـقوان H7 إحـداث تغي�
8c ـساهـمÞ الـمقدمـة إ� فـئات محـددة فحسـب، 6ـل إنـها قـد

 Hل فـئة محـددة؛ وتـوف�Æ7 الـتعلم الـناجـع لـ
8c اشـتمال عـنا2 الـجودة ع® وجـود نـماذج تـدر=ـ�(ة قـ(اسـ(ة ع® األسـالـ(ب والـطرق الـمت]عة 

�
أ#ـضا

7 لــÆل فــئة ذات احــت(اجــات خــاصــة (الــمعاي�H الــدنــ(ا األســاســ(ة لــجودة خــدمــات الــمساعــدة 
أدلــة إرشــاد#ــة 6ــخصوص الــمعاي�H والــفقه الــقانــو©8

62القانون(ة المقدمة إ� تلك الفئات)؛ والمتا6عة الدور=ة من جانب السلطات المختصة 6الخدمات القانون(ة. 

7 أن تـــرجـــع 
8×[Â=ات فـــن(ة مـــتخصصة. و 7 خ��

 مـــا تقت81
�
7 بـــjئات األزمـــات مـــراعـــاة أن الـــهشاشـــة المحـــددة لـــلفئة المســـتهدفـــة غـــالـــ]ا

8c مـــن الـــهاّم
ات الـــفن(ة إ� الـــو�ـــاالت الـــمتخصصة، مـــع الـــتطبيق الـــدائـــم لـــم]ادئ  جـــهات تـــقد#ـــم الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة الـــمفتقرة إ� هـــذا الـــنع مـــن الخ��

 : 7
7 أن تكون هاد#ة لجميع جهود العمل اإل²سا©8

8×[Â7 ي d963الحما#ة ال

ر آخر «سÄب أعمالك. ● تع½=ز سالمة األفراد وكرامتهم وحقوقهم واجتناب تع<=ضهم إ� 82
● 8 Hدون تمي�vالتحقق من وصول األفراد إ� مساعدة محا#دة – 6التناسب مع الحاجة و
ات ال]دن(ة والنفس(ة للعنف أو اإل-راە أو الحرمان الفع®7 أو المهدد 6ه. ● H7 من التأث�

8cمساعدة األفراد ع® التعا
7 من آثار االنتهاك. ●

8c7 ن(ل حقوقهم، والوصول إ� االنتصافات المتاحة، والتعا
8c مساعدة األفراد

خدمات ت[م&ل&ة لتقدTم المساعدة القانون&ة 
 : 7 لمقد7ì المساعدة القانون(ة تقد#مها أو اإلحالة إليها. ومنها -ع® س�(ل المثال- ما #®7

8×[Â7 ي d9هناك مجموعة من الخدمات الت�م(ل(ة ال
7 تلب(ة الحاجة إ� المساعدة القانون(ة؛ -

8c اء 8 أو الخ�� HIاك المحقق إ£¢
8 لحل مجموعة 6عينها من المنازعات؛ - HIاك الوسطاء المتخصص إ£¢
تقد#م الدعم النف7Y إ� الضح(ةDالناج(ة من انتهاك حقوق اإل²سان؛ -
8 لخـــطر الـــتعرض - HI7 الـــمؤقـــت إ� ضـــحا#ـــا الـــعنف أو إ� المســـتف(ديـــن مـــن الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة الـــمعرض تـــقد#ـــم الـــمأوى السك89

للعنف. 
7 خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة  7 األوضـاع اإل²ـسانـ(ة مـرا-ـَز جـامـعة تـ¸يح لـمحتا�9

8c ـشمل الـممارسـات الـج(دة لـتدخـالت الـمساعـدة الـقانـونـ(ةÞ
نــ(َل نــطاٍق مــن الخــدمــات الــمختلفة الــمقدمــة مــن مجــموعــة مــتنوعــة مــن الســلطات والــمنظمات. وهــنا #ــلزم وجــود مــسارات تÂســ(ق(ة فــعالــة 

ومسارات إحالة ناجعة. 

استعراض التدخالت الرام&ة إ\ تدع&م البzئة المؤات&ة لتقدTم المساعدة القانون&ة   8.

8 الـــبjئة الـــمؤاتـــ(ةDالـــمعينة ع® الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة  HIتمتDـــشمل الـــتدخـــالت الـــرامـــ(ة إ� إ²ـــشاءÞ ،وألغـــراض هـــذە الـــدراســـة ،
�
-ـــر آنـــفا

ُ
و�ـــما ذ

7 تهـدف إ� إ²ـشاء وDأو تـع½=ـز بـjئة (سـ(اسـ(ة واجـتماعـ(ة وثـقافـ(ة ومـؤسسـ(ة واقـتصاد#ـة وقـانـونـ(ة) مـؤاتـ(ة  d9ًة مـن األ²شـطة ال Hكب� 
ً
مجـموعـة

 ألنــواع 
�
. #ــقدم الــقسم أدنــاە اســتعراضــا 8 H64لــتقد#ــم خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة الــج(دة حســب الــحاجــة، واالحــت�ام إ� الــقضاء 6ــدون تمي�

 7
8c مـختلفة مـن الـتدخـالت الـمندرجـة ضـمن هـذە الـفئة. تهـدف الـتدخـالت 6ـصفة عـامـة إ� دعـم االسـتقالل واإلنـصاف والـفاعـلّ(ة والـمساءلـة

65النظم القضائ(ة (الرسم(ة منها والتقل(د#ة)، وتع½=ز نظام فّعال للمساعدة القانون(ة 6ما يتفق والمعاي�H الدول(ة لحقوق اإل²سان.  

المنا�ة وحوار الس&اسات  ·

 8 HIوالـالجئ 
�
8 داخـل(ا HI8 والـنازح HIساء والمسنÂ62 الـم]دأ الـعا£¢ مـن مـ]ادئ األمـم المتحـدة وتـوجـيهاتـها. لـمطالـعة مـصادر محـددة عـن جـوانـب الـضعف الـقانـونـ(ة لـألطـفال والـ

7 مــواقــف الــعنف األخــرى، ٢٠٠١؛ الــعدالــة للجــميع، فــرقــة 
8cاعــات المســلحة و 8 7 ال�8

8c 8 HIالــلجنة الــدولــ(ة لــلصل(ب األحــمر، تــع½=ــز الحــما#ــة: لــلمدني :
�
والــمهاجــ<=ــن، انــظر أ#ــضا

العمل المعن(ة 6العدالة، تق<=ر م]ادرة الرواد من أجل مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة، ٢٠١٩.

، إصدار ٢٠١٨. H7 االستجا6ة اإل²سان(ة، منظمة اسف�
8c الدن(ا H7 والمعاي�

، الميثاق اإل²سا©8 H63 كتّ(ب اسف�

8 "أ²شــطة بــناء بــjئة الــمساعــدة الــقانــونــ(ة" ع® أنــها أ²شــطة تهــدف إ� "بــناء الــو»7 والــتصدي  HIتــعرف حــزمــة مــوارد الــمساعــدة الــقانــونــ(ة لــدى المجــلس الــدانــمر�7 لــالجئ
اتـ(ج(ة، وvـناء قـدرات السـلطات  d7 الـقانـون والسـ(اسـات، والـمنا2ة، والـمقاضـاة االسـ�

8c ـشمل تـلك األ²شـطة الـمشاركـةÞلـلفجوات والـعق]ات الـمانـعة مـن الـتمتع 6ـالـحقوق. و
 7ìف الـــلجنة الـــدولـــ(ة لـــإلنـــقاذ هـــذا الـــنع مـــن األ²شـــطة ع® أنـــه "دعـــم الـــنظم الـــقضائـــ(ة" – "أي دعـــم مـــقد ها مـــن أصـــحاب الـــشأن، والـــرصـــد وµعـــداد الـــتقار=ـــر". وُتـــعرِّ Hوغ�
ف "كــت(ب شــع]ة الــمعلومــات واالســ¸شارات والــمساعــدة  الخــدمــات الــقضائــ(ة (الــنظامــ(ة وغ�H الــنظامــ(ة) 6ــما #ــجعلها مســتجي]ة وقــادرة وحــامــ(ة لــحقوق األفــراد". و=ــعرِّ

7 برامج المساعدة القانون(ة. 
8c مت]عة "

�
" المنا2ة والرصد بوصفهما "ُطرقا 8 HI7 لالجئ و=�� القانون(ة الصادر عن المجلس ال�8

، فـمن األهـم(ة الـ]الـغة 6ـم�ان أن تـكون بـرامـج الـمساعـدة الـقانـونـ(ة مسـتقلة وذاتـ(ة الحـركـة ونـاجـعة  7Ï65"6ـقطع الـنظر عـن هـ(�ل بـرنـامـج الـمساعـدة الـقانـونـ(ة أو وضـعه الـرس

"، مــقرر األمــم المتحــدة الــخاص  H7 الــدعــم الــما�7 �7 يــتمكنوا مــن االحــت�ام إ� الــقضاء ع® قــدم الــمساواة مــع الغ�  ع® تــلب(ة مــصالــح مــحتا�9
�
ومســتدامــة ومــ�سورة حــرصــا

7 6المساعدة القانون(ة.  ، التق<=ر المع89 8 HI7 6استقالل القضاة والمحام المع89
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 مــا #ــكون لــلمنا2ة وحــوار الســ(اســات أثــر مــتمم لــتقد#ــم خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة بــوصــفها ســ�(Øً لــتذلــ(ل الــعوائــق الــنظامــ(ة وDأو 
�
غــالــ]ا

. ومــن الــممكن أن تهــدف 
�
D الــمؤس7Y الــقائــم، أو الــمانــعة مــن تــنف(ذ تــلك الخــدمــات عــمل(ا 7ãالســ(ا D 7

7 اإلطــار الــقانــو©8
8c الــفجوات الــقائــمة

. أمـا  7 7 ع® المسـتوى الـوط89 و=ـــــج لـلتوقـيع ع® الـمعاهـدات ذات الـصلة والـمصادقـة عـليها، أو لـتنف(ذ الـقانـون الـدو�7 المع89 dالـمنا2ة إ� ال�
   : األ²شطة فتختلف 6اختالف الس(اق المحدد، وعادة ما Þشتمل ع® ما #®7

(١) الـــحوار الســـ(ا7ã الـــم]ا£¢ مـــع أصـــحاب الـــواجـــ]ات، وممث®7 الـــمؤســـسات الـــمتصلة 6ـــضمان االحـــت�ام إ� الـــقضاء و�µ خـــدمـــات 
المساعدة القانون(ة؛  

لمان(ة وجهود االستقصاءات العامة؛   (٢) تقد#م المس¸ندات إ� اللجان ال��

7 إطار آل(ات وµجراءات دول(ة لحقوق اإل²سان؛ 

8c 66(٣) تقد#م التقار=ر

   . (٤) الحمالت وم]ادرات ز=ادة الو»7
اع – ومــنها الــنازحــون  8 7 وو�ــاالت األمــم المتحــدة 6ــجهود الــمنا2ة، ومــثلها الــفئات الــمتأثــرة 6ــال�8

 اســتهداف الــمجتمع الــمد©8
�
مــن الــممكن أ#ــضا

7 ضـــمن نـــهج Þـــشار�7 #ـــعزز فـــهم مـــا يـــواجـــهه 
، وجـــهات الـــتمث(ل، إلـــخ. مـــن الـــهاّم الـــتعاون مـــع الســـلطات الـــوطـــن(ة والـــمجتمع الـــمد©8 8 HIالـــداخـــل

7 مـــن شـــأنـــها تـــذلـــ(ل تـــلك  d9الـــعمل(ات الـــمع(ار=ـــة ال Ëّ[يDالـــمتأثـــرون 6ـــاألزمـــة مـــن عـــق]ات عـــالـــقة تـــحول دون وصـــولـــهم إ� حـــقوقـــهم، و=ـــرشـــد
العق]ات. 

ات&ج&ة · المقاضاة االس��
 ًÔوصـو ، 8 HIعـن فـئة مـن األفـراد الـمظلوم 

ً
، وعـادًة مـا #ـكون ذلـك نـ(ا6ـة

�
اتـ(ج(ة ع® رفـع دعـاوى محـل(ة ودولـ(ة أحـ(انـا dتـنطوي الـمقاضـاة االسـ�

7 الـممارسـة الـقضائـ(ة 6ـغ(ة 
8c 7 أوãالسـ(اD 7

7 اإلطـار الـقانـو©8
8c مـا 6ـعينه â Hو=ـــــج لتغي� dمـع ال� ، 7

7 الـفقه الـقانـو©8
8c 7 الـقانـون أو

8c Hإ� إحـداث تغي�
 ÏسÞ مــا 

�
حــل فــئة عــامــة مــن الــدعــاوى، مــع الس×7 إ� انــتصاف جــما»7 أو الــح(لولــة دون مــمارســة قــد ت8Ë 6ــفئة مــجتمع(ة مــعّينة.  أحــ(انــا

7 فـئة عـامـة مـن األفـراد.  
8c أثـرت الـدعـوى d9اتـ(ج(ة 6ـاسـم "الـدعـوى التجـ<=ـ�(ة"، وقـد تـكون أداة قـّ(مة لـلمنا2ة – ال سـ(ما م dالـمقاضـاة االسـ�

7 الــقضا#ــا الــمنظورة 
8c ــمä7 كــ(ف(ة نــظر الــمحا

8c ــر
ّ
7 الــغالــب أن تــؤث

8c 7 مــسائــل قــانــونــ(ة مــعقدة وحــساســة
8c اتــ(ج(ة dمــن شــأن الــمقاضــاة االســ�

7 مـــنا2ة التغي�H والـــتمسك «ســـ(ادة الـــقانـــون 
7 الـــمجتمع الـــمد©8

8c وحـــلها. وتـــصبح تـــلك الـــقرارات أدوات فـــعالـــة كـــونـــها تـــ¸يح لـــلجهات الـــفاعـــلة
اتـ(ج(ة إ#ـجاد انـتصافـات وDأو تـق=ـة قـدرات الـمحاäـمة ع® الـتع=ـل ع®  dالـدولـ(ة. ومـن الـممكن أن تـدعـم الـمقاضـاة االسـ� Hمـع الـمعاي� 

�
اÞـساقـا

 H7 تغي�
8c ـــساهـــمÞ ـــما #ـــمكن لـــلقضا#ـــا الـــم�للة 6ـــالـــنجاح أن� . مـــعاي�H حـــقوق اإل²ـــسانـــ(ة الـــوطـــن(ة أو الـــدولـــ(ة 6ـــغ(ة إحـــداث التغي�H االجـــتما»7

7 من أجل منا2ة حقوقهم. 
8 أو الس(اسات، وأن ت½=د الو»7 العام، وأن تلهم أصحاب الحقوق والمجتمع المد©8 HIالقوان

الت�سيق ·
  : التÂسيق هو وس(لة لتحقيق ما #®7

8 الــجهات الــفاعــلة اســ¸نادا� إ� مــا تــقدمــه مــن قــ(مة ✔ HI7 مــا ب
8c ســيق فــعالــة حــيثما أمــكنها بــناء تــ�امــالتÂالــت�امــل – تــصبح آلــ(ات الت

مضافة؛ 
ك مــن أجــل التحــرك أو مــع ائــتالفــات (مــثال: مــصفوفــة مــنا2ة ✔ dمــع إطــار عــمل مشــ� dcســيق عــندمــا تــتالÂالــتعاون: تــثمر آلــ(ات الت

ك، ...)؛  dكة، إطار تحل(ل مش� dمش�
 الخــتصاصD نــطاقD قــوة الــمنظمات، 6ــما #ــكفل اجــتناب ✔

�
تــوز=ــــــع الجهــد: #ــمكن آللــ(ات التÂســيق ت�ســ�H إســناد الــمسؤولــ(ات وفــقا

تكرار الجهود.  
#ـــمكن أن #حـــدث التÂســـيق 6ـــخصوص الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة واالحـــت�ام إ� الـــقضاء ع® المســـتوى الـــدو�7 (مـــثال: الـــجهود الـــمتعلقة 6خـــطة 
7 ذلـك مـشاركـة 6ـلدان مـختلفة مـن الـمنطقة نـفسها مd9 �ـانـت مـتأثـرة 

8c 7 (6ـماÏ)أو ع® المسـتوى اإلقل ، كـة لـالهـاي ٢٠١٩) d67الـعمل المشـ�

، أو ع® المسـتوى المحـ®7 (إقـل(م، 6ـلد#ـة).  7 اع)، أو ع® المسـتوى الـوط89 8 ع® سـ�(ل الـمثال 6مجـموعـة فـ<=ـدة مـن التحـد#ـات الـ]اعـثة ع® ال�8
7 الـمساعـدة الـقانـونـ(ة أن تـكون جـزءا� مـن مـنصات التÂسـيق الـدولـ(ة حـيثما #جـري الـتعامـل مـع الـمساعـدة الـقانـونـ(ة 

8c ـمكن لـلجهات الـفاعـلة#
7 الـــمجتمع 

8c دون وطـــن(ة 6ـــق(ادة ســـلطات الـــدولـــة، أو ع�� جـــهات فـــاعـــلةDع® ســـ�(ل الـــمثال مجـــموعـــة الحـــما#ـــة)، أو مـــن مـــنصات وطـــن(ة)
7 تلك المنصات.  

8c شاركÞ 7 مجال المساعدة القانون(ة. و=مكن للسلطات الوطن(ة والمحل(ة أن
8c 7 أو

المد©8

8 ع�� آلـ(ات  HI7 الـتقد#ـم إ� اآللـ(ات األمـم(ة لـحقوق اإل²ـسان، وذلـك 6ـالـ¸شاور مـع إرشـادات الـمفوضـ(ة الـسامـ(ة لـألمـم المتحـدة لـشؤون الـالجئ
8c الـنظر 

�
66مـن الـممكن أ#ـضا

7 أ²شطة الحما#ة: دل(ل الممارسات السل(مة (٢٠١٤).
8c األمم المتحدة لحقوق اإل²سان

اير ٢٠١٩، الهاي. 7 ب'تاحة االحت�ام المنصف إ� القضاء للجميع 6حلول عام ٢٠٣٠، ٧ من ش]اطDف�� 67 اإلعالن المع89
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المشورة الس&اس&ة والمساعدة الفن&ة  ·
 �µســتهدف الــتدخــالت تــقد#ــَم الــمشورة الســ(اســ(ة والــمساعــدة الــفن(ة إ� أصــحاب الــواجــ]ات وÞ ــضاف إ� الــمنا2ة الــتقل(د#ــة إمــ�انــ(ة أن#

  : 7 عداد ذلك ما #®7
8c 7 مجال المساعدة القانون(ة.  و=دخل

8c 68الجهات الفاعلة

اتـــ(ج(ات  d7 االســـ�
8c اتـــ(ج(ات الـــوطـــن(ة الـــخاصـــة 6ـــاالحـــت�ام إ� الـــقضاء، أو إدراج االحـــت�ام إ� الـــقضاء d7 إعـــداد االســـ�

8c (١) الـــمساعـــدة
الوطن(ة الحال(ة للتنم(ة أو لقطاع العدالة،  

8 واللوائح والس(اسات المتعلقة 6المساعدة القانون(ة، وتعد#لها والتعق(ب عليها؛   HI(٢) ص(اغة مشار=ــــع القوان
ها من عمل(ات اإلصالح ذات الصلة 6الفئات الس�ان(ة محل االهتمام؛   H(٣) عرض استقصاءات عامة رسم(ة وغ�

 H8 والسـ(اسـات الـمتعلقة 6ـالـمساعـدة الـقانـونـ(ة والـوصـول إ� الـعدالـة 6ـغ(ة مـأسـسة أهـم مـعاي� HI(٤) تحـل(ل مجـموعـة 6ـعينها مـن الـقوان
69حقوق اإل²سان؛  

7 االحـت(اجـات الـقانـونـ(ة المحـددة وتـتمحور حـول  7 تل�9 d97 تـقد#ـم خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة ال
8c (٥) مـساعـدة الـمؤسـسات الـقضائـ(ة

70األفراد.    

7 ع® ز=ـادة جـودة إدارة 
7 الـمجتمع الـمد©8

8c ـمكن أن تـنطوي الـمساعـدة الـفن(ة الـمقدمـة إ� الـجهات الـفاعـلة الـمعن(ة 6ـالـمساعـدة الـقانـونـ(ة#
8 نـــظم قـــواعـــد الـــب(انـــات فـــيها، والـــتحقق مـــن وجـــود مـــنظومـــة مـــن إجـــراءات الـــعمل الـــمع(ار=ـــة الـــسار=ـــة  HIحـــاالت الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة، وتمت

لمختلف أنواع الحاالت، وغ�H ذلك. 

تدخالت تقJKة المؤسسات�النظم ·
ام  dامــها 6ــاح� 8 d7 حــ(ال ال� يهــدف هــذا الــنع مــن الــتدخــالت إ� تــق=ــة الــمعارف وDأو الــمهارات لــدى أصــحاب الــواجــ]ات ع® المســتوى الــوط89
، وذلـــك ع® نـــحو يـــ¸سق مـــع أحـــ�ام  8 HI8 الـــداخـــلي HI7 ذلـــك الـــفئات الـــمتأثـــرة 6ـــاألزمـــات والـــنازح

8c حـــقوق مـــواطـــنيها وحـــمايـــتها والـــوفـــاء بـــها، 6ـــما
. لـذا #ـمكن أن Þـشمل أ²شـطة تـط=ـر الـقدرات نـقَل الـمعارفDالـمهارات (شـامـلة مـا #ـكون ع�� االنـتدا6ـات)، ودعـم سـلطات  71الـقانـون الـدو�7

7 مـــجال 
8c عة وكـــفاءة (إدارة الـــحاالت والـــدعـــاوى والـــفصل فـــيها)، وتـــع½=ـــز الـــمساءلـــةÃ» األحـــ�ام D7 ســـ�(ل تـــنف(ذ الـــقرارات

8c إنـــفاذ الـــقانـــون
االتــصال االجــتما»7 والــشفافــ(ة لــدى مــقد7ì الخــدمــات الــقضائــ(ة، وتــقد#ــم الــدعــم الــما�7 لــرفــع الــدعــاوى الــقضائــ(ةDاإلدار=ــة (أي الخــدمــات 
7 قــد تــلزم لــتوســيع بــرامــج الــمساعــدة الــقانــونــ(ة إل#ــصالــها إ� الــس�ان الــمتأثــ<=ــن).  d9الــقانــونــ(ة، والــرســوم اإلدار=ــة، والــنفقات أو "الــحوافــز" ال
8 األفـراد  HI6ُـعد الـمسافـات ب ّ 7Óـم الـمتنقلة أو مـ�اتـب الـمساعـدة الـقانـونـ(ة الـمتنقلة لäولـتق=ـة الـنظم سـ]ل أخـرى مـنها إ²ـشاء أو تـعض(د الـمحا
.  ومـن الـممكن أن تـقدم مـنظمات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة  والـمحاäـم، وµتـاحـة مـنفٍذ عـاجـل إ� الـمساعـدة الـقانـونـ(ة مـن ِقـ]ل الـمجتمع المحـ®7

مهم: 

 هو Þسل(م ال ي¸نقص من أهم(ة جهود المشاركة والتÂسيق 
�
إن ال¸سل(م 6أن عمل(ات القانون وصنع الس(اسات قد ùستغرق أعواما

7 األوضاع 
8c 7 المساعدة القانون(ة للعمل

8c ز الحاجة إ� جهات فاعلة ات(ج(ة ع® صع(د القانون والس(اسة؛ 6ل إنه ي�� dوالمقاضاة االس�
8 التعاون مع منظمات التنم(ة وحقوق اإل²سان؛ واألهم من ذلك تق=ته مع الجهات الفاعلة  HIاإل²سان(ة 6غ(ة بناء التحالفات وتمت

7 وممثلو الفئات المتأثرة 6األزمة.  
الوطن(ة – ومنها منظمات المجتمع المد©8

 7
8c .7 إلعــداد وتــنف(ذ مــنظومــة مســتدامــة وفــعالــة لــلمساعــدة الــقانــونــ(ة 8 "أهــم(ة الــتعاون الف89 HI7 6ــاســتقالل الــقضاة والــمحام 68 أ-ــد الــمقرر الــخاص لــألمــم المتحــدة المع89

 إ� ضـمان االسـتدامـة 
�
7 أي وقـت. وسـع(ا

8c ـما أدى ذلـك إ� إنـهائـهاvور ، 8 HIة تـعتمد الـمساعـدة الـقانـونـ(ة اعـتمادا� وحـ(دا� ع® الـمساعـدة الـمالـ(ة الـمقّدمـة مـن الـمانح H6ـلدان كث�
7 تـطلبها، ع® أن تـكون جـهات تـقد#ـمها "7 و�ـاالت  d97 تـقد#ـم الـمساعـدة الـفن(ة حسـب االحـت(اجـات واألولـ=ـات المحـددة مـن الـدول ال

8×[Â7 خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة ي
8c

7 إطــــار الــــتعاون الــــثنا̈©7 أو الــــمتعدد األطــــراف، وذلــــك لــــبناء نــــظم 
8c الــــحكومــــ(ة Hــــرامــــجها وصــــناد#ــــقها، والــــدول والــــمانــــحون والــــمنظمات غ�vاألمــــم المتحــــدة الــــمتخصصة و

.(23/43/A/HRC) 7 6المساعدة القانون(ة المساعدة القانون(ة الوطن(ة وتع½=زها"، التق<=ر المع89

8 – قـائـمة  HI7 مـا يـتصل 6ـقانـون الـالجئ
8c ــــع والـتعليق عـليها= ¢Ã¸الـوطـن(ة والـدولـ(ة لل H8 السـتعراض الـمعاي� HI69 إرشـادات الـمفوضـ(ة الـسامـ(ة لـألمـم المتحـدة لـشؤون الـالجئ

=ع(ة محل(ة.   ¢ÃÞ 7 دل(ل الحما#ة الصادر عن المفوض(ة، مع عرض معلومات مهمة «شأن ك(ف(ة المشاركة 6عمل(ات
8c ــــع، و"7 واردة= ¢Ã¸مرجع(ة الستعراض مسودة ال

70 #ــجوز أن ùــشمل ذلــك: ÃÞ=ــــع الــعمل(ات وتÄســ(طها، ودعــم مــسارات 6ــد#ــلة نــحو الــعدالــة، وتــقد#ــم خــدمــات مجــمعة؛ وضــ]ط الخــدمــات حســب احــت(اجــات الــعدالــة. 
العدالة للجميع، فرقة العمل المعن(ة 6العدالة، تق<=ر م]ادرة الرواد من أجل مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة، ٢٠١٩.

.٢٠٠٦ ،
�
8 داخل(ا HI71 كت(ب المجموعة العالم(ة للحما#ة من أجل حما#ة النازح
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، والـعدالـة 
�
8 داخـل(ا HI؛ وحـقوق الـنازح 7

، مـنها: حـقوق اإل²ـسان الـدولـ(ة والـقانـون الـدو�7 اإل²ـسا©8 d97 مـسائـل شـ
8c 8 HI8 المعني HIإ� الـمسؤول 

�
تـدر=ـ]ا

ات الـم�اتـب، ومـواد الـ]حث  8 H7 تـقد#ـم الـمساعـدة الـماد#ـة األسـاسـ(ة (مـثل تجهـ�
8c 

�
72االنـتقالـ(ة. ولـمنظمات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة أن تـنظر أ#ـضا

8 خـدمـتها  HI7 تحسـ
8c ـم الـعاد#ـة والـخاصـةäـناء نـظام إدارة الـحاالت، ورقـمنة 6ـعض الخـدمـات الـمقدمـة مـن الـدولـة) لـمعاونـة الـمحاvو ، 7

الـقانـو©8
المقدمة إ� الفئات المتأثرة 6األزمات.   

$ مجال المساعدة القانون&ة ·
تطJKر القدرات لدى الجهات الفاعلة 89

7 تــنف(ذ تــدخــل لــتط=ــر الــقدرات لــدى مــقد7ì الــمساعــدة الــقانــونــ(ة 
8c ــمكن لــلجهات الــدولــ(ة الــفاعــلة 6ــمجال الــمساعــدة اإل²ــسانــ(ة أن تــنظر#

7 تÂسـيق فـعال ومـنا2ة 
8c أو االنخـراطD7 6ـغ(ة تـع½=ـز قـدرتـها ع® تـقد#ـم الـمساعـدة الـقانـونـ(ة الـج(دة حسـب االحـت(اج و ع® المسـتوى الـوط89

قـ=ـةDحـوار سـ(اسـات بـّناء، ومـا يـتصل 6ـذلـك مـن تـدخـالت تـق=ـة الـنظم. و=ـمكن لـتلك الـجهات تـق=ـة قـدرة مـقد7ì الـمساعـدة الـقانـونـ(ة ع® 
8 أطــراف مــتعددة 6ــخصوص مــشاäــل  HIمــنصات الــحوار ب Hت�ســ�Dــات، و=ــمكن أن #ــكون بــناءäا ¢Ã7 6ــغ(ة بــناء الــتحالــفات وال المســتوى الــوط89
 7

8 مـنظمات الـمجتمع الـمد©8 H7 أو المحـ®7 جـزءا مـن بـرنـامـج لـلمساعـدة الـقانـونـ(ة؛  ذلـك 6ـأن تجهـ� الـمساعـدة الـقانـونـ(ة ع® المسـتوى الـوط89
8 عــن حــقوق  HI7 بــناء �ــادر مــن الــمدافع

8c 
َ
7 مــجال الــمساعــدة الــقانــونــ(ة الــمساهــمة

8c 6ــمهارات مــنا2ة فــعالــة يــ¸يح لــلجهات الــدولــ(ة الــفاعــلة
اعـــات. و=ـــمكن لـــق(ادات الـــمجتمع والـــمساعـــديـــن  8 ـــوا 6ـــدورهـــم Ã²¢ الـــمعارف الـــمتعلقة 6ـــحقوق ومـــسؤولـــ(ات الـــمتأثـــ<=ـــن 6ـــال�8

g
اإل²ـــسان، لـــيتول

8 المحــــل(ة الــــمط]قة، ومــــعاي�H حــــقوق اإل²ــــسان  HIــــشأن الــــقوان» 
�
8 عــــن حــــقوق اإل²ــــسان أن يــــتلقوا تــــدر=ــــ]ا HI8 والــــمدافع HI8 المجتمعي HIالــــقانــــوني

8 قــــــدرتــــــهم ع®7 فــــــّض الــــــمنازعــــــات وصــــــون الــــــحقوق داخــــــل  HIي¸س89 تحســــــ d9الــــــدولــــــ(ة، واإلجــــــراءات اإلدار=ــــــة الــــــصح(حة ومــــــا إ� ذلــــــك؛ ح
مـجتمعاتـهم. و=ـمكن لـتدخـالت تـط=ـر الـقدرات أن Þسـتهدف تـع½=ـَز الـقدرات الـفن(ة واإلدار=ـة لـدى مـنظمات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة، و=ـدخـل 

7 ح�مها ز=ادة الYفاءة وقدرات التخط(ط ع® المدى ال]ع(د.  
8c

، والرصد، والتوثيق، وتحدTد السمات · $
الsحث، والتحل&ل القانو�8

7 جـوانـب الـمنا2ة وحـوار السـ(اسـات والـمساعـدة الـفن(ة وتـدخـالت التÂسـيق: ذلـك 6ـأنـه #ـغلب ع® صـناع 
8c 8 HIاهـ مـن الـهاّم االسـ¸ناد إ� ال��

ة 6ـاألفـرادDالـمجتمعات وال عـلم 6ـاحـت(اجـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة، لـذا #ك¸7Y دور مـقد7ì الـمساعـدة  السـ(اسـات أال #ـكون لـهم اتـصال مـ]ا£¢
=عات ذات الـــصلة. ومـــن الـــممكن أن Þـــشمل تـــلك  ¢Ã¸7 الســـ(اســـات وال

8c صـــناع الـــقرار 6ـــما ســـبق مـــراعـــاتـــه H7 ت]ص�
8c 6ـــالـــغة 

ً
الـــقانـــونـــ(ة أهـــم(ة
  : األ²شطة ما #®7

ام مقد7ì المساعدة القانون(ة 6معاي�H حقوق اإل²سان واإلجراءات القانون(ة، وµعداد التقار=ر «شأنها؛   8 d(١) رصد مدى ال�
وتـــوثـــيق حـــاالت الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة، وتحـــد#ـــد االتـــجاهـــات، وفـــهم مـــدى فـــداحـــة  73(٢) مـــتا6ـــعة أحـــوال حـــقوق اإل²ـــسانDالحـــما#ـــة، 

7 وتجم(عها ع® صع(د الحلول؛  
8Áل القا6لة للتقاäالمشا

و=ــــج لها؛   dها من أ²شطة جمع الب(انات الشاملة وال� H(٣) إضفاء الص]غة المؤسس(ة ع® جهود تحد#د السمات وغ�
=عاتDس(اسات معينة وتطب(قاتها.   ¢Ã¸7 ل

(٤) التحل(ل القانو©8
اع، وفــهم الــعق]ات الــماثــلة  8 8 فــهم احــت(اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة لــلفئات الــمتأثــرة 6ــال�8 HIل تــلك األ²شــطة أن تــكون أدوات لتحســÆــمكن لــ#

 .
�
أ#ضا

ة إ\ المساعدة القانون&ة · ق&اس جودة التدخالت وتحدTد االحت&اجات المتغ��
ام 6ــق(اس تــنف(ذ الــغا#ــة ١٦-٣ مــن غــا#ــات أهــداف الــتنم(ة المســتدامــة، ال 6ــد مــن تــقي(م الــمساعــدة الــقانــونــ(ة الــج(دة وقــ(اســها.  8 d7 إطــار االل�

8c
7 لـلب(انـات الـمتعلقة 6ـاحـت(اجـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة والـنتائـج الـقضائـ(ة والـعمل(ات الـقضائـ(ة والـتصّورات تـجاە الـقضاء والـعدالـة أن 

8×[Â=و
7 تــق=ــة الــنظم الــوطــن(ة لجــمع وتحــل(ل وÃ²¢ الــب(انــات 

8×[Âاتــ(ج(ات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة وتــدخــالتــها. لــذا ي dشــد بــها اســ� dســ�Þ تــكون عــوامــل
الشاملة المتمحورة حول األفراد وما يتصل بها من اتجاهات �اشفة. 

$ مجال المساعدة القانون&ة  ·
كة لتطJKر القدرات مع الجهات الفاعلة 89 ا�ة واأل3شطة المش�� q¦ال

7 أ6ـكر مـرحـلة مـمكنة.  فـالـغالـب األعـم أن تـكون تـلك الـجهات 
8c 7 مـجال الـمساعـدة الـقانـونـ(ة

8c جـري الـتعامـل مـع الـجهات الـوطـن(ة الـفاعـلة#
7 ذلـك 6ـعد حـل األزمـة. لـذا مـن الـهاّم وضـع خـ<=ـطة 

8c قـد دأ6ـت ع® تـقد#ـم خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة قـ]ل األزمـة، واألرجـح أنـها سـ¸ستمر
7 تــقدمــها ومــا يــتصل بــها مــن نــطاق واÞــساع وجــودة. ومــن  d96ــالــقدرات الــحالــ(ة لــتلك الــجهات وفــهم طــب(عة خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ(ة ال

7 دلـ(ل الـعدالـة االنـتقالـ(ة وتحـد#ـات التهج�H وتـوصـ(اتـه، الـصادر عـن الـمركـز 
8c وذلـك ، H7 حـاالت التهج�

8c 72 #ـمكن االّطـالع ع® تـفاصـ(ل أخـرى عـن أهـم(ة الـعدالـة االنـتقالـ(ة

الدو�7 للعدالة االنتقال(ة وvروكينغز-إل إس إي.  

ة مـــمتدة مـــن أجـــل  d7 ف�
8c 8 "رصـــد جـــهود الحـــما#ـــة" 6ـــأنـــه "الـــجهود الـــمنهج(ة الـــمنتظمة لجـــمع الـــمعلومـــات والـــتحقق مـــنها وتحـــل(لها HIف المجـــلس الـــدانـــمر�7 لـــالجئ 73 ُ#ـــعرِّ

7 اتخاذ استجا6ات فعالة".
8c شاد بها dات حقوق اإل²سان ومخاطر الحما#ة الخاصة 6الفئات محل االهتمام 6غ(ة االس�äتحد#د انتها
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اتــ(ج(ات لــلمساعــدة الــقانــونــ(ة تــ¸سم  d7 مــجال الــمساعــدة الــقانــونــ(ة أن يــ¸يح تــصم(م اســ�
8c شــأن إجــراء حــوار مــع الــجهات الــوطــن(ة الــفاعــلة

لة للقدرات الحال(ة وتتصف 6االستدامة.   بوثاقة الصلة وم�مِّ

$ األوضاع اإل3سان&ة  9.
̈$ ع§ المساعدة القانون&ة 89 8 المواض& ك�� استعراض مجاالت القانون وال��

السلطات والنظم القضائ&ة الرسم&ة�القانون&ة  
ألغــراض هــذە الــدراســة، يــنطوي نــظام الــعدالــة الــرس7Ï ع® الســلطات الــقضائــ(ة الــمدنــ(ة واإلدار=ــة والــجنائــ(ة، و¹ــشمل مــؤســسات الــعدالــة 
. �ـما أن  طة والـن(ا6ـة والـمحاäـم (الـديـÂ(ة وغ�H الـديـÂ(ة) والـتداب�H االحـتجاز=ـة ¢Ã74الـخاصـة الـتا6ـعة لـلدولـة ومـا تـ¸]عه مـن إجـراءات – ومـنها ال

اف دولـــ(ة تـــجعلها فـــعالـــة، و"7 آلـــ(ات  d8 ولـــوائـــح – وعـــادة مـــا تـــحوي آلـــ(ات اع� HIمـــؤســـسات الـــدولـــة مـــقننة اإلجـــراءات – أي تـــخضع لـــقوان
.  وعـادًة مـا ùـشار إ� نـظم الـعدالـة وسـلطاتـها لـدى الـدولـة بـوصـف الـمؤسـسات "الـرسـم(ة"  امـات الـدولـ(ة الـمنوطـة 6ـالـدولـة 8 d75مسـ¸ندة إ� االل�

أو القانون(ة.  

سلطات العدالة ونظمها التقل&دTة� الدي�&ة� العرف&ة 
 قــضائــ(ة "غ�H نــظامــ(ة" أو "تــقل(د#ــة" أو "أصــ(لة" أو "عــرفــ(ة" أو "غ�H رســم(ة". وتــنطوي 

�
مــن الــوارد اإلشــارة إ� تــلك الــنظم بــوصــفها نــظما

7 الـمنظومـة الـقضائـ(ة بـنص 
8c 

�
7 مـحا#ـد لـ�س طـرفـا تـلك الـنظم ع® فـّض الـمنازعـات وتـنظ(م الـمسار 6ـالـفصل الـقضا̈©7 أو 6ـمساعـدة طـرف خـار�9

القانون وDأو أن دافعه المواض(×7 أو اإلجرا̈©7 أو اله(�®7 غ�H مس¸ند إ� قانون نظا7ì 6األساس.  

، مركز أوسلو للحو�مة، إرساء العدالة: ك(ف(ة مساهمة نظم العدالة غ�H النظام(ة، ٢٠٠٦. 74 برنامج األمم المتحدة اإلنما̈©7

.٢٠١٤ ، 7
dc7 والس(اYمذكرة إرشاد#ة «شأن تقي(م س(ادة القانون 6استخدام التحل(ل المؤس ، 75 برنامج األمم المتحدة اإلنما̈©7
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 8 HI8 النظام HIالت�امل ب
كـة الـخاصـة 6ـه،  d7 بـ'تـاحـة االحـت�ام الـمنصف إ� الـقضاء للجـميع 6حـلول عـام ٢٠٣٠ وخـطة الـعمل المشـ� 7 اإلعـالن المع89

8c 76اسـ¸نادا� لـما ورد

ا� مـا تـكون هـناك  Hا6ـطان وكث� dوأن #ـضمنا عـدم تخـلف أحـد عـن الـركـب". والـنظامـان م� 
�
8 "أن يـت�امـال مـع 6ـعضهما 6ـعضا HIفـإنـه #ـمكن لـلنظام

7 أن تـكون تـدخـالت الـمساعـدة الـقانـونـ(ة 
8×[Âلـذلـك، ي . 8 HI7 زمـن مع

8c 8 HI7 مـجتمع مع
8c لـلمنظومـة االجـتماعـ(ة 

�
مـتوالـ(ة بـjنهما بـوصـفهما نـتاجـا

7 خــوض غــمار 
8c 8 مــن تــحقيق الــنتائــج الــقضائــ(ة المث® مــن حــ(ث حــما#ــة الــحقوق؛ و(٢) دعــم األفــراد HI8 بهــدف: (١) التمك HIداعــمة لــلنظام

7 أن تــقام جــميع تــدخــالت الــمساعــدة الــقانــونــ(ة داخــل الهــ(اäــل 
8×[Âتــحقيق الــنتائــج الــقضائــ(ة المث®. ي d98 الــمعقديــن ح HI8 الــقضائي HIالــنظام

والنظم القائمة، 6دÔً من إ²شاء ه(اäل ونظم خاصة.  

7 معظم ال]لدان ذات برامج المساعدة القانون(ة؛  
8c ك�, اللجوء إ� النظم القضائ(ة التقل(د#ة#

اير ٢٠١٩، الهاي. ك المعن(ات ب'تاحة االحت�ام المنصف إ� القضاء للجميع 6حلول عام ٢٠٣٠، ٧ ش]اطDف�� d76 اإلعالن وخطة العمل المش�
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7 الـمنظومـة األعـم لـلعدالـة". وعـادةً 
8c 

�
7 نـ¸(جة مـفادهـا أن "الـنظام الـقضا̈©7 الـرس7Ï #ـعد هـامشـ(ا

8c ك dشـ�Þ 77فجـميع االسـتقصاءات الـقانـونـ(ة

وعـ(ة مـن الـنظم الـرسـم(ة، وأ-�, شهـرة وÃ¹ُا�  ¢Ãالـرسـم(ة أقـرب إ� الـثقافـة الـسائـدة، إذ ُيـن̀ظر إلـيها بـوصـفها أ-�, م Hمـا تـكون تـلك الـنظم غ�
ــز ع® الــتناغــم االجــتما»7 وvــذلــك فــقد تــكون قــادرة ع® 

g
(مــن حــ(ث الــت�لفة والــُ]عد والــلغة، وغ�H ذلــك)، ف(7 أ£ع وأرخــص عــادًة، �ــما تــرك

اع.   8 تخف(ف ال�8

ا� مـا تـصدر قـرارات أو تـطبق قـواعـد غ�H مـ¸سقة  Hمـن بـرامـج الـمساعـدة الـقانـونـ(ة، وكث� 
ً
7 الـتفاعـل مـع الـنظم الـتقل(د#ـة رعـا#ـة

7 الـمقا6ـل، #قت81
8c

 إ� اإلنـصاف اإلجـرا̈©7 وقـدرات 
�
7 مـا #ـخص حـقوق الـمرأة واألطـفال واألقـل(ات. ومـن الـوارد االفـتقار �ـل(ا

8c حـقوق اإل²ـسان، ال سـ(ما Hمـع مـعاي�
7 الـنظم غ�H الـرسـم(ة. 

8c 7 فـلن تـصبح قـرارات الـفض والحـل مسـتدامـة 7 الـوط89
اف ضـمن اإلطـار الـقانـو©8 dذا لـم تحـظ الـقرارات 6ـاالع�µاإلنـفاذ، و

7 سـ(اق األزمـات- عـرضـة للهـ(منة مـن الـنخ]ة المحـل(ة إ� جـانـب غـ(اب الـمساءلـة. �ـما 
8c الـرسـم(ة -ال سـ(ما Hـما �ـانـت الـنظم الـقضائـ(ة غ�vور

، والـخاضـع إلدارة الـدولـة والـخارج عـن إدارتـها، ومـا إ� ذلـك، ال #ـعكس  7Ïالـرس H7 وغ�Ï8 الـرس HIمـن الـحاالت نجـد أن الـفصل ب H7 كث�
8cأنـه و

. إن الـتعددTـة الـقانـونـ&ة  7
7 إطـار الـعمل الـقانـو©8

8c 7
8c7 والـعر ف فـيها الـدولـة 6ـالـمؤسـسات الـعرفـ(ة والـديـÂ(ة وُ=ـقّر 6ـالـقانـون الـدي89 dتع� 

�
أوضـاعـا

7 الـ]لدان ذات الـنظم الـق=ـة غ�H الـرسـم(ة؛ و=ـقَصد بـها وجـود نـظم قـانـونـ(ة مـتعددة ضـمن مـنطقة جـغرافـ(ة واحـدة. غ�H أن الـتعامـل 
8c أصـ(لة

7 سـ(اقـات الـتعدد#ـة الـقانـونـ(ة ال #خـلو مـن خـالف وجـدل؛ فـهناك مـخاوف مـن عـدم االÞـساق 
8c الـرسـم(ة Hـل قـضائـ(ة ع�� الـنظم غ�äمـع مـشا

7 مـا #ـخص سـالمـة اإلجـراءات وحـقوق الـمرأة. ومـن الـمخاوف 
8c الـدولـ(ة لـحقوق اإل²ـسان، ال سـ(ما Hالـرسـم(ة مـع الـمعاي� H7 الـنظم غ�

8c الـتام
8 والــقواعــد مــع  HIــما تــعارضــت فــيها الــقوانv7 ر d97 الــمواقــف ال

8c 
�
7 تتخــذهــا هــيئات غ�H رســم(ة، خــصوصــا d9األخــرى صــحة ود#ــمومــة الــقرارات ال

8 األفـراد والـمجتمعات.  HI7 حـاالت اإللـغاء الـالحـق الـمحتمل لـلقرارات 6ـأ#ـدي مـؤسـسات مسـتحدثـة؛ وهـو مـا #خـلق تـوتـرات ب
8cو ،

�
6ـعضها 6ـعضا

7 تــقد#ــم الــدعــم إ� الــنظم الــقضائــ(ة 6ــما يــ¸سق مــع الــمعاي�H الــدولــ(ة لــحقوق اإل²ــسان، مــع ضــمان عــدم تــرســيخ تــلك الــنظم لــلمظالــم 
8×[Â=و

8 القائم وانتهاäات حقوق اإل²سان، وعدم مفاقمتها.  Hالقائمة والتمي�

مجاالت القانون 
، وقـــانـــون الـــملY(ة، والـــقانـــون  7

8Á7 مـــجاالت قـــانـــونـــ(ة مـــختلفة: الـــعمل، وقـــانـــون األ£ة، وقـــانـــون األرا
8c ـــمكن تـــقد#ـــم الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة#

 مـا تـ¸(حها السـلطات الـحكومـ(ة 
�
7 اإلجـراءات الـجنائـ(ة "7 حـق أسـا7ã مـن حـقوق اإل²ـسان، وغـالـ]ا

8c ها. إن الـمساعـدة الـقانـونـ(ة Hوغ� ، الـجنا̈©7
7 لـــلجهات 

8×[Â7 جـــميع الـــمسائـــل الـــمدنـــ(ة واأل£=ة، لـــذا ي
8c 7 مـــعظم الـــ]لدان.  ومـــع ذلـــك، فـــال تـــتاح تـــلك الـــمساعـــدة عـــادًة

8c 78إ� مـــواطـــنيها

 7Ï7 الـــ]لدان الـــمتأثـــرة 6ـــاألزمـــات، أي حـــ(ث يـــنهار الـــنظام الـــقضا̈©7 الـــرس
8c8 تـــدخـــالتـــها عـــليها. و H7 مـــجال الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة تـــرك�

8c الـــفاعـــلة
امـــج الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة تـــغط(ة هـــذا الـــمجال مـــن مـــجاالت  7 الـــجنا#ـــات، لـــذا #ـــمكن ل��

8c شـــيع االفـــتقار إ� الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ةù ؛ 7
8cوالـــعر

القانون. 

$ األوضاع اإل3سان&ة  
امج المساعدة القانون&ة 89 ̈$ ل�© 8 المواض& ك�� مجال ال��

امـج الـمساعـدة الـقانـونـ(ة ع® تـقي(م شـامـل لـجوانـب الـمساعـدة الـقانـونـ(ة والـجوانـب  8 الـمواض(×7 ل�� Hك� dسـ]قت اإلشـارة إ� أهـم(ة اعـتماد ال�
7 آن واحـد.  لـذا مـن الـهامّ 

8c 7 أوقـات األزمـات- يـواجـهون أ-�, مـن مـش�لة قـانـونـ(ة واحـدة
8c 79الـقضائـ(ة. والـواقـع الـمشهود أن األفـراد -ال سـ(ما

7 يـواجـهها الـمتأثـرون 6ـاألزمـة، ومـدى فـداحـتها، وحجـمها  d9ال 
�
عـند تـصم(م بـرامـج الـمساعـدة الـقانـونـ(ة تحـد#ـد أ-�, الـمشاäـل الـقانـونـ(ة شـيوعـا

7 الـــم(دان االقـــتصادي، مـــؤســـسة الـــمجتمع الـــمفتح، اســـتقصاءات االحـــت(اجـــات الـــقانـــونـــ(ة واالحـــت�ام إ� الـــقضاء، ٢٠١٩. "ع® الـــرغـــم مـــن 
8c 77مـــنظمة الـــتعاون والـــتنم(ة

7 إعـداد الـتقار=ـر؛ إÔّ أن أقـل(ة مـن االسـتقصاءات قـد وجـدت أن الـمحاäـم الـعاد#ـة أو 
8c ـساقÞـات اتـ]اع اإلجـراءات الـرسـم(ة، ومـن عـدم االv7 تحـد#ـد مـطل

8c ـة الـمحتملةvالـصع
7 أ-�, مـن ١٠٪ مـن الـمشاäـل الـقا6ـلة لـلمقاضـاة، فـ(ما أشـارت 6ـعضها إ� 6ـلغ تـلك الÂسـ]ة ٥٪ أو مـا دون.  وحـيثما اُتـِ]عت إجـراءات رسـم(ة فـالـغالـب أن 

8c الـخاصـة فـصلت
7 6ـــعض الـــوال#ـــات الـــقضائـــ(ة لـــدى الـــدول الـــنامـــ(ة والـــمتوســـطة الـــدخـــل، #ـــكون الـــلجوء إ� 

8cـــل – كـــتلك الـــمتعلقة بـــتف�ك األ£ة. وäتـــكون مـــتصلة 6ـــأنـــواع 6ـــعينها مـــن الـــمشا
 من إجراءات المحاäم".  

�
إجراءات تقل(د#ة لفّض المنازعات أ-�, شيوعا

D مـكتب األمـم المتحـدة لـم�افـحة المخـدرات والجـ<=ـمة) بـتقد#ـم  78 أفـادت الـدراسـة الـعالـم(ة «ـشأن الـمساعـدة الـقانـونـ(ة (دراسـة صـادرة عـن بـرنـامـج األمـم المتحـدة اإلنـما̈©7
7 الـدراسـة الـعالـم(ة 

8c عات= ¢Ã¸7 (انـظر جـدول ال 7 مـعظم الـوال#ـات الـقضائـ(ة، وذلـك 6ـموجـب أحـ�ام الـدسـتور أو الـقانـون الـوط89
8c 7 الـمسائـل الـجنائـ(ة

8c الـمساعـدة الـقانـونـ(ة
 D «ـشأن الـمساعـدة الـقانـونـ(ة: إصـدار صـفحات بـ(انـات الـ]لدان). الـمصدر:  الـدراسـة الـعالـم(ة «ـشأن الـمساعـدة الـقانـونـ(ة (دراسـة صـادرة عـن بـرنـامـج األمـم المتحـدة اإلنـما̈©7

مكتب األمم المتحدة لم�افحة المخدرات والج<=مة )، ٢٠١٦.

7 إجـراءات الـعودة ع�� تـعق(د اسـتصدار وثـائـق الـسفر أو تـعط(له، و=ـÂسحب األمـر نـفسه ع® مـغادرة الـ]لد 
8c ا� ا� مـ]ا£¢ H79 مـثال: انـعدام الـوثـائـق أو عـدم كـفايـتها قـد يـؤثـر تـأث�

8 عـن أ£هم، و=ـواجـهون 6ـذلـك مـشاäـل تـتعلق 6ـالـه=ـة والجÂسـ(ة ع®  HIشأ. قـد #جـد األفـراد ذو الـتوثـيق الـضع(ف أو الـمنعدم أنـفَسهم منفصلÂالـمض(ف والـعودة إ� 6ـلد الـم
الـمدى الـ]ع(د. قـد تظهـر مـخاطـر تـتعلق 6ـالحـما#ـة ُ#ـضطر مـعها الـفرد إ� الـلجوء إ� وسـائـل غ�H رسـم(ة أو غ�H قـانـونـ(ة لـلتعامـل مـع نـواقـص الـتوثـيق – ومـنها تـزو=ـر الـوثـائـق أو 
: "السـالمـة الـقانـونـ(ة اسـتعدادا� لـلعودة. تحـد#ـات  8 HI7 لـالجئ و=�� 8 – المجـلس ال�8 HIحـمل هـ=ـة مـ½=ـفة، ودفـع الـرشـاوى. الـمفوضـ(ة الـسامـ(ة لـألمـم المتحـدة لـشؤون الـالجئ

7 األردن 6خصوص العودة"، آذارDمارس ٢٠٢٠.
8c 8 HI=8 السور HI7 لالجئ

7 والمد©8
التوثيق القانو©8
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ات – ومـــنها مـــدى قـــدرة أصـــحاب الـــحقوق ونـــظم الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة الـــحالـــ(ة والـــجهات الـــفاعـــلة ذات الـــصلة ع®  Hذلـــك مـــن المتغ� Hوغ�
80تحد#د تلك المشاäل والتصدي لها وحلها.  

7 �ـل مـجاالت الـقانـون 
8c ة أن تـقرر تـقد#ـم جـميع مـكونـات الـمساعـدات الـقانـونـ(ة 7 تـقدم خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة الـم]ا£¢ d9لـلمنظمات ال

اتــها الــفن(ة وقــدراتــها. وµذا عــرض أصــحاب  أو مــواضــ(عها، أو أن تــركــز ع® "مــش�لةDقــض(ة قــانــونــ(ة مــعّينة قــا6ــلة لــلمقاضــاة"، مــع مــراعــاة خ��
7 تـقدم الـمساعـدة الـقانـونـ(ة أو إ�  d9يـتعذر ع® مـقدم الـمساعـدة الـقانـونـ(ة حـلها، فـالـغالـب أن "ُتـحال" إ� سـلطات الـدولـة ال 

ً
الـحقوق مـش�لة

 ع® تقد#م الدعم المناسب لألفراد وفق أسلوب فعال وآمن (انظر الم<vــع الخاص 6اإلحاالت). 
�
منظمات أخرى وطن(ة أو دول(ة حرصا

7 األوضاع اإل²سان(ة: 
8c شملها برامج المساعدة القانون(ةÞ 7 #مكن أن d9ف للمواضيع الممكنة ال)Â7 ما #®7 تص

8c

الفئة الفرع&ة الثانJKةالفئة الفرع&ة األساس&ةفئة المش[لة

الهJKة القانون&ة والوثائق 
المدن&ة 

جوازات السفر وثائق اله=ة القانون(ة

6طاقات اله=ة  

شهادة الم(الدالوثائق المدن(ة  

شهادة الزواج  

شهادة الوفاة  

شهادة الطالق   

شهادة مفقود   

ز=جة طفل  

²سب أ£ة  

رخصة ق(ادة   

وص(ة أو عهد   

6طاقات الحالة للنازح الداخ®7وثائق اإلقامةاإلقامة 

6طاقات اإلقامة  

النفقة الوثائقحقوق الطفل

الحضانة   

   7 التب89

الوصا#ة  

 العنف األ£ي 

 طفل مخالف للقانون 

عقد إ#جار اإلس�ان اإلس[ان واألرض والملª&ة

ي    ^Ãْاإلخالء الَق

8 أو أ-�, من المشاäل. HIل 6عينها قا6لة للمقاضاة، وذلك عند المرور بنع معä7 ظهور مشا
8c امن 8 dل، أي ز=ادة احتماالت ال�äظاهرة اجتماع المشا 

�
Þ 80سÏ أ#ضا
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الملY(ة  

ظروف السكن  

منازعات اإل#جار  

اث   Hالم�

دفع فوات�H الَمرافق   

تË=ــــح البناء  

االس¸(الء ع® األرضاألرض  

اإلشغال الثانوي  

صك األرض  

دادDتع=ض   dاس�

االس¸(الء ع® األرض   

تË=ــــح بناء  

االستخدام   

اث   Hالم�

نقلالملY(ة 

االستخدام   

دادDتع=ض   dاس�

صك ملY(ة العقار  

العنف القائم ع® النع االجتما»7 العنفحقوق النKع االجتما»$ 

  8 Hالتمي� 

J̀ة الحركة  القيود ع® ممارسة حقوق اقتصاد#ة، ح
اجتماع(ة، ثقاف(ة.

7 العملDكسب الع�ش، الحق 
8c 7 الصحة، الحق

8c الحق
7 التعل(م، لم شمل األ£ة، الح<=ات الديÂ(ة، إلخ.

8c

وط والمتطل]ات  ¢Ãال ، اجت(از خط التماس، الحدود، قيود الحجر الص�7
عبور الحدود الوطن(ةDالدول(ة.

 المحاäمة المنصفة وسالمة اإلجراءاتالعدالة الجنائ&ة 

 ¢ÃÄاالتجار 6ال 

 التعذ#ب 

االحتجاز المطّول ق]ل المحاäمةاالحتجاز 

7 ق]ل المحاäمة   
8ðواالحتجاز التعس
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افات 6اإل-راە    dاالع�

ح(ل   dال� 

العنف القائم ع® النع االجتما»7 العنف 

 األطفال والجرائم 

 مفقود  

 ز=جة طفل 

 المساءلة عن االنتهاäات 

، ...التعل(مالوصول إ\ الخدمات 7 ، والتدر=ب المه89 ، والثانوي، والعا�7 االبتدا̈©7

8 الص�7الصحة   HI6طاقة التأم

اث، التجد#د، ...المعاش  Hالم�

 المزا#ا االجتماع(ة 

 الم(اە والنظافة الصح(ة 

 6دالت اإلعاقة 

 تË=ــــح العملالتوظ&ف

اف  dاالع� 

الËف غ�H المنصف من العمل اإلنهاء 
ÃÞ=ــــح فائض

 االستغالل 

7 العمل 
8c الحقوقDالظروف 

 اإلجراءات التأدي�(ة 

 المعاش 

 العمل التجاري (إ²شاءDوصول) 

 العودة إ� منطقة المÂشأالحلول

 االندماج المح®7 

  8 HIإعادة التوط 

 المسارات الت�م(ل(ة  

ح<=ة عمل التجمعات المساحة اإل3سان&ة والمدن&ة
 

المدافعون عن حقوق اإل²سان، الÂشطاء 
المجتمعيون، إلخ.
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$ األوضاع اإل3سان&ة 10.
امج المساعدة القانون&ة 89 استعراض الفئات المحتمل استهدافها ب�©

ة.   8 بتدخالت المساعدة القانون(ة الم]ا£¢ HIأو األ£ مستهدفDجرت العادة 6أن #كون األفراد و

المســـتف&د مـــن الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ&ة: ألغـــراض هـــذە الـــدراســـة، المســـتف(د مـــن الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ(ة هـــو أي شـــخص طب(×7 (وµن لـــم #ـــكن 
7 (6ــالÂســ]ة إ� الــمساعــدة  ) تلdðّ مــساعــدة قــانــونــ(ة 6ــعد اســ¸(فائــه مــعاي�H األهــل(ة واالســتحقاق 6ــما يــتوافــق مــع أحــ�ام الــقانــون الــوط89

�
مــواطــنا

 6ـاسـم: المسـتف(د، الـعم(ل، مسـتخدم 
�
 لـمعاي�H الـمنظمة حـيثما يـنطبق. و=ـمكن Þـسم(ة هـذا الـفرد أ#ـضا

�
الـقانـونـ(ة الـممولـة مـن الـدولـة) أو وفـقا

الـمساعـدة الـقانـونـ(ة. و=ـقصد 6ـالـفردDاأل£ة مـن #ـمر 6ـمش�لة قـانـونـ(ةDقـا6ـلة لـلمقاضـاة، و=ـحتاج «سـÄب ذلـك إ� مـساعـدة قـانـونـ(ة �7 ي¸س89 
له االحت�ام إ� القضاء وممارسة حقوقه.  

7 األوضاع اإل²سان(ة، مع تع<=فاتهم. 
8c من الفئات الفرع(ة لألفراد الذين يتلقون خدمات المساعدة القانون(ة 

�
يوّضح الجدول أدناە 6عضا

الــــفئات الــــفرعــــ&ة الــــمحتملة لــــألفــــراد الــــذيــــن 
ة qrاsيتلقون المساعدة القانون&ة الم

J̀فات التع

ة 6أزمة إ²سان(ة.األفراد المتأثرون �األزمة   ة أو غ�H م]ا£¢ األفراد والمجموعات والتجمعات المحل(ة المتأثرة 6صفة م]ا£¢

 
�
وا ع® أو اضطروا إ� الفرار أو ترك د#ارهم أو أما-ن األشخاص النازحون داخل&ا األشخاص أو مجموعات األشخاص الذي أج��

اع المسلح، أو  8  6اجتناب آثار ال�8
�
 عن أو مدفوعا

�
ع�شهم المعتادة، ال س(ما حال كون الفرار ناجما

مواقف العنف المعمم، أو انتهاäات حقوق اإل²سان، أو الYوارث الطب(ع(ة أو الصناع(ة، وكذلك من 
 بها.

�
فا dوا حدودا� دول(ة مع� لم #ع��

± ر من االضطهاد الال²© 7 العودة إ� 6لدە األص®7 «سÄب خوف م��
8c شخص يتعذر عل(ه أو #فتقر إ� الرغ]ة

. 7ãب رأي س(اÄس(ة أو االنتماء إ� مجموعة اجتماع(ة معّينة أو «سÂب العرق أو الدين أو الجÄس»

7 حالة التهج�H الداخ®7 العائدون  
8ðالعائدين". ف 

�
8 داخل(ا HI8 العائدين" و"النازح HI8 "الالجئ HI7 التفرقة ب

8×[Âي
 ،

�
 سا6قا

�
 داخل(ا

�
#صبح العائد نازحا

 ¨ 7 السابق. أما الال�9
8c سالم وكرامة إ� محل إقامته المعتاد» - Hألنه عاد -بناء ع® قرار طو»7 مس¸ن�

أو المهاجر السابق الذي يتعذر عل(ه العودة إ� محل إقامته المعتاد السابق ألحد األس]اب 
7 الم]ادئ التوجيه(ة و=تعذر عل(ه ع® االندماج المستدام 

8c الموضحة
 
�
8 داخل(ا HI7 تعداد النازح

8c وع® نحو مماثل، #دخل .
�
8 داخل(ا HI7 عداد النازح

8c 7 مجتمع اللجوء فهو
8c

ون 6عد عودتهم إ� الفرار أو ترك د#ارهم أو محل  الالجئون أو المهاجرون السا6قون مّمن ُ#ج��
7 الم]ادئ التوجيه(ة.

8c إقامتهم المعتاد ألحد األس]اب الموضحة

7 #ع�ش فيها المجتمعات المض&فة  d9قصد 6المجتمعات المض(فة المجتمعات المحل(ة ال# ، Hالتهج�Dوح 8 7 س(اق ال�8
8c

 أو الالجئون.
�
النازحون داخل(ا

J̀مة 7 أو ضحاTا الج
8ð7 أو العاطY7 أو النف

- من أذى ùشمل األذى ال]د©8 8 HIاألفراد الذين عانوا -منفردين أو مجتمع
 
�
الخسارة المال(ة أو االقتصاد#ة أو عرقلة جس(مة لحقوقهم األص(لة من خالل أفعال أو إهمال انتهاäا

8 الجنائ(ة.   HIللقوان
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#مكن أن ùشمل هدف التدخالت الرام(ة إ� إ²شاءDتق=ة بjئة مؤات(ةDمناس]ة لتقد#م المساعدة القانون(ة: 
- 7

8c أصــــحاب الــــواجــــ]ات: مــــؤســــسات ســــ(ادة الــــقانــــون، والســــلطات المحــــل(ة واإلقــــل(م(ة، والــــوزارات (وزارات الــــداخــــل(ة والــــعدل
طة وحـرس الحـدود، ومـمثلو االدعـاء، والـمحاäـم، والـسجون وأفـراد مـÂش7ت  ¢Ãالـنظامـ(ة، وال Hـم غ�äالـغالـب)، والسـلطات والـمحا
، والـمؤسـسات الـوطـن(ة لـحقوق  7ìـمة، ومـسؤولـو إنـفاذ الـقانـون، وأعـضاء السـلك الـقضا̈©7 الـحكوäاالحـتجاز الـسابـق ع® الـمحا

اإل²سان.  
، والـم�اتـب - 8 HIالـمنظمات الـمجتمع(ة، ومـنظمات الـمساعـدة الـقانـونـ(ة، ونـقا6ـات الـمحام : 7

الـجهات الـفاعـلة مـن الـمجتمع الـمد©8
، واألمـــم المتحـــدة والـــمنظمات غ�H الـــحكومـــ(ة الـــدولـــ(ة،  7

الـــقانـــونـــ(ة، و�ـــل(ات الـــقانـــون الـــجامـــع(ة، ومـــنظمات الـــمجتمع الـــمد©8
، والـــزعـــامـــات،  8 HI7 الـــقطاع الـــخاص، والـــق(ادات المحـــل(ة (مـــثال: قـــ(ادات مـــجتمع الـــالجئ

8c 8 HIوالـــقطاع الـــخاص، وشـــ]كة الـــمحام
والــــق(ادات الــــديــــÂ(ة، والÂشــــطاء الســــ(اســــيون، ومــــمثلو الــــمنظمات غ�H الــــحكومــــ(ة المحــــل(ة ومــــمثلو الــــمنظمات الــــمجتمع(ة)، 

والمساعدون القانونيون.

الناج&ات من العنف القائم ع§ النKع 

االجتما»$
7 إ�، أو 

ف ضحا#ا العنف القائم ع® النع االجتما»7 6أنهم َمن يتعّرضون لـ "أي فعل... #ف81 ُ#عرَّ
7 ذلك تهد#دات بتلك األفعال أو اإل-راە 

8c ؛ 6ما 7Y7 أو نفYÂ7 أو ج
7 إ�، أذى 6د©8

من شأنه أن #ف81
7 الح(اة العامة أو الخاصة".  العنف القائم ع® النع 

8c 7 من الح<=ة، سواًء وقع
8ðأو الحرمان التعس

7 تع<=ف العنف القائم 
8c االجتما»7 هو مصطلح أعم من "العنف ضد المرأة". و=مكن أن #دخل

=طة أن #كون العنف «سÄب ه=ة الرجل الجÂسان(ة  ع® النع االجتما»7 "العنف ضد الرجال"، £¢
أو «سÄب ظهورها.

و¹شمل مصطلح "األشخاص ذوو اإلعاقة" �ل من #عانون من عاهات ط=لة األجل 6دن(ة أو عقل(ة األشخاص ذوو اإلعاقة 
أو ذهن(ة أو حّسَ(ة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة 6صورة �املة 

7 المجتمع ع® قدم المساواة مع اآلخ<=ن.
8c وفعالة

  (LGBTIQ+) سان(ة مجتمع الم&مÂ7 ومغايرو اله=ة الجYÂ7 الم(ل الج 8 ومزدو�9 HIشمل المثل(ات والمثليù ل َ8 dمخ� iهو لفظ
8 وأحرار اله=ة الجÂسان(ة. وÞش�H عالمة زائد (+)  HIسÂسان(ة وحام®7 صفات الجÂوأحرار اله=ة الج
7 6عض 

8cفون 6عن أنفسهم 6مصطلحات أخرى. و إ� ذوي التنع ضمن فئات SOGIESC ممن ُ#عرِّ
الس(اقات، Þُستخدم اختصارات LGB أو LGBT أو LGBTI لإلشارة إ� فئات س�ان(ة 6عينها. ومن 

، أو  الممكن إضافة أحرف أخرى، مثل A لإلشارة إ� عد#7Ï الرغ]ة الجÂس(ة، أو نع اجتما»7
 7

8cلإلشارة إ� المنجذب إ� جميع األجناس. و P 7 الروح؛ ومثل H92 لإلشارة إ� ثنائS حل(ف؛ ومثل
االت  8 dاالخ� .GBLTQI+ أو LGBTQI+ ة، مثل= 8 Hة، #ختلف ترت�ب األحرف األول(ة اإلنجل� Hمواقع كث�

 ع® الشمول 
�
اللفظ(ة المرت]طة 6فئات SOGIESC ل�ست جامدة، 6ل تتطور مع الوقت. وحرصا

االت اللفظ(ة 6مراعاة دق(قة لألفراد أو للفئات الس�ان(ة المشار  8 d7 تطبيق تلك االخ�
8×[Âوالدقة، ي

إليها. 

ة، ما لم ي]لغ سن الرشد ق]ل ذلك 6موجب األطفال  ¢Ã7 �ل إ²سان لم يتجاوز سن الثامنة ع الطفل #ع89
القانون المنطبق عل(ه. 

=عها. العدTم الج�س&ة  ¢ÃÞ 81فيها 6مقت 
�
ە أ#ة دولة مواطنا الشخص الذي ال تعت��
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