
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الثالث دوليالمؤتمر ال

 الوصول الى المساعدة القانونية في أنظمة العدالة الجنائية حول 
 

 2018تشرين ثاني  13-15

 تبليسي، جورجيا

  نظرة عامة .1

( ، ومبادرة العدالة للمجتمع المفتوح ILFبالتعاون مع المؤسسة القانونية الدولية ) جورجيا ،لدى المساعدة القانونية  مكتببرلمان جورجيا ويقوم 

(OSJI( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، )UNDP( ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، )UNODCوبال ، ) تعاون مع مؤسسة

القانون في جورجيا" الذي ينفذه سيادة ( مشروع "تعزيز USAID( ، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) (OSGF)يا جورجب المجتمع المفتوح

( "الدعم لمشروع اإلصالح القضائي في CoE( ، مجلس أوروبا )EU( ، االتحاد األوروبي )EWMI-PROLoGمعهد إدارة الشرق والغرب )

الوصول الى المساعدة القانونية في االنظمة الجنائية في  حول الدوليتضافة المؤتمر بإس ة )اليونيسيف(جورجيا ، ومنظمة األمم المتحدة للطفول

معالجة التحديات العالمية لضمان الوصول الى خدمات مساعدة قانونية ذات جودة للفقراء بهدف  2018تشرين الثاني  15-13تبليسي جورجيا من 

الذي يُعقد كل سنتين، ومن نوعه الثالث  الدوليثالثة ايام سيكون المؤتمر ل الذي يستمرهذا الحدث  العدالة الجنائية.والمستضعفين، خصوصاً في أنظمة 

ريس في ي، والمؤتمر الثاني الذي ٌعقد في بوينوس آ2014جنوب افريقيا في حزيران  -للمؤتمر االفتتاحي الذي ُعقد في جوهانسبرغ مستكماليأتي و

 . 2016ن الثاني االرجنتين في تشري

 

 الحق في الحصول على مساعدة قانونية في أنظمة المساعدة القانونية .2

هو مبدأ قانوني متوافق عليه في القضايا الجنائية غير قادرين على تحّمل كلفة محامي انية للمتهمين الالحق في الحصول على مساعدة قانونية مج

سيادة القانون. من الممكن أن يقوم نظام مبدأ على  مبنيوعنصر اساسي للحق في محاكمة عادلة. توفّر المساعدة القانونية أساس  لنظام عادل وفعّال 

في مراكز الشرطة ومراكز االحتجاز، باالضافة  ينالذي يكون فيه المشتبه بهم محتجز الفترةمساعدة قانوني فعّال، كجزء من نظام العدالة الفعال بتقليل 

من و.  ايذاء الضحايا مرة أُخرىوعادة ارتكاب الجرائم إازدحام السجون واكتظاظ المحاكم، وتقليل و، واالدانات الخاطئة، السجناءالى تقليل عدد 

 الممكن أيضاً أن تقوم بحماية حقوق الضحايا والشهود. 

 

 مبادئ وارشادات االمم المتحدة بخصوص الوصول الى المساعدة القانونية في أنظمة العدالة الجنائيةعالمية لتطبيق هذا المؤتمر الجهود ال يسلط

على المستوى  يسهل الوصول اليهوفعّال و)"مبادئ وإرشادات االمم المتحدة"( التي تصّرح أنه يجب على الدولة وضع نظام مساعدة قانونية شامل 

ً مع مادة أن يكون الوطني و ومبادئ  ICCPR الميثاق العالمي بخصوص الحقوق المدنية والسياسيةمن  14متوفر للجميع بدون أي تمييز. تماشيا
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على الدول قوانين تضمن الحق في الحصول على تمثيل قانوني مجاني للفقراء والمستضعفين المتهمين بجرائم.  معظملدى وارشادات االمم المتحدة، 

قلة جودة خدمات وكافي من المحامين، الغير العدد واجه جميع الدول تحديات في تطبيق هذا الحق، منها الموارد المالية المحدودة، الرغم من ذلك، تو

حقيقة وجود عرقلة للوصول للمساعدة ترجع المساعدة القانونية وعدم وجود تدريبات ووعي كافي بخصوص معنى وأهمية التمثيل القانوني الفعال. 

تعريض ثقة العامة والثقة في خدمات المساعدة   الى أنه عادة ما يفتقر الناس للوعي بخصوص المساعدة القانونية، ومن الممكن ان يتم القانونية

 القانونية للخطر لعدة اسباب، بما في ذلك التحيّز، التعقيد والقلق بخصوص جودة الخدمات المقدّمة.

 
لوصول الى العدالة. حين يكون هناك وصول غير كافي للمساعدة القانونية والعدالة، لن يستطيع االشخاص المساعدة القانونية هي اداة مهمة في ضمان ا

لألزمة العالمية للمساعدة القانونية، يواجه الماليين من  صراعات. وكنتيجةحل مظالمهم ونزاعاتهم بشكل سلمي ومن الممكن أن يلجأوا الى العنف وال

، وادانات خاطئة. هناك فرصة أكبر أن محاكمة، التعذيب، اعترافات ُمكرهةالم احتجازات غير قانونية طويلة ما قبل الالفقراء والمستضعفين حول الع

بلغ اخالء يتم احتجاز الفقراء قبل المحاكمة، االمر الذي ينتج عنه العديد من اآلثار االجتماعية واالقتصادية والصحية، النهم ال يستطيعون دفع م

بشكل خاص بما يشمل االقليات العرقية والدينية وتعتقلهم تقوم الشرطة باستهداف اعضاء المجموعات المهمشة  مات، والرسوم االخرى.السبيل، والغرا

عليهم  في العديد من الدول. من الممكن ان يتعرض افراد المجموعات المهمشة الى مالحقات قضائية غير متناسبة، ومحاكمات غير عادلة، ويتم الحكم

خصصة ة غير متناسبة مع الجريمة التي تم ارتكابها. وأيضاً، هناك حاجة كبيرة وغير ًملبّية لخدمات المساعدة القانونية لتلبية الحاجات المتبطريق

 يواجهون مشاكل مدنية وعائلية.  الذينللضحايا والشهود على الجرائم، والنساء، واالطفال، واالشخاص ذوي االعاقة، وهؤالء 

 

 والنتائج المرجوة للمؤتمرأهداف  .3

من خالل اشراك ممثلين على المستوى الوطني، ومزودي المساعدة القانونية،  سيقوم هذا المؤتمر بالتركيز على النتائج العملية والتي يمكن تحقيقها 

شخاص الضعفاء والفقراء، واستعرض عن تحديات مشتركة لتوفير خدمات مساعدة قانونية فعالة لأل للحديثوأعضاء المجتمع المدني، وخبراء اخرين 

، وسيقوم المؤتمر المؤتمرين السابقينناء على العروض والنقاشات من الممارسات الجيدة والحلول الخاّلقة للتحديات المشتركة. سيقوم المؤتمر بالب

 قانونية في السنوات االخيرة.  الوصول للمساعدة ال عزيزعلى تسليط الضوء على الجهود العالمية واالقليمية والوطنية المبذولة لت

 

بتوفير خدمات المساعدة القانونية وتطوير  ملموسة وعملية لمعالجة التحديات المتعلقةسيتم تشجيع المشاركين من خالل المؤتمر على تطوير خطط 

اشراك اطر عمل اضافية ومبادرات لتكون تطبيق مبادئ وارشادات االمم المتحدة. سيتم أيضا تشجيع المشاركين على االخذ بعين االعتبار كيف يمكن 

وخاصة هدف ، "ا، وايصال اخر شخص ليصبح أول شخصإغفال أحد مبدأ عدم " للتنمية المستدامة مع 2030متكاملة مع الهدف، مثل اجندة عام 

هيئة العامة بخصوص استدامة احدث قرار من الوبخصوص سيادة القانون والوصول للعدالة للجميع،  3 رقم العام هدفالمندرج تحت ال، 16رقم 

 مشابهة.اخرى شبكة المساعدة القانونية العالمية ومنصات وشبكات والشراكة الحكومية المفتوحة لخطط العمل الوطنية، والسالم، 

الوصول في نهاية المؤتمر، سيكون لدى المشاركين الفرصة لتبني اعالن يقومون من خالله بااللتزام بإتخاذ اجراء بخصوص االمور المتعلقة بتحسين 

 والوطني.  الدوليمساعدة القانونية على المستوى الدبلوماسي، والتعاون والتآزر على المستوى االى ال

 

 

 

 مواضيع المؤتمر .4

( آليات لضمان استقاللية مزودي 2( نماذج فعالة على حكم او ادارة نظم المساعدة القانونية, )1تتضمن مواضيع المؤتمر ما يلي: ) من الممكن ان

 (4( دور نقابة المحامين والقطاع الخاص في المساعدة القانونية، وتعاونهم مع مزودي المساعدة القانونية العامة، )3المساعدة القانونية وأنظمتها، )

ات سرا( أفضل المم6( معايير لمراقبة وتقييم أنظمة المساعدة القانونية، )5ممارسات جيدة لضمان قياس وتحسين جودة تمثيل المساعدة القانونية، )

 (8لقانونية، )ل الوصول المبكر للمساعدة االحتجاز ما قبل المحاكمة، بما يشم( استراتيجيات لتقليل ا7لوضع معايير االهلية للمساعدة القانونية، )

للمساعدة القانونية للمجموعات الفقيرة جدا والمهمشة والضعيفة، والمجموعات ذوي االحتياجات معنى الاجراءات خاصة لضمان الوصول ذو 

( دور المساعدة القانونية في عمليات 10( المكونات االساسية لنظام مساعدة قانونية ُمالئِم لالطفال، )9)" ام إغفال أحدعد"الخاصة، بالتماشي مع مبدأ 

( ابتكارات بخصوص توسيع 12( توفير مساعدة قانونية للضحايا وغيرهم، )11، الوساطة والحلول البديلة لفض النزاعات، )اإلصالحيةالعدالة 

( 14يات مبتكرة للحفاظ على حقوق المتهمين، بما يشمل مفاوضات االقرار بالجريمة والتقاضي االستراتيجي، )( استراتيج13المساعدة القانونية، )

دولية ( تطوير شبكة مساعدة قانونية 15تحديات بخصوص احترام المساعدة القانونية وحقوق االنسان في االرهاب والقضايا الخطيرة االخرى، )

 . 3المدرج تحت الهدف العام رقم ، 16دة القانونية تحت هدف التنمية المستدامة رقم قياس وتحسين الوصول للمساع ( 16و)

 

يقوم أيضاً بتوفير فرصة لحل بعض مشاكل المساعدة في حين أن المؤتمر سيقوم على التركيز على المساعدة القانونية في أنظمة العدالة الجنائية، س

يقومون بتنسيق االستراتيجيات، والتمويل، وادارة كل من المساعدة الن الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين عادةً ما القانونية المدنية ذات الصلة، 

 القانونية المدنية والجنائية.

 


