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  اللجنة:   لجنة حقوق اإلنسان

 القضیة:   مسألة المساعدة القانونیة في تحقیق العدالة

 رئیس اللجنة:  إسراء مراد

 المنصب:  رئیس اللجنة

 

 المقدمة

كافة وصول إتاحة عدم أثر تحدید خالل من العالم دول جمیع في القانونیة المساعدة خدمات لتقدیم الحاجة                   ما

 أفراد المجتمع للعدالة أو عدم قدرة اإلنسان على توكیل محام عند اضطراره للمثول أمام المحكمة، (بسبب العامل المادي).

العدالة إلى الوصول من علیه والمعتدى والمظلوم الحق صاحب حرمان نتائج كل حصر بالفعل یصعب                 وقد

(العمل، األساسیة الفرد حقوق كافة تعریض حد إلى تصل أنها سّیما بمحام، االستعانة دون حلقاتها من أي أمام                    والمثول

التزامه وضعف القضائیة بالسلطة ثقته واهتزاز االنتهاك، إلى (... الدفاع الجسد، سالمة الحریة، التصرف،                الملكیة،

 بالقانون.

التي والخبرة الخارج، في القانونیة المساعدة ألنظمة العملیة الممارسة من النتائج هذه أبرز تلخیص یمكن أنه                  إال

عناصر مختلف مع التعامل من سنوات مدار على العدل مركز ومنها المدني المجتمع مؤسسات المجال هذا في                   اكتسبتها

 منظومة العدالة: صاحب الحق والمتهم ورجل األمن والمدعي العام والقاضي والمحامي.

األطراف؛ لمختلف مصلحة القانونیة المساعدة تحقق كیف تفصیًال، (رابط) العدل مركز سیاسات ورقة               وتوضح

حقوقهم استیفاء من بدًال العدالة نظام إلى للجوء األفراد تحفز كونها القانون وسیادة االستقرار تحقیق في أساسًا تعتبر                    إذ

المجتمع لبنة ) لألسرة مصلحة كذلك وهي القانونیة. الحقوق استخدام على القدرة عدم نتیجة بالظلم والشعور                  بأنفسهم

الحقوق تحصیل األحیان من كثیر في یكفل الذي القانوني النظام استخدام للعدالة وصولها تسهیل یتیح )حیث تماسكه                   وعماد

 المادیة المؤثرة على الدخل وغیرها.

 كما تحقق المساعدة القانونیة مصالح متعددة سواء للقضاء أو مجتمع المحامین أو األمن العام، سّیما في الشؤون

 المتعلقة بتعزیز الثقة العامة بأداء هذه المؤسسات، وضمان إتباعها أفضل السبل في ضمان سیادة القانون وفرض أحكامه.

 

 

 المصطلحات
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(UDHR) اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

القرار بوصفه 1948 دیسمبر 10 في الثالثة دورتها في المتحدة لألمم العامة الجمعیة اعتمدتها تاریخیة وثیقة هو                   

30 من اإلعالن یتألف لصالحه. عضوا 48 صوت ، المتحدة األمم في آنذاك عضوا 58 بین ومن فرنسا. ، في 217                     

، اإلنسان لحقوق إقلیمیة صكوك ، اقتصادیة وتحویالت ، الفرعیة الدولیة معاهدات تشمل والتي الفرد حقوق تؤكد                   مادة

 والدساتیر الوطنیة ، والقوانین األخرى.

 المساعدة القانونیة

 هي أحد أشكال التمكین القانوني بحیث تمكن المنتفعین من الوصول إلى العدالة, و یتم تقدیم هذه المساعدات

 للفئات المهمشة و الفقیرة, و المساعدة القانونیة تؤدي إلى ارتفاع الوعي القانوني و تقدیم االستشارات القانونیة و

 الترافع في المحاكم النیابیة عن أي ضحیة و تعزیز حق الدفاع عن المتهمین.

 الفئات المستضعفة

 هي الفئات التي تفقد الموارد المادیة والمعیشیة. باإلضافة إلى ذلك، هم األشخاص الذین ال یستطیعون تحمل

 تكلیف محام بسبب راتبهم المنخفض أو سنهم أو جنسهم أو صحتهم أو حتى مستواهم االجتماعیة، هم یعتبرون

 الناس من الدرجة الثالثة من منظور اقتصادي و اجتماعي. لذلك ، یحصل هؤالء األشخاص على فرصة

  للحصول على مساعدة قانونیة تستند إلى تماثیلهم االجتماعیة واالقتصادیة

  المحامي

           هو الشخص الذي یمارس القانون ، كمحامي أو مستشار ، أو مسؤول تنفیذي قانوني ، أو موظف حكومي، بحیث

 یستعد ویفسر ویطبق القانون. یشمل العمل كمحامي التطبیق العملي للنظریات والمعارف القانونیة المجردة لحل مشكالت

 فردیة محددة ، أو لتعزیز مصالح أولئك الذین یوظفون محامین ألداء الخدمات القانونیة.

  محاكم العدالة

        محكمة یرأسها قاضي صلح أو قاض واحد أو أكثر یحكم بالعدل وفقا للقوانین. فهذه المحكمة تؤمن العدالة لالفراد

 المجتمع سواء أكان مهشم أم ذو مستوى اقتصادي متوسط أو عالي، و تشمل هذه المحكمة جمیع القضایا و تحاول إیجاد

 حلول لكل تلك القضایا. باإلضافة إلى ذلك، تشمل مدعي عام و محامي لحل أي قضیة اجتماعیة، سیاسیة، اقتصادیة و

 غیرها.

 العدالة

  هي عدم انحیازألي إنسان في أي محاكمة ألي أمر، وهي رؤیة إنسانیة للمحیط الذي یعیش فیه  کل فرد شرط أن ینظم

 هذه  الرؤیة أي قانون تم وضعه من قبل أي دولة، فیشارك في صیاغتها الکل بعیدا عن التحکم. والعدالة عكس الظلم

 والجور والتطرف ,أهداف العدالة اإلنصاف والمساواة والتوازن وعدم التعدي وحمایة المصالح الفردیة والعامة وهي

 مفهوم أخالقي یقوم على الحق و األخالق، والعقالنیة، والقانون، والقانون الطبیعي واإلنصاف.
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  القانون

 هي عبارة عن مجموعة من اُألُسس والقواِعد التي تحُكم الُمجتمع تعمل على تنظیمه، حیث إّنه ال یمكن للُمجتمع

 العیش بنجاح إذا كان أفراده ال یخضعون ِلقوانین تحكمهم، ویفعلون ما یروق لهم دون ُمراعاة واجباتهم

 وحقوقهم، فالقانون هو الذي یضع القواِعد التى تحدد حقوق األفراد وواجباِتهم، ویضع الجزاء الُمناسب في حال

 ُمخالفة تلك القواِعد و األسس، یطبق الجزاء من ِقبل الحكومة حیث تتغیر القواعد القانونّیة باستمرار حسب

 الدولة

 معلومات خلفیة

هذا بتنظیم تتعلق التي المؤسسیة األطر لطبیعة نظرًا واسعًا جدًال القانونیة المساعدة موضوع شكل                لطالما

المساعدة محل یكن لم السیاق ذات في واالختصاصات، المسؤولیات حیث من التنظیمیة األدوار وطبیعة                الموضوع،

أن مفادها حقیقة یؤكد مما والرد، لألخذ محًال عدمه من العادلة المحاكمة ضمانات من ضمانة اعتبارها حیث من                    القانونیة

والملح بل الضروري من وبات العادلة المحاكمة ضرورات من ضرورة القانونیة المساعدة أن على یجمع یكاد                  الكل

 إخراجها ضمن أطر وقنوات مؤسسیة وتنظیمیة.

بما األفراد الحتیاجات لتستجیب الممارسات وحتى بل العامة والسیاسات التشریعات تصمیم من بد ال                ولذلك،

من بد وال وجودة، وكفاءة وبفعالیة للجمیع العدالة ومرافق مؤسسات إلى الوصول إتاحة وضمان األساسیة، حقوقهم                  یكفل

ویؤدي الدعاوي، في الفصل مدة من یقلل اذ برمته القضائي النظام على ینعكس القانونیة المساعدة تنظیم أهمیة بأن                    التذكیر

الموقوف، ذوي مع التواصل یستحیل أو یصعب التي القضایا في التوقیف ومراكز السجون على والطاقة العبء تقلیل                   إلى

وجاهیة، أحكام إصدار إلى بالنتیجة ویؤدي الترافع مرحلة خالل التقاضي إجراءات تعقید من ویسهل یحقق أنه عن                   فضًال

كأحد البیانات ومناقشة علنیة معیار یلبي أنه عن فضًال والشهود الضحیة حقوق حمایة القانونیة المساعدة تقنین فوائد                   ومن

 الضمانات الواجب مراعاتها وتوافرها في المحاكمة العادلة، هذا كله من حیث األهمیة.

القانونیة المساعدة مسألة على نتعرف لكي واألجنبیة عربیة العالم دول لبعض قصیرة بزیارة الذهاب لنا بد                  ال

المساعدة مسألة وتقنین تنظیم آلیة في إجرائیًا اختلفت العالمیة الُنهج أن إلى الدولیة التجارب فتشیر تطبیقها، وكیفیة                   فیها

المؤسسي اإلقبال حالة جعل مما العالمیة، المؤشرات وأجود أفضل وفق العادلة للمحاكمة العام اإلطار الستكمال                 القانونیة

 نحو استكمال البناء التشریعي والتنظیمي أولویة ال مناص منها.

شهد العادلة المحاكمة ضمانات كافة تنظیم أن حتى اإلجرائي، التنظیم حول تمثل الدولیة التجارب في                 التباین

وضماناتها العادلة المحاكمة أن مفادها مسألة یؤكد الذي األمر القوانین، في أم الدساتیر في سواء الصریح النص في                    تباین

 باتت من قبیل العرف الذي یكشفه النص فقط.

ومسألة المحاماة وتكالیف أتعاب تغطیة إلى غالبًا ینصرف القانونیة المساعدة تقدیم أن أیضًا علیه المستقر                 ومن

 رسوم اللجوء إلى القضاء وغیرها من كلف تقدم بطلبات للمحاكم لإلعفاء من تلك الرسوم.

 أهمیة المساعدة القانونیة
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 تكمن اهمیة المساعدة القانونیة في تحقیق وضمان الحقوق المختلفة للمواطن المظلوم متمثلة في

 الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة المرتبطة بالضمان االجتماعي ، واإلسكان ، والرعایة االجتماعیة ،

 والخدمات الصحیة والتعلیمیة و كما انها تعتبر أساسا في تحقیق االستقرار و سیادة القانون كونها عامال یشجع

 المواطنین على الرجوع الى نظام العدالة بدال من الحصول على حقوقهم بأنفسهم و الشعور بالظلم بسبب عدم

 قدرتهم الى اللجوء للحقوق التي تم إعطاؤها لهم من قبل القانون.

 كما انها لها التأثیر على مصلحة االسر, فاالسرة هي لبنة المجتمع حیث یعطي فرصة لتسهیل

 وصولها للعدالة باستخدام النظام القانوني الذي یكفل في كثیر من األحیان تحصیل الحقوق المادیة المؤثرة على

 الدخل و غیرها.

 كما انها لها التأثیر على المصالح المتعددة في المجتمع القضائي او مجتمع المحامین او االمن العام و في

 الشؤون المتعلقة بالمؤسسات خاصة تعزیز الثقة بادائها و اتباعها ألفضل السبل في ضمان سیادة القانون و

 فرض أحكامه.

  المجاالت التي تخدم فیها المساعدة القانونیة

 تخدم المساعدات القانونیة فئات المجتمع المهمشة و الفقیرة – كما ذكر سابقا- في مجاالت متعددة منها:

 مجال حقوق المستهلك و التعلیم و العنف المنزلي و غیر المنزلي (المدارس..) و العمالة باالخص

 عمالة االطفال و قانون االسرة و قانون االسكان و الهجرة و الرهن و الصحة و الضرائب.

 خدمات موظفین  و متطوعین  المساعدة القانونیة:

 یمثل الموظفین العاملین بمؤسسات المساعدة القانونیة المدعى علیهم في مختلف المحاكم منها:

 المحاكم البلدیة و المشتركة و الفدرالیة و االستئنافیة امام الوكالت االداریة و العدید من االماكن االخرى.  كما

 انهم یقدموا التوعیة للمجتمعات و زیادة نسبة التعلیم عن طریق المساعدة على مواكبة أحداث المجتمع و من

 خالل تقدیم عروض تعلیمیة.

  مسألة المساعدة القانونیة و األهداف التنمیة المستدامة

تحقیق و سلیمة مجتمعات بناء في العالمیة األهداف أهم من 2030 لعام المستدامة التنمیة أهداف                 تعد

أهداف من 16 الهدف یشمل المجتمعات. كافة في اإلنسان حقوق احترام الى تؤدي التي المساواة و                  العدالة

و األمن و السالم و الحریة إدراج أهمیة على یؤكد الذي و المؤسسات" و العدل و "السالم المستدام                    التنمیة

إلى یؤدي الذي و الدیمقراطیة و العدل فیها یسود مجتمعات سیبني الذي االنسان لحقوق العالمي اإلعالن                  احترام

 إنجاز التنمیة المستدامة.

 تمكن المساعدة القانونیة الفرد و المجتمع, و تساهم في تقلیص المجتمعات و الفرد و ترویج حقوق

 اإلنسان على أساس تحقیق االستقرار و العدالة, فالكثیر من المبادرات حول العالم یستخدمون وسائل عدیدة

 إلعطاء كل فرد بأي مجتمع حق الخدمات القانونیة للفرد غیر قادر على تحمل التكالیف.
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 بدأت الدراسات العالمیة عن المساعدة القانونیة في عام 2014, و تم جمع البیانات في عام 2015

 من الدول األعضاء لیظهر الجهد العالمي مع خطة التنمیة المستدامة ل2030 من أجل تمكین العدالة سوْا أكان

 في الدول النامیة أو المتطورة . فدراسة المساعدة القانونیة وضحت كیف سعت الدول جاهدة لحمایة حق الفرد

 في المساعدة القانونیة و توجیه الخدمات في المسائل الجنائیة و تلبید الطلب على خدمات المساعدة القانونیة.

 سیادة القانون دون الوصول إلى مساعدة القانونیة یؤدي إلى تعریض حیاة المالیین لخطر و تجاهل حقوقهم و

 انتهاكها, و هذا كله معارض بعض المواد  في اإلعالن العالمي لحمایة حقوق اإلنسان.

 یشمل و یضم المساعدة القانونیة المواد 6 و8 و 10و 11 (2), فكل شخص في أي مجتمع یحق له

 أن یلجأ إلى محاكم وطنیة بحال تم األعتداء على حق من حقوقهم حتى إذا كان ال یملك القدرة المالیة. باألضافة

 إلى ذلك, كل ناس یحق النظر لقضیته و المساووة و العدل في إعطاء الحكم حسب التهم و الدالئل و تهمة

 الجنائیة.

 و بصرف النظر عن االختالفات بین القوانین و الدستور و التطبیق و الممارسات القانونیة فكل دولة,

 إال أن قانون المساعدات القانونیة یبقى ثابت و هو حق من حقوق اإلنسان یجب على الدولة تكلفه بسبب كونها

 تعبر عن الضمان األمثل لحق الوصول لنظام العدالة و حق الدفاع و االستعانة بمحام. و هذا كله یبني على

 قاعدة المساعدة بین كل فرد في المجتمع بصرف النظر عن قدراتهم المالیة و مكانتهم االجتماعیة أو أساس أخر

 لتمییز .

  قانون المساعدة والمشورة القانونیة لعام 1949

       كان قانوًنا برلمانًیا بریطانًیا موسًعا لدولة الرفاهیة بحیث تمكن أولئك غیر القادرین على الدفع لمحاٍم من الحصول

 على مساعدة قانونیة مجانیة. وكان سببها قانون الدفاع عن السجناء الفقراء لعام 1930 الذي قدم المساعدة القانونیة

 الجنائیة للظهور في محاكم الصلح. وصفها اللورد بیكهام بأنها "واحدة من الوسائد العظیمة لدولة الرفاهیة في فترة ما بعد

 الحرب" ، فقد تم تقلیص نطاقها بشكل كبیر في أعقاب قانون "المساعدة القانونیة والحكم والعقاب للمجرمین" المتنازع

 علیه لعام 2012.

 قانون الوصول إلى العدالة لعام 1999

      قانون الوصول إلى العدالة لعام 1999 هو قانون برلمان المملكة المتحدة. حلت محل نظام المساعدة القانونیة في

 انكلترا وویلز، وأنشأت لجنة الخدمات القانونیة لتحل محل مجلس المساعدة القانونیة ، ووضعت مخططین جدیدین و هما:

 الخدمة القانونیة المجتمعیة لتمویل القضایا المدنیة والعائلیة ، ودائرة الدفاع الجنائي في القضایا الجنائیة. وقد وضع هذا

 القانون الحد األقصى للمبلغ الذي أنفقته على المساعدة القانونیة المدنیة. تم توسیع نطاق استخدام اتفاقیات الرسوم

 المشروطة ، المعروفة باسم "عدم الفوز بدون رسوم" ، إلى معظم قضایا المحاكم المدنیة في ذاك الوقت

(LASPO) 2012 قانون المساعدة القانونیة ، إصدار األحكام والمعاقبة على المجرمین لعام 

  هو النظام األساسي للبرلمان في المملكة المتحدة ، وإجراء إصالحات في نظام العدالة. تم تقدیم مشروع القانون في

 مجلس العموم في 21 یونیو 2011 ، وحصل على الموافقة الملكیة في 1 مایو 2012
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 البالد والمنظمات المشاركة

 الصین

إلى مجانًا القانونیة المساعدة خدمات قدمت الصینیة الحكومة أن إلى بكین"، – دیلي "اكونومیك صحیفة                 أشارة

العدل وزارة تنهض حیث حقوقهم. حمایة في مساعدتهم أجل من وذلك 2014م، عام في شخص ملیون 1.39                   حوالي

وتشیر الثلث، عن تزید بنسبة العمال المستفیدة الفئات أكثر من وكان دوریة تقاریر وفق األرقام عن بالكشف سنوي                    وبشكل

من المستفیدین توسیع دراسة ویتم 2014م، عام في ألف 70 إلى وصل القانونیة الخدمات مراكز عدد أن إلى                    األرقام

 المساعدة القانونیة بشكل سنوي ودوري.

 كندا

هذا ویؤسس القانونیة، المساعدة خدمات قانون 1998م عام في بكندا أونتاریو مقاطعة حكومة أصدرت                فقد

تشیر حیث المركزیة، الحكومة من علیها واإلنفاق تمویلها یتم القانونیة المساعدة خدمات لتقدیم وكالة أو وحدة                  القانون

على منها مختلفة قضایا في یومیًا شخص "4000" من یقرب لما المساعدة تقدم الوكالة أو المؤسسة تلك إلى                    التقاریر

 سبیل المثال قضایا حضانة األطفال والعنف المنزلي وإصابات العمل.

 مصر

الفرعیة النقابات مجالس تقوم " )على منه 93 المادة في 1983 لسنة 17) رقم المحاماة مهنة تنظیم قانون یشیر                     

هذه وتشمل منها، كل اختصاص دائرة في المواطنین من القادرین لغیر القضائیة المساعدات لتقدیم مكاتب                 بتشكیل

العقود، وصیاغة القانونیة المشورة وإعطاء العامة النیابة تحقیقات وفي فیها والحضور الدعاوى رفع القضائیة                المساعدات

التي والمكافآت المكاتب بهذه المحامین ترتیب كیفیة یبین القضائیة المساعدات لمكاتب نظامًا العامة النقابة مجلس                 ویصدر

 تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنین بخدمتها.

 الدنمارك

النصح لهم یقدم أن قانوني تمثیل فیها لألطراف یوجد ال التي الدعاوى في القاضي فإن العدالة إدارة لقانون                    وفقًا

من لإلعفاء بالنسبة إما القانوني، موقفهم لتحدید الوقت اإلطراف ویمنح والضمانات الدعوى إجراءات حول                واإلرشاد

الدعوى. تكالیف دفع عن عجزه والشهود ألقواله واالستماع البیانات خالل من یثبت الذي الشخص إعفاء یتم                  الرسوم

في العمال الحرب، جرحى الشهداء، أرامل وهي: مجانًا القانونیة المساعدة لها وتقدم تكالیف أي من الشرائح بعض                   وتعفى

خمس عقوبتها تتجاوز التي باألحكام الطعن عشر، الثامن دون األطفال جنائیة، بقضیة المتهم العمل، حوادث أو                  إصابات

القانونیة المساعدة أنها العام للصالح القانونیة المساعدات حول الدولي اإلعالن في القانونیة المساعدة تعریف تم                 سنوات.لقد

المشورة وتقدیم والتدریب القانونیة للخدمات المستغرق، الوقت مقابل المجانیة الخدمة توفیر وتعني المجانیة، العام                للصالح

المساعدة مسألة حیال وصریحة واضحة إشارات من تخلو لم التي اإلنسان حقوق وثائق في سیان واألمر                  والدعم.

 القانونیة.

 وكالة المعونة القانونیة في المملكة المتحدة
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القانونیة المساعدة كل تقدم مؤسسة هي المتحدة. المملكة في العدل لوزارة تنفیذیة وكالة هي القانونیة المعونة وكالة                   

للجنة كبدیل 2013 أبریل 1 في الوكالة تشكیل تم وویلز. باألحرى إنجلترا، في والمشورة الجنائیة و المدنیة                   منها

المساعدة قانون بموجب التغییر هذا إصدار تم العدل. لوزارة تابعة إداریة غیر عامة هیئة وهي ، القانونیة                   الخدمات

للحكومة القانونیة المعونة میزانیة على الوزاریة الرقابة من بمزید وسماح 2012 لعام للمجرمین والعقاب والحكم                 القانونیة

 البریطانیة. المدیر التنفیذي للوكالة.

 جمعیة المساعدة القانونیة في مدینة نیویورك

في للفقراء القانونیة المساعدة تتیح التي الجمعیات وأكبر أقدم هي نیویورك مدینة في القانونیة المساعدة جمعیة                  

هذه المدنیة.تقدم والقضایا ، العامین للمحامین والمماثلة ، الجنائیة القضایا من لكل خدمات وتوفر المتحدة.                 الوالیات

محكمة في األحداث وتمثیل الجنائي، الدفاع أعمال إلى باإلضافة ، المدنیة القانونیة الخدمات من كاملة مجموعة                  الجمعیة

أو الفقر مستوى على یعیشون الذین نیویورك سكان إلى مجانیة قانونیة مساعدة تقدیم هي األساسیة المجتمع خدمة                   األسرة.

  تحته وال یمكنهم استئجار محام عندما یواجهون مشكلة قانونیة.

حوالي تمثیل و القانونیة المشاكل لحل المحامین بها یعمل ، عام كل جنائیة قضیة 200،000 من أكثر الجمعیة تعالج                     

  30،000 طفل والعائالت واألفراد والمجموعات المجتمعیة في أكثر من حالة.

 لماذا المساعدة القانونیة

ربما أسئلة، عدة على اإلجابة خالل من الدول من كثیر في القانونیة للمساعدة وطني لنظام الحاجة مدى تحدید یمكن                     

عند محام توكیل على اإلنسان قدرة عدم أو للعدالة المجتمع أفراد كافة وصول إتاحة عدم أثر عن السؤال أهمها                     كان

 اضطراره للمثول أمام المحكمة، بسبب العامل المادي.

أمام والمثول العدالة إلى الوصول من علیه والمعتدى والمظلوم الحق صاحب حرمان نتائج كل حصر بالفعل یصعب                   

الملكیة، (العمل، األساسیة الفرد حقوق كافة تعریض حد إلى تصل أنها سیما بمحام، االستعانة دون حلقاتها من                   أي

یمكن أنه إال بالقانون. التزامه وضعف بالسلطة ثقته واهتزاز االنتهاك، إلى (... الدفاع الجسد، سالمة الحریة،                  التصرف،

مختلف مع التعامل من والداخل، الخارج في القانونیة المساعدة ألنظمة العملیة الممارسة من النتائج أبرز على نركز                   أن

 عناصر منظومة العدالة، صاحب الحق والمتهم ورجل األمن والمدعي العام والقاضي والمحامي.

 األمان وهیمنة القانون

عن العجز نتائج أبرز أحد بالذات)، الحق (استیفاء الحقوق لتحصیل العدالة نظام إطار خارج لوسائل اللجوء اعتبر لقد                    

أمان على تؤثر وانتقام (عنف) أعمال بارتكاب األسلوب هذا یرتبط ما وغالبًا والقضائیة، الرقابیة للمؤسسات                 الوصول

ترصدها ال ظاهرة لتصبح تتسع أن قبل المجتمع إلى الفرد من السلبیة هذه انتقال عند ذلك في الخطورة وتكمن                     المجتمع.

 التقاریر لكنها تؤثر في نهایة المطاف على هیمنة القانون وااللتزام بأحكامه.

 

 الجدول الزمني لألحداث

 وصف الحدث التاریخ
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  أنشئت المساعدة القانونیة في األصل بموجب قانون المعونة القانونیة والمشورة 1949

  أكتوبر 1950
 تم تقدیم المساعدة القانونیة على غرار ما نفكر فیه اآلن ألول مرة في اسكتلندا.

 

1973 
 تم إنشاء مكتب المساعدة القانونیة األسترالي و إنشاء لجان المساعدة القانونیة في أسترالیا مما توفر

 المكاتب اآلن لمعظم المساعدات القانونیة المجانیة أو منخفضة التكلفة للمحتاجین

 27 ینایر1977

 االتفاق األوروبي بشأن إرسال طلبات المساعدة القانونیة

 تهدف هذه االتفاقیة إلى إزالة العقبات االقتصادیة أمام اإلجراءات والسماح للفئات المهشمة بممارسة

 حقوقهم بسهولة أكبر. وبناًء على ذلك ، تنص االتفاقیة على أنه یجوز لألشخاص المهشمین التقدم بطلب

 للحصول على مساعدة قانونیة في الشؤون المدنیة أو التجاریة أو اإلداریة في إقلیم طرف آخر في

 االتفاقیة.

 وتحدد االتفاقیة اإلجراء الواجب اتباعه ، وتتیح على وجه الخصوص للشخص المعني تقدیم طلب من

 خالل وسیط إقامة اإلقامة المعتادة.

 قانون الوصول إلى العدالة لعام 1999 في المملكة المتحدة 27 یولیو 1999

2009 
  كانت المساعدات القانونیة في إنجلترا وویلز تكلف دافعي الضرائب ملیاري جنیه استرلیني سنوًیا - وهو

 ما یمثل إنفاًقا أعلى للفرد من أي مكان آخر في العالم - وكانت متوفرة لحوالي 29٪ من البالغین.

  تم إصدار قانون المساعدة القانونیة ، إصدار األحكام والمعاقبة على المجرمین ل(LASPO) 1 مایو 2012

  31 مارس 2013

 تتم إدارة المساعدة القانونیة في إنجلترا وویلز من قبل وكالة المعونة القانونیة ، وهي متاحة لمعظم

 القضایا الجنائیة ، والعدید من أنواع القضایا المدنیة. یشمل االستثناء التشهیر ، ومعظم حاالت اإلصابة

 الشخصیة (التي یتم التعامل معها اآلن بموجب اتفاقیات الرسوم الشرطیة ، ونوع رسوم الرسوم الطارئة)

 ، والحاالت المرتبطة بإدارة نشاط تجاري. كما یتم في بعض األحیان تغطیة القضایا األسریة

 أغسطس - یولیو

2018 

 أصبحت أجزاء كبیرة من إنجلترا وویلز اآلن "صحارى مساعدة قانونیة" ألن الممارسین لم یعودوا

 قادرین على تحمل تكالیف تقدیم الخدمات

 

 

 

 تدخل األمم المتحدة قرارات ومعاهدات و األحداث ذات الصلة
●،2016 مایو 26 القانونیة، المعونة مقدمي من شبكة خالل من ذلك في بما ، القانونیة المساعدة                  تعزیز

(Resolution 25/2 
شخص كل وأن القانون أمام للمساواة األساسیة المبادئ تكرس التي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن إلى القرار هذا                   یشیر

أنشئت التي ، ومحایدة مستقلة محكمة قبل من العامة العدالة شخص كل إلعطاء الحكم، تثبت أدلة توجد حتى                    بريء

 بموجب القانون. یضمن هذا القرار للدفاع عن أي شخص متهم بجریمة جنائیة ، والضمانات الدنیا األخرى و

 استحقاق یحاكم دون تأخیر ال موجب له حین اثبات االدلة.
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الجنائیة،● العدالة نظم في القانونیة المساعدة إلى الوصول بشأن التوجیهیة ومبادئها المتحدة األمم               مبادئ

 دیسمبر 2012
هذا یحتوي .2012 دیسمبر 20 في العامة الجمعیة في تم 67/187 قرار Resolution 25/2 السابق القرار                  یشمل

والتي الجنائیة العدالة نظم في القانونیة المساعدة إلى الوصول بشأن توجیهیة مبادئ و المتحدة األمم مبادئ على                   القرار

على یقوم الذي الفعال الجنائیة العدالة ونظام وإنساني إنصاف في أساسي عنصر فهي القانونیة المساعدة أن على                   تنص

 سیادة القانون بحیث أ،ه أساس للتمتع بحقوق أخرى.

●A/RES/70/1 ،2015 تحویل عالمنا: خطة التنمیة المستدامة لعام 2030 ، 25 سبتمبر  
و ، للجمیع العدالة إلى وصول ، مجتمعات في السالم تعزیز إلى دعوة و المستدامة التنمیة أهداف إطار القرار هذا                      یشتمل

كجزء ا المؤسسات خاضعة فعالیات وبناء ، الدولي التعاون خالل من ذلك في بما ، الصلة ذات الوطنیة المؤسسات                     تعزیز

  من متوازن في نهج متكامل لتحقیق التنمیة المستدامة من ناحیة  االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة

 

 محاوالت سابقة لحل المشكلة
من العدید إیجاد حاولت ذلك، إلى باالضافة المجتمع، أفراد لكافة اإلنسان حقوق بتأمین المتحدة االمم                 تحاول

  الحلول المشكلة المساعدة المالیة للفئات المستضعفة.

القانونیة المساعدة برامج أن على المتحدة األمم في األعضاء الدول وافقت ، الدبلوماسیة والجهود العمل من سنوات                   بفضل

 لیست اختیاریة فقط ؛ یجب أن یكونوا جزًءا أساسًیا من نظام العدالة في أي بلد.

 

حول رائدًا قرارًا على فیینا في عقد اجتماع في الجنائیة العدالة ونشر الجریمة لمنع المتحدة األمم لجنة                   اعتمدت

تهدف واإلرشادات" "المبادئ من مجموعة القرار هذا یتبنى الجنائیة". العدالة أنظمة في القانونیة المساعدة إلى                 "الوصول

- القانونیة المساعدة توفیر خالل من للجمیع والمساعدة والمشورة القانونیة المعلومات إلى الوصول إتاحة ضمان                 إلى

وإنساني جنائیة عدالة نظام ینتشر و الرئیسیة البناء لبنات من لواحد والراسخون والمهمشین للفقراء الحقوق تحقیق                  وبالتالي

 و تكون فعالة.

 

إلى الشامل الوصول ضمان من أخرى خطوة الدول یقرب فهذا القانونیة، المساعدة بشأن دولي حل أول هو                   هذا

 حقوق اإلنسان - وهي حقوق تظل خادعة إذا كانت متاحة فقط لمن لدیهم الموارد المالیة.

 

 الحلول المقترحة
حق مالیا قادرة الغیر أو المهمشة األفراد من فرد كل بإعطاء الدول لكافة المتحدة األمم فرض على                   حث

الحالة الفرد، الراتب االعتبار بعین أخذ دون بالمجان، المالیة المساعدة اعطائهم فیتم مقدر مبلغ دون القانونیة                  المساعدة

الفرد من صغیر مبلغ االعتبار بعین تأخذ ألفرادها، المالیة المساعدة تتیح التي الدول،من بعض یوجد غیرها: و                   الصحیة

یتاح ان قادر: غیر فرد فهو حقه، من صغیر جزء انتهاك و الفرد لدى أزمة الى یؤدي هذا و مالیا قادر الغیر أو                         المهشم

المساواة من بنحو القضائیة واإلجراءات واإلداریة القانونیة التدابیر مواجهة ضمان من تمكنهم قانونیة مساعدة                للجمیع

ان في والسجن الحبس أو بالتوقیف حریته سلب القوانین تقرر لمن الفرصة إتاحة ضرورة وبالخصوص الحقوق                  وضمان

الجهات تتولى توكیله من یتمكن لم وإذا المحاٍم، بحضور إال مساءلته أو استجوابه یجري وال عنه للدفاع بمحاٍم فورًا                     یتصل

 المختصة ذلك نیابة عنه.
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المهشمة للفئات القانونیة بمساعدة قاموا الذین العام والمدعین المحامین رواتب تأمین المتحدة االمم من                طلب

بین احتجاجات إلى هذا یؤدي ال لكي راتبه له تأمین و حق فرد كل إعطاء یفضل رواتب. وإعطائهم حقهم لهم                      لتأمین

  أفراد المجتمع (المحامین و األعضاء في المجلس القضائي و الجنائي) ظنهم بأن حقهم قد سلب.
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