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وحده، المعھد األوروبي لإلدارة العامة مسؤول عن . األوروبيبمساعدة االتحاد  ھذا المطبوع إنجاز تمَ "لقد 
مضمون ھذا المطبوع الذي ال یمكن تفسیره بأي حال من األحوال بأنھ یعكس وجھة نظر االتحاد األوروبي".
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 7          وشكر تمهيد

 9    المنهجية
 10  مقدمة

 12 القانونية للمساعدة والمؤسسي القانوني اإلطار

 13 الحكومية غير المنظمات مع والتنسيق المحامين ونقابات العدل وزارات بين التعاون

 13 الفعلية التقاضي إمكانية أو العدالة إلى الوصول

 14 العدالة إلى المهَمشة االجتماعية المجموعات أعضاء وصول

 14 الجماعي القضاء: العامة المصلحة باسم العدالة إلى الوصول
I.15                  القانونية والمساعدة العدالة إلى الوصول 

A .15 التقنيني اإلطار 

 15 دستورية قيمة ذات مبدأ
 15  كتوبةالم غير الدساتير فيه بما الدستور، شكل آان مهما دستورية قيمة ذات مبدأ العدالة إلى الوصول اعتبار ينبغي
 16 التنظيمي اإلطاري القانون
 جوانب آل يشمل إطاري قانون أي والقضائية، القانونية المساعدة ينظم واحد قانوني إطار اعتماد دائما األفضل من

 أحكامه تكون بحيث بها، اآلخرين والمعنيين للمحاآم وبالنسبة منها، للمستفيدين بالنسبة والقضائية القانونية المساعدة
 16 .الوطنية السياقات مختلف في للتطبيق قابلة
 16 أولوي بشكل الدولية المعايير تطبيق
 الدولية االتفاقيات عليه تنص ما على أولوي بشكل باالستناد والقضائية، القانونية بالمساعدة المعنيون المحامون يوصى
 االتفاقيات مع مستمر نحو على الداخلية التشريعات بتنسيق المشَرع ويوصى .الوطنية المحاآم أمام التطبيق الواجبة
 باالعتبار األخذ عامة، وبصورة تدريجي، بشكل بها المرفقة التحفظات إزالة أجل من والعمل الدولة، عليها صَدقت التي

 16 .اتفاقيات على بالتصديق بالضرورة األمر يتعَلق أن دون الدولية، المعايير
 16 .الدولية لالتفاقيات تطبيقها مدى لرصد القضائية األحكام لمجموعة منتظم تحليل إجراء المستحسن من
 17 السكان فئات بين التمييز عدم

 فئات بين تمييز أي بدون المعني، البلد أراضي على مقيم شخص لكل والقضائية القانونية المساعدة تتاح أن يجب
 الحالة أو بالوضع صلة ذات أخرى اعتبارات أي أو الجنسية اللغة، العرق، الدين، الجنس، إلى استنادا السكان،

 17 .القانون أحكام عليه تنَص حسبما شرعية، غير وإقامة شرعية إقامة بين تمييز دون ولألجانب، الشخصية،
 18 الخاص للقانون الخاضعون االعتباريون األشخاص

 18 الربح يستهدفون ال لكونهم االعتباريين لألشخاص والقضائية القانونية مساعدةال توفير ينبغي
 20 األجانب المواطنون

 المساعدة هذه ربط دون الدولية، االلتزامات احترام أساس على نحو أوسع على لتمييزا عدم مبدأ بتطبيق االلتزام ينبغي
/ الشرعيين المقيمين، غير / المقيمين (المساعدة هذه طلب سبب القضائية الدعوى وطبيعة لألجنبي الخاص بالوضع
 القضايا الجنسية، عديمي / اطنينالمو اقتصادية، ألسباب المهاجرين / اللجوء طالبي الكبار، / األحداث الشرعيين، غير

 20 ).بالمثل المعاملة بدون أو مع الجنائية، / المدنية
 أجل من وذلك، موضوعي، سبب بدون أي تمييزية، الشرعيين غير األجانب على المفروضة القيود تكون أال ينبغي
 20 .اإلنصاف مبدأ احترام
 وفي الالجئين، أو اللجوء لطالبي الجنائية القضايا في األقل على األدنى، بالحَد والقضائية القانونية المساعدة توفير يجب

 20 .األساسية الحقوق بانتهاك المتصلة المدنية القضايا

B .21 اإلجراءات تنظيم 
 21 القانونية والمشورة والقضائية القانونية المساعدة العدالة، إلى الوصول
 بصفتها القانونية المساعدة من آامال جزءا القضائية اإلجراءات قبل ما مرحلة في القانونية المشورة تشَكل أن يجب
 21 العدالة خدمات من عامة خدمة
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 22 التجزئة عدم مبدأ
 وخدمات المحاماة أتعاب آاف، بشكل المساعدة، هذه تغطي أن ويجب. والقضائية القانونية المساعدة تجزئة يمكن ال

 وتنفيذ القضائية اإلجراءات عن الناتجة التكاليف وجميع القانونية، اإلجراءات في الواجبة والخبرة الفورية الترجمة
 22 .آليا أو جزئيا تأجيلها، يجوز التي التكاليف باستثناء التنفيذ، الواجبة المحكمة قرارات من وغيرها األحكام
 23 المحامين نقابات مساندة
 والقضائية القانونية المساعدة منظومة تعزيز أجل من المستويات، آافة على المحامين نقابات مساندة الدولة على ينبغي
 الخدمة جودة وبالتالي، المنظومة، وآفاءة فعالية لضمان الموارد من األدنى الحَد تأمين طريق عن وذلك، القائمة،
 23 .المتاحة
 24 القضائيون الخبراء
 لكل الموضوعة الخبراء قوائم على أسماؤهم والمدرجة الدولة قبل من المعتمدين أولئك بين من الخبراء تعيين ينبغي
 24 .مهنية فئة لكل موَحدة جداول حسب الدولة من أتعابهم عن بدال يتقاضون والذين حدة، على مهنة
 25 القضائية الرسوم دفع وتأجيل من اإلعفاء

 على الدفع إرجاء أو والجنائي، المدني المجالين في القضائية الرسوم دفع من القضائية المساعدة طالب إعفاء يستحسن
 25 .عليه إيجابية مالية انعكاسات من لذلك يكون قد ولما دعواه، الطلب صاحب ربح احتمال ضوء
 25 القانوني التوجيه
 25 .القضاء أمام قانونيا تمثيال تتطَلب ال التي المنازعات في القانوني التوجيه من األدنى الحَد الدولة توَفر أن يجب
 26 دياالقتصا األهلية معيار
 بل فقط، الطلب مقَدم بفقر والقضائية، القانونية المساعدة على للحصول االقتصادي األهلية معيار يرتبط أن يمكن ال

 لتلبية المطلوب األدنى للحَد النسبةب القضائية التكاليف دفع على االقتصادية القدرة عدم أيضا، باالعتبار يؤخذ أن ينبغي
 26 .الدنيا الحيوية الحاجات
 27 المساعدة بطلب بالنظر المختصة الهيئة
 القانونية المساعدة بطلب بالنظر المختصة الهيئة وتنظيم اختيار بشأن األولى، درجةبال االعتبار بعين األخذ يجب

 مدة تقصير بضرورة الجنائية، أو المدنية القضايا في مهنية، أو إدارية قضائية، طبيعتها، آانت مهما والقضائية،
 27 .األهلية بمعايير للتحقيق سريع إجراء اعتماد طريق عن الطلب، على اإلجابة

 27 الطارئة الحاالت في مؤقتة مساعدة منح
 هذه لىع الحصول حق وبغياب عاجل، طابع ذات والقضائية القانونية للمساعدة طلب أي لمعالجة المستحسن، من

 معقولة، مدة خالل الالزمة الثبوتية الوثائق الطلب صاحب يقَدم أن شريطة مؤقتة مساعدة منح إمكانية توفير المساعدة،
 27 .ذلك بخالف المساعدة سحب طائلة تحت

 28 المساعدة لطلب المؤقتة االنعكاسات
 طريق عن إما القانونية، المساعدة على للحصول طلب تقديم بسبب القضائية اإلجراءات تعليق طلب يؤَثر أن يجب ال

 28 .العادي اإلجراءات سير على تأجيلها، أو الجلسات إلغاء
 28 المساعدة طلب قبول عدم

 طبيعة آانت مهما قصيرة، آجال خالل للمراجعة وقابال مبَررا القانونية، المساعدة طلب رفض يكون أن دائما ينبغي
 28 .قضائية أو إدارية الرفض، قرار
 29 المحامين نقابات لدى المساعدة آلية

 برعاية وعملها هاونظام واليتها تحديد هي تتوَلى المحامين بنقابات خاصة القانونية المساعدة لتوفير آلية بإنشاء يوصى
 الفئات سَيما ال للمتقاضين، بالنسبة أهمية تكتسي التي المجاالت في ومتخصصين آفؤين محامين إلى وتستند نقابة، آل

 29 .بينهم من الضعيفة
 30 مرآزي وغير مرآزي مالي نموذج

 العدالة تكاليف لتغطية الميزانية في باب بتخصيص والقضائية، القانونية للمساعدة واحد مالي نموذج بغياب يوصى،
 30 .المحامين نقابة تمويلها في وتساهم تقَدمها التي القانونية المساعدة تستلزمها التي

 30 .البلدية المجالس نفسه الشيء تفعل أن أيضا ويوصى
 30 للمحاآم المتكاملة اإلدارة: المحكمة وإدارة رئاسة مهام بين التمييز
 التي المتكاملة اإلدارة مبدأ استبعاد دون للمحكمة، اإلداري المدير ومهام المحكمة رئيس مهام بين الخلط تجَنب يجب

 30.الحديثة اإلدارة تقنيات في مؤهالت على حاصال قاضيا يكون أن يستحسن الذي اإلداري والمدير القاضي معا يمارسها
 31 بالعدالة األخرى المعنية والجهات المتقاضين مع والحوار المحاآم إدارة
 قطاع في والفاعلين المتقاضين مع تواصلم نحو على الحوار هو المحاآم، خدمات بتحسين تسمح قد التي الشروط أحد

 األخذ وبالمقابل، مستمرة، بصورة المحاآم وموارد العمل وحجم بالكفاءة المتعلقة المعلومات نشر طريق عن العدالة،
 31 .المتقاضين رأي االعتبار بعين
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II.33 والتأخير اآلجال القضائية، اإلجراءات مدة دالة،الع إلى الوصول 

A .33 واآلجال المَدة 

 33 اإلجراءات آجال تحديد
 جميع توافق تتطَلب تنظيمية أدوات هي اإلجراءات، ومراحل اإلجراءات فئات مختلف حسب تحديدها يتم التي اآلجال
 هذه المحاآم تحترم أن ويجب. المنشودة النتائج احراز أجل من القضائية المؤسسة في والعاملين المعنية الجهات
 33 .تفعيلها هاعلي ينبغي التي األدوات
 سير وتصويب لتحليل مخصصة آلية ضمن مؤسسي إطار في اإلجراءات مراحل عن البيانات جمع عملية ادراج يجب

 33 .الجتهلمع المناسبة التدابير واتخاذ بسرعة التأخير رصد يسَهل الذي األمر بانتظام، اإلجراءات
 النحو على توزيعها وبالتالي، الوسطى ومدتها تعقيدها درجة حسب القضايا جمع لآلجال، السديدة اإلدارة تتطَلب
 33 .المناسب
 اآلجال باحترام البسيطة، القضايا فئات لبعض الصفحات من محدود عدد على تنطوي موَحدة استمارات اعتماد يسمح

 33 .األحكام أو القضائية القرارات عليه ستبنى الذي والمنطق األساسية النقاط على والترآيز
 34 نسيقالت آليات
 االرتقاء إلى ترمي تنسيق آليات في وظائفهم، بمختلف العام، العدالة قطاع في الفاعلين جميع ينخرط أن ينبغي

 الجهات مختلف انخراط ةآيفي القانون يحَدد أن الغرض، لهذا المستحسن ومن. المتقاضين لجميع العدالة إلى بالوصول
 34 .اآلليات هذه في المعنية

 35 اإلجراءات مدة
 الجنائية، القضايا في الخصوص وجه على قانون،ال عليها ينص التي النموذجية اإلجراءات مدة باحترام االلتزام يجب
 القاضي من بإيعاز الخصوم بين باالتفاق سلفا الموضوع الزمني الجدول اعتماد خالل من المحاآم عليها تشرف والتي
 ال التي اآلجال تلك مكان القضايا، نوع حسب التحفيزية، اآلجال تحَل أن يجب السياق، هذا وفي. المثال سبيل على
 35 .انتهاآها على القانون يعاقب
 36 اآلجال احترام ثقافة
 العدالة، بجودة لالرتقاء وسيلة بصفتها اآلجال احترام ثقافة تعزيز في العدالة قطاع في الفاعلين جميع يساهم أن يجب
 36 .والمحامين القضاة تأهيل ومعاهد الجامعات مستوى على وذلك

 36 .الثقافة هذه لترويج تكميلية وسائل أيضا هي األخالقية والمدَونات
 37 اإلجرائية اآلجال احترام عدم عقوبة
 عقوبات وفرض تجَنبها، بغية اإلجراءات، في التأخير أسباب تحديد إلى ترمي وإدارية تقنية آليات باعتماد يوصى
 37 .َينةالمب المخالفات تستهدف خفيفة

III.39 النزاعاتَ  لحل البديلة والوسائل اإلجراءات تبسيط 

A. 39 والتقنيات الوسائل 

 39 القضائية الدوائر خارج الصالحيات نقل
 إخراجها يمكن التي والخدمات للوظائف منتظم لفحص صلة، ذات استراتيجية ضمن من إجراء، وضع المستحسن من
 39 .ةالقضائي الدوائر من تدريجي نحو على

 40 والقضاة المحاآم تخَصص
 المناسب بالشكل القضاة حرآية تنظيم شريطة مستحَبة أمور هي مختصين، قضاة وتدريب متخصصة محاآم إنشاء إن

 40 .معناه من االختصاص افراغ لتجنب
 41 المشترآة الخدمات توحيد

 طريق عن اإلجراءات إدارة توحيد ،العدالة عمل تحسين أجل ومن التكاليف، وخفض اآلجال تقصير أجل من يستحسن
 41 .مشترآة خدمات
 41 األثر دراسات
 أو المحاآم بتنظيم يتعَلق تقنيني نَص أي يلتعد أو العتماد تمهيدا أثر دراسة إجراء على الجيدة الممارسة تنطوي

 41 .اإلجراءات
 42 العمل عبء خفض
 العمل عبء تخفيف وظيفتها تكون االسناد، غرضل جغرافي اختصاص دون وطنية قضائية واليات إنشاء المفيد من
 42 .لذلك الحاجة ظهرت أينما القضائية، الواليات بعض في بنيويا أصبح الذي
 العمل، من عاليا عبئا تشهد التي المحاآم بجانب مؤقتة بصورة قضائيين مساعدين أو اسناد قضاة تعيين المستحسن ومن

 42 .المناسب النحو على الملفات وتوزيع القضاة، عدد وزيادة
 باإلعالن القضاة إلزام ويجب. القضائية غير القضاة أنشطة حصر من المحاآم عمل عبء تخفيف أيضا ينتج أن يجب
 42 .خاص سجَل في نشطةاأل هذه عن
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 44 العمل عبء ترشيد
 التي القضايا وفئة المحكمة، لفئة وفقا الرشيد للعمل نموذج تحديد طريق عن المحاآم عمل عبء ترشيد تعميم يجب

 44 .اإلجرائية والمرحلة المحاآم، تتناولها
 45 العدالة قطاع في للفاعلين اإلجراءات تبسيط أدوات
 القضاة الخصوص وجه على العدالة، في للفاعلين المحَددة اإلجراءات حول ستماراتوا دالئل وضع اعتماد يجب

 45 .منهجي بشكل المحاآم، في والموَظفين
 46 النزاعات لحَل البديلة الوسائل
 46.قضائيين معاونين بصفة الوسطاء من مهني سلك وإنشاء األحكام، وتنفيذ الوساطة يحكم إطار بوضع باالهتمام يوصى
 46 .الوساطة عبر زاعالن حَل بإمكانية لإلفادة اإلجراءات مباشرة قبل إلزامية جلسة فرض يستحسن
 46 .الفردية الدعاوى مستوى على األقل على اإلدارية، المادة في الوساطة اقتراح يجب

 47 الوساطة تطبيق طاقن
 وإبراز النزاعات، لحَل البديلة الوسائل استعمال تشجيع إلى ترمي تدابير المعنية الوطنية السلطات تتخذ أن ينبغي

 47 .يتحَملونها التي والتكاليف الوقت لتوفير بالنسبة أو الخصوم، حقوق لحماية بالنسبة سواًء حسناتها
 في خاصة أحكام اعتماد ذلك، تعّذر إذا أو المجاالت، آافة في الوساطة جوانب آل ينظم قانون اعتماد المستحسن من

 47 .الدولية للمعايير وفقا والجنائية المدنية المواد تغطي اإلجراءات قوانين
 47 .القانون فروع من فرع آل خصائص الوساطة، ينظم ُمستعرض قانون االعتبار بعين يأخذ أن وينبغي
 49 الوساطة ممارسة
 المتقدمين وإلزام التحديد، وجه على الحقوقية المهن الحَرة، المهن غرار على الوسيط مهنة المشَرع ينَظم أن ينبغي

 49 .رسمي منهج طريق عن الالزمة الكفاءة باآتساب المهنة، لممارسة
 وللمعاونين الحقوقية للمهن والمستمر األساسي التأهيل مناهج إلى الوساطة إدخال على الجيدة الممارسة تنطوي

 49 .القضائيين
 49 .األساس هذا على الوظيفية، واجباتهم أداء في الوسطاء تقصير معاقبة يمكن وهكذا،

 49 .الوساطة في المطلوبة المرونة من يحَد الذي التشَدد في اإلفراط إلى الوسيط مهنة تنظيم يقود أن يجب ال
 50 قضائي غير محَدد آإجراء طةالوسا إلى اللجوء
 تنفيذ عند أو القضائية، اإلجراءات خالل أو قبل التقاضي، مراحل من مرحلة أي في ممكنة الوساطة تكون أن يجب
 50 .القانون بها سمح وإذا عليها الخصوم موافقة شريطة المحكمة، قرار
 51 الوساطة تحكم التي المبادئ
 أن يجب الذي اإلجراء يوضح ومتسقا آامال الوساطة، تطبيق نطاق يحكم الذي القانوني اإلطار يكون أن الضروري من

 51 .الوسيط ودور الوساطة تسلكه
IV .52 المهَمشة االجتماعية والمجموعات القانونية المساعدة العدالة، إلى الوصول 

A.52 ةعام اعتبارات 

 52 الضعيفة المجموعات
 التي الدولية لالتفاقيات وفقا الضعيفة، بالمجموعات الخاصة المسائل في للتخَصص قانونيين مهنيين بتدريب يوصى
 52 .الداخلي القانوني النظام في والنافذة الفئات، هذه حقوق على تنَص
 العدالة إلى الوصول أشكال االعتبار بعين تأخذ الضعيفة المجموعات بمختلف خاصة قوانين اعتماد المستحسن من

 52 .المجموعات هذه من مجموعة بكل ةالخاص القانونية والمساعدة
 لتسهيل االلكترونية، االتصال لوسائل والترويج الحقوق، بشأن لإلعالم وطنية شبكات إنشاء المفيد من يكون قد

 52 .المجموعات هذه لها تتعَرض التي امةاله التمييز مخاطر بسبب الضعيفة، للفئات العدالة إلى الوصول
 نقابة مع بالتعاون القانونية، والمساعدة العدالة إلى الوصول حول العدل وزارة داخل للتنسيق آلية بإنشاء يوصى

 52 .الضعيفة الفئات داخل األشخاص من ممكن دعد ألآبر فَعالة مساعدة تقديم تسهيل أجل من المحامين
 للفئات العدالة إلى الوصول بتوفير تعنى التي الحكومية غير والمنظمات العامة اإلدارات بين الشراآة بتعزيز يوصى

 52 .المعنية الوزارات داخل المختصة اإلدارات يجمع وربالتشا خاص مؤسسي إطار في ذلك وإدراج الضعيفة،

B .54 الضحايا 

 54 الضحايا دعم
 قد الذين أولئك سيما وال والمعنوية الجسدية الضحايا سالمة حماية أجل من متكاملة بصورة الجهود بذل من بّد ال

 54 .الجريمة عن الناجمة اآلثار تفاقم في يسهم عامًال العدالة الى الوصول يكون لكيال المحكمة، في يشهدون
 المنظمة، الجريمة حال في آما المتكررة، الجرائم لخطر المعّرضين الضحايا لحماية محددة آليات وضع من بّد ال

 في السرعة اآلليات، هذه ومن. االسري المحيط في سيما ال الجنسي، االعتداء أو العنف بأعمال المهددين والضحايا
 54 .اإلجراءات في دعموال العدالة الى الوصول
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 55 الضحايا حماية الى الهادفة التكنولوجية الوسائل
 أبرز ومن. العلنية القضائية اإلجراءات في آتهامشار حال في لحمايتها صارمة تدابير اتخاذ الضحايا ضعف يستوجب

 نظام الى اللجوء من بد ال وعليه،. االستماع جلسات وخالل المحاآمة قاعة عن جسديا الضحية إبعاد التدابير، هذه
 يًضاأ التدابير هذه تشمل أن المحتمل ومن. المغلقة التلفزيونية الدائرة نظام الى أو الفيديو، بواسطة بعد عن االجتماع
 55 .التقنيات هذه الى اللجوء من للتمّكن االجراء المرعية القوانين تعديل

 56 المعلومات على الحصول في الضحايا حق
 أن على القضائية، واإلجراءات التقاضي قبل ما إجراءات جوانب جميع يغطي معلومات نظام إنشاء المجدي من

 اإلجراءات سير آيفية على الضحية اطالع في المؤهلين والمساعدين المهنيين مشارآة على النظام هذا ينطوي
 56 .استضعافها إلى أدت التي للظروف وفًقا القضائية

 مع بالتزامن لهم، المتوفر والمادي النفسي الدعم على الحصول آيفية على بالفعل االطالع من يتمكنوا أن للضحايا بد ال
 56 .محتمل تعويض على الحصول شروط عن فضال القضائية، اإلجراءات

 الجاني عن باإلفراج قضى إذا وتحديًدا القضائين الحكم بفعل لها تتعرض قد التي بالمخاطر الضحية إعالم من بد ال
 56 .المزعوم

 56 العدالة الصلحية
 تدابير القضاة اتخاذ أمام عائًقا للضحايا، التعويض مجال في التشريعات تعانيها التي النقص حالة تشكل نأ يجوز ال

 خاص اهتمام إيالء مراعاة مع االجراء، المرعية الدولية االتفاقيات وبنود القانون روح من مستمدة بالضحايا خاصة
 57 .الضحايا فئات لبعض

C .58 النساء 

 58 العنف ضحايا النساء لحماية تشريعات
 الرجال بين المساواة مسألة تؤخذ لكي آاملة بصورة والتنظيمي ريعيوالتش القانوني اإلطار في النظر يعاد أن بّد ال

 58 .النساء ضعف مسالة سيما ال االعتبار، بعين والنساء
 النظر بغض تلقائية، القضائية، والمساعدة القانونية المشورة على للحصول العنف ضحايا النساء أهلية تكون أن ينبغي
 58 .القضايا من النوع لهذا مؤهًال الضحية لمساعدة تعيينه يتم الذي المحامي يكون أن بد وال.  العائلي وضعهن عن

 60 العامة السياسات
 اعتماد من بّد ال وبالتالي،. متكامًال نهًجا بالنساء، يتعلق فيما سيما ال القضائية، والمساعدة العدالة الى الوصول يتطّلب
 60 .النهج هذا تعزز عامة سياسات
 المؤسسات هذه في الموظفين تدريب وفي ،العامة المؤسسات ضمن تّغيرات في العامة السياسات هذه تتمثل أن ينبغي
 60 .للتغيير المؤسسية المقاومة آسر بغية

 التشتت يكون لكيال فعالة مشارآًة دنيالم المجتمع منظمات مشارآة المجال، هذا في العامة السياسات تطوير يتطّلب
 60 .الواقع أرض على السياسات هذه مصير والتناقضات

 الضوء تسلط ميدانية دراسة إلجراء واألطباء المحامين ذلك في بما المعنية، المهنية المنظمات مختلف تعاون من بد ال
 60 .النساء ضد العنف مشكلة خطورة على
 القانونية المشورة على الحصول سيما وال القضاء، الى اللجوء على تحفز آليات تتضمن شاملة قوانين وضع ينبغي
 60 .المستويات آافة على العنف ياضحا النساء الحتياجات تلبية القضائية والمساعدة التلقائية
 أمام القضايا لرفع قضائية شبه بوظائف وجدت، حيثما االنسان، بحقوق تعنى التي الوطنية المؤسسات تكليف ينبغي
 60 .المؤسسات هذه من المساعدة طلبني اللواتي العنف ضحايا النساء عن نيابة مباشرًة العام المدعي

 القانونية والمساعدة العدالة الى الوصول تيسير في البلدية السلطات سيما وال المحلية السلطات تشارك أن المجدي من
 60 .هوالتوجي لالستقبال مكاتب إنشاء خالل من وذلك للنساء،
 فوًرا العامة السلطات بإبالغ العام، القطاع موظفو وآذلك الطبيون والمساعدون الطبية المهن أصحاب ُيلزم أن ينبغي
 المتاحة والدعم الحماية ئلوسا على المعنيات النساء وباطالع عملهم، خالل بها علموا النساء ضد عنف أعمال أي عن
 60 .العقوبة طائلة تحت لهّن،

D .61 اإلعاقة ذوو األشخاص 

 61 التشريعات
 على بالتصديق تقوم أن اإلعاقة، ذوي األشخاص لحقوق المتحدة األمم اتفاقية على بعد تصدق لم التي الدول على ينبغي
 هذه بنود مع الوطنية التشريعات وبمواءمة االتفاقية، هذه في عليها المنصوص المؤسسات وباستحداث االتفاقية، هذه

 61 .القانونية المساعدة على والحصول العدالة الى الوصول في تتعلق التي تلك سيما وال االتفاقية،
 القضاء تأوي التي المباني الى اإلعاقة ذوي األشخاص وصول لضمان الالزمة الظروف تهيئة الدول على نبغيي

 61 .منها االستفادة من ليتمكنوا زمةالال الموارد وضمان
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 طريق عن القانوني بالتمثيل مختصة، مؤسسات برعاية الموضوعين العقلية اإلعاقة ذوي األشخاص يتمتع أن بد ال
 61 .حقوقهم ضمان أجل من الوصاية

 منظمات وآذلك المتخصصة الوطنية للهيئات السماح أجل من التدابير من وغيرها تشريعية تدابير اتخاذ المستحسن من
 61 .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق ضمان بهدف جماعية دعاوى رفع المجال، هذا في الناشطة المدني المجتمع

E .62 األحداث 
 62 .الحدث نمو تطور تناسب مبسطة إجراءات تطبق أن األحداث قضاء نظام هيئات على
 وضمان وهدفها القضائية االجراءات مضمون وإفهامه القاصر الى االصغاء على الحرص يجب المنطلق، هذا من

 63 .وخصوصيته صورته احترام

F .64 الالجئون 
 عن النظر بغض وذلك اللجوء طالبو أو الالجئون بها يتقدم التي القضائية الطلبات الى خاص اهتمام إيالء من بد ال

 64 .الصلة ذات الدولية االتفاقيات على المصادقة
 هيئات إنشاء الى تهدف ومالية تقنية مساعدات في الالجئين دعم مجال في الدولي التعاون يتمثل أن المستحسن من

 64 .العدالة الى اللجوء وطالبي الالجئين وصول تضمن خاصة
 66   األساسية المرجعية الوثائق

 66 المتحدة األمم

 66 الهاي مؤتمر

 66 األوروبي االتحاد

 68 أوروبا مجلس
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 تمهيد وشكر

 
 

، الممارسات الجيدة موجزا للنقاشات التي سمحت بتحديدسوف يجد القارئ في الصفحات التالية وصفا ألفضل الممارسات و
 .لمؤلفل تعليق موجزباإلضافة إلى 

 
 انبثق عن آماتوافق اآلراء التي يصفها هذا الدليل تعكس الجيدة عمل، هو أن الممارسات تجدر اإلشارة إلى أن أبرز سمات هذا ال

 . آل موضوع من مواضيع البحثالتي تناولتالنقاشات التي دارت بين المشارآين في االجتماعات التحضيرية 
 

اعات، ممارسات واقعية، إذ أنها تتطابق  ما تعتبره وفود البلدان المستفيدة التي شارآت في االجتمالجيدةتعكس هذه الممارسات 
 مع الجيدةوتتطابق أيضا هذه الممارسات . مع السياق العام في البلدان المعنية ومع السياق القانوني والمؤسسي على حَد سواء

ن القريب والمتوسط، نها قابلة للتطبيق واقعيا من الزاوية التقنية على المدييلكو ،توَقع خالل السنوات المقبلةالتطَور المنظور الم
 .حتى وإن لم تكن ملزمة

 
آانت أصال .  والتي تم اعتمادها في إطار هذا السياق،السياق اإلقليميب المتعَلقة النقاشات انبثقت من التي الجيدةإنها الممارسات 

تمادها يعَزز هذا المسار ، بيد أن اعالجيدةبعض البلدان المستفيدة تطبق جزئيا أو آليا ما توصي به أو تعكسه هذه الممارسات 
 .ويبرز مزاياها

 
وتقَدم أيضا الممارسات الفضلى التي تم اعتمادها، والمعلومات التي يتضمنها موجز النقاشات، فكرة عن الوضع والسمات 

 .الرئيسية للمواضيع التي تمت معالجتها
 

، عصارة من  عملها منجيدةلمختصة بالممارسات الولم تقَدم النقاشات التي تم إيجازها بعد انتهاء آل مجموعة من المجموعات ا
 تناوله، وعن تَمعن نقاط الضعف والقوة في آل موضوع  المعلومات المفيدة والمفيدة جدا فحسب، بل آشفت النقاب أيضا

 تسمح ، أو تلك التييءطتحقيق التقَدم فيها معَقد أو بوآشفت في بعض الحاالت عن الميادين التي يكون . الوضع في المنطقة
 . بتحقيق تقدم أسرع وأسهل

 
مواطن و الثغراتتبَين و الملموسة النجاحات بعض إدراك القانونية، الناحية من ، هذه النقاشاتأيضا تسمح ذلك، على وعالوة
 . المشروع من ةالمستفيدالدول و األوروبي االتحاد دول بين هتبادل المرغوب من معيارا اعتباره يمكن ما، مقارنة بالضعف

 
  آل قبل انعقادمبكر وقت فيإلى المشارآين  المرجعية الوثائقوتم ارساله مع  استبيان امسبقُوضع  الغرض، هذا لتحقيق

خمس دورات  ملالع مجموعة توعقد. همة في النقاش آي يتسَنى للمشارآين االستعداد بشكل أفضل للمساذلك وجتماع،ا
 .أيام ثالثة امنه آل استغرقت

 
تشارك  لم. بلد آل في الوطني المنسق مسبقا هميعين خبراء ثالثة انتدابو ةدورآل  في لمشارآةل المستفيدة نالبلدا جميع عيتُد

 آل في منفسهأ مه بلد آل من نوالمشارآيكون  أن حاولناو. مختلفة ألسباب وذلك ،االجتماعات جميع فيالمستفيدة  البلدان جميع
 .الوفد تشكيل في االستمرارية  نوع منالمحافظة على، األقل على أو ،اجتماع

 
 تنفيذ عن المسؤول الفريق الدورات أعمال جداول ووضع .لمشروعا برمجة جدولل وفقا مختلفة مواضيع دورة آل في نوقشت

 الخبير نَكتم ،ه الطريقةهذبو .عليها موافقةلل EuropeAid، قبل رفعها لمديرية دليلال هذا مؤلف الخبير مع بالتنسيق المشروع
في اآلراء  التوافق مستوىبناًء على  ،الممارسات أفضل وصياغةالجوهرية  المناقشات سردل استخدمها التي المعلومات عجم من
التي  واألفكار اآلراء إلى استنادا ،زالمنج العملوجزا عن م  دورةآل نهاية في الخبير أعدمن ثَم، و. حالة آل يف حصل يذال

 تقرير مشروعبعد ذلك  مَدُقو. المواضيع التي ُبحثتب المتعلقة الجيدة الممارساتا التي صاغ على أساسهو نوالمشارآطرحها 
 ملالععليه من قبل مجموعة  يقدصالتو هتعديل يتم لكي األمر، لزم إذاو ، من مضمونهالتحققلعلم ول المستفيدة البلدان إلى الدورة
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 النهائية الصيغة إلى لوصولاو دورة آل في التقدم من مزيدتحقيق الفي  التراآمي النهج هذا ساعد وقد. ةيلتاال الدورةخالل 
 .الخامسة الدورة نهاية في للدليل

 
وا في شارآالذين  الخبراءمساعدة وب الوطني المنسق خالل من ن،مَكلكي تت المعنية البلدان إلىهذه الصيغة  إرسال تَممن ثَم و

المطلوبة والتي  تغييراتال أو ضافاتاإل درجتُأومن ثَم، . التوَصل إليهام ت التي النتائج على والموافقة التحقق ، منجلسات العمل
 .للدليل النهائية الصيغة إلى ، الزمنية المحددة سلفاالفترة خالل وردت

 
 وضع مادته والذي فريق،زه الأنجدليل الذي ال هذا مؤلف ستشارياال ذي قام بهلا لمفَصال لعملا جانت الوثيقة هذهوبالتالي، تكون 

 من لما آان ،هملتزاموا جهودهم دونفب. الدليل الرامية إلى صياغة هذا المختلفة نشطةاأل في واساهم الذين المشارآين ميعج
 .الدليل هذاوضع الممكن 

 
 عملالو المهنية تهوآفاء هموقفو هتعاونو لخبرته ،استشاري حقوقي اف،آص. ج جورج للسيد امتناننا عن باعراإل أيضا نودو
 ،الثالث ةلاالعديوروميد  مشروعل التقني الفريق بمساعدة شاقلنمواضيع ا اجتماع آل قبل عَدفقد أ.  الذي اضطلع بهمَيقال نيتقال
ساهموا في  نيذال  المتوسطجنوبفي آلية سياسة الجوار األوروبية في  الشريكة الدول وممثلي لخبراءل ساسياألو مقَيال تعاونالو

 .ين في بلدانهمالوطني يننسقمال مع بالتنسيق دليلال وضع هذا
 

 الذين  المتوسطجنوبفي آلية سياسة الجوار األوروبية في  الشريكة الدول من الخبراء جميعل شكرجزيل ال توجيه نود وأخيرا،
 مالتزامهو مالقَي دعمهم لوال نهإ القول عن وغني. المناقشات مختلف في قَدموا اسهامات هامةو االجتماعات مختلف في ساهموا

 .الدليل هذا تحقيق المستحيل من كانل المتواصلة، همجهودو لعميقا
 

 
 

 

سكسأندريس سلسيدو فيال  
  الثالث ةلاالعديوروميد   مشروعرئيس فريق

 
 خوزيه ماريا فرننديس فياللوبوس

  الثالث ةلاالعديوروميد   مشروعمسؤول التدريب في
                                

 دانيا سامول
  الثالث ةلاالعديوروميد  مشروع منَسقة

 
 
 
 

 
 شكر

 
 مشروع فريقيوَد المؤلف اإلعراب عن شكره العميق للدعم الثابت الذي تلَقاه من أجل إنجاز هذا الدليل، من جميع أعضاء 

ريا فرننديس فياللوبوس، السيدة دانيا سامول خوزيه ما السيد، سكسأندريس سلسيدو فيال، تحديدا السيد الثالث ةلاالعديوروميد 
لقد ساهموا جميعا، آل بمفرده بتقديم اسهاماتهم . والسيدة ديانا غاليستيوه، باألضافة إلى السيدة إيزابيل فندنبال وفريق الترجمة

 .اءةبَنلا
 

افآص. ج جورج
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 المنهجية

 :إلىهدف هذا الدليل ي
 

 .ى العدالة والمساعدة القضائيةتحديد أفضل الممارسات لتحسين الوصول إل .1
 .دراسة حاجات المجموعات االجتماعية الضعيفة بشكل خاص .2
 آأداة من أجل تحسين الوصول إلى العدالة بشكل  أفضل الممارسات الجهات المعنية في النظم القضائية والمحاآمدماتعا .3

 .فعلي
 

كوماتهم، جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، جمهورية ا في إعداد هذا الدليل من قبل حساهمولقد تم اختيار أولئك الذين 
مصر العربية، دولة إسرائيل، المملكة األردنية الهاشمية، المملكة المغربية، الجمهورية اللبنانية، فلسطين والجمهورية التونسية، 

 .وعدون مشارآة ليبيا والجمهورية العربية السورية اللتان تم تعليق مشارآتهما في المشرمن 
 

البلدان المذآورة أعاله،  إلى ممارسات دناستاللى اإإعداد هذا الدليل ة في بعالمنهجية المَت طبقا الختصاصات المشروع، ترتكز
ها قش للنقاط التي ناوفقااألطراف في مشروع يوروميد العدالة الثالث، في مجال الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية، 

 والتي عقدت على التوالي 2013 و2012 العمل الخمسة المخصصة إلعداد هذا الدليل خالل عامي اجتماعاتالمشارآون في 
 :، والتي جمعناها على النحو التاليفي باريس، مرسيليا، صوفيا، الهاي، والجلسة الختامية في صوفيا

 
يتعلق بوضع سياسة لإلدارة اإلجرائية اإلطار النافذ ومشاريع اإلصالح قيد اإلعداد، خاصة فيما (النظر في اإلطار القانوني 

للدعاوى، وإدارة حجم العمل أو حجم القضايا، وخفض عبء العمل األَولي عن طريق توجيه بعض القضايا نحو الوسائل البديلة 
حديد لتسوية النزاعات التي تستخدم التوفيق أو الوساطة، واستخدام نظم المعلومات لمعاملة ملفات القضايا وإدارة المحاآم وت

وممارسة ..) أطر زمنية معقولة، وآليات تلتزم باحترام المواعيد النهائية، وجمع البيانات لغرض قياس أداء المحاآم، الخ
من خالل المساعدة القانونية في البلدان المستفيدة المشارآة في المشروع المدرج في سياسة الجوار في االتحاد األوروبي، وذلك 

 .CEPEJ/  اللجنة األوروبية لفعالية العدالةتهاوضعتي المقارنة مع المعايير ال
 

 بما في ذلك التعاون ،المستفيدين، وسائل التنفيذ( منظمات المجتمع المدني في هذا المجال تضطلع بهاالنظر في المبادرات التي 
 ).العدالةمع السلطات الحكومية والمؤسسات المهنية، واالستدامة، والطريقة المعتمدة لتحسين الوصول إلى 

 
 العدالة آخدمة عامة، ونطاق وطبيعة االحتياجات في مرحلة ما قبل التقاضي ومرحلة المتقاضين، منالنظر في احتياجات 

 بما في ذلك مرحلة تنفيذ األحكام، والعقبات األآثر شيوعا خالل هذه المراحل، خاصة بطء اإلجراءات، والتأخير، ،التقاضي
معلومات ال توَفر واالقتصادي، من بين أمور أخرى، وعدم  االجتماعيعلى المستوىي للمحرومين ر المستشار القانونوعدم توَف
 . اإلجراءات في المحاآمفيما يخَص

 
القضاة والمحامين على وجه الخصوص، ولكن أيضا الخبراء لدى المحاآم (النظر في االحتياجات المهنية للمهن القانونية 

 لكي تتمَكن من أداء عملها بشكل أفضل، وتحسين التعاون بين ،)لمحاآم، وموظفي قلم المحاآمآتاب العدل وموظفي ا/ والموثقين
وزارة العدل والسلطات القضائية من خالل جمعيات القضاة، ونقابات المحامين والهيئات المهنية المعنية (األطراف المعنية 

 ).األخرى
 

أثناء العملية التشارآية المستخدمة إلعداد هذا الدليل حول أفضل قياس المدى الذي جرى من خالله تحديد أفضل الممارسات 
اللجنة الممارسات في بلدان سياسة الجوار األوروبية المشارآة في مشروع يوروميد العدالة الثالث، خاصة بالنظر إلى توصيات 

 ات الصادرة في شكل الممارسات والتحسين الممكن نتيجة الوصول إلى العدالة من خالل التوصياألوروبية لفعالية العدالة
 .الجيدة
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 : المعتمدة ما يليالمنهجية تشمل الصعوبات في تطبيق

 
 على الرغم من مشارآة رئيس الوفد في جميع االجتماعات،وذلك، الترآيبة المتغيرة لبعض الوفود، • 
 المشارآة المتقطعة لبعض البلدان في االجتماعات،• 
ة من غير القضاة في االجتماعات، والغياب التام ألصحاب المصلحة اآلخرين في مجال انخفاض مشارآة المهن القانوني• 

 العدالة في الميادين التي يعنى بها هذا الدليل،
 .نظرا لعدم توَفر الوقت الكافي لتغطية جميع النقاط المثارة، تم اختيار المواضيع ذات األولوية لتناولها في هذا الدليل• 
 هذا الدليل مجرد بطريقة ال يبدو معهاوتلخيص المناقشات، التي ترد في بعض األحيان، تناقضات ال ةإزالصعوبة من ثَم، و
 . فحسبجميع للمعلوماتت

 
 : على النحو التاليعرض ووضع الدليلتم تبسيط لقد 

 
 تحديد موضوع،• 
 صوغ واحدة أو عدة ممارسات جيدة ذات صلة،• 
 شأن أفضل الممارسات المناسبة لتقدم الوضع القانوني في البلدان المعنية،تلخيص المناقشات التي أدت إلى اتفاق ب• 
 .تعليقات آاتب الدليل حول الموضوع الذي تم تناولهوالحقا • 
 

 لكي يتحققوا من أن مساهماتهم ونقل أفكارهم والمعلومات التي قَدموها متطابقة مع ما صدر ، الدليل للمشارآينضمونتم تقديم م
 .عنهم

 
 يمكن استخدامها بشكل آامل من قبل ، عدة جوانب متعلقة بالوصول إلى العدالة، المرفقة بهذا الدليلالوثائق المرجعيةتغطي و

، بسبب االختالف أساسا بين  ماوتختلف في طبيعتها عن تلك المراجع التي ُتستخدم آدليل في قراءة دراسة. مستخدم الدليل
الوصول إلى العدالة هو في الواقع موضوع واسع يشمل مجموعة متعددة من إن .  الجيدةدراسة ودليل الممارساتالطبيعة 
 . محدودة وغير عمليةمادة ي في أسفل الصفحةحواشمن ال مما يجعل ،الجوانب

 
 
 

 مقدمة   
 

لوصول إلى  هي السلسلة التالية من األسئلة حول الجوانب المختلفة ل،المنهجية المستخدمة في إعداد هذا الدليلحدى طرق تقديم إ
. نهوضمم وأ يالهيكلالدليل، وليس ترتيبه موضوع هذه األسئلة جوهر تكشف  . خمسة عناوينتحت ،العدالة والمساعدة القانونية

 الجوانب المختلفة للوصول إلى من زاوية هو تقديم فكرة شاملة عن الموضوع وتنسيق أفضل الممارسات  من ذلك،الهدف
 .العدالة والمساعدة القانونية

 مجموعة القانونيين المهنيين من بلدان الجوار اتفقت عليهاالتي الممارسات  هذا الدليل، هي تلك الجيدة الواردة فيوالممارسات 
ستغرقت آل دورة االتي  خمسال الدوراتخالل وذلك، المنتدبين رسميا من قبل وزارت العدل في بلدانهم،  ،جنوب المتوسطفي 
 .تخراج لَب هذا الدليلاسوسمحت ب ثالثة أيام، منها

 
 :العناوين الخمسة المقترحة في هذه المقدمة هي

 .اإلطار القانوني والمؤسسي للمساعدة القانونية .1
 .التعاون بين وزارات العدل ونقابات المحامين والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية .2
 .امكانية الوصول إلى العدالة، االمكانية الفعلية للتقاضيتعني  .3
 .ةمهَمشالمساعدة القانونية للفئات االجتماعية ال .4
 .دعوى الحق العام: الوصول إلى العدالة من أجل المصلحة العامة .5
 

 الوصول إلى العدالة في إطار درجنينبغي أن ي وضمان التمثيل أمام المحاآم، ، تسهيل الوصول إلى العدالة للمتقاضينبجانب
 . المحاآمالتي تنظر فيها تسوية عادلة للنزاعات إلىي فضوأن ي، امالئميكون قانوني 
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 تحليل ، من إجراءالشريكةالمتوسط جنوب  بلدان في والقضائية القانونية النظم من متنوعة مجموعةوجود الواقع  في يمنع ال
 الدولية، على وجهالوطنية و كوكصال من وعدد القانون مبادئ تحكمهوهو اإلطار الذي . العدالة إلى الوصول طارإل شامل

  قرينةالقانون، أمام المساواة ( والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد التي ينص عليها اإللزاميةاألحكام  ،خصوصال
 منشأة ،حياديةو وطنية مستقلة، قضائية هيئة تجريها وعلنية عادلة محاآمة في الحق التعسفي، االعتقال ضد ضماناتال البراءة،
 المتعَلقة األساسية المبادئ في عليها المنصوص تلكو العهد، على الدليل هذاب ةهدفالمست الدول ، بسبب مصادقة)قانونال بحكم

العدالة  خدمةل كافيةال مواردتوفير الو القضائية،اإلجراءات  في التدخل وحظر القانون، هضمنيالذي  ستقاللالا (القضاة استقاللب
 ،)الطرفين حقوق حترمت عادلةإجراءات و واالنضباط، وظيفوالت ليأهوالت االختيار اعدقوالتي تحكم  مبادئالو، العامة

، محام على لحصولتضمن المساواة فيما يتعلق بامالئمة  وآليات لةفعَا إجراءات ( المحامين دورة بقَلالمتع األساسية والمبادئ
 تشكيل حريةو ،ةمستقر غير عاوضأل لمعَرضةااألخرى الفئات و معوزينلل القانونية المساعدة خدمات نتأميل موارد آافيةو

 هؤالء مهاقَدي التي الخدمات بشأن الحكومات مع تعاونالمنظمات في حرية هذه الو ،إليها تساباالنو المهنية المنظمات
 الكرامة بحماية علقيت فيما ينالعام مَدعينال مسؤوليات تحديد (ينالعام مَدعينال دورب المتعَلقة األساسية والمبادئ ،)المهنيون
  ،) بصرامةالعامة النيابة وظائفعن  القضائية الوظائف وفصل ة،منصف قانونية إجراءات وضمان يةاإلنسان حقوقالو اإلنسانية
 المحتاجين األشخاص لجميع المساعدة توفيروية اإلنسان حقوقاحترام ال (القانون تنفيذ عن للمسؤولين السلوك قواعد ومدونة

 فيالمنصوص عليها  والحقوقية اإلنسان حقوقال احترام التمييز، حظر (السجناء معاملةل يةساساأل والمبادئ ،)اجلةالع لمساعدةل
 .)الضحايا بحقوق يتعلق فيما ممكنة ظروف أفضل ظل في المجتمع في السابقين السجناء إدماج وإعادة الدولية، االتفاقيات

 
 ةفعاليل األوروبيةاللجنة ه ، أنجزتالماضي العقد مدى على خاصة أهمية ذات عملب أوروبا مجلس اضطلع ،أخرى ناحية من

 .العدالة إلى الوصول جوانب مختلف بشأن محددة توصياترفع و ،مبادئ تحديد أجل من ،)CEPEJ (العدالة
 
 العمل آمية ،الدليل هذا ملحق في" الرئيسية المراجعب"المعَرفة  ،منها األوروبيةخاصة و ،واإلقليمية الدولية المراجععكس تو

 .يومال حتى المنجز
 
 ملالع فريقالتي اعتمدها  الجيدة الممارسات اتبَعشوت مصادر على أفضلبشكل  فتعَرالو فهمفي  لقارئا هذه المراجع ساعدتو

  .اآلراء بتوافق ،المذآور أعاله
 

هذه  غرضب المتصلة مسائلال مختلف  فيالتي تضمنت محاضرات ألقاها أخصائيون العمل جلسات في نوالمشارآوأدرك 
 بسبب ةصاخ ،المعنية البلدان المضطردة في االحتياجات ،مناقشاتهم خالل ،الدليل هذاوضع  إلى أدت التي جتماعاتالا

 .عملهم في االعتبارب هاأخذالتي آان ال بَد من و ،ةالمنطق  تشهدهايالت السياسية االضطرابات
 
من  ببساطة تمنعها أو قهاوتع التي والعقبات جهة، من العدالة إلى الوصولد وسائل  لرصلدخمال يكونألن  التحليل هذاهدف ي

 فيما خاصة (القانوني وضعهم عن النظر بغض ،العدالة إلى الوصول في الجميع بين المساواة ضمان وهوالهدف . جهة أخرى
 الدين أو الجنس أساسعلى  ةستضعفالم الفئات يأ (االجتماعي أو ،)اللجوء وطالبي والالجئين الشرعيين غير بالمهاجرين يتعلق
  ...).الخ النزاعات، بسبب أو الدخل، أو
 

 :العدالة إلى الوصول من بين العقبات التي تعوق
 

 ناقصة أو مةداقمت نصوص، )المحاماة أتعابو ية،ئاضالق جراءات والخبرةاإل رسوم (ةعدالال رسوم تكلفة ارتفاع 
 عدم أو المحاآم مكننة عدمو ،اإلحصاءات غياب ،)القضائية واإلجراءات قضائيال التنظيم تحكم التي تلكخاصة (

  من جهة،الموظفينأهيل ت آفاية
 ية،فاآ الذين تتوفر لهم معلومات ألولئك وبالنسبة ،همحقوقشأن بللمتقاضين  معلوماتال توَفر عدم ،من جهة أخرىو 

 .العدالة إلى للوصول المادية الوسائل توَفر عدم
 
 االتحاد منعومة دم ،العدالة قطاع إلصالحجهود ال ةكيالشرالمتوسط جنوب في جوار سياسة الدول  تبذل ،العقبات هذه أمامو

 .التعاون هذا ثمار على مثاال دليلال هذال شَكيو . األوروبي



EUROMED JUSTICE III MANUEL AJJ  -- 12 - - 12 

 
 بين المساواة ضمانل وسيلة يه القانونية المساعدةف. القضائي اإلصالحعملية في صلب  العدالة إلى الوصول مسألةتندرج 

 .العدالة على المتزايد الطلب مواجهة من أجلأيضا و متقاضين،ال
 

 ،عةيسرال ،حياديالو مستقلال العدالةنطوي عليها المعايير التي ت من ،العدالة إلى الوصول من أجل الجيدة الممارساتتنبع 
 ).عالية وجودة منخفضة آلفة (ةفيكاالو ةالفَعال
 
المساعدة القانونية  ؤثرهل تو). يانونالق والتمثيل القانونية المشورة (القانونية المساعدة على يأساس  بشكلييراالمع  هذهبسحتنو

 ؟ةلاالعد على
 

 الممارسات "تطوير خالله من يمكن ابسيط اإطار رسمت نهاقائمة حصرية، بل إ أدناهالوجيزة المطروحة  األسئلة ال تشَكل
 الدليل هذا جوهرتشَكل  التي األجوبةوهي  .ةحوطرمال األسئلة على بةصائالعامة الجوبة األتوفير ، أو بمعنى آخر، "الجيدة
 .القانونية والمساعدة العدالة إلى الوصول ما يخصفي"  مرجعيةوثيقة "بصفته

 
 آلفة ،ةطمبس اتإجراء (العدالة ةدوبج انا،حرمآثر األ للفئات العدالة إلى الوصول تيحت التي القانونية المساعدة وترتبط
آليات  الحاالت، بعض في نوالمتقاضعليها  لفَضي قد يتوال ، ...)الخ، حكام األذينفتو ،جيد بشكلحكام تعليل األ سرعة، معقولة،

 .تقليديةتوفيقية قد تكون 
 

 ماعند ،على وجه الخصوص العدالة، إلى الوصولهدف  مع تتعارض قد  بهاخاصة سلبيات عاتازالن لتسوية البديلة للوسائل
 .المرأة ضد التمييز في متجذرة تطبيق عادات البديلة هذه الوسائل تضَمنت
 
 .المجال هذا في سَد الثغرات على قادرة تكون الخبراء من مجموعةوتنَفذها  القانون حكمهاي التي الوساطة نإ

 
 

 
 
 
 

 والمؤسسي للمساعدة القانونيةالقانوني اإلطار 

 
 المعاييرمع  جزئياإَال  ،المنطقة بلدان بعض في ة منهاداستفاال شروطو ةالمساعد هذه تنظم التي واللوائح القوانينال تتطابق 

 .المجال هذا في الدولية
 

 .ل منهاكل وفقا الجيدة الممارساتواستخالص  بتحديد ،عملال جلسات خالل طرحتالتي  التالية األسئلةسمحت وقد 
 
 وزارة ميزانية في ضمن خَط محَدد وهل يندرج ية،ئاضالق المساعدة أو نيةالقانو لمساعدةل الدولة المبلغ الذي تخصصه هو ام

 ؟ المعتمدة لذلكمعاييرال هي ماو العدل؟
 
 الوساطة؟ سيما ال عات،ازالن لتسوية بديلةال لوسائلل ةمتاح القانونية المساعدةهل أن  القانونية؟ المساعدة نطاقهو  ما
 

 ةمتاح؟ هل أنها  من بلدانهمبالمثل المعاملةاشتراط  دون ،قانوني وضع ذات ،المقيمين بلألجان ةمتاح القانونية المساعدةهل أن 
 ؟المساعدة هذه شروطوما هي  اللجوء؟ وطالبي الشرعيين غير للمهاجرين

 
 بتدري هل هناك القانونية؟ للمساعدة ابه خاصة آلية نقابة المحامين وضعتل ه ؟اإلجراء اهذ في نقابة المحامين دور هو ما

 ؟)وجنائي مدني (هاقانطما هو و المساعدةهذه  لمَوُت آيف للمحامين؟خاص 
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 بالحقوق الخاص الدولي العهدينَص عليها  التي تلك ال سَيما دولية، لمعايير تطبيق  هوالعدالة إلى الوصولهل أن تنفيذ إجراء 

 ؟يهعل دقتاص المعنية قد الدولة فيما لو آانت ،والسياسية المدنية
 

 المحاآم في مباشرةنافذة  االتفاقيات هل أن هذه الدولة؟ عليها دقتاص التي اإلنسان لحقوق الدولية االتفاقيات تطبيق ريآيف يج
 ؟ الغرضلهذاخاص  تدريب ناكههل  القانونية؟ المساعدةب المعنيين نيالمحام ن قبلمها استخدامآيف يتم  الوطنية؟

 
 االمتثال هذاهل يكون  االمتثال، حال في قانوني؟ال تمثيلضرورة توافر ال آد علىؤت التي لنصوصل المحاآم امتثال درجة هي ما

 الدفاع؟ حقوق على حقيقي تأثير دون أن يكون له اإلجراء، لغرض بحت اشكلي
 

 

 بين وزارات العدل ونقابات المحامين والتنسيق مع المنظمات غير الحكوميةالتعاون 

 
 ي؟ دائم؟ ظرفي؟ وما هو مضمونه؟ شكلوهبيعة هذا التعاون؟ هل  هي طما

 .ات، على حسن تدَبر الملفات، الخما هو تأثيره على عمل المحاآم، على سرعة اإلجراء
 
 

  التقاضي الفعليةإمكانيةصول إلى العدالة أو الو

 
 إلطار واالمكانيات بطابع عملي آاف؟ايتمتع هل 

 
يقَدر بعدد ال سَيما وأن هذا العدد  عن مزاولة هذا الحق؟ ،ضيحق التقااألشخاص الذين يتمتعون بغفير من  عدد جمحلماذا ي

 .ولئك الذين ال يتمتعون بهذا الحقأ
 

 ما واإلدارية؟ المدنية قضايالا في القانونية المساعدة الجنائية، قضاياال في المنتدبين لمحامينل القانونية المساعدةهل تتوفر بجانب 
 هي ما الجماعية؟ دعاوىالو الفردية دعاوىال بين التمييز آيف يجري ؟القانونية المساعدةهذه الحصول على  أهلية شروط هي

 القيود؟ هي ماو ؟هذه أو تلكل ة الممنوحةاألولوي
 

 المتاحة المعلومات هي ما ؟ة التحريريةوالترجمة الفوري ةالترجم خدماتهل تتوَفر  ية؟ئاضالق الخبرة لىع صولحال هل يتوَفر
 لتسوية البديلةالوسائل  بشأنو، خاصة بصفة القانونية ةالمساعد بشأن عام، بشكل العدالة إلى الوصول بشأن للمتقاضين

 الخاصة الحتياجاتل ةستجابتتَم اال آيف ؟آماالمح اتقاع في ،للجمهور خصصةم لمعلوماتل  أآشاكهل توجد عات؟ازالن
 عدد أآبر المَتبعة الطالع ستراتيجيةهي اال ما ؟لمعلوماتاالسهام في توفير ا االعالم وسائلهل ُيطلب من  األميين؟ أوللمعوقين 

 العدالة؟ إلى الوصول في هموقحق حول المحرومين منممكن 
 

 التي ينبغي والثقافية واللغوية القانونيةهي المؤهالت  ما القانونية؟ المساعدةب المعنيين المحامين عمل جودة آيف تجري مراقبة
 يعملونالذين  المحامونو.  وافيةوخبراتخاصة  مهارات تتطلبالتي  دةمعَقآبير من القضايا العدد  إذ أن هناك ؟ لديهمتوَفرها

جراء  ةالمطلوب خدمةال نوعيةتتأثر قد و .ينمحدود خبرةو اختصاصذات  وايكون ما غالبا ،العامة لمصلحةاخدمة  عادة في إطار
 .إليهم الموآلة لمتابعة القضايا آلية هناك كونت أن دون ،ذلك
 
 بصفة نوالمحامإذ غالبا ما يتردد  الدور؟ هذا مثل نوالمحام لقَبيت هل ؟همعملهو نطاق  ماو القانونيين؟ المساعدين دور هو ما

 األحيان من آثير في القانونية المساعدةؤدي ت أن تحديدا، مشكلةال هذهوتمنع . عملهم نطاق في التدخل هذافي قبول مثل  عامة،
 .يةئاضق إجراءات  فتحإلى
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  ة إلى العدالةشَمعضاء المجموعات االجتماعية المهوصول أ

 
 االجتماعية، أو العرقية أو والدينية ةنيثاال األقليات اإلعاقة، ذوي الالجئين، ،األطفال، النساء (المهَمشة الفئات تكون عادة غالبية

 لم ةديعد نصوصحَددتها  أخرى فئات وهناك. دولية اتفاقيات موضوع) الخصوص وجه على والفقراء السجناء المهاجرين،
صلة لذات ا االتفاقياتعلى  الدولة تصديقيكتسي لذلك . )للمشردين داخليامثلما هو الحال بالنسبة  (ة بهاخاص يةاتفاقب بعد حظت
 التصديق عند ىبدقد ُت التي التحفظاتوال يجب أن تلغي . العدالة إلىهذه الفئات  وصول أجل منبالغة أهمية  ،المجموعات هذهب

 أو جزئية بصورة التحفظات هذه رفع يكون أن ينبغيوبالتالي، .  الوصول إلى العدالةحقهذه الفئات بتمَتع على هذه االتفاقيات، 
 الوطنيةالمؤسسات  أنآما . نقابات المحامينو المدني المجتمع منظمات خاصة للناشطين في مجال العدالة، ، هدفا دائماآاملة

 ظائفبو تضطلع عندما خصوصا العدالة، إلى المهَمشة الفئات وصولدورا هاما في ضمان أيضا  تلعب نساناإل حقوقمعنية بلا
وال يقل . ينقاضالمت من هااتلَقت التي الشكاوىفي معالجة  أهمية ،التوفيق وظائفتلك التي تضطلع بوتكتسي أيضا  .قضائية شبه

 .والقضائية القانونية المساعدةطالبي  ارشادو عدالةال إلى لوصولا بشأن المعلومات ا يتعَلق بتوفيرفيمهذا أهمية  دورها
 

 القانونية المساعدةفي مجال  المتوسط جنوب في الشريكةالجوار  بلدان في رائد دورب تاريخيا المدني المجتمع منظماتتتمَتع 
إلى  رئيسي بشكل تي تعاني منها تعودال القيودلكن . اإلنسان حقوق على عملها ويستند. الضعيفة للفئات سيما ال المتخصصة،
 .الضعيف وغير الثابت هاتمويل إلى وأيضا ،اعمله في المشارآين لمحامينول موظفيهاالكافي ل تدريبال االفتقار إلى

 هذا وفي. المنطقة في أنظمة الحكم تغييرب نشوء الحرآات المطالبة التي تلت الفترة في السلطات مع تعاونها  يترَسخبدأولقد 
  رهيبالتنحو ممارسة  األخرى األمنية واألجهزة الشرطةأو جنوح  العامة، اإلدارة بسبب تفَكك صعوبات تنشأ قد ،سياقال

تعيد  شاملة إصالحية حرآة إلى هذه الفترة بالذات في ةواضح الحاجةوتبدو . السلطاتب ثقةال بسبب فقدان أيضا و، أوالعنف
 . يةاإلنسان لحقوقا تانتهاآاب المشوبة السابقة الفترةالنظر ب

 

 لقضاء الجماعي ا:  إلى العدالة باسم المصلحة العامةالوصول

 
 ، غير معترف بهالروماني لقانونوفقا ل" القضاء الجماعي"مفهوم  أو العامة، لمصلحةلخدمة  العدالة إلى الوصولإن مفهوم 

ممكن  عدد رآبأل العدالة توفيرلصالح  أهميته من الرغم على ،المتوسط جنوب في الشريكةالجوار  بلدان في منَظم أو ،رسميا
 .إليها حاجةن هؤالء بوكي التي الحاالت في متقاضينال من
 
 ؟تهاطبيع هي ماو ؟)يةساآسون األنجلو القانونية النظم في "الجماعية الدعوى ("الجماعي تمنع القضاء التي العقبات هي ما

 من يربآعدد  فيف. "المحكمة أمام المثول حق"  الدعوىةم صفة إقامنتنبثق و ،األول المقام في قانونيطابع ذات  هي ،العقبات
بلدان  في ،ولكن". مباشرة شخصية مصلحة " هذه الدعوى علىإقامةفي  دَل إذاإَال  دعوى رفع شخص ألي يمكن ال ،البلدان
 ااهتمام" الشخصهذا  أثبت إذا ،بصفة مقيم الدعوىما لشخص  قانونيال ف العرَريق وأوروبا، أفريقيا في سيما ال أخرى،

 .من أجل رفع الدعوى" فياآا
 

. ، صفة مقيم الدعوىالبيئة مجال في المتخصصة الحكومية غير لمنظماتا األوروبية البلدان بعض منحتوفي هذا السياق، 
 ،"ةمنتشرال ةلحمصال "مفهومب المحاآم اعترفت حيث الالتينية أمريكا في واسع نطاق على المعروفة الممارسة هذهل ،ولكن
 .احدوده

 . الشخصيةالمصلحة معيارعند  يسولالعامة  المصلحة معيارعند  تتوقف المحاآمباتت ف
 في يافعلته ترجم يهعل الموقعة الدول لزمالذي ي) 10 المبدأ (والتنمية البيئة بشأناعالن ريو دوجانيرو  لسَهي ومن المتوَقع أن

 .ة بتعويضاتالمطالب ذلك في بما ا،داريوإ اقضائي حق رفع الدعاوى ،تشريعاتها
 

 وأتعاب آلفة رسوم العدالةو قانونية، إجراءات أيالتي تنطوي عليها  الباهظة التكاليف فتنبثق من ،االقتصادية العقباتأما 
 القانونية اليفالتكتغطية ب ،خسر الدعوىي الذي الطرف المحاآم إلزامفإن  ذلك، على وعالوة. القانونية الخبرة وتكاليف المحاماة

فراد األو الحكومية غير المنظماتيثبط عزيمة و ،العدالة آلفة آبير حد إلى زيدي أن شأنه من، اآلخر الطرف تكبدها التي
 .القضائيفي المجال  النشاطهم عن صرفوي ،العامة المصلحة ن لصالحالناشطي
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 العدالة إلى الوصولب ةمتعلقمن المواضيع ال موضوع التحليلي الخاص بكل شاتاقلنا وجزم في الدليل في مسائلال هذه ترد

 .القانونية والمساعدة
 

 الوضعب فيلتعرلغرض ا المشارآون قدمها التي والمداخالت العروض بكونه نسخة صادقة عن ،هذا التحليلي وجزمال ويتميز
 الجيدة الممارسات ةهيام حول المشارآين قتواف هاجتَووي ،الدليل ب هذاتاتعليقات آب ةكملتس والم،من البلدان المعنية بلد آل في
 .بلدانهم فيالشبيهة  األخرى المهنو ةالقانوني نالمهمن قبل  ذهايتنفيرجى  التي

 
 
 
 

I. الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية   
 

A. اإلطار التقنيني 

 

 مبدأ ذات قيمة دستورية

 

 .رية مهما آان شكل الدستور، بما فيه الدساتير غير المكتوبةينبغي اعتبار الوصول إلى العدالة مبدأ ذات قيمة دستو

 

 لنقاشاتا موجز

 ةدستوريذات قيمة  آحق بلدانهم في به معترف حقهو  العدالة إلى الوصول أن على ،شاقالنفي جلسات  المشارآون اتفق
 الدولية وااللتزامات اإلنسان بحقوق تعلقةالم الدولية االتفاقيات هو المرجعي هإطارأن و اإلنسانية، الكرامة في الحق من مستمد

  .هانعة منبثقال
. دستورية قيمة لها افيه الواردة والمبادئ الحقوقن إو ،الدستور من جزءآ ،لبنان مثل البلدان بعض في االتفاقيات هذه وتعتبر

 .القانون اهنظميالتي  القانونية المساعدةوتعترف هذه البلدان ب
دستور التونسي ال قيعلوتم ت. القانون أمام الجميع يساوت مبدأ نَص على الذي التونسي الدستورب "العربي الربيع"لقد أطاح 

. صريح بشكل العدالة إلى الوصول في الحق يضمن أن شأنه من جديد دستور صياغةمن  التأسيسية الجمعية نتهاءا انتظارب
 .ة القوانينيدستور ةباقرل نظام وجود على يعتمد هذا ولكن

 
 

 قتعلي

 في الدستور حتى أو القانون فوق ،في سَلم القوانين ،كوني دولي قانوني صك  ينَص عليه آماالعدالة إلى الوصول في الحقيعتبر 
 حتى األخرى، المتضاربة نانيوالق على ةأولوي بصفة الداخلية القانونيةفي المنظومة  الحاالت جميع في نافذا الحاالت، بعض
 .آافية غير ما تكوننإو ، متضاربةنانيوالقهذه  تكون ال عندما

 حقوق ميثاق في الواردة المبادئ إلى مباشرة إشارةبصورة عامة،  ديباجةال في الدساتير، بعض تتضمن ذلك، إلى باإلضافة
الدولي للحقوق المدنية  العهد ، الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعيةالعهد ،اإلنسان حقوق لالعالمي اإلعالن (اإلنسان

 .دستورية قيمة ذات تعتبر التي ،)لسياسيةوا
معنى ال "البيان بعنوان فيقد عكست ذلك ) II) 2008 ةلاالعد يوروميدمشروع ل النهائية تستنتاجااال أن إلى اإلشارة وتجدر

 ").المشترآة العناصر: العدالة إلى لوصولل يلشموال
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  التنظيميطاريالقانون اإل

 

انوني واحد ينظم المساعدة القانونية والقضائية، أي قانون إطاري يشمل آل جوانب من األفضل دائما اعتماد إطار ق
المساعدة القانونية والقضائية بالنسبة للمستفيدين منها، وبالنسبة للمحاآم والمعنيين اآلخرين بها، بحيث تكون 

 .  أحكامه قابلة للتطبيق في مختلف السياقات الوطنية

 

 لنقاشاتا موجز

. المتصلة بالمساعدة القانونية والقضائية جوانبال لمختلف شاملة تغطيةلتتوفر  اأساسي اعنصر محددال قانونيال رطاعتبر اإلُي
 .ضياقتال مرحلةغرار  على التقاضي، قبل ما مرحلة القانون يغطي أنأيضا  المهم منآما أنه 

 المغرب الذي تعَد له القانون مشروعآ ،هاجوانب مختلف بمتكاملة منظومةيشمل  قانون  وضعالمستحسن من بالتالييكون و
 .القضائية والمساعدة القانونية المساعدة حول
 . بدون أي مشكلةإلى مثل هذا القانون إدخالها يمكن التي الدولية المعايير مع االنسجام يعزز يذو األمر الوه
 في للحق سليم تطبيق إلى فضيت التجزئة الالقائل بأن  لرأيعلى ا عن موافقتهم المشارآين من العديد عرابإبالرغم من و

المتصلة بالمساعدة  جوانبال جميع تغطية مخالف، لرأي وفقا مستحيال، يكن لم إن ،الصعب منإال أنه  العدالة، إلى الوصول
صة خا اأحكام ونظرا ألن. االستثناءات من العديد يتضمن العدالة إلى الوصول مبدأف .واحد قانون في القانونية والقضائية

 غير من فإنه ،إسرائيل  آما هو الحال فيوالجنائية المدنية المسائل في صصونعدة  علىتتوَزع  والقضائية القانونية المساعدةب
 .سليمعلى نحو  تطبيقها أمام عائقا ال تشَكل التجزئة عندما وافية خالصة فيهذه النصوص  معجهو  األفضل أن المؤآد

 بقىت التيو ،المساعدة القانونية والقضائية تطبيق لحسن الالزمة الميزانيةي ه ،ستهان بهاال ي بةعق المناقشات خالل أثيرتو
 7التي تبلغ  األردن في العدالة قطاع ميزانيةف. ةيالحكوم ولوياتاأل ها بينمن حيث إدراج السياسية اإلرادةتوَفر مرتبطة ب
 القانونية المساعدة على تنفققد  تكاليف وأ مصاريفأي  تحمل هايمكن ال موظف، )4000(أربعة آالف  عنيتو دينار ماليين

 .العامة المرافق من غيرها مثل عامة، آخدمة هانظمي خاص قانون آما يقتضي ذلك وجود والقضائية
 

 تعليق

 المتثالل مالءمة أآثر والقضائية، القانونية المساعدة جوانب جميع غطيي قانون بصيغة واحد قانوني إطارإنشاء  يكونقد 
 المساعدة المعنيين بمن وغيرهم ننييالقانو للمهنيينعمليا و الكامل، للتنسيق مالءمة أآثرو ،المجال هذا في الدولية لمعاييرل

العام، ( والقضائية القانونية المساعدة نموذجوطار القانوني اإل بين خلطال  ال يجب،ولكن. شموليته بسبب ،والقضائية القانونية
  ....)الخ المدني، المجتمع منظماتت القائم على خدما ،صاخال

 

 تطبيق المعايير الدولية بشكل أولوي

 

 باالستناد بشكل أولوي على ما تنص عليه االتفاقيات الدولية ،وصى المحامون المعنيون بالمساعدة القانونية والقضائيةي
ية على نحو مستمر مع المشَرع بتنسيق التشريعات الداخليوصى و .بة التطبيق أمام المحاآم الوطنيةالواج

 ،، وبصورة عامة المرفقة بها بشكل تدريجي التحفظاتإزالةاالتفاقيات التي صَدقت عليها الدولة، والعمل من أجل 
       .   اتفاقيات علىتصديقبالأن يتعَلق األمر بالضرورة دون  ،األخذ باالعتبار المعايير الدولية

 

 .األحكام القضائية لرصد مدى تطبيقها لالتفاقيات الدوليةلمجموعة   منتظممن المستحسن إجراء تحليل

 

 لنقاشاتا موجز
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 القانون (األسرة بقانون المتعلقة تلك استثناء دون ،الشرق األوسط بلدان جميع في بسهولة الدولية المعايير بعض قيطبتيمكن  ال
التي  الدولية االتفاقيات على التصديق ببموجبها  ملزمة الدولة تكون عندما حتى ،")الشخصية األحوال "باسم المعروف
 .المعايير هذه تتضَمن

 آما ،الدولية لمعاييرفي التطبيق ل سيادةيقتضي األمر إعطاء ال عندما حتى قائمة الدولية المعايير تطبيق في صعوبةوتبقى هذه ال
 التشريعات على عليها المصادق دوليةال االتفاقيات مى تقَدلع المدنية المحاآمات أصول قانون  حيث ينصلبنان في الحال هو

 .الوطنية المحاآم في مباشرة وتطبيقها ،الوطنية
 أن من الرغم على الدولية، المعايير القانون سيادة يكرس ال حيث ،المغربو األردن مثل البلدان بعض في إضافية عقبة وهناك

 .ةعَينم سياقات  ضمنولكن ،الحاالت بعض فيالسوابق القضائية تقَر بذلك 
 مع المحلية التشريعات مواءمةب بانتظام عشَرمالقيام  ،الدولية بالمعايير اللتزام لسليمةتكون الطريقة ال ،صددال هذا وفي

 عملية أثناء منهجي بشكلالمجال  هذا فيومن جهة أخرى، اعتماد المعايير الدولية . الدولة عليها تقصَد التي الدولية االتفاقيات
 .المعنية الدولة عليها قتصَدالتي  الدولية االتفاقياتبفقط اء التشريع، وعدم االآتف

 

 تعليق

 بعض في مشكلة ،الوطنية القانونيةفي المنظومة  ،الدولية االتفاقيات في الواردة األسرة بقانون المتعلقة المعايير تطبيقيطرح 
 لمسائل الدينية المحاآمو جهة، من العام ونلقانل ةالمدني المحاآم .االختصاص ازدواجيةتعترف ب التي المنطقة في البلدان
ما في تطبق التي العام لقانونا محاآم أو من جهة أخرى،) الخصوص وجه على األردنو إسرائيل ،لبنان( الشخصية األحوال

  .)الجزائر ،المغرب ،مصر(ة اإلسالمي ةعيالشر، القوانين المستمدة من األسرةيتعَلق بشؤون 
هذا  يغطي (الشخصية األحوال بقانونالمتعلقة  البنود بعض تطبيقحول  الصدد هذاب عنها باعرتم اإل التي التحفظاتأما 

 أشكال جميع القضاء على اتفاقيةفي  بشكل أساسي، .).. والميراث األطفال وحضانة والنفقة والطالق الزواج عموما القانون
 التي الصعوباتوتبقى  .نيةتقال الناحية منإَال   المشكلة، فال تحَل)CRC (الطفل حقوق واتفاقية) CEDAW (المرأة ضد التمييز
 . هيامآ الخصوص، وجه على التمييزمناهضة  فيالجيدة  الممارسات تنفيذ تواجه

أمام  عائقا، دولية تفاقياتا إلى انضمت أوعلى،  قتصَد التي الدول أدخلتها التي وجود التحفظاتو تنسيقال قد يشَكل غياب
 إلى الوصول لتحسين دائم آهدف ،التحفظات ورفع الدولي القانون تطبيقيكون من المهم ادراج  ،لذلك. العدالة إلى لوصولا

 .، في الممارسات الجيدةالعدالة
 كون التساؤل حوليف ،)تحفظ دون الطفل حقوق اتفاقية على لبنان قصَد المثال، سبيل على (أي تحفظ وجود عدم حال فيأما 

 غالبا ما تتذَرع محاآمال علما بأن هذه ، عليهاقصَدمال الدولية االتفاقياتفي  الواردةللمعايير  يةالدين المحاآم تطبيقآيفية 
 .الدولية المعايير لرفض بالنظام الديني العام

 
 

 التمييز بين فئات السكانعدم 

 

 ،مييز بين فئات السكانوالقضائية لكل شخص مقيم على أراضي البلد المعني، بدون أي ت القانونية المساعدةأن تتاح يجب 
الجنسية أو أي اعتبارات أخرى ذات صلة بالوضع أو الحالة الشخصية، استنادا إلى الجنس، الدين، العرق، اللغة، 

 .  غير شرعية، حسبما تنَص عليه أحكام القانونوإقامة شرعية إقامة دون تمييز بين ،ولألجانب
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 لنقاشاتا موجز

 أي في أنه ال يجببيد  . المستفيدين أوضاع بينكون هناك تمييز ي عندما المشاآل من عددا ةالعدال إلى الوصول في الحق يثير
 .تمييزية بطريقة منح هذا الحق األحوال من حال
 الشروط بسبب، وذلك وآأنه شكلَي المتوسط، جنوبالجوار في  بلدان جميع نيانوق هتتضمن هذا الحق الذي ظهرقد ي

 .تالئمة مع الواقعم غيرو جامدة تبدولتي او القانون في عليها المنصوص
 الجنائية قضاياال في القانونية المساعدة منحتف. الدساتير الذي تتضمنه العدالة إلى الوصول في الحق القانونية النصوص متنَظ
 واضح اللبناني والقانون. بالمثل المعاملةوجود  المدنية، القضايا في الحق هذامنح في  رطتشوي. أجنبيو يوطن بين تمييز دون
 األشخاص جميع ،بالمثل المعاملة شرطب ،القانونية المساعدة من يستفيد. العدالة لىإ صولوال شروط يحدد نَصه الذي في
 .لبنان في ةيعادبصورة  مقيم أجنبي أو لبناني فرد أي:  اللبنانيةراضياأل على نوقيمالم
 . قطعاهتستبعد ال أو القوانين تنص عليه عندما حتى ،دائما ألمر اليسيربا اإلدارية، المسائل في العدالة إلى الوصولال يكون و
 .لترحيلقيد ا ،البالغين لألجانب متاحة غير إسرائيلفي  القانونية المساعدةف
 ،المغرب في حاليا مناقشته جريالذي ت قانونال مشروع في خاصة ألحكام ضائيةالقو القانونية المساعدة في الحقخضع يو

 .واقعفي ال تمييز يأل امنع، اللغويةالخصائص ها في بما ،للبلد والثقافية االجتماعية الخصائص االعتبار في خذاأل لمن أجوذلك 
 سياقال في موجودة تكون قد التي الثغرات  لسَد،في هذا المجال الدولية المعايير تطبيقب بمسألة هامة تتعلق نوالمشارآ تداولو
 .وطنيال قانونيال

 المساعدة من المستفيدين قائمة المثال، سبيل على، دحَد يقانون عبر ،العدالة إلى الوصول في سياق وبعيال تصحيحيتم 
 .للدولة الدولية االلتزاماتاستنادا إلى  ضائيةالقو القانونية

 الواقع، في .العدالة إلى لوصولغراض األ الضعيفة الفئات لتحديد اعتمادها يتعين التي المعايير مشكلة يحل أن شأنه من هذاو
 حددتها التي تلك لىإ باالستنادالمعايير هذه  توحيد لذا، من المستحسن ،الضعيفة الفئات لتحديد المعايير نفستستخدم  ال
 .الدولية صكوكال
 ،)فقيرة أو نامية ،غنية (لبلدانل المالي لوضعل نسبةبال والقضائية القانونية المساعدة علىالمفروضة  لقيودا تجاهل يمكن الو

 القانونية المساعدة يمنظت أنب المشارآين منوافر  عدد وأقَر . المشارآين جميع قبل من المبدأ حيث من هارفض من الرغم على
 .بلدانهم في آبير بشكلالعامة  الموازنة بءعيثقل  قديحتاجون إليها،  نمم عدد ألآبر العدالة إلى الوصولتاحة إل والقضائية

 
 

 تعليق

 خاصة ، منهأخرى مستبعدة معينة فئاتو منه، ةستفيدم معينة فئاتإلى  العدالة إلى الوصول في الحق متقسي تصور الصعب من
 .بالمثل المعاملة بحجة األجانب،

 َالأ فترضيو. العادلة المحاآمة شروط من واحدا باعتبارهمكفول  الدفاع حق إذ أن ،الجنائية قضاياال في لةشكالم هذه طرحتن ال
 .إضافية موارد تعبئة يقتضي آبيرا عبئا تمثلآي  يست بعدد مرتفعل التي لحاالتك ال في تخاصة ،المدنية قضاياال في طرحتن

 في القانونية المساعدة في الحق) 6.1 المادة اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية (اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمةأقَرت 
  التيالمدنية قضاياال جميع في) األوروبية اإلنسان حقوق محكمةالصادر عن  القضائي التفسير حسب (أيضاو الجنائية، قضاياال

 ذلك العدالة مصلحة بمعنى آخر، أينما تطَلبتأو . الخصوم بين مكانياتاال في المساواة مبدأ، وذلك، عمال بمحام وجود تتطلب
 .)بالسجن حكما الشخص واجه آلما الجنائية قضاياال في العدالة مصلحةتظهر (

 
 

 العتباريون الخاضعون للقانون الخاصألشخاص اا

 

 توفير المساعدة القانونية والقضائية لألشخاص االعتباريين لكونهم ال يستهدفون الربحينبغي 
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 لنقاشاتا موجز

 جنوب بلدان في العامة لكياناتلو ،الخاص لقانونل شخاص االعتباريين الخاضعينلألالقضائية و القانونية المساعدة منح تسمي
 ينالهادف وغير الخاص لقانونل الخاضعين االعتباريين لألشخاص البلدان بعض في متوفرة:  رئيسيةمالمح  ةثالث بالمتوسط
 المساعدة فلسفة أن الحالتين، آلتا فييبدو و). إسرائيل (أخرىبلدان  في لألفرادسوى  متوفرةغير و ،)تونس ،لبنان (للربح

 من معينة فئات حصول إمكانية وجود يفسر ما وهذا. والجماعية الفردية اإلنسان حقوق حمايةب القضائية تتصلو القانونية
 حقوق عن للدفاعالقضائية و القانونية المساعدة على، للربح ينالهادف الخاص وغير لقانونل الخاضعين االعتباريين األشخاص
 ).تحديدا إسرائيل في البيئة مجال في ةالجماعي الدعاوى (جماعية

ستفادة من لالعدم أهليتهم ، تعويضا عن الخاص لقانونل شخاص االعتباريين الخاضعينألل) األردن (البلدان بعضفي تتوفر و
 قرار تنفيذ تاريخل القضائية الرسوم دفع تأجيل قرار هاأماميمثلون  التي المحكمة اتخاذ إمكانية القضائية،و القانونية لمساعدةا

 .والخبراء على حالها ينالمحام أتعابو سومالر دفع مسألة تبقى، ولكن .المحكمة
نفسها في  القاعدة تسري ،العام لقانونل شخاص االعتباريين الخاضعينألل القضائيةو القانونية لمساعدةا بتوفير يتعلق فيماو

 تاحتُو .التي تخصها القضايا فيالمحاآم  لدى تمثيل هذه الكيانات للدولةالتابعة  التقاضي هيئة تتوَلى المعنية، حيث  البلدانجميع
 .ستخدم، مع العلم أنها قَلما ُت)األردنو المغرب( البلدان بعض في العام لقانونل شخاص االعتباريين الخاضعينأللهذه المساعدة 

 اإلداري االستقاللمن  متقدمة درجة على وايكون  الذينالعام لقانونل شخاص االعتباريين الخاضعينألتجدر اإلشارة إلى أن او
 .يئاضالق التمثيل يخص فيما يتمتعون أيضا باالستقاللية ،اليوالم

 

 تعليق

خدمة  العدالة إلى الوصول مسألة ،الخاص لقانونل شخاص االعتباريين الخاضعينألل القضائيةو القانونية لمساعدة اتثير
 ).األمريكية القارة في عموما ،ةسكسونياألنجلو يةالقانون نظمالشائع في ال"  العامة للمصلحةالتمثيل القانوني  ("العامة للمصلحة

 لتنفيذ أداة واكوني ما غالبا نيذالو ،عامة خدمةوالمكلفون ب الخاص لقانونل شخاص االعتباريون الخاضعونأليستطيع او
 عيةجتماا لفئات العدالة إلى الوصولبهدف تحسين  القضائيةو القانونية لمساعدةا من االستفادة ،للدولة االجتماعية سياساتال

 . من خالل الدعوى القضائيةمعينة
من أجل رفع دعوى  حقل الضيق المفهومإلى  ،ةالجماعي الدعوى ،القضائية نظمها إلى المتوسط جنوب يعود عدم ادخال بلدان

" مباشرةو شخصية مصلحة "دَل على إذا ، إَالالمحكمةجوز لشخص رفع دعوى أمام ي ال): المحكمة أمام المثول حق (مصلحة
 .ذلكفي 

حق ب لشخصعترف ت التي القضائية السوابقمجموعة  منانطالقا  جيدة ممارسة ،وأوروبا أفريقيا في بلدانوقد اعتمدت عدة 
 ".ياآاف ااهتمام" أثبت إذا إقامة دعوى

 ذههو.  بحق إقامة دعوى قضائيةالبيئة مجال في المتخصصة الحكومية غير للمنظمات األوروبية البلدان بعض تاعترفهكذا و
 .حدود اله ،"ةمنتشرال ةلحالمص "مفهومب المحاآم عترفت حيث الالتينية أمريكا في واسع نطاق علىمعروفة ال الممارسة

 هو من أجل أن الهدف من إقامة الدعوى ماطال القيود هذه رفع بالعمل على المجال هذا في جيدة ةممارسب فاعترويقضي اال
 .العامة المصلحة

 .العامة المصلحة تأخذ بعين االعتبار ما يمثل لب ، الشخصيالمعيارعند م المحاآ تتوقف لن هكذاو
 .المحاآم عملتالي الب سهليو بذلك، يسمح تشريعي أو/ و دستوري إصالحفي هذه الحال، هو إجراء  مطلوبوال
 الوصول على صعيد ،نهمضامي ترجمة يهعل الموقعة الدول) 10 المبدأ (والتنمية البيئة بشأن ريو إعالنيلزم  الصدد، هذا في
  .المحلي القانوني اإلطار في لعاف نحوعلى  المطالبة بتعويضات، الة القضائية واإلدارية بما في ذلكالعد إلى
التي تنطوي  الباهظة التكاليف مثل الجنوب، بلدان في األخرى والعقبات االقتصادية عوائقال المشارآون أثار أخرى، ناحية من

 السلطات على الصعب منالتي تجعل  القانونية والخبرة المحاماة وأتعاب ،القضائية الرسومو ونية،قان إجراءات أي عليها
 لقانونل الخاضعين االعتباريين ألشخاصل ال سَيما والقضائية، القانونية المساعدة توفيرل آافية ميزانية تخصيص العامة
هو من إقامة دعاوى قضائية  الحكومية غير المنظمات يمنعآخر قد  دعار هناكو .للربح ينهادف غيروا آانحتى وإن  ،الخاص

 هذايثقل و. عن الخصم اآلخر  القضائيةالرسوم الخصم الخاسر التكاليف ولمعروفة في المحاآم والتي تقضي بتكَبدتلك التدابير ا
ما يدفع م ،ةالقضائيمالحقة لإزاء ا يثبط عزيمتهاو ،الحكومية غير المنظمات هذهل نسبةلبا العدالة آلفة آبير حد إلى األمر

 المصلحةخير ل يةئاضق إجراءاتحجام عن أي إلل ،ربحالهادفين لل وغيرللقانون الخاص  عينضاخال االعتباريين األشخاصب
 .العامة

 األشخاصطالما أن  ،قضائيةال المساعدةتوفير  مع بالتوازي العقوبات هذه إزالةفي هذا المجال،  الجيدة الممارسة قد تكون
 .العامة لمصلحةل تعملها بصفة أن ،المحاآم قبل من أو، ايقانون بها معترف الحكومية غير اتالمنظمأو  عتبارييناال
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 المواطنون األجانب

 

 الوضعة بالمساعدهذه  ربط دون ،الدولية لتزاماتالا احترام أساس نحو على سععلى أو التمييز عدم مبدأبتطبيق  االلتزام ينبغي
 ،شرعيينال غير/ شرعيينال المقيمين، غير / المقيمين (المساعدة هذه سبب طلب دعوى القضائيةال يعةوطب لألجنبي الخاص
 مع الجنائية، / المدنيةالقضايا  ،الجنسية عديمي / نطنياوالم اقتصادية، ألسباب المهاجرين / اللجوء طالبي الكبار، / األحداث

 ).بالمثل المعاملة دونب أو

 
 

 التي قد اتاإلجراء في األقلالقانونية والقضائية، على  المساعدة  الحصول علىحقب شرعي غيرفي وضع  بيألجنا تمَتعي أن يجب
 .الطرد إلى ؤديت

___________________________________________________________________________________ 

 مبدأ احترام أجل منذلك، و موضوعي، سبب بدون أي ية،تمييز الشرعيين غير األجانب على المفروضة القيود تكون أال ينبغي
  .اإلنصاف

 

 على األقل في القضايا الجنائية لطالبي اللجوء أو الالجئين، وفي القضايا ، بالحَد األدنىالقانونية والقضائية يجب توفير المساعدة
 .المدنية المتصلة بانتهاك الحقوق األساسية

 

 لنقاشاتا موجز

 وضعل وفقا تختلف والتي دولةآل  هاحَددت التي المعايير على ،يةتمييزال غير القانونية ةللمساعد اسياألس المبدأيعتمد 
 حيث يتعَين المثال، سبيل على تونس، آما هو الحال في األجنبي عدة نصوص قانونية وضعقد تحكم و. المعنيين األشخاص

 األراضي  علىاألجانب الخاص بإقامة القانون الجنسية، قانون :وضع األجانب تحكم التي المختلفة القانونية األطر في النظر
 ،التونسي الجنوب في ليبيا من الجئ مليون من أآثريقيم  (الالجئين وضعبشأن  تفاقيةاال ، خاصةالدولية االتفاقياتالتونسية، 

 تشابكل ونظرا). جنائية جرائم ارتكب اآلخر والبعض اللجوء، على للحصول بطلبات تقدموا الذين األفارقة من العديد بينهم
المساعدة القانونية والقضائية  منح يتم ، ...)قتصاديةاألسباب  مهاجرينو لجوء طالبي، الجئين (الحالة هذه مثل في الصفات

 .حدة على حالة آل علىبناًء 
 المشورة للحصول على ةالقانوني ةالمساعد ،المتوسط جنوب في الشريكةالجوار  دول معظم فيال تتوَفر  أخرى، ناحية من

أنها غير واضحة المعالم ويجري الخلط بينها وبين  أو ،موجودة غيرإما  فهي. ةيائضالقما قبل اإلجراءات  مرحلةفي  القانونية
 القضائية اإلجراءات خالل نباألج والقضائية لالقانونية ةالمساعدتوفير  على القانون ينص ،المغرب في. المساعدة القضائية

 .القضائيةلإلجراءات  السابقة المرحلة في والقضائية القانونية ةالمساعد لتوفير تعديله وف يجريسو. فقط
 خاصة األطفال، مثل الضعيفة الفئاتتلقائيا  اوتستفيد منه .تمييز دون جميعلل الجنائية قضاياال في القضائية المساعدة توفير يتمو

 محددة نصوص بموجب، إَال العدالة إلى الوصول إمكانية أخرى جموعاتمولكن ال تتوَفر ل. الذين هم في وضع قانوني حرج
 . المتعَلقة بهذه الفئاتالمحددة للمشكالت حلول إيجاد لغرضيصا صخ نشأُت محاآمعبر  أو

 للنظر مختصة غير ولكن( 2000 عام بالهجرة المتصلة بالمسائل تعنى إسرائيل في خاصة محكمة إنشاء ساعد ،في هذا السياق
 .االحتجاز ظروف تحسينعلى ) اللجوء لباتط في
 الشروط لنفس نظامي غير وضع في آانوا لو حتى البلد، في عادة نوقيممال نباواألج واطنونالم ،ةعامبصفة خضع ي
 بالمثل المعاملة شريطة ،ةيائضالقما قبل اإلجراءات  مرحلةفي  القانونية المساعدة باستثناء ،القضائية المساعدة لحصول علىل
 بموجب بالبشر االتجار ضحايال تلقائيا القضائية لمساعدة ااألردن ويمنح). تونس ،المغرب ،لبنان ،األردن (المدنية قضاياال يف

 قصَدتي ال االتفاقيات بموجب الدولية لاللتزامات وفقا  والقضائيةالقانونية ةالمساعد المغربويوَفر . وضعهم يحكم خاص قانون
 .والطفل بالمرأة ةالمتعلق تلك وخاصة ،عليها
 .اإلدارية قضاياال في أيضا  والقضائيةالقانونية ةالمساعد وتتوَفر
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 قرار اتخاذ للسلطات يجوز الصدد، هذا فيو. القانونم احك ألإقامة تصريح المقيمون بدون األجانب، يخضع المغرب في
 ات األمور المستعجلةإجراء بموجبتي تنظر المختصة ال اإلدارية المحكمة رئيس أمام ،ساعة 48  للطعن خاللقابل ،الطردب

 .االعتقال رهناألجنبي  خاللها يوضع أيام خمسة غضون في ،بالقضية

 تعليق

سوء  ،العنف( مختلفة وضاعأل ضحية األجنبيما يكون  غالبا ألنه ،معقدة مسألة هي لألجانب  والقضائيةالقانونية ةالمساعد
 ). الفردوحرية األساسية يةاإلنسان حقوقال نتهاكار بالبشر، ااالتج ،عَمال المنازل معاملة

 .األساسية الحقوق انتهاك تحاال في لألجانب أيضا المدنية قضاياال في  والقضائيةالقانونية ةالمساعد دائما تتوَفر أن ينبغيلذا، 
 

B . تنظيم اإلجراءات 

 

  المساعدة القانونية والقضائية والمشورة القانونية العدالة،الوصول إلى

 

من المساعدة القانونية بصفتها خدمة  المشورة القانونية في مرحلة ما قبل اإلجراءات القضائية جزءا آامال أن تشَكليجب 
 عامة من خدمات العدالة

 لنقاشاتا موجز

الجوار  انبلد في والقضائية القانونية المساعدة في سياق القضائية اإلجراءات قبل ما مرحلة في القانونية المساعدةال تتوَفر 
 حدود ضمن المساعدة هذه مثل تقديم ،المتخصصة الحكومية غير للمنظماتهذه البلدان  تترك. المتوسط جنوب في الشريكة
 المجتمع عدد آبير من منظمات تقليدياينشط  حيث ،لبنان في عادة الحال هو هذا. الحكومة لتدَخل حاجة دونو المتاحة الوسائل
 في سياق القانون القانونية المساعدةيصدر نصا قانونيا بشأن  أنالمشَرع ب مشارآون اللبنانيون ال، يوصيذلك ومع. المدني

 ،ةالبلجيكي نينواالق من ىمستوح والالمغرب لذي أعَدها مشروع القانونعلى غرار  ،القضائية المساعدة الذي ينص على
 اإلجراءات قبل ما مرحلة في القانونية المساعدة ريفتو نَص علىت اأحكام يتضمن والذي ،والجزائرية اإلسبانية الفرنسية،
 .القضائية
 في .بلد بكل الخاصة اإلجراءات بعض قد نجدها في ،ولكن، القانونية ةالمساعدنصوص قانونية خاصة ب ،ةعامبصفة ال توجد 
 المشورة القانونية، عياداتالو الحكومية غير والمنظمات ، تقَدم نقابة المحامينيةئاضالق المساعدة إلى باإلضافة ،إسرائيل
 مجموعة في جنائيةال في القضايا القانونية المشورةوتتوَفر . ينعديد لمستفيدين القضائية اإلجراءات قبل ما مرحلة في القانونية
وفي . يةاإلنسان حقوقلل خطيرةال نتهاآاتالا في حاالت وأيضا ،القضائية اإلجراءات قبل ما مرحلة في الحاالت من واسعة

. بالبشر واالتجار سرياأل العنف  حاالتفي خاصة ن يطلبها،مل القانونية المشورة الحكومية غير المنظمات تقدم ،ردناأل
 قبل القانونية المشورة أشكال من شكل هو القضائية، اإلجراءات في البدء قبل  المتاحالتوفيقإن إجراء  ذلك، على وعالوة
 اإلجراءات قبل ما مرحلةل أيضا معَد سرياأل العنف وضحايا الوساطة بشأن انونقال مشروعو. القضائية اإلجراءاتب الشروع
 فيالقضائية  اإلجراءات قبل ما مرحلةالمساعدة في  ،المتخصصة الحكومية غير المنظمات بعض تقدم ،تونس في. القضائية
بوضوح  المفهوم هذا تعريف ينبغي ولكن .فاعلة جهات ةعدمن خالل  ،)ةيعاجمال الدعاوى (المستهلك بحماية المتعلقة المسائل
أو  العمل، منازعات آمامح وأ أمام قاضي الناحية، ةخاص ،محام قبل من تمثيال تتطلب ال إجراءاتعلى  ينطوي أنهحيث 

 والية آل بجانب النيابةمنتدب من  عضو (لموَجها القاضيويقَدم . )الشخصية األحوال (األسرة بقانون المتعلقة المنازعات
 .والتجارية والجنائية المدنية القضايا جميع في لمتقاضينل المرحلة هذه خالل المشورة ،)يةقضائ

 

 تعليق

 اإلجراءات قبل ما مرحلة في القانونية المساعدة أهمية على ،يةاإلنسان لحقوقالمعنية با ةواألوروبي ةالدوليالهيئات  دشَدت
 .القضائية

) 1 (18 المبدأ (له مبرر الالوقت في  تأخير أو قيود أو عوائق دون محام إلى ولالوص ضمان لمتهمل الدولية المعايير توفرو
A ،السجن أو االحتجاز أشكال من شكل ألي يخضع شخص أي لحماية المتحدة األمم مبادئ(. 
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 حلامرال جميع في منتظمو عيسر على نحو ،وطبيب محام وجود أهمية على المتحدة لألمم التابعة اإلنسان حقوق لجنة وأآدت
 .القضائية إلجراءاتالسابقة ل

 ما مرحلة في محام على الحصول في الحق إلى ضمان الدول بانتظام تدعوو ،نفسه الشيء على التعذيب مناهضة لجنة تشَددو
 .مبكر وقت في القضائية اإلجراءات قبل
 ما مرحلة  خاللبه دون قيد صالواالت محام على الحصول في حقبال اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة أيضا اعترفت وقد
 السجين على نفسي آراهممارسة إ إلى المبدأ هذا تطبيق في تأخير  يؤدي أيَالك، لئلذوآحق أساسي،  ،القضائية اإلجراءات قبل

 .العادلة المحاآمة لقواعد اانتهاآ مما يشَكل الصمت، التزام في الحق من وحرمانه
 

 مبدأ عدم التجزئة

 

 وخدمات اةالمحام تعاب أ،بشكل آافالمساعدة، هذه ويجب أن تغطي  .القانونية والقضائيةاعدة تجزئة المسال يمكن 
 ةيئاضالقاإلجراءات  وجميع التكاليف الناتجة عن ، في اإلجراءات القانونيةالواجبة ةرخبوال الفوريةالترجمة 

 .، جزئيا أو آلياهاتأجيلالتي يجوز اليف تكالباستثناء  ،التنفيذة الواجبوتنفيذ األحكام وغيرها من قرارات المحكمة 

 لنقاشاتا موجز

غياب الطابع  من يتضح آما ،المعنية البلدان جميع فيوالقضائية  القانونية المساعدة توفير في تدرج من المالحظ أن هناك
لالستفادة من  المؤهلين لألشخاص القضائية الرسوم من اإلعفاء ،، ومن ثَمالصغيرة منازعاتفي ال القانوني لتمثيلل لزامياإل

 خدماتهم توفيرل ....) الخ ر،حضم محام، ،ريخب (القانونية المهن أصحابى لالمفروض ع قانونيال المساعدة، مصحوبا بالقيد
 .محكمةال أو ةلاالعددارة إ لتقدير وفقا الحاالت بعض في جزئيلقاء مقابل  أو ،امجان
 المهن أصحابالمفروض على  القانوني وااللتزام ،المساعدة القانونية والقضائيةعدم تجزئة  مبدأبصفة عامة ب البلدان جميع تقَر

 فترة  يتم تقديمه خاللصالحعذر  سوى في حال وجود ،إليهم الموآلة المهمةالقيام ب بقبول المحضرين، باستثناء القانونية،
 التي اآلليات أو لمساعدة القانونية والقضائية،مخصصة ل ميزانية البلدان بعض تملك ال. تعيينهم تاريخ من بدءا ،قصيرة زمنية
 ألهليةليمكن بالنسبة . خاللها توفيرها يتم التي الزمنية والفترة للحصول على المساعدة، األهلية بدراسة بدءا بمعالجتها،تسمح 

النظر  إعادة ،)بنانل في رسمي (الطلب لمقدم المالي الوضع بدراسة ةتعلقالم) عند تاريخ تقديمه للطلب الموضوعي سااألس(
 .اإلجراءات من األولى السنة بعد ،إسرائيل في الحال هو آما بها،
 تتعلق محددة حاالت في اتلقائي ها ُتمنح الرغم من أنعلى  ،النواحي من آثير في نسبي بُبعد القانونية المساعدة توفيرَتسم ي
أو  الزوجية، ، والنزاعات)األردن ،لبنان (ستلَب حالة في  بالبشر، أو الموقوفينواالتجار ي،ألسرا العنف وضحايا األطفال،ب
إذا وضعت  ،)المغرب (ة من مكان االقامةبيالقرالمحلية  المحاآم في إلجراءاتلو العسكرية، المحاآم أمام نيلثاالم ألشخاصل

 الالزمة الوثائق نم وغيرها ملكيةال شهادات على الحصول تكاليف أو ، على اإلجراءاتةمستحقال الدمغة رسوم بالحسبان
 مساهمةمن المستفيدين من المساعدة،  الحاالت بعض فيطلب ُتو. )تونس ،لبنان ،المغرب (القانونية المساعدة على للحصول
بالطلبات ويجري النظر  .عالية تكون أن يمكن التي تكاليف الخبرة القضائية أو المحاماة أتعابلتغطية ) إسرائيل (صغيرة

 ،لبنان (تقديم مساهمة ،الدعوى ربح ممن طلب بالتسمح إمكانيةهناك  أن مع العلم حدة، على حالة آل في بهاالمتعلقة 
 مدة أمضوا الذين السجناء قبل من الغرامات بدفع يتعلق فيما الجنائي  قائمة على الصعيدمشاآلبعض ال تزال وال. )إسرائيل
 ،تحسنالمس ومن. )دينار أردني 2500 إلى صلقد ي إعفاءعتماد ا  ُيتوَقعحيث االردن ،لبنان (السجن في ال يزالونو عقوبتهم

 الوثائق إعداد في الطلب صاحب مساعدة ، إلىالعدل وزارة في أن تعمد اإلدارة المختصة بالمساعدة القانونية والقضائية
 . لهذه الغايةالمطلوبة

 

 تعليق

 آبير بشكل تختلف قد التي األوضاع بسبب ةصاخلقضائية، المساعدة القانونية وا منَظي عام نموذج يوجد ال أنه من الرغم على
 مساعدة االضطالع بمهمة توفير تلك الفي ،القادرة والمؤسسات المصلحة أصحاب وإشراك تحديديجب  آخر، إلى بلد من
 معاييرتستوفي التي المساعدة تلك  ، توفيراألقل على أو .نمتقاضوال ه منهاعتوَقما  التي تكون على قدر والقضائية قانونيةال

 .عالميا بها المعترف القانون دولة
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 المساهمة آل من ال يستطيع استبعاد يتم  بخالف ذلك،ألنه، التكاليف جميع والقضائية القانونية المساعدة تغطي أن ينبغي ،ذالو
 .المساعدة هذه آلفةجزئيا،  ، ولوسَد في

. العدالة إلى فعال بشكل ةوجماع دفرآل  وصول لضمان( الدولة على إيجابية التزامات ،العدالة إلى الوصول في الحقيفرض 
 المناطق في محاآم إنشاء أو ،التمييزمن  عانيت يتال الفئاتاألفراد و لصالح ةإيجابيتمييز  اتخاذ تدابيرينبغي  ذلك، ولتحقيق
 طريق عن مباشر غير بشكل ولو ،والجماعات لألفراد العدالة إلى الوصول ةقاعمن أجل عدم ا( سلبيةو ،)البالد من النائية
 .) للمساهمة في آلفة اإلجراءات،ا آانهمم أدنى حد فرض

 
 

 مساندة نقابات المحامين

 

المساعدة القانونية والقضائية  من أجل تعزيز منظومة ، آافة المستوياتمساندة نقابات المحامين علىينبغي على الدولة 
 جودة الخدمة ، وبالتالي،ن الموارد لضمان فعالية وآفاءة المنظومة، وذلك، عن طريق تأمين الحَد األدنى مالقائمة
 .المتاحة

 

 لنقاشاتا موجز

 ،)الخصوص وجه على إسرائيلو المغرب (البلدان بعض في عمول بهالم يلحكوما يةئاضالق المساعدة برنامج عن النظر غضب
ينبغي على  واجبابصفتها  ،مجانا يةئاضالقالقانونية و عدةالمساا يتم من خالله تقديم برنامج عموما نقابات المحامين يتوَفر في
 علىو. في هذا السياق للدفاع مجانا ، يعَين النقيب محامياوعلى هذا النحو.  من أجل المصلحة العامةبهام لتزاال المهنة أعضاء
 ،)األردن( محامى آل عدم فرض أآثر من قضية واحدة مجانا في العام عل عيارت الممارسات أو النظم بعض أن من الرغم
ا ما وغالب. المتوسط جنوب بلدان جميع في، قائمة يةئاضالقالقانونية و المساعدة تغطيةلبعدد آاف  المحامين توفر مشكلةتبقى 

 سياسي بعاط ذات المحامون ذوي الخبرة، إَال إذا آانت القضية التي قَلما يقبل عليهابهذه المهمة  نوالمتدرب نوالمحام يضَطلع
 .ةواسع بتغطية اعالمية تحظىو العام شأنتتصل بال أو

 التي تعنى القانونية المساعدة لجنة  بواسطةنقابات المحامين بعض قبل من رسميا يةئاضالق لمساعدةا خدمة وتوفير تنظيم ويتم
 الجنائية، القضاياب ودةمحدالمساعدة  هذهقد تكون و .المتطوعين المحامين بين العمل توزيعو ،المحاآم من طلباتال تدفق إدارةب

 .)لبنان(لهذا الغرض  ينتدب محامياالذي النقيب  قبل من مباشرة جتهالعام جريوت ،بكثير أقل المدنية القضاياعلما أن 
 نقابةال ةينازيم من ، أومن أعضائها المحامين نقابة تستوفيها ةسنوي ساهمةبمسواء  ،رسميا لَوممال ،المجاني نظامهذا اليلعب 

 المساعدة نظام محور دور ،)تونس ،إسرائيل ،المغرب( والمالية العدل وزارتي بين تمويل اتفاقيةبواسطة  أو ،)لبنان(
 الحكومة من يةئاضالقو القانونية المساعدة على الحصول يستطيع ال لمن سناداإل أداةدور  أو ،)األردن ،لبنان (يةئاضالق
 تمول التي البلدان في التنفيذية السلطة تحَدده لجدول وفقا ، أو)لبنان (مقطوع غآمبل إما ،مقابل األتعاب تحديد ويتم. )إسرائيل(

 .)تونس (المساعدات هذه الدولةفيها 
 فاز اذإ المحكمة المنتدب من المحاميمن قبل  اآلخر الطرف من لالسترداد قابلة ،البلدان من آثير في ،المحاماة أتعابوتكون 

 .هذه األتعاب المحكمةحَدد وت .موآله بالقضية التي توَالها باسم
والتي يتقاضون  ،يةئاضالقو القانونية المساعدةإطار  في نوالمحام التي يقَدمها الخدمةجودة  وتبقى الوسيلة الوحيدة لمراقبة

 .ات المهنةأخالقي نصوص ،امقطوع ارسمبمقابلها 
 

 تعليق

 .يةئاضالقو القانونية المساعدة لتقديم المعتمد نموذجبال في الواقع رتبطوت ،المحاماة أتعابتسديد  آليات تتنوع
،  من جهةوالخبراء والمحضرين والمحامين القانونيين لمساعدينل المهنية لمنظماتحها الدولة لمنتي تال عاناتاإل عن ماذا
تغطي أنها  أو ألعضاء المنتمين إليها،ل مسداةال الخدمات تغطي هاأنهل تعتبر الشريحة األولى  ؟ من جهة أخرىلنقاباتلو
 القانونية لمساعدةل تغطية تعتبرها الشريحة الثانية لوه ؟ينعوزالم تقديمها للمتقاضين أعضائها التي ينبغي على خدماتال
 ها؟ؤعضاالتي يحتاجها أ يةئاضالقو
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 ائروالدفي موظفين ال المحامين، على غرار يةئاضالقو القانونية لمساعدةل يتفَرغون الدولة قبل من محامينتوظيف  عن ماذا
 ؟للدولةالتابعة  القانونية

المقَدمة للمساعدين ) يةئاضالقو القانونية المساعدةاألتعاب المحَصلة من  على الدخل ضريبة من اإلعفاء مثل (اتفزحمال هي ما
 ؟ دون تلكؤيةئاضالقو القانونية المساعدةلتشجيعهم على قبول خدمة  ينالقضائي

 
 

 الخبراء القضائيون

 

خبراء من بين أولئك المعتمدين من قبل الدولة والمدرجة أسماؤهم على قوائم الخبراء الموضوعة لكل مهنة ن الينبغي تعيي
 .جداول موَحدة لكل فئة مهنية والذين يتقاضون بدال عن أتعابهم من الدولة حسب ،على حدة

 

 لنقاشاتا موجز

، مع العدل وزارة في صندوق خالل من) المحامين مثل(اء الخبربدالت أتعاب ، يةئاضالق المساعدة، في إطار القانون دحَدي
 لحَدمن ا لمحاآمالمتروآة ل التقديرية السلطةتسمح و). لبنان ،الجزائر (العدل وزارة برعاية لمحاآما لتقدير ترك تحديد المبلغ

 ).تونس (موضوعية معايير وضعمن و ،المفرطة تكاليفال من
 المدني المجتمعمنظمات  ديرهاالتي ت يةئاضالقو القانونية المساعدة في إطار لقانونيةا الخبرة تمويلالحصول على  أيضا يتمو
 تغطيو. والجنائية المدنية القضايا في األدنى الحدبمساهمة  إسرائيل فيمن المساعدة  المستفيدُيطلب من ). إسرائيل ،لبنان(

 .راقرال صاحب هو والقاضي. والجنائية المدنية اياالقض في الجزائر في ةرالخب تكاليفية ئاضالقو القانونية المساعدة
 .الطرفين بين التكاليف تقاسم أو مكانيات،اإل يملك الذي الطرف قبل من الخبرة تكاليف تغطية ستحسنالم ومن

غ الالزمة لتوفير المبال "سالتلَب  حاالتصندوق" األردن أنشأ وقد. االعتماد/ تعيينال آليةب المعونة فعالية/ جودةويرتبط معَدل 
 ، المقَدمةةخبرال خدمات جودة لمراقبة اله الدعم تقديمب ،ةخبرشرآات  ويسمح تشكيل .الجنائية قضاياال في ةالخبر أتعاب لدفع
 .المجال هذا في الثغرات لسد موظفين خبراءأيضا االستعانة ب ويمكن .المحامين على غرار ة مجانيةخبرخدمة   توفيروربما

 
 

 تعليق

 فيه بما تطورالم القانوني اإلطار غياب بسبب، وذلك، للعدالة ةضمانبصفتها  ،بعض القصورمن القضائية أحيانا الخبرة تشكو 
 .هاحكم صدارإل يهاعل تعتمد أن للمحكمة يمكن مالئمة نتائج لضمان الكفاية

 .نفسها العدالة ةمونظم في اعيب ،ذاته حد في ،الخبراء لتعيين مناسبة معايير وجود عدميشَكل و
 التي القواعد آانت إذا  حسب االختصاص،الخبراء تجمع "نقابات"ات تحت مسَمى هيئوال يكفي التعويض عن ذلك بتشكيل 

 .غامضة تحكمها
 .ضمونهام منالعادلة  المحاآمة قواعد فرغتو ،المتهموضع  الناقصة خبرةالتفاقم  قد الجنائية، العدالة سياق في

 ةالوحيد ةالضمانيشَكل  هألن ،واإلجرائي التقنيعلى المستويين   المتواصلتدريبللرسمي  برنامج بإنشاء لذلك، يجدر التفكير
 .لتقديم البرهان الوسيلة األساسية ةالخبر تكونحيث  عادلة محاآمةل
 لجاناللجوء خالل اإلجراءات القضائية إلى يبَدد بالتالي، و .، مطروحةالقاضي لدى اليقين مسألةتبقى  ،تحاالال جميع فيو

 والشك التي ،كلفةوال، ءبطعوامل ال بسبب ،ةلاالعد علىالمتقاضي  اهقدعاآلمال التي ي ،نفسه موضوعال بشأن ةتعددم خبراء
 .العدالة إنكار  وضعإلى أقربيصبح ذلك و. يدخلها
 وينبغي). مسلكيةلوا والجنائية المدنية (القانونيين الخبراءالتساؤل حول مسؤولية مستحسن، آلما ُطرح الموضوع، ال منلذلك، 

 .يةئاضالق المساعدة تقديم في ينطرنخالم المحامين على ء نفسهيينسحب الش أن
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 تأجيل دفع الرسوم القضائيةاإلعفاء من و

 

أو إرجاء الدفع على القضائية في المجالين المدني والجنائي، يستحسن إعفاء طالب المساعدة القضائية من دفع الرسوم 
  .  عليهإيجابية، ولما قد يكون لذلك من انعكاسات مالية الطلب دعواهضوء احتمال ربح صاحب 

 

 لنقاشاتا موجز

 جنوب في الشريكةالجوار  بلدان جميع فيتقريبا  القاعدة  بسبب العوز،الجنائية قضاياال فيمن دفع الرسوم  عفاءيشَكل اإل
م مقَد طلب على آل مقطوعا رسمابلدان أخرى  أنهابش فرضوت. )األردن (البلدان بعضفي  المدنية لقضايا، خالفا لالمتوسط

 ويمكن درجات التقاضي، آل على اعدوالق هذهوتسري . )األردنو إسرائيل (والقضائية القانونية المساعدةللحصول على 
درجات  جميعفي  الجزائر في والقضائية القانونية المساعدةبحق  االحتفاظ يتمها، منح وبعد. الطلب مقدم أهلية لتحديد تهامراجع

 خسر ذاإ لبنان في القاعدة هذهوتسقط  .جراءاتاإل نتهاءا بعد حتى ،وقت أي في مراجعة هذا الحقإمكانية  دون ،التقاضي
 . بالحكمطعنلل مساعدةال على للحصول جديد طلب تقديم إلى ضطرهي مما،  دعواهفيدتسالم
 .الحكم صدور وبعد اتاإلجراء نهاية في يةئاضالقالرسوم تأجيل دفع  إمكانية الطلب لمقدم )األردن (البلدان بعضتتيح و

 بموجب ،الضعيفة للفئات يةئاضالق والقانونية المساعدة لتقديم محاآمال دىل متخصصة خدمات إلنشاء خاصة واُتخذت تدابير
 .البشرب االتجار  ولضحايا،العنف ضحايا لنساءل بالنسبة األردنآما هو الحال في  ة،خاص اتتشريع

 

 قتعلي

 هامشية ،الدليل هذا من الرئيسية الفصول حدأخَصيصا لها يتناوالتي  الضعيفة للفئات والقضائية القانونية المساعدة مسألةتبقى 
 بالبشر االتجار ضحاياأو ل العنف، ضحايا للنساء محددةقانونية  نصوص هناك. لمساعدةل القانوني إلطارفي ا ،آثيرة نواح في

 لتلبية آليات ضعوالتي أَدت إلى و ،مجالال هذافي  لتشريعل الدولي والدعمالدولية  طولضغا جةنتيوضعت  ،)األردن ،مصر(
 .الفئات هذه احتياجات

وبالتالي، . المتوسط جنوب في الشريكةالجوار  دول في ومتنوعة آثيرة اتفئال لهذه المحددة االحتياجات أن حوضويبدو بو
 فيو. والضرائب الرسوم لدفعالفئات الضعيفة  عاخض عن اَفلهذه الحاجات، والك االستجابة ينبغي العمل دون تأخير من أجل

 متنوعة مجموعةلغير مالئمة و تمييزية ،اعتمادها منذ بقيت على حالها ام غالبا التي ،ةالتقليدي القانونية األطرتبدو  ،سياقال هذا
 القانونيةنظم المساعدة  صالحإل ملالع مجموعة أعمال نم انبثقت التي الممارسات أفضل استخدام ينبغيو. تاالالح من
 المساعدة خدماتوالقانونية  ةاالستشار خدماتال تشمل و ،يةئاضالق المساعدة علىتقتصر هذه المساعدة  ما عادة .القضائيةو

ات إلجراءا وفهم ،جيدةإليها ضمن شروط  الوصولأي تلك الخدمات التي تسمح بتبَين الحقوق و ،القضائيةفي اإلجراءات غير 
 .هابين للمعني

 

 القانونيالتوجيه 

 

 . أمام القضاءاقانوني في المنازعات التي ال تتطَلب تمثياليجب أن توَفر الدولة الحَد األدنى من التوجيه القانوني 

 

 لنقاشاتا موجز

 دحَدُيو ،البلدان بحس تلفخي ،معين مبلغ عن قيمتها تقل التي تلك هيأمام القضاء  اقانوني تمثيال تتطلب ال التي عاتزانمال
 .لألجور األدنى الحد أساس على عموما
 .المتقاضين توجيه لمن أج ،التقاضيإجراءات  قبل المشورةتوفير  ُيستحسنلذلك، 
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 تعليق

 الباتالمطفي بالمطالبة بحقوقهم  نغبوير نالمسداة لم المشورة أو ،"الصغيرة المطالبات "في ما يدعى" القانونية"تتطَلب المساعدة 
 أقالم من عليها الحصول يمكن التي التوجيهات تتجاوز متخصصة خدمات ،بلدبكل  الخاص االقتصادي لوضعبالنسبة ل ةقيم الالمنخفضة

 . إذا ما وجدت في المحاآمماتعالستاال مكاتب أو آماالمح
 .المختصة مالمحاآ أمام  األمورعيسرعلى ت ساعدت الحاالت هذه مثل في ةمقَدمال القانونية المشورة

 
 

 معيار األهلية االقتصادي

 

، بل ينبغي فقطلب مقَدم الط بفقر ،ال يمكن أن يرتبط معيار األهلية االقتصادي للحصول على المساعدة القانونية والقضائية
ية دنى المطلوب لتلبللحَد األ عدم القدرة االقتصادية على دفع التكاليف القضائية بالنسبة ،أن يؤخذ باالعتبار أيضا
  .الحاجات الحيوية الدنيا

 لنقاشاتا موجز

 أو الجرائم طبيعة أو/ و لبطصاحب الل االقتصادي الوضع  علىبناًء ،ةعام صفةب ،المساعدة القانونية والقضائية منح يتم
 .المساعدة ،الطلبتي طلب من أجلها مقَدم ال مخالفاتال
يشمل القدرة ال  تحديد حالة العوز أن، مع العلم موضوعية معاييرلى لمقَدم طلب المساعدة ع االقتصادية الموارد تقييم ندتسيو

 .الطلب لمقدم األساسية االحتياجاتعلى سَد 
 آان إذا ، فيمالتعيينا نجاح فرص تقييم على يرآز الذي القانوني ارمعيال من صرامة أآثر، المعتمد للتقييم االقتصادي المعيار

 .مقبول غير أو أساس هل
 ليخادبم يتمتع الطلب مقدم أناتضح  إذا القانونية المساعدة مكتب قبل من ، فورا،والقضائية القانونية ساعدةالمسحب  جوزيو
 .لم يفصح عنها يةآاف

 لمنحما يؤخذ بالحسبان . )إسرائيل (يميقتلاعلى من يقوم بعملية  يؤَثر  ذلكألن ا،معيار اءالثر مظاهر اعتماد يمكن ال ،ولكن
  المستفيدآان  إذا،أيضا والدةووضع ال ة،صغيرال وأسرته الطلب لمقدم الشخصي وضعال وه ،المدنية المسائلفي  ةالمساعد
 محام، تعيين يشترط ال الحالة، نفس وفي .)األردن (األسرة بقانون األمر يتعلق عندما االعتبار في األسرة وضع خذؤيو. قاصرا

 غير متشَدد بشأن 2002  عام قانون فإن ذلك، عن الضفو.  العاديةاءاتجرباإل فيما يتعَلق المشورة تقديمل  موَجهقاضبل هناك 
 ).تونس( االقتصادي رايالمع
ينسحب ذلك على  المثال، سبيل على ،األردن في. معينة لفئاتا قانون ُتمنح ةقضائيو قانونية مساعدة هناك أخرى، ناحية من

 المعيارال يؤخذ ب ،الجزائر في. سالتلَب تحاالو بالبشر، االتجار ضحايا اإلعاقة، ذوي ،حوادث العمل ،األطفال وحضانة النفقة
 .الشرعيين غير والمهاجرين العمل وقانون األسرة بقانون المتعلقة قضاياال في االقتصادي

 
 

 تعليق

 األساسية االحتياجات لتغطية كافيةال ماليةال ليخادمال مستوى أدنى منستنادا إلى ا ،االقتصاديعدم االقتدار  حالةعَرف ُت
 .متزوجا الشخص آان إذا ألسرةل أو ،للشخص

 ، قديمةة الثالثلاالعد يوروميدتي يشملها مشروع ال البلدان من العديد فيقانونية النافذة ال النصوص ، تبدوالسياق هذا فيو
تثبت  شهادة أو دخل،ال ة علىبيالضر العوز أو فقر الحال، عدم دفع شهادات مثل (ةمداج عناصر على دعتموبدائية حيث أنها ت

  .القانونية المساعدة على للحصول الطلب مقدم أهلية لتقييم) أن صاحب الطلب ليس مَالك
، المجانية القانونية المشورة على للحصول هليةاأل وبالتالي، االقتصادي التي تحَدد عدم االقتدار معاييرال في النظر ينبغيلذلك، 

 . أآبرمرونةب
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  بطلب المساعدةلنظرالمختصة باالهيئة 

 

 القانونية بالنظر بطلب المساعدةيجب األخذ بعين االعتبار بالدرجة األولى، بشأن اختيار وتنظيم الهيئة المختصة 
تقصير مدة ضرورة ، في القضايا المدنية أو الجنائية، بة أو مهنية، إدارية قضائيتها،عيبط مهما آانت ،والقضائية

  .معايير األهليةحقيق باد إجراء سريع للت عن طريق اعتم،طلبالبة على اإلجا

 

 لنقاشاتا موجز

المطلوب  المختلفة الجوانبب التحقيقملَمة وقادرة على  ،القانونية المساعدة طلب في بالنظر ةختصالم الهيئة تكون أن ينبغي
 ،)لبنان (قاض قبل من الطلب تقييم مسألةأما . )الجزائر (دةعتممال معاييرلل وفقا ،والقضائية القانونية المساعدة منحلتوَفرها 

 في الحال هو آما ،العدل وزارة في إدارية هيئةأي  ها إليدنتست التي المعايير لنفس وفقا تجري طالما أنها ،أهمية فليست ذات
التي ينظر  البلدان فيو. المعاييرنفس الذين يستخدمون  العدل وزارة في القانونية لدائرةل ن التابعينمحاميال قبل من ،إسرائيل

 إدارية هيئةقد يساعد توَلي  ،الصدد هذا في .القضية مسار في طلبال رفض قد يؤثر ،بمشروعية طلب المساعدة قاض فيها
 سياسةل  أفضلتعريفتحديد في و ،مرآزيضبط األمور بشكل  في ،والقضائية القانونية المساعدة طلبات معالجة ،مسؤولة
 .القانونية المساعدة

 والقضائية  القانونية المساعدةب ةمعنيال جهاتال مختلف تتمَثل فيها مكاتببإنشاء يقضي  ،القانونعليه  ينص ر،آخ نموذجوهناك 
 .)تونس(
 

 تعليق

 درةاقو، المساعدة طلبات فحص مسؤولة عن ، تكونوالقضائية القانونية لمساعدةمخصصة ل مكاتب إنشاء ساعدي أن يمكن
 بشأنالسديد  قرارال اتخاذ على ،)المتخصصة اتجمعيالممَثلين عن و ينخرآ ن عدليينمأموري ،نمحامي ،اةقض (تكوينها بفضل
 .حالة آل صائخص، على ضوء االقتصادية المعايير نسبية مراعاة مع ،األهلية

 

 الحاالت الطارئةمؤقتة في منح مساعدة 

 

بغياب حق الحصول على هذه والقضائية ذات طابع عاجل، و القانونية لمساعدةل لمعالجة أي طلب ،من المستحسن
، توفير إمكانية منح مساعدة مؤقتة شريطة أن يقَدم صاحب الطلب الوثائق الثبوتية الالزمة خالل مدة لمساعدةا

 . تحت طائلة سحب المساعدة بخالف ذلك،معقولة

 

 لنقاشاتا موجز

 ،الجزائر( ةارئالط تحاالال فيوالقضائية  نيةالقانو لمساعدةا منح مكانيةإ ،المتوسط جنوب في الشريكة البلدان بعضتتوَفر في 
 خالفوب. نهائي ،المساعدة منحب قرارال في وقت الحق لكي يصبح آاملة المطلوبة الوثائق تقديم، شريطة استكمال )إسرائيل
 ة فيمساعدال منح فير اقرالهيئة صاحبة ال ،العام المدعييمثل  ،الجزائر في. ةمؤقت بصفة منوحةالم ةالمساعدُتسحب  ذلك،
 قبل دعوىال نجاح احتماالت تقييم لقاضيا توَلىي إذ ،ةارئالط حاالتال وجود للمساعدة في ، فاللبنان فيأما . ةارئالط تحاالال

 ةاعدق توجد ال ،إسرائيل في. لمساعدة هذه امنح بشأن راقراتخاذ ال لقاضيل عودي ،تونس فيو. لمساعدةبشأن ا قرارأي  اتخاذ
 .حدة على حالة آل في راقرال تخذبل ُي عجال،االست طابعخاصة ب
 نص ،األردن سوى أخرى بلدان في هناك ليس ،عليه القبضتم  شخص نع دفاعلل محامضرورة تعيين  عن النظر وبصرف

 .المحامين نقابةل رهاتقدي ترك، بل يمستعجلةال حاالتالوالقضائية في  القانونية لمساعدةا لمنحخاص  إجراء باعتمادقانوني 
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 تعليق

 القانونية المساعدة منح توافر امكانية ،الفَع نحوعلى " معقولة ةمد" خالل عادلة محاآمةل القضائية النظم ضمانبيفرض الحَق 
 .المتقاضين بالدرجة األولى مصالح حسبما تمليه مؤقت، أساس على ةدائم بصفة

 
 

 لطلب المساعدةالمؤقتة اسات االنعك

 

إلغاء إما عن طريق جراءات القضائية بسبب تقديم طلب للحصول على المساعدة القانونية،  اإلتعليق طلب أن يؤَثرال يجب 
 .الجلسات أو تأجيلها، على سير اإلجراءات العادي

 

 لنقاشاتا موجز

وفي ). الجزائر (طلبهذا ال بشأن قرارال اتخاذ في عاسربجانب اال ،يس وقفهالو اإلجراءات تعليقطلب  البلدان بعض فييجوز 
 يكن لم نإ  والقضائية،القانونية المساعدة على لحصولا طلبل القضائية بدء اإلجراءات راانتظ بيج، )إسرائيل (أخرى دانبل

 .جالعاألمر مست
 هب عليقعاي ،لحقوقسوء استخدام ل تحت طائلة اعتباره فيه، مبالغا اإلجراءات أثناءالمساعدة القانونية  طلب يكون أن يجبوال 
 ).لبنان (اإلجراءات قانون

 

 تعليق

 التفكير يجبو. ةآماحمالب لمماطلةلغرض االتالعب باإلجراءات  األطراف تستطيع ال بحيث ،ةَددحم معاييروضع  ينبغي
 .بدون مبَرر القانونية المساعدة يلتمس الذي الطرف على ة، تلقائي، بصورةغرامة فرضب

  مبدأ،ألساسيةوالحريات ا يةاإلنسان حقوقلل األوروبية التفاقيةا تهسآَرالذي " ةمعقولال المدة "مفهوم فإن الصدد، هذا وفي
الجانب النوعي أو أي أن هذا المفهوم يمَثل . والمحاآمة يةئاضالق اإلجراءات ةدوجقياس لمعيارا  أصبح، العدالة سير حسنل

 . األعمالتدفق وإدارة المخزون بامتصاص ةلمَثالمت الكمية الجوانبالفعالية، مقابل 
 

 
 

  قبول طلب المساعدةعدم

 

 مهما آانت طبيعة قرار ،مبَررا وقابال للمراجعة خالل آجال قصيرة ،طلب المساعدة القانونية رفض دائما أن يكونينبغي 
  .الرفض، إدارية أو قضائية

 
 

غير قابل  قرار: مختلفة زوايا من، متوسطال جنوب في الشريكة البلدان في القانونية المساعدة طلب رفضيجب النظر إلى 
 قصيرة زمنية فترة خالل إجابة يستلزم يذالو ،المحكمة نفس في اإلداريةمراجعة قابل لل قرار أو ،)لبنان ،تونس (للطعن

 قبل من أو المحكمةقبل  من بللطل قانونيةالو قتصاديةاال برراتمال لتقييم آلية قابل للطعن عبر قرار ،، أو أخيرا)الجزائر(
 راقرال صاحبة المحكمة إلى تهالحإ قبلب لطلا وجباتم تحليلل والقضائية القانونية المساعدة كتبم قبل من المعين المحامي
 ).إسرائيل (النهائي

 المحكمة علما بأن ، في شَتى األحوال المساعدةطلب رفضقرار في  طعنال يةنتتوَفر امكا أن على المشارآين جميع وافقو
 .للطلب لموضوعيةا األسس بشأنالمناسب  راقرال اتخاذ في حرة
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 تعليق

هذا  بشأن آجال البَتتكون  أن وينبغي. دائما للطعن قابلة ،القانونية المساعدة طلب سحب أو رفض قرارات تكون أن يجب
 .قصيرةالطعن 

 

 لدى نقابات المحامينآلية المساعدة 

 

تحديد واليتها ونظامها وعملها برعاية يوصى بإنشاء آلية لتوفير المساعدة القانونية خاصة بنقابات المحامين تتوَلى هي 
آل نقابة، وتستند إلى محامين آفؤين ومتخصصين في المجاالت التي تكتسي أهمية بالنسبة للمتقاضين، ال سَيما 

 .الفئات الضعيفة من بينهم

 لنقاشاتا موجز

ة آلفذات  وهو األول، النموذج. توسطالم جنوب في الشريكةالجوار  دول في يةئاضالقو القانونية المساعدة آللية نانموذج هناك
 من أساسية ةمجموع يضم يذال( يةئاضالقو القانونية المساعدة مكتب خالل من مهنيعلى أساس  المساعدة منَظي ،عالية

 ).إسرائيل (مهنيةة خدم توفيرو دورال ء هذاأدااللذان يقومان ب العاممكتب المحامي و، )متفَرغينال المحامين
 القانونية المساعدة تنظيماألخير ل القانون مشروع أخذنا بعين االعتبار إذا (المغربو تونس معروف فيال ثانيال النموذجفي و

 .عموما قاض هاسأر وي،تتشَكل من قانونيين ليماقاألفي  مكاتب يةئاضالقو القانونية قَدم المساعدةت ،)املبشكل آ والقضائية
مقابل أتعابهم يتلَقى المحامون المعَينون و .محام تعيين ،لذلك وفقا وتقرر ،هااتلَقت التي اتبلطال بانتظام المكاتب هذه تستعرض

،  المحاآمبجانب  وفي هذا السياق، توجد في الجزائر مكاتب للمساعدة القانونية.القضايا أنواع حسب ةدحَدم تعريفاتوفقا ل
  .ت، ومحكمة المنازعاوالمحاآم اإلدارية، والمحكمة العليا، ومجلس الدولة

 طلب استجابة ل،محاميا المحامين نقابة رئيسبموجبه   يعَينالذي التقليدي النمط النموذجين، هذين ال يزال قائما بجانبو
 .)األردنو لبنان (طلبها الذي متقاضيلل القانونية المساعدة منح قررت التي المحكمة

 النموذج في مساند دور نوكي .عامال يةئاضالقو القانونية ةالمساعد نظام متمَيزا عن نقابات المحامين دوربقى ي الصدد، هذا فيو
 مكتبهم بلط رفض الذين ولئكأل ،مرونة أآثر معايير بناًء على ، من أموالها الذاتيةالمساعدةالنقابة  متقَدإذ  ،)إسرائيل (األول

 توفير من خالل والقضائية نيةالقانو المساعدة في يمحور دور نوكي  أو.العدل وزارة في يةئاضالقو القانونية المساعدة
من المحامين المعَينين أتعاب خالل تغطية  ومن ،)لبنان ،األردن (المحاآم طلب على بناء والجنائية المدنية القضايا في المحامين
 .)لبنان (الخاصة  النقابةأموال

 للسماح امرن يبقى أن يجب يذالعدة المسا نظام جوهر ،المحامين منالمسداة  الخدمة جودة يجب أن تشَكل الحاالت، شَتى فيو
 .في وضع عسير لمتقاضينأيضا ل ولكن ،مساعدةال لىإ صولولا للمعوزين فقط ليس

 

 تعليق

 دحَدي يذال لها نظامها األساسي لجنة شكل في المحامين نقابة في آنف ،والقضائية القانونية المساعدة عن مسؤولة آلية إنشاءإن 
في إطار  نوالمحامالخدمة التي يقَدمها  جودةيضع  هنأل مهم ،المحامين نقابة مجلس إشراف تحت هاعمل منَظيو هااختصاصات

 .ورصد النقابة بةقار تحت ،المساعدة هذه
 .المهني همواجبب خاللإلا حال في أعضائها إزاء تأديبيةال سلطةهي وحدها صاحبة ال النقابةإن  ،الواقع في

 ديحدلت الالزمة تئيااإلحصا توفيربشكل مرآزي، ب القضائيةو القانونية ةالمساعد نبشأ البيانات يسمح جمع ذلك، على وعالوة
 .العدل ووزارة المحامين نقابة بين مشترآةبصفة  القضائيةو القانونية المساعدةالمتعَلقة ب سياسةال
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 مالي مرآزي وغير مرآزينموذج 

 

، بتخصيص باب في الميزانية لتغطية تكاليف العدالة التي يةالقضائو القانونية ةلمساعدليوصى، بغياب نموذج مالي واحد 
 . تستلزمها المساعدة القانونية التي تقَدمها وتساهم في تمويلها نقابة المحامين

 

 . المجالس البلديةويوصى أيضا أن تفعل الشيء نفسه 

 

 لنقاشاتا موجز

 تبعا العدل وزارة تضعه األتعاب منوفقا لسَلم  موزعة آافية ةميزاني على ،األولى بالدرجة والقضائية القانونية المساعدةعتمد ت
 .إسرائيلو المغربو الجزائر في الحال هو مامثل ،للدولة العامة الموازنة فيالسَلم  هذاأن يندرج  ويجب. قضاياال نوعل

 في والقضائية القانونية دةالمساعادراج  ،ألردنوا لبنان مثل البلدان بعض في العامة للمالية راهنال الوضع في صعبي ،ولكن
في الحاالت التي  إال ،المقدمة في إطار هذه المساعدة خدماتال على اإلشراف على لدولةويقتصر دور ا .العامة الموازنة

 المثال سبيل على آالطوابع المالية مباشرة، تفرض فيها رسوما

 تعليق

نسبة إلى  جودةال معَدل (وآفاءة فعالية على تؤثر التي اآلالمش صميم في والقضائية القانونية المساعدة تمويل مسألةتكمن 
حيث ال  األحيان من آثير فيتتدّنى جودة هذه الخدمة و .المتوسط جنوب في الشريكة البلدان معظمالمساعدة في ) كلفةال

 . فقطالقضية تنفقا ةتغطي يكفي في أحسن األحوال ل،هم، بل مبلغا مقطوعاأتعاب مقابال حقيقيا عن محامونيتقاضى ال
المحامين المبتدئين  أوالمتدَربين   واقتصار التعيين على المحامين، يفَسر تقاعس المحامين ذوي الخبرةلذياألمر اهو و

 .والمفتقرين للخبرة
  هذهأن، للحكومة التقديرية للسلطة امتروآ والقضائية القانونية ةالمساعد تمويليكون   حيث،البلدان  بعضفيويظهر 
 وآاالت هالتمَوالتي  الحكومية غير لمنظماتا اتمهممن  هاتعتبر التيالعامة  اتسلطال أولويات نبي ابدا  تردال ،ةالمساعد
 .الدولية المنظمات أو التنمية
من  آعامل العدالة مفهوم أساس على عقالنيةطريقة ب، القضائيةو القانونية لمساعدةا تمويلالنظر في مسألة  إعادة يجب لذلك،

 .البشرية لتنميةاعوامل 
 

 للمحاآماإلدارة المتكاملة : التمييز بين مهام رئاسة وإدارة المحكمة

 

مبدأ اإلدارة المتكاملة التي ، دون استبعاد  للمحكمة يجب تجَنب الخلط بين مهام رئيس المحكمة ومهام المدير اإلداري
ال على مؤهالت في تقنيات اإلدارة يمارسها معا القاضي والمدير اإلداري الذي يستحسن أن يكون قاضيا حاص

 . الحديثة

 لنقاشاتا موجز

 مل ؤالءه أنعلما  القضاة، بين المهام توزيع تتطَلب أبعاد ةعدب المحاآم، وعمل إدارة وبصفة عامة ،آجال اإلجراءات إدارة تتسم
 هاوزيعوت القضايا تدفق إلدارة قضاة ،آمالمحالقضائية ل دارةاإلأن يتوَلى  ينبغي ،وبالتالي. غرضال هذاالمناسب ل تدريبتلقوا الي

 علىإيجابي  ريثتأذلك من لما قد يكون ل ،ياقاض يستحسن أن يكون ،يإدار مدير إلى يةدارالشؤون اإل عهدُتو. الفئة حسب
 .العدالة ةدوج  تأثير علىدونما ،آجال اإلجراءات تقصير
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. المحاآم إدارة فيالحديثة المبادئ  الجزائرفاعتمدت . ةهذه المسأل معالجةبصدد  مبادرات المنطقة دول بعض اتخذتوقد 
 منانطالقا  المحاآم، إلدارة استراتيجية خطة لوضع خاصة شرآة مع إسرائيل  فيالمالية ووزارة ئيةالقضااإلدارة ت تعاقدو

واستكشاف  أخرى، اتاعتبار بين من ينناوالق إصالح بهدف لك،ذو. أفضل إلدارةالمناسبة  الحلولتحديد بغية  المشاآل، درص
 .عمليةال إلدارةالعناصر األآثر فعالية على مستوى ا

 .االستراتيجي لتخطيطل وفقا يعمل محكمة ديرمعملية نموذجية تقضي بتعيين  ،حاليا األردن ختبريو
 األول لرئيسموضوع بتصَرف ا تخصيص صندوق محدود خالل من المحاآم إدارة لدعم لبنان  التي أطلقهامبادرة النجحلم تو

 .ات مسبقةإجراء دون الستخدامه ،االستئناف لمحكمة
 إدارة أن من الرغم على ،مرآزي دور لقضاةل كوني حيث االستراتيجي للتخطيط لجنة إنشاء إلى مسألة نوالمشارآتطَرق 
 مع بالتشاور ءللقضا األعلى المجلس مسؤوليةمن  تبقى ،لبنان مثل البلدان، بعض فيالمتصلة بها  ستراتيجيةالوا المحاآم
 يةادالم مواردالو القضاة و أظفين، سواء على صعيد الموالمحاآم ةإدارب المعنية السلطات تعدد بسبب وذلك العدل، وزارة

 .التحتية والبنية والمعدات
 .ةلاالعد لعمل التوجيهية المبادئ حَددت التي العدل لوزارة التنظيمي الهيكلب ةالعام القضائية ستراتيجيةترتبط اال ،تونس في
، إذ حاسمةم تكن  لتجربةال  أن هذهغير. في آل اقليم المحافظين شرافإل العدل لوزارة التابعة اإلقليمية المكاتبتخضع  ،لكنو
من جهة أخرى، يمنع اتخاذ القرار  العدل وزارةو  لسلطتين، المحافظ آالسلطة العليا من جهة،اإلقليمي المدير خضوع أن

 بعد أن أطيح بالنظام الذي ،)المجلس األعلى للعدالة( عمل القضاء تنظيمل سلطة إنشاءويبدو أن  .اسبالمناسب في الوقت المن
يستجيب  موظفي قلم، قدو قضاةو) ثقينوم( عدل آتاب، من العدالةفي ميدان  الفاعلة الجهات جميع يضم الثورة، قبل قائما آان
 .االستراتيجي التخطيط حتياجاتال
 موحدة إدارة ،القرارات تنسيق لأج قضايا المستعجلة منالإدارة  تخطيط (دينايالم بعض في التخطيط عتمادا من المتوَقعو
 ....)معالجتها في السرعة من لمزيد ،إليجاراتا مثل محددة بقضايا المتعَلقة اتملفالو جراءاتلإل
 

 تعليق

 رئيس مهام بين ،)CEPEJ (العدالة لكفاءة بيةاألورو اللجنةأعمال  هيلأفضت إ آما ،واضحال تمييزالب التفكيرمن المفيد 
 : لكل وظيفةمختلفةال والكفاءات والمهارات ، ومهام المسؤول اإلداري في المحكمةالمحكمة
 القانونية الجودة من عال مستوى نضمت استراتيجيات وتنفيذ ،المسائل القضائية دارةإ اهتمامه على ولاأليرَآز  أن ينبغي

 . لمحاآم الصادرة عن القراراتل
 .اإلداريين الموظفينشؤون  وتنظيم تخطيط بينها ومن ،المحكمةعمل  مينظتعلقة بتالم ةيداراإل مهامبال الثاني هتمييجب أن و

 نظام اعتماد اإلداريين، والموظفين القضاة بينالقائم  التعاون نتيجة  هيآماالمح وقد يكون من المفيد، نظرا ألن محَصلة عمل
 .هاالمسؤول اإلداري عنو المحكمة رئيسبين  مشترآةلالشاملة ا إلدارةا

 
 

   المحاآم والحوار مع المتقاضين والجهات المعنية األخرى بالعدالةإدارة

 

 هو الحوار على نحو متواصل مع المتقاضين والفاعلين في قطاع ، التي قد تسمح بتحسين خدمات المحاآمأحد الشروط
علقة بالكفاءة وحجم العمل وموارد المحاآم بصورة مستمرة، وبالمقابل،  عن طريق نشر المعلومات المت،العدالة

 . األخذ بعين االعتبار رأي المتقاضين

 لنقاشاتا موجز

هيئة  اقتضى األمر ذلك، باستثناء آلما صةتمخ اعتماد وسائل خالل من لهيئة دائمة، ب ةبصفغير قائم  المتقاضين مع حوارال
 في. تهاطبيع حيث من  تختلفوالتي ،)تونس ،الجزائر (ألخرى المخصصة لتوجيه المتقاضينوَجهين أو الهيئات االم القضاة
 فيفي الوقت الراهن  موجودة غير آليات ، وجودالعدالة في الفاعلة الجهات بين أو ،الفاعلة الجهات مع الحوار يتطلب الواقع،
 .المنطقة بلدان
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 قَدميو، )باآلجال يتعلق فيما غالبا (يهالع جيبويوالمحامين  متقاضينال شكاوى يتلقى إسرائيلفي  مظالم نيمأ وجوديساهم 
الفاعلين  بين الحوار مفهوملكن هذا مختلف عن و. العدالة الخدمة العامة التي تؤديها تحسين في بالتأآيد ،ا بشأنهاسنوي اتقرير
 .العدالةقطاع  في

 المجتمع  منظماتأو اإلعالم وسائل من مبادرة على ناءب، سواء رسمي غير بشكل الراهن وقتال فيالقائم  الحواريجري 
 لمناقشة ،ةلاالعد قطاع في  من الفاعلينوغيرهم والمحامين القضاة لتنظيم لقاءات بين ،ها نقابات المحامينفي بما المدني،

 اتالعالقستعراض ال ينالمحامنقابة و القضائيةإلدارة ا بين مؤخرا مشترآة لجنة أنشئت وقد.  العدالةعملب ةرتبطالم مسائلال
 .والمحامين القضاة بين
 العملحسن سير  لمناقشة بانتظام تجتمع ،تونس  آما هو الحال فيالقضائيةإلدارة اعلى مستوى  لجان دوجت أخرى، ناحية من
 .الجمهور عمأيضا و العدالة، في الفاعلة الجهات بين للحوار تدياتمن بمثابة تكون أن يمكن مؤتمرات متنَظقد و .المحاآم في

 تحسينبهدف  حوار بناء إلى يؤدي أنه ذلك في أهميةتكمن و. العدالة طاعق بشأن ينتقاضالم آراءباألخذ باالعتبار ب يسمح وهذا
 . العدالةخدمة

 أو المعلومات ومكاتب الجلسات اإلعالمية مع وسائل االعالم، مثل ، بهدف الحواروسائلال بعض القضائيةإلدارات ا وتستخدم
على  ملتتش لب ين،قاضالمت مع ازيوج وإن آان ،حوار بعقد حسمت الو تفاعلية غير تكون ما عادة التيالشبكية  قعالموا

 .اتاإلجراء شروحات حولو استماراتو معلومات
 

 

 تعليق

 .للشفافية ضمانة هو ،المحاآم في العمل سيرحول  عدالةقطاع ال فيللفاعلين  المعلوماتتوفير 
من  األهمية بالغ أمر ،االختناقاتقع اإدراك موو تأخيرال أسباب فهم على ساعدتلك التي ت ماال سي ات،المعلوم ونشر جمعإن 

 .التأخير ومنع أجل تقصير اآلجال
 قادرةال غير القضائية النظم من العديدهناك  أنإذ  قضائية،ال بياناتال لجمع فعالة نظمالمعنية،  الدول أن تتوَفر لدى يجب ذا،ل

 .ال تتوفر لديها مثل هذه المعلومات أو ،مفيدة وماتمعل جمع على
 ذات الجوانب تحليلل الالزمة المعلومات على لحصول التي تسمح بااالستبيانات المعواست إنشاءوفي هذا السياق، من المفيد 

 .ودراستها بعد ذلك من آافة الجوانب القضائية، اإلجراءات بمدد الصلة
 :هومن ذلك  والهدف

  .مبرر بدون  الطويلةتقصير اآلجال
 .اإلجراءات فعالية ضمان
 .تقاضينملل التنبؤ علىالالزمة  والقدرة الشفافية ضمان

تصميم  لسَهيو  القضائية،اإلجراءات مختلف من زاوية الوقت الذي تستغرقه ،الوطنية القضائية النظم أداء تقييمب يسمحما  هذاو
 .التأخير من والحَد ،القضائي الوقت إدارةالخاصة ب السياسات تنفيذو
 من بينها فيما عالقاتال تنظيم لمن أج ، باالعتماد عليهاالعدالة  في قطاعالفاعلةللجهات  تي تم جمعها،ال المعلومات سمحوت

 . من جهة أخرىالقضائيةإلدارة اجهة، وبينها وبين 
  ،المحامين نقابة  وعلى رأسها،قانونية المهنال ،الفاعلة الجهات مختلف الحوار بين محور هذا العدل وزارةتكون  أن يجب
في آونها ناشطة على الصعيد  الحكومية غير المنظماتتكمن أهمية و. القطاع هذا في شطةانال الحكومية غير المنظماتأيضا و

" التنسيق" ،الصدد هذا فيو. لها ستجابةلال والمبادرات األفكار وتقديمالمحلية  حتياجاتالا فهم على ةقادر هي بالتاليالمحلي، و
 .الحَل مفتاح وه
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II.  الوصول إلى العدالة، مدة اإلجراءات القضائية، اآلجال والتأخير 

 

A .المَدة واآلجال 

 

 آجال اإلجراءاتتحديد 

، هي أدوات تنظيمية تتطَلب توافق جميع اإلجراءاتاآلجال التي يتم تحديدها حسب مختلف فئات اإلجراءات ومراحل 
ويجب أن تحترم المحاآم هذه . املين في المؤسسة القضائية من أجل احراز النتائج المنشودة والعالجهات المعنية

 . األدوات التي ينبغي عليها تفعيلها

 

جمع البيانات عن مراحل اإلجراءات في إطار مؤسسي ضمن آلية مخصصة لتحليل وتصويب سير ادراج عملية يجب 
  .واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتهتأخير بسرعة اإلجراءات بانتظام، األمر الذي يسَهل رصد ال

 

 .تتطَلب اإلدارة السديدة لآلجال، جمع القضايا حسب درجة تعقيدها ومدتها الوسطى وبالتالي، توزيعها على النحو المناسب

 

 آلجاللبعض فئات القضايا البسيطة، باحترام ااعتماد استمارات موَحدة تنطوي على عدد محدود من الصفحات يسمح 
 .والترآيز على النقاط األساسية والمنطق الذي ستبنى عليه القرارات القضائية أو األحكام

 

 لنقاشاتا موجز

 في ة للقضايا الجيدرةدااإل صميم في هو ،القانون عليها ينص آجال محَددة غياب ب،"معقولةال ةالمد "مفهوم أن من الرغم على
الذين  القضاةب صلة بها تبقى مرتبطةتالم اإلجراءاتهذه القضايا و إدارة أن إال ،طالمتوس جنوبفي  ةكيشرالالجوار  دول معظم

 .بأفضل ما أمكن العدالة تحقيقو النهائية المواعيد  عليهم تحديدبَجويت
 سبب، دون من اإلجراءاتمدة  ةلاطا القاضي على ،"معقولة ةمد "إلىيشير الذي  لبنان في المدنية اإلجراءات قانون يحظر

 ".المقبول التأخير"و" العديم النفع تأخيرال "بين التوازن من نوعا يمقيبالتالي، و ،امبَررإذا آان  تأخيرالب يسمحو
االحتفاظ  مع ،"معقولة ةمد "يقضي بتحديد ،الصدد هذا في جيدة ممارسات اعتماد أن لأعرب المشارآون عن توافقهم حو

 الجزائرفي  (القانون  عليها، إَال إذا نَصصارمة زمنيةبآجال   ذلك مقَيدايكون في أن دون ،رسم مسار القضايا للقاضي بحق
اآلجال الثابتة  أو ،الطعنبحق ال دون يوما 15 غضون في اتاإلجراء مشاآل الناشئة عنال  ينبغي حَل،على سبيل المثال

 ).ةياألسرشؤون الب تلك المتعلقة ، على وجه الخصوص،إسرائيلفي و لبنانالمحَددة للقضايا الطارئة في 
تعقد بعض اإلدارات القضائية  ة،المد ديحدت لدفاعإمكانيات افرض ت عندما ال سَيماالمناسبة،  "معقولةال ةالمد"إيجاد من أجل و

 آل حاالتاإلو ،المدنية المسائل في أشهر ستةبإلى تحديد مدة متوسطة  الجزائرب وقد حدا ذلك. لهذا الغرض منتظمة اجتماعات
 تحَدد ،إسرائيل في .رهابَرأسباب ت الواحد، إَال في حال وجود شهرأن تتجاوز في أقصى حَد ال دون من ،بوعينأس أو أسبوع
 .ة محدودارئطال الزمني للقضايا اإلطارفعلى سبيل المثال، . قضاياال نوعل اوفق زمنية طرأ في اآلجال
 إدارة في آمؤشر استخدامهامن أجل  ،قضاياالع انوأ حسب ءاتاإلجراآجال  لتحديد األردن في مشروعل اإلعداد حاليا ويجري
  .القضايا
 شهرا اثني عشر إلىأشهر  تسعة نبيما و الجنائية، للقضايا أشهرتتراوح ما بين شهر وستة  ةمتوسطآجاال  تونس توحَدد

 .والتجارية المدنية للقضايا
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 إذا اَمع لتحققل شهرية تقارير تقديمأهمية  لحو ،ةاريالوز ميماالتععبر  ،القضاة وعيُيصار إلى إثارة  ذلك، إلى وباإلضافة
تأخير تتسبب بو المحاآم عملعيق سير ت التي األخرى المشاآلجال، ومن أجل معالجة باآل االلتزام في تأخير هناك آان

 نصوص الجةلمع ةخاص شرآات مع منتظم بشكل عقودبرم ُت (بسيطةال المهام أداء على عدم قدرة موظفي القلم مثل اإلجراءات
 .المناسب الوقت في الوثائق تقديمل نيمحاملل موضوعة خصيصا توجيهية مبادئ هناك أيضاو). األحكام

 
 

 تعليق

المساعدين و والمحامين القضاة، العدالةب جميع الجهات المعنية تشمل أن يجبمتواصلة  ءات هو عمليةاإلجرا آجال تحديدإن 
 التي سوف تستغرقها مدةال ريقدتل عمل خطةووضع  قضية آل على ينطبق لذيا المسار رسم أجل من ين،خروآ القضائيين
قبل المعنية  األطراف إلى ليرس زمني جدول وضعيتم بعد ذلك و. والمحاآمة األولية االستماع وجلسات يةديمهالت المرحلة

 .من اعداد مذآراتهم العامين والمدعين لمحامينا نيمَكوهذا ما . مباشرة اإلجراءات
وجود التناغم  دون، أن تنجح اإلجراءاتمن أجل تيسير  مشترآة قواسم إيجاد إلى لهذه الطريقة الرامية يمكن ال ،ولكن

 .والمحامين المحاآم بينالمطلوب 
 من العدالة إلى الوصول تحسين سبل حول النقاش لتسهيل" عالموَس لعدالةا لقاء"عقد  من خالل إجماعمحَط  كونت أن يجبو

 1 .مماطلةال وحظر جراءاتاإل تبسيط خالل
 

 
 

 آليات التنسيق

 

ينبغي أن ينخرط جميع الفاعلين في قطاع العدالة العام، بمختلف وظائفهم، في آليات تنسيق ترمي إلى االرتقاء بالوصول 
 مختلف الجهاتومن المستحسن لهذا الغرض، أن يحَدد القانون آيفية انخراط . إلى العدالة لجميع المتقاضين

 .  في هذه اآلليات معنيةال

 
 

 لنقاشاتا موجز

 منتظمة اجتماعات وجود عدمف لسأت) فلسطين ،لبنان ،اسرائيل (ىاألول: المشارآين بين المسألة هذه حول نظر اتوجه تزرب
األخرى  الفاعلة الجهاتلتضم  ينالمشارآ دائرة توسيعتدعو إلى و ،المدني المجتمعالناشطين في و والمحامين الخبراء تشمل

 دوامال بعد موظفين عدم توافر بسبب رتأَخي اغالبا م القضاة عملوأن  ال سَيما المحكمة، قلم موظفيآ ،العدالة قطاع يف
 قلمال موظفيو والخبراء والمحامين القضاة عنيين،الم جميع تشمل ثمارها، يجب أن العملية هذهولكي تؤتي . الرسمي

 .)لبنان (المحكمة إلى السجناء بنقل يتعلق فيما خاصةالقضائية،  رطةوالش األحداث قضاء في االجتماعيين ينمساعدوال
ون يعمد إذ، القضاة قبل من ءاتجرالإلرة متسمال نتهاآاتاال من تنبع) فلسطين (عملية ال مثل هذهأييدنحو تالدافعة  األسبابو

 لملفاتل اإلداري عيوزتال أو بسبب. واحدة ةمرل ات تأجيلها إَالاإلجراءال تسمح  حين في ،تكرربشكل م إلى تأجيل البت بالقضايا
 ممارسة وليس سيئة ممارسة األحيان بعض فيينبغي اعتبارها  والتي لملفات،ل ةتلقائي تعيينوجود آلية  عدمو القضاة، بين
 .جيدة
جراءات اإل في همين واشراآالفاعلآل  عجم تعيق التي ةالصعوبات العديد، أن )األردن (ةالثاني  وجهة النظر تعتبرالمقابل، في

 .والمحامين القضاةب هاحصر والرئيسية الفاعلة الجهات دائرة تضييقفرض ت، القضائية
                                                             

ة لمكافحة التأخير في إدارة النظام القضائي، خاصة األدوات العملي: الوصول إلى العدالة عبر فعالية العدالة: "االجتماع الرابع: يوروميد العدالة الثاني. 1
 .2009االستنتاجات الختامية ". لقضائيةالنظم ا
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أن  عن فضال ،على نحو يحترم اآلجال جراءاتاإل إلدارةأآثر من غيرهم في وضع يؤَهلهم  القضاةأن  الرأي، هذا  دعاةيرىو
 .المنطقة غريبة عن تزال ال ،العدالةقطاع  ةر في إداالمدني التي تمثل المتقاضينجتمع المظاهرة اشراك جمعيات 

 لشَكي أن يمكن يية فيما بينها، والذلقانونا التعاضد المعروف عن المهن هويقَدمه أصحاب وجهة النظر هذه،  آخر سبب وهناك
 ).تونس (الفاعلة الجهات مختلف بين التعاون فشل في مهما عامال

 استدعاء من غير الممكن تقريباعلى سبيل المثال، . المنطقة بلدان في الهيكلية لمشاآلل حَال ي النظرتوجه ال تقَدم أَي من
ات اإلجراء  التي تعرقل احترامصعوباتزداد الت وفي نفس السياق،. )فلسطين( قضائية دعوى في تهمداهش لإلدالء بمسؤولين

 السلطات مع التنسيق باألمر يتعلق عندما خصوصا ،Cو A، B مناطقثالث  الى ةمقَسالم الفلسطينية األراضي وضعسبب ب
 .))C (المنطقة في (شاهد بصفة المحكمة أمام شخصمثول ل اإلسرائيلية

 في شاركأن تيجب  ،متقاضينال هافي بما القضائية، اتاإلجراءالمعنية ب طرافاأل جميع أن على، تم التوافق وأخيرا
  أنغير منطقة،ال انبلد نبي تختلففي هذا الصدد  مقارباتال أن من الرغموعلى .  واحدةسلسلةل بصفتها حلقات ،اتاإلجراء

 التي القوانين في ال وجود لهم ،ةماعوبصفة . ال يشارآون في صوغهاو ،لقواعدل الراهن وقتال فييخضعون فيها  متقاضينال
 .جراءاتاإل تحكم

 
 

 تعليق

 علىالتنسيق هذا  يقوم أن يجب لب المعلومات، لتبادل اعاتاجتمب العدالة في قطاع الفاعلة الجهات بين التنسيق اختزال يمكن ال
 رصدخاصة ب ةمونظمإنشاء ، وماظتنبا المعلومات جمعو ،إلحصاءاتغرض وضع ال منتظمالبيانات على نحو  جمع أساس

 .التنسيق التي تسمح بتعزيز العناصر وجميع قطاعال في التطورات تقييمو
في  الفاعلة والجهات القضائية السياسة في القرار تجمع أصحاب العدل وزارة داخل مؤسسي طابع  ذاتتنسيق آليةيسمح إنشاء 

 سلبا يؤثر أن دون القانونية، لمساعدةلو لعدالةى الع  المتزايدطلبلل باالستجابة ،المدني المجتمع ها جمعياتفي بما العدالة قطاع
 .المحاآم في العمل سير حسن على

 تضم ينهنيالم منمكَونة  شبكة تساعد أن يمكنحيث  الجنائية العدالة مجال في أيضا افيدم ينظامال غير التنسيقوقد يكون 
 على تؤثر التي النظامية للمشاآل حلول إيجاد على ،أيضا لكنو ،والخبرة ةمعرفال تبادلى لع ،رؤساء قلمو نيومحام قضاة
 .العدالة قطاع في العمل سير حسن

 داخل ادروب ظهربدأت ت ،ولكن .الراهن وقتال في التي تمثلهم، سابقة ألوانها جمعياتال عبر نيقاضتالم إشراك مسألةوقد تبدو 
) عادة ةسلبي ( قصصنشروالتي ت ،لبنان فيبانتظام الصادرة صحيفة ال على غرار ،هَجوتال هذاتؤَآد على  المدني المجتمع

 .الثورة بعد تونس في أيضا هو الحالو. مع العدالة نقاضيتالم
 

 
 

 جراءاتاإلمدة 

 

، على وجه الخصوص في القضايا الجنائية،  القانوننص عليهاذجية التي يجراءات النمومدة اإلاحترام  االلتزام بيجب
والتي تشرف عليها المحاآم من خالل اعتماد الجدول الزمني الموضوع سلفا باالتفاق بين الخصوم بإيعاز من 

 تحَل اآلجال التحفيزية، حسب نوع القضايا، مكان تلك اآلجال ا السياق، يجب أنوفي هذ. القاضي على سبيل المثال
 .هالتي ال يعاقب القانون على انتهاآا

 

 لنقاشاتا موجز

 قدع "ال يمكن اقامة ،حالةال ههذ وفي. خصومال ةوافقبمحَتى  ،المحاآم قبل من إلجراءاتاب المرتبطة جالاآل تغيير يمكن ال
 الجنائية قضاياال في مةصارو ،عام بشكل تمديدلل قابلة غير القانون حددها التي آلجالا ألن خصوم في الدعوى،ال بين" إجرائي

 حدده الذي الزمني إلطارات، تكمن في إدارة ااإلجراء مدة صيرلتق طريقة أنسب فإن ذلك، لى الرغم منعو). األردن ،الجزائر(
 .يالقاض إشرافب خصومال بين باالتفاققبل مباشرة اإلجراءات،  ،قانونال
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 رئيس ولكن. أطول فترة حياناأل بعضفي  تتطلب التي األدلة وطبيعة عدد لتزايد نظرا قيادة العملية إسرائيلفي  للقاضي يحق
 .اتاإلجراء تمديد على القضاة قدرة من يحد أن شأنه من إجراءأدخل  العليا المحكمة

، وحتى ساعة 24 إلى الوقت خفض المثال، سبيل على للقاضي، يجوز( جداقصيرة  القانون، دهاحَد التي اآلجال أحياناتكون 
 نوعحسب  اآلجال لتحديد الحرية من بحَيز أآبر القضاة يتمتع أن يجبلذا،  .جدا ةطويل ، أو على العكس)واحدة ساعةإلى 
 ،)فلسطين (البلدان بعض في. )تونس (ذلك الخصومعلى  رضتعي شريطة أَالو ،)لبنان(ةـ دعَقأو م ةلستعجقضاياـ مال ةعيبوط

 يتم ال ،أخرى ناحية منو. هاتمديد ، مما يفسح المجال أماماتاإلجراءمدة  يةفاآ ةدَقب المدنية المحاآمات أصول قانونال يحَدد 
 حال أي في يمكن اللذا، . يحتياطاال باالحتجاز يتعلق فيما سيما وال الجنائية، قضاياال في صارم احترام اآلجال المحَددة بشكل

 .لمحاآمجراءات لاإل التحَكم بآجال تركال وحاأل نم
يا اقضال نوعحسب  معايير عضى ولوتساعد ع المجال، هذا في المحاآم تواجهها التي الصعوبات برصد اإلحصاءاتح سمتو

 .واالمكانيات المتوفرة
 الحاالت في إالفيها  كمالتح يمكن وال ،القانونة في دحَدم جراءاتإذ أن آجال اإل ،القانون تطبيق  فيعام بشكلتكمن المشكلة 

 طائلة تحت قانونال ألحكام اإلجراءاتالمتصلة بمدة لتدابير ا جميعتخضع  الجنائية، القضايا فيو. القانون عليها ينص التي
 ).تونس (عقوباتال تخضع لو هي تحفيزية والتجارية، المدنية قضاياال فياآلجال المحَددة  ولكن. اإلجراءات إبطال

 
 

 تعليق

وتطرح بهذا  . لمحاآملو القضائي للوقت السليمة اإلدارة على ،يأساس بشكل القضائية اإلجراءاتفي  الجيدة ممارساتال تستند
 المحاآم عمل على تؤثر هيكلية مشكلةوهي . اإلجرائية ةالمدب التنبؤ على القدرة عدمب هاول أتعلقي ،األسئلة من سلسلة الصدد
 .ورومتوسطيةيال المنطقة في البلدان معظم في القضايا ءعب زيادة إلىبانتظام  وتؤدي

 عدد على بالطبع يعتمد مفهوم وهو . ما قضائيةقضيةمعالجة تي تتطلبها لا" المثلى المدة "مثل مفاهيم ت في هذا السياق،رزوب
 .المحكمة فئةو القضية ةعيبطب أساسا تتعلق عواملال من
 يواجهها التي والمخاطر ةخاصال االحتياجاتاالعتبار األخذ ب ،تاإلجراءا إلى المرونة يستلزم ادخال أخرى، ناحية منو
 .ذلكل نتيجة متقاضونال
 ويتعَلق هذا. خصوموال القضاة قبل من اتطبيقه وآيفية هانفس اإلجراءاتينبثق من  ،اإلجراءاتمدة ب تعلقالم الثاني لؤاسالو

عدة  تعيين مثل ،رتكَرم على نحو القاضي بها أمري يالت التدابيرب أو ،المستندات تقديم في التأخيرب ،الخصوص وجه على
ليقوم بفحص المستندات، ال سيما تلك التي  ام متشابهة، أو انتظار القاضي تاريخ انتهاء الدعوىمه لتأدية قضائيين خبراء

 .هافتح وإعادةالقائمة  اإلجراءات لاطإبب هاغيابيتسَبب 
 آجال نموذجية تحديدل سياسةو القضائية، إلجراءاتل" مدة"فعال  انت هناكعَما إذا آ هو ،السياق هذا فيوالسؤال المطروح 

 . القضائيالوقت إدارةالخاصة ب واألهداف لمعاييرل وتعريف بها، التنبؤ يمكن
محاوالت  منع بهدف انفسه اتاإلجراء فيقد أدرجت ، على سبيل المثال، هدافاألو المعاييربعض  أن هو ه،علي قفتالم ومن

 .القضاة تجاهلها أن ييمكن ال التيو خصومالتي يلجأ إليها التسويف ال
 هذا فيو.  المناسباالهتمام تلقى ال وعلى الرغم من ذلك،. العدالة إلى الوصولعلى صعيد  حاسمةأهمية  االعتبارات هذهلإن 

 . محَددةوأهداف معاييرب المحاآم العاملون في لتزمي أن ينبغي ،الصدد
 
 
 

  اآلجالثقافة احترام

 

جميع الفاعلين في قطاع العدالة في تعزيز ثقافة احترام اآلجال بصفتها وسيلة لالرتقاء بجودة العدالة، وذلك يجب أن يساهم 
 .على مستوى الجامعات ومعاهد تأهيل القضاة والمحامين

 

 . والمدَونات األخالقية هي أيضا وسائل تكميلية لترويج هذه الثقافة
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 لنقاشاتا موجز

). لبنان (اإلجراءات مدة إدارةللتصرف ب للقضاة جدا، بالمقارنة مع الحَيز المتروك يةنسب اإلجرائية اآلجال احترام ثقافة بدوت
 إلجراءاتلسير ا ةمنتظم قابةلرآلية  وجوديستحسن  ،وبالتالي). األردن(متفشية  اإلجرائية اآلجال احترامعدم  ظاهرةتبدو و
 من نومفتش التي يمارسها قابةالر قد تفضي ،بالمقابلو. تواطئهوعدم  قاضيال حياد ديرقتلر، أو َربالم أجيل غيرالت رصدو

 ).تونس (فحصها بتعَمق حساب على سطحية بطريقة على البت بالقضايا القضاة إذ أنها تحَث ،عكسية نتائج إلى العدل وزارة
 عقوبات فرض للقضاة يمكن  هذه الحالة،وفي. من قبل الخصوم اآلجال إطالة زاوية من مسألةال يمكن طرح ،ذلك وعلى عكس

 اتاإلجراء على صعيد التأخير واستعراض تقييم ، يسمحالسياق هذا فيو .طريقةال ههذب اتاإلجراء تنتهك التي األطراف على
 يالذاألمر  ،بوحاسال طريق عن تلقائيا اتاإلجراء ريسمراقبة تم ت ،األردنوفي ). إسرائيل (لةمشكال ةجلاعمب ،منتظم بشكل
 .منهجي على نحو المشكلة معالجةب يسمح

 اإلجرائية اآلجال احترام ثقافة تراجعت ،فلسطينفي  .أنفسهم القضاة  وضعمن اإلجرائية اآلجال احترام ثقافة أيضا يعانت قدو
 .أآثر ال آموظفينفي الوقت الراهن  همعملالقضاة  يمارس إذ، الماضية الثالثة العقود مدى على

 
 

 تعليق

ما  بقدر القضاةبه  رَثيتأ اتقليد فيما بعد تصبح بفضل عملية تراآمية ،العدالةلتحقيق  اإلجرائية اآلجال احترام قافةث ُتكتسب
 .عليه ونرَثيؤ
 .الثقافة هذهفي ترسيخ  القانونيين والمساعدين القانونيين إرادة السلوك قواعد مدونات تعكسو

إنما تتصل  ،السياق هذا في عليهم ةقطَبالم العقوباتب أو ،القضاة على ضوفرمالالمسلكي  االنضباطب ه الثقافةهذ ترتبطوال 
 المزيد هممنح خالل من ،اإلجرائية يحترمون اآلجال الذينأولئك القضاة  وال بَد وأن تساهم مكافأة. القضاةالذي يتلَقاه  تدريبالب

الثقافة  ، هذها بانضباطهمعترافايلقون  الذين القضاة يعيشوبالتالي، . الثقافة هذه اءرسإ يف ،اوظيفي هميتقرت وأ المسؤوليات من
 .ينخرها مع المهنيين القانونيين اآلتقاسم عن فضالفيها،  نيالعامل بينو المحاآمفي 

 ظروفالو لهم، التابعين والموظفين للقضاة المتاحة والموارد الوسائلب اإلجرائية اآلجال احترام ثقافة ويرتبط أيضا تطوير
 .تحسينللباستمرار التي تخضع و عمللل المواتية

 
 
 

 بة عدم احترام اآلجال اإلجرائيةوقع

 

خفيفة عقوبات وفرض  ، بغية تجَنبها،اعتماد آليات تقنية وإدارية ترمي إلى تحديد أسباب التأخير في اإلجراءاتبيوصى 
 .تستهدف المخالفات المبَينة

 

 لنقاشاتا موجز

 بأنه القانون يصفهوأآثر من ذلك، قد . )الجزائر( عليه ويعاقب اإلجرائية اآلجال ماحتراعدم صراحة على  القانونَص ن يقد
 لبنان(السلك القضائي  سلوك ناتمدَو ليهع تنَص أن أيضا ويمكن. )لبنان (الصفة  عليه بهذهعاقبيو ،للعدالة إنكارا شكلي
 ضفرت ال المتوسط في جنوب وار الشريكةجال بلدان معظم في تشريعاتأن ال لو حتى ،ولكن. )الخصوص وجه على األردنو

في ممارسة بالدرجة األولى  القضاة ز عليهأن يرَآما ينبغي  االلتزاماآلجال، وحيث ال يشَكل هذا  احترامعدم  على عقوبات
 ءضاقلل األعلى المجلسقبل  من كلبسبب ذ تاسلم العقوباتيبقى سيف  ،عليهم ةطروحالم لمنازعاتل ولحل يجادا بل ،أعمالهم

تكون و ،المحَددة باآلجال نوزمتلي ال الذين القضاة مع بالتحقيق ءقضالل األعلى المجلسيقوم و. القضائي التفتيشمرفق و
 يتعلق فيما خاصةهذا القصور،  تبرير القضاة على غيبنيو .)فلسطينو تونس ،لبنان ،األردن ،إسرائيل( ةزائج تهممعاقب

 عملياتب قومي الذي (القضائي التفتيشمرفق  من آليشارك في اإلجراء  ،حوالاأل ههذ فيو. اإلجراءات سير في التأخيرب
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. للسلك القضائيالتابع ي التأديب مجلسالو) الفردية الشكاوى يتلقىو ،والتأخير تأجيلوال إلجراءات،بصدد سير ا منتظمة تفتيش
 الترقيةفي  تأخيرال  مثل،لفرض العقوبات ذات الصلة القانون عليها ينَص التي الخطيرة النتهاآاتا يالتأديب مجلسإلى ال وتقدم
 .)فلسطين ،األردن ،لبنان (معني في مكان آخرال القاضي يينعت إعادة أو
 جوزي ال ولكن .اممكن واحدة مرةل  التأجيلكوني القانون، في عليها المنصوص الفترة خالل مذَآرته تقديمعن  محام  تخَلفإذا

 األعلى، القضاء مجلس قبل من تأديبية عقوبةمعَرضا ل بذلك يأمر الذي القاضيكون وبالتالي، ي .إضافية مرةل بعد ذلك التأجيل
 .الترقية تأخير مثل
 والمحامين ملقال موظفي إلى فةاضباإل ،باحترام اآلجال المحَددة بموجب القانون لتزامالا ينالقضائي المعاونين أيضا على نَيويتع

 المحاميننقابة  قبل من تأديبية لعقوباتالمحامون المخالفون  خضعوي. )تونسو لبنان ،طينفلس ،األردن ،إسرائيل ،الجزائر(
 تعويضات بتغريمهم دفع المحامين معاقبة أيضا للمحاآم يجوزو. يةاللجوء إلى مناورات تسويف حال في ،إليها ينتمون التي

 .)إسرائيل (ونهامثلتسببوا بها لألطراف التي ي التي األضرارمقابل 
 ضرر بمثابةويعتبر هذا التأخير . الوقت تجاوزبسبب  عقوبات على القضائية الخبرةب تعلقمالالقانون  ينص ،المثال سبيل لىع

 .)الجزائر (أحد الخصوم ضد
إذ أنه  ،مالءمة األآثر دائما ليست القضائيين الخبراء وربما والمحامين، القضاة ضد التأديبية العقوباتوتجدر اإلشارة إلى أن 

.  دامغةأدلةعن  البحثفتكون  ، في نفس الصددالمحامين ذريعة أما .الحياد بحجة جلسةال تأجيل طلب القاضي تبريراستطاعة ب
 مع المحافظة ،نوالقضائي والخبراء نوالمحام الذي يتسَبب به التأخيرضبط و ،المحددة اآلجالب االلتزام القاضي على يجب
 الذي القضائي خبير سحب الملف من الوأ ،أعضائها ضبط سلوك قابات المحامينالطلب إلى ن للقاضي يجوزو. هدايحعلى 
 .المحكمة إلى تقريره لتقديم خصصمال الوقت يتجاوز

  المبَررة لآلجال غيريقاضمخالفة ال جادريمكن إ بحيث إداري طابع لها يكون أن ينبغيف القضائية، اإلجراءاتمراقبة سير  أما
 ).تونس (هملف ، في المحددةئيةاإلجرا

 
 

 تعليق

 أنواعحول  القضائية اتئياإلحصا إلى استنادا ،مدروسة عمليةضمن  القضائية اإلجراءات ريخأت من الوقاية درجنت أن يجب
 .ذا التأخيره أسباب وتحديد ،التأخير شكوت التي اإلجراءات ومراحل

 .واإلجراءات) ةعادي معقدة، أولوية،ذات  (ياالقضا نوع حسب معقولةال المدة معايير تحديدالعملية ب ههذوقد تسمح 
 القانون في لةعاف طعن وسيلة وجود دون ،روالدست في معقولة خالل مدة عادلة محاآمة على الحصول في الحق توفير ويمكن

 .الوضعي
 تشريعات ماداعت ، هي األحكاملتنفيذ الزمنية األطر ذلك في بما ائية،لقضا اإلجراءات لاآج انتهاك منع وسائلقد تكون إحدى 

 صدارستال) االلتزام باألجل المحدد عدم الطعن بسبب( جراءاتلإل ةالمفرطاآلجال  حق بتقديم دعوى ضدال ىلع حةارصتنَص 
 وذلك ،تعويض األضرارو اتالتعويضدفع  انتظارب هقتعلي  الذي تمالحكم تنفيذ أو ،محاآمةل اجراءاتإل فوريةال للمتابعة أمر
طلبه  طالما أن أعباء إضافية تحمل إلى الحاجة دون  هذه الحجةاستخدام الطلب لمقدم حسممما ي ،قتالو من قصيرة فترة خالل

 ، محصوراالعامة موازنةال منذات الصلة  المبلغ دفعيكون  وأن ،ةمعقول الممنوحة التعويضاتتكون  أن وينبغي. صحيح قانونا
.ة ثابتةدم خالل



EUROMED JUSTICE III MANUEL AJJ  -- 39 - - 39 

 

III. لحلَ  النزاعاتتبسيط اإلجراءات والوسائل البديلة  

 

A . الوسائل والتقنيات 

 

  القضائيةوائرت خارج الدحياالنقل الص

 

لوظائف والخدمات التي يمكن إخراجها على ل منتظم لفحص من المستحسن وضع إجراء، من ضمن استراتيجية ذات صلة،
 . القضائيةوائر من الدنحو تدريجي

 

 لنقاشاتا موجز

 جنوبفي  الشريكة البلدان، في المحاآمالتي تضطلع بها  الخدمات أو الوظائف  ببعضلالضطالع خارجية مصادراالستعانة ب
 الظروف وليدة لب ،استراتيجية نابعة من كونت ال وإن وجدت،. المعني للبلد تبعا جدا صغيرة سياقات في محدودة ،المتوسط

 الحكمإصدار  قبل أخرى هيئات إلى قضية إحالة ةسلطب الجزائر القضاة في في هذا الصدد، يتمتع .هاب سمحت التي "يةالعمل"
 على البناء قانون أو مصارفال قانونب ينسحب نفس الشيء على القضايا المتصلةو. )العمل قانونفي القضايا المتصلة ب (بها

 ستعانةالمختلفة ل وسيلة وهي. قضائية إجراءات أيعلى  الطريق قطع ت،على المخالفات غرامات فرض يمكنإذ  المثال، سبيل
 تخذت ، علما أنهاقضائية والية أي عن مستقلة الديون تحصيلهيئة  ،إسرائيل في.  لالضطالع بمهام قضائيةخارجية بمصادر
 المجال خارج التجاري بالسجل المرتبطة األعمال أو المرور مخالفات ، ال يشكل نقللبنانوفي . قضائية طبيعة ذات قرارات
 الهيئاتبعض  تونس فينحت وبالمقابل، ُم .الشيءفي الوقت الراهن القيام بنفس  لسطينف وال تتوقع. مشكلة ، أيالقضائي

 تخضعو. يةئاضقسلطات  ،الشخصية البيانات لحماية الوطنية الهيئة أو االتصاالت مجلس أو المنافسة مجلس مثل ةظمانال
 بموجب الخاص القطاع إلى التجاري السجل ماتخد نقل  أيضاومن المتوقع. اإلدارية المحاآم أمام للطعنهذه الهيئات  قرارات

 .)التونسية األراضي على آافة ةكممح وعشرين أربعة بجانب قاض فاشربإ(دفتر شروط 

 تعليق

 رهن الظروف التي  يكونالأ، وةحَددماستراتيجية  في ،من الدوائر القضائية والخدمات الوظائف  إخراج بعضأن يدرجيجب 
ينبثق من استراتيجية مدروسة  أن يجب بمعنى آخر،. ىاألولبالدرجة مالية  ألسباب وأ ،ى ذلكللجوء إل ةلاالعد تضطر معها

 دراوبم االستعانةب خدمة أو وظيفة يراد تنفيذها لكلاستيفاءها بالنسبة  يجب التي الشروط بناًء على برنامج يحَدد ذهاينفيجري ت
 .خارجية

 وتحسين والمالية، والتقنية البشرية ة،لاالعد دارةإل األمثل النحو على ةتياذلا الموارد تعبئةب خارجية دراوبم االستعانة سمحت
 .العدالة إلى الوصول طروش
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 تخَصص المحاآم والقضاة

 

إن إنشاء محاآم متخصصة وتدريب قضاة مختصين، هي أمور مستحَبة شريطة تنظيم حرآية القضاة بالشكل المناسب 
 . لتجنب افراغ االختصاص من معناه

 

 لنقاشاتا وجزم

ولكن ). القانون ةولد مع اتعارضم وجودها يعتبر التي الخاصة المحاآم منهاو (المنطقة بلدان في شائعة المتخصصة المحاآم
جنبا  ،لقضاةا تدريب عمادالمستمر التدريب يشَكل ، الجزائرفي .  القدر المطلوبعلى دائمايس ل ينصَصختالم القضاة تدريب

 مصارفال قانون التأمين، قانون ،عمالاأل قانون  مثلنسبيا ة العهدحديثال القانون مجاالت في صصالتخ أهميةمع  إلى جنب
 .التجاري القانونو

 المنظمة بالجريمة المتعلقة القضايا جةلعامل البالد في رئيسية مدن أربع في متخصصة قضائية مراآز إنشاء مؤخرا تم وقد
 ونعاممَدعون و قضاةُعَين على رأس هذه المراآز و. نيةالسيبر الجريمةو األموال لوغس والمخدرات اإلرهابجرائم و

 .ون في هذه المجاالتمتخصص
في  أوالعادية  المحاآم في مهاتلتخصص وفقا همتعيين إعادةبعدها  يتم ،أشهر ستةمدة ل دوراتخالل  ينتخصصالم القضاة ريبدتي رجيو

 .متخصصةمحاآم 
 المحاآم في متخصصون قضاة أيضاو ،) المرورقانون وأ األسرة، قانون اإلداري، القانون (ةمتخصص محاآم إسرائيل توجد أيضا فيو
 . الكبرىيةبتدائاال
 لعدم نظرا مؤسسيمن إطار  هناك ليس ولكن. ونصمتخَص وقضاة ،)والجمارك الضرائبتي ادفي م (متخصصة محاآم األردن فيو

 ،التي تتطَلب اختصاصا قضاياال من قليل عدد لوجود نظرا المحاآم تخصص مسألةح طرتن مل الواقع، في. المسألة لهذه حاجة ملَحة وجود
االثنتي  م االبتدائية الكبرىآامحتتساوى األعباء لدى ال(البالد  محاآم بينمن . ةمحدودقضايا ل قضاة صيلتخص  ال من داعوبالتالي،

 .ثقيل عمل عبء تسَجل الجنائية المحكمةا وحده ،)عشر
 حرآية قاعدة بسبب لقضاةلمحَدد  تخصص هناك يكون أن دون ،المحاآم في المتخصصة الدوائر عن فضال متخصصة، ممحاآ لبنان في

المتخصصين  القضاة بعض فظيحت الواقع، فيولكن . )بنقل القضاة من أماآن تعيينهم سنوات أربع آل األعلى القضاء مجلس يقوم (القضاة
 محاآم وإنشاء ،حداثلأل قضاة صيتخص ومن المتوَقع.  في قانون العملالتحكيم لجان في ،على سبيل المثال ،طويلة بمناصبهم لفترة

 .ذات صلة متخصصة
 محكمةو ،حداثلأل محاآم ثالثو ، البالدعلىوزعين م ينفردمن قضاة ستة مع العمل محكمة متخصصةال محاآمال تشمل ،فلسطين في

 المتصلة قضاياال في للنظر المحاآم على التأمين قانون في ونمتخصص قضاةع ويتوَز. الغربية الضفة هااختصاص غطيالتي ي الجمارك
 .التأمينب

 الفلسطينية األراضي يقتصر اختصاصها على ،ينمتخصص قضاة معنفس الغرض ل ةعامنيابة و ،الفساد لمكافحة قضائي قطبوأنشئ 
 .خارجمالحقة في الطيع التتس ال هالكنقد أصدرت أحكاما ضد مسؤولين، و. بشكل محدود المحتلة

 النيابةمن  أعضاء وخمسة قضاة عشرة من تكوني يذال القضائي الفساد مكافحةل قضائيال قطبمثل ال تونس في متخصصة وحدات دجتوو
 .اصمتخَص هابعض آان لو حتى ،متخصصين قضاة المدني النظام محاآموال تضم . العامة
 جزًء من التخصص هذا  يكونأن يجبو. أفضل عدالةتحقيق  على ينقادر واكونيل ينمتخصص القضاةيكون  أن المهم من الصدد، هذا في

 .القضائية الدراسات معهد في ةالدراس
 
 

 تعليق

حيث " العام القانون"  لنظامامشابهفيها  العدالة نظام آان إذا إال ،المتوسط جنوب في الشريكة الدول سياق في ،المؤآدغير  من
 ،متخصصة محاآم إنشاء ساعدي أن ،مجاالت مختلفة في متخصصة أقسام عدة إلى تنقسم وياتمست ثالثة على المحاآمتنظم 

 .العدالة إلى الوصول تحسين ىلع
 عمل عبء ذلك، ريبرتآان ه، إَال إذا  إطارفي ينعاملال القضاة من ةمحدود حرآية يتطلب جهاز على الحفاظيمكن ال و
 .ناسبتم
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التي ال تزال والمحدودة،  التحتية والبنية ذات المساحة الشاسعة الدول بعضل بالنسبة بالحسبان أخرى اعتبارات أخذ وينبغي
 حقوقال احترام ال سَيما ،القانون مبادئ مع األحيان بعض في قديمة جدا، تتعارض تقاليدل وفقافيها قائمة  العرفية العدالة
 .المرأة حقوق وصخصعلى وجه الو ،يةاإلنسان

 ةضمان والعقارية، والجنائية المدنية يااقضال في الصغيرة عاتزانلما الجةلمع محلية محاآم إنشاء قد يشَكل السياق، هذا في
 معالجةقادرين على ال العموميين من القضاة يعملون في هذه المحاآم الذين القضاة يكون أن شريطة ،العدالة إلى لوصولل

 القضاياو خطورة، قلاأل بينمن  الفئات من عددا تشملالتي  فاتالمخال ةآماحوم معينة، قيمة حتىوالعقارية  الدعاوى الفردية
عات زانلماحكم إَال ت ال، خاص نص التي يحَدد اختصاصها المحاآم فإن هذه العام، القانون وعلى عكس محاآم. العقارية العادية

 .وننقاال صراحة اعليهَص ني التي
في  العدالة على طلبلل بالنسبة الثانية والدرجة األولى الدرجة محاآم داخل متخصصة اتتدريب إنشاء يمكن أخرى، ناحية من

 .ائروالد هذهحرآتيهم بو القضاة تخصص بغي ربطنيوقد . معينة واقتصادية إقليمية سياقات
 
 

 توحيد الخدمات المشترآة

 

 عن طريق التكاليف، ومن أجل تحسين عمل العدالة، توحيد إدارة اإلجراءاتخفض اآلجال وتقصير يستحسن من أجل 
 .خدمات مشترآة

 

 لنقاشاتا موجز

 في ،القانونبموجب ن والمحضر توَلىي ،الجزائر في .البلد حسب ةمختلفمجاالت  في عام بشكلموجودة  المشترآة الخدمات
 فيو. إذا اقتضى األمر ذلكية ئاضالق الشرطةمن  دعمب يةئاضالق باإلجراءات المتعلقة اتتبليغال ، والجنائيةالمدنية يااضالق
 اإلجراءاتمتابعة  تجريو. العامة النيابة إشراف تحت هذه المسؤوليةبموجب القانون،  ،يتوَلى موظفو القلم الجنائية، يااضالق
 .نهايتها عبر خدمة حاسوبية متخصصة حتى يةئاضالق
 مرآزيةحاسوبية  خدمة هناكو. واإلدارية الجنائية في المواد والغرامات الديون تحصيل منفصلة إدارة ىَلتوت ،إسرائيل في

 خدمةوفضال عن ذلك، هناك . الصلة ذات الوثائق تقديمب سمح، وتيةئاضالق اإلجراءات إلى الوصولتتيح  عدالةللمخَصصة 
 سجيلوت الستقبالقسم  محكمة آل فيويوجد . مختلفةال قضائيةال والياتال لحو ستعالماال غرضل لمتقاضينل متاحة يةهاتف
 .الوثائق جميع

 القضايا فيأما . المدنية القضايافي  إنفاذ مأمورو يعاونه قاض يرأسه ماحكاأل ذينفلت المحاآم في مكتبهناك  ،ردناألفي و
 .مرغوب أمر اتتبليغال خدمات خصخصةويبدو أن . العام المدعي مكتبى لع األحكام تنفيذ فتربو مسؤولية الجنائية،

 .ضاق هسأري ،ماحكاأل ذينف مكتب لتاإلضافة إلىب ،إقليمية دائرةآل  وىمستعلى للتبليغات  مرآزيةتوجد إدارة  ،لبنانوفي 
دعم  مبادرة لم تدم ،ولكن. الدرجة األولى لمحاآم تابعة األحكام ذينفلت تسع مكاتبوللتبليغات  مرآزيةإدارة  هناك ،فلسطين في

 .األحكامذ ينفضعة أشهر، مما أَثر على ت، إَال باألحكام ذينفت لفرض يهاإل يةئاضالق لشرطةل مكاتب إضافةبمكاتب هذه ال
وذلك، . المصادرة الممتلكات وإدارة األحكام تنفيذ والتجارية، المدنية القضايا في للمحاآم، المشترآة الخدمات تشمل ،تونس في

 حد ىإل العامة الخدمات تفعيل في البيانات حوسبة تساعد وقد. العدل وزارة وبإشراف المحكمة قلم رئيسة يتحت مسؤول
 .آبير

 
 

 دراسات األثر

 

على إجراء دراسة أثر تمهيدا العتماد أو تعديل أي نَص تقنيني يتعَلق بتنظيم المحاآم أو تنطوي الممارسة الجيدة 
 .اإلجراءات
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 لنقاشاتا موجز

 تدبيرهو ، تجراءااإلو المحاآم تنظيم إلى تهدفنصوص تقنينية وضع  تمهيدا ل،إجراء دراسات أثرالمشارآون على أن ع أجم 
 .العدالة إلى الوصول عمليةفي مفيد 

 حول بحثمن خالل  قد يتحقق ذلك.  المتوسط جنوب في الشريكةالجوار  دول بين" األثر دراسة " معنىو ولكن، يختلف شكل
 أثناء تشارتهماس تتم العدالةفي قطاع  الفاعلة األطراف من التعليقات من مجموعةب عشفوم ،العدل وزارة تقدمها التي الخدمات
 ،متت ال المعنية الجهات القضائية هذه بأن استشارة علما، األردنو إسرائيل ما هو الحال فيآ ،قانونال مشروع استعراض عملية
 تضم تشارآية عمليةفي  رجتد التي انالجزائر فعلت آما ،تقنينيال النص ضعول اصيخصالتي أنشئت  لجنةال من قبل ،نادرا أو

 ،لبنان (اآلن حتى استخداما األآثر األسلوبو هو. والتجارية المدنية اإلجراءات قانون صددب ،ييننونوقا محامينو قضاة
 دائرةحيث تتوَلى  ،األردنفي  (العدل وزارة داخل متخصصة ةيريدم إنشاءنحو  هوالراهن  االتجاه مع العلم أن ،)تونس
 لتحديث العدل وزارة إشراف تحت لجنة تشكيل تم با،تقري  مشاريع القوانينآل ادعدإ الوزراء رئيس بجانب التشريع

لغرض إجراء  للقضاء، األعلى المجلس داخل أمانة إنشاء يجريحيث  ،لبنان (للقضاء األعلى المجلس داخل أو ،)جراءاتاإل
 عدادإل نةلج الفلسطيني التشريعي المجلس حيث يضم ،فلسطين (البرلمان داخل أو ،)القوانين عيرالمشمهيدا ت األثر دراسات

هذه  تجتمع لمو .أوروبا في التشريعية والصياغة التشريعية السياسة في اوبتدر قد لنوابا من العديدعلما بأن  ،القوانين عيرامش
 تظل التي التشريعية المراسيم سن الفلسطينية السلطة رئيس، بوسع لكنو. التشريعي المجلس على حماس سيطرت منذاللجنة 
 .)ئيةالقضاالسلطة  تنظيم يتالمراسيم ال األخير هذاى ألغقد و .الدستوري المجلسشراف إل خاضعة

 

 تعليق

 .البرلمان في إيداعه إلى المؤدية طيلة مدة العملية القانون مشروعب ثراأل دراسة نع جةتناال الوثائق رفقت أن يجب
 وأهدافألسباب  ، وشرحاالمعنية ضائيةالق الجهات مع لمشاوراتفحوى ا تضمنت أن يجب التي الوثائق هذهوينبغي أن تقَيم 

 العدالة تنظيمصعيد  على القانون تنفيذ عنوصفا  الوثائق هذه تضمنت أنويجب أيضا . القانوني النظام على ثر، األالقانون
زم التي ُيعت والتنظيمية التشريعية النصوص أحكامتطبيق  شروطأشكال وو ،األحكام تنفيذ  ذلكفي بما القضائية، واإلجراءات

 .ةالمقترح االنتقالية التدابيرو ؤها،إلغا
المالية  والفوائد التكاليف عن فضال وغيرها، واالجتماعية والمالية االقتصادية نعكاساتاال أيضا الوثائق م هذهتقَي أن يجبو

  .للعدالة ةالعام الخدمة ن منيدفيلمستعلى ا الخصوص وجه على، والعدالةعلى صعيد إدارة  المقترحة لتدابيرل المتوقعة
 
 

 خفض عبء العمل

 

دون اختصاص جغرافي لغرض االسناد، تكون وظيفتها تخفيف عبء العمل الذي أصبح بنيويا  إنشاء واليات قضائية وطنية مفيدمن ال
 .  في بعض الواليات القضائية، أينما ظهرت الحاجة لذلك

 

 بجانب المحاآم التي تشهد عبئا عاليا من العمل، ومن المستحسن تعيين قضاة اسناد أو مساعدين قضائيين بصورة مؤقتة
 . وزيادة عدد القضاة، وتوزيع الملفات على النحو المناسب

 

ويجب إلزام القضاة باإلعالن عن . غير القضائيةالقضاة أنشطة حصر يجب أن ينتج أيضا تخفيف عبء عمل المحاآم من 
 . في سجَل خاصاألنشطةهذه 
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 لنقاشاتا موجز

 عدا (محددة أدوات على ستندت ،العمل عبء من للحد يقيةحقاستراتيجية  ،المتوسط جنوبة في كيشرال الجوار بلدان في  توجدال
 .عملال وحدات مثل) قضاةال من غير قانونيين مساعدين أو متقاعدين قضاة استخدام

 عمل عبء تحتوء نتي تال لمحاآما  لمساندةتحركت ،"طائرة فرق "يسمى ما ، لتشكيلالدول هذه من أي وليست هناك نية في
 لحجم بالنسبة القضائيين والموظفين القضاة من آاف عددتوَفر  سببب الجزائرو األردن نل مآفي  غير وارد اطالقا هذاو. ثقيل
 .قضائيين مساعدين وجود عدم أيضا يفسر هذاو. العمل

  ).متقاعدين قضاةلهذا الغرض ب عانةستالاتعتزم و. ةالقضائي الطلبات رزف بهدف إقليمية لجان إلنشاء تخطط الجزائر بيد أن(
 فلسطين والجدير بالذآر هو أن .ثقيل عمل عبء ي ترزح تحتتال المحاآم نع للتخفيف) فلسطين (امكنم حال هذايكون وقد 
 .نوعال هذابنية من  داخل للعمل ونجاهز ،ةشامل ذات خبرة قضاةل تفتقر

 لقضاةا شرط أن يكون  أمرا وجيها،الثورة، بعد تونس في العدالة قطاع هيكلة عادةإ من آجزء" طائرة فرق "إنشاءيكون قد 
 .التخصصات يمتعددالغرض  اذهل تعيينهم تم يالذين
، على غرار ينص القانون حيث (فلسطين في معروفةغير  ممارسةهي  ،القضاة توزيع إعادة أو إضافيين قضاة نيعيتإن 

قضايا ال توزيع إعادة تمت حيث األردنفي و لبنان في وهو األمر آذلك. )محددة ة جغرافيةفي دائر القضاة تعيين على ،األردن
 جةلعاملهذا اإلجراء ل أخرى دولأ لجوفي المقابل، ت. المقبل القضائي العام خالل معالجتهال  بين القضاةالعام نهاية في لقةاعال

ذات  قضائية دوائر ست ،إسرائيل في .آخر إلى بلد من فتختل لقواعدوفقا  ،المحاآم بين العمل أعباء في التوازن عدم
يتم و .االختصاص نفس متوازنة داخل عمل غير أعباءإذا ظهرت  القضاة إعادة تعيين نادرال  حيث مناختصاص جغرافي

 .القضاة بين الملفات توزيع إعادةاللجوء إلى 
 قضاة تعيين عادُي إدارية، صعوبات يخلق هذا أن من غمالر وعلى ،تونسو لبنان  فيأنه إلى اإلشارة  تجدر،أخرى ناحية ومن
 على بناء القضاة تعيين يتم قد ،لبنانفي  (غياب عن تعويضال أو ،العمل عبء لتخفيف أخرى إلى محكمة من ئةفال نفس من

 في ةمتزامن دمةلخ للقضاء، األعلى المجلس وموافقة العدل وزير من اقتراح على بناًءأو  ،للقضاء األعلى المجلس من مبادرة
 اإلجراءات قانون من 86 المادةتنص  ،تونس في .سنةإلى  تصل محددة لفترة محكمة التعيين األصلي، غير أخرى محكمة
مام تإل المحكمة إلى هيقدمومن ثَم  الدعوى، موضوعنظر بال دون القضيةملَف  رمقَر قاض عَدي أن على والتجارية المدنية

 ).اإلجراءات
 سمةهو  اإلجراء ذاهو .)األردن ،لبنان (اإلدارية بالقضايا اروصمح بقي إذا امفيد ، إجراًءيينئاضق مساعدينب نةاالستعا عتبروُت
 العليا المحكمةحيث آان مقتصرا على  إسرائيل في سكسوني، مثلما هو الحالاألنجلو النموذج من مستوحاةال النظم سمات من
 جار برنامجوهناك . اإلدارية في المواد نيقضائي نيمساعدب نُيستعا حيث نفلسطيمعروف أيضا في هو و. هتعميم يتم أن قبل

هم تعيين أجل من ،األقل على واحد عام لمدة اةمحاممهنة ال واارسم القضائية لدراساتل فلسطين معهد فيأفراد  تدريب يتضمن
 مسألة  تطرحالو. دائم بشكل عملهم في القضاة آبةاومو ،ملقال أنشطةو حكاماأل ومشاريع الدراسات إعداد لغرض المحاآم في

 .الدستورية اليميناألشخاص المعنيين قد أقسموا  ألن ، أي مشكلة)لبنان هاأثار التي( السياق هذا في السرية
 ."اإللكتروني القاضي "المنظومة المعروفة باسم خالل من للقضاة مساعدينب يمكن االستعانة ،األردن فيو
 والجنائية المدنية والمسؤوليةالمهنية  السرية مشكلة ثيرت مسألة فهذه ال. إطار مؤسسيضائيينالق لمساعدينليس ل ،تونس في
يجب و .موضوعال بشأن اقرار ذاتخا وال يمكن أن يتمتعوا بحق .ا محَدداوضع ينظفالمو هؤالء منح وينبغي. المساعدين ؤالءله

 .السرية التزام واجبل ينضعاخأن يكونوا 
 لجنة في يجلس الذي العمل صاحب سواء آان ،المحاآم عمل في آل من يساهم قانونا مه لبنان في نوالقضائي نوالمساعد
 أن يجبف الملفات، أما معالجة. األحداث قضاء في اإلجراءات في يشارك الذي االجتماعي العامل أو ،العمل في شؤون التحكيم

 تعيين طريق عن  هذا التشَددتخفيف يمكنو. القضائيين اعدينلمسبهذا الشأن ل تدخل أي استبعادو ينمهني قضاة إلىبها  عهدُي
 . منهاالملفات نقلب السماح دون المحاآم ستشارين قانونيين متدربين بجانبم
ومن . اعداد الملفات لمن أج متقاعدين قضاةب عانةستالا خالل من العمل عبءتخفيف  الجزائر فييمكن  أخرى، ناحية من

التي لديها  المحاآم في العمل في رستمراالا) للنساء عاما 55و للرجال عاما60 (لتقاعدأحيلوا إلى االذين  لقضاةل أيضا الممكن
 القضاء ومجلس العدل وزارة بين باالتفاق ذلكو ا،مقطوع امبلغ ويتلقون لقاء هذا العمل. قداع، عن طريق التليثقعبء عمل 

 واآلخر ،يةهالشف اإلجراءات يواآب ، أحدهماالملف نفس نع ينمسؤولن وجود قاضيي نتصور أن الصعب من ،ولكن. األعلى
 .للحكميحضر 

 و، أفقط بسيطة قيمةذات  قضايا تعاملتي ال المحاآم في ،ولكن. الخدمة استئناف أيضا المتقاعدين للقضاة يجوز ،إسرائيل في
 . السجناءعنالمشروط  إلفراجا المؤَهلة التخاذ قرار بشأن داخل اللجان
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 .تعويض مقابل لجانفي  الجلوس)  عاما68 (التقاعد سن بلوغ عند لقضاةل ه يحقأن على القانون ينص ،لبنان في
. التقاعد بعد سنوات خمسلمدة  الخدمة عقدطريق تمديد  ، عنالتقاعد سن بلغوا الذين القضاة خدماتب تتم االستعانة ،تونس في
 تأثيره السلبي على المساواة بين جانب إلى ،التنفيذية سلطةال من تدخال هرونعتبي الذييعارضون هذا اإلجراء  القضاة لكن

 .القضاة
 من لبنان في القضاة عملي (بالفعل هذه التدابير يجري تطبيقه بعض .العمل عبء تخفيفمن أجل  تدابير عدة نوالمشارآطرح 
 ).تجريبيةا اإلجراء بصفة هذ بيقتط األردنينوي و .القضائية القرارات انسياب لتسريع األسبوع في أيام ثالثةخالل  المنزل

 ويمكن .تجار محاآم مؤلفة من ، عن طريق إحالة القضايا التجارية إلىالمحاآمعبء  من للتخفيف إضافي تدبيرويمكن اعتماد 
. قضائية موافقةالصادرة عن تلك المحاآم على  قراراتشريطة أن تحظى ال ،أخرى مهنية قطاعاتل بالنسبة النهج نفس اعتماد

 .الجهود تشتتبتجَنب و ،التخصصفي إطار  تدخل التي قضاياال على الترآيزب يسمح القضاة تخصصوأن آما 
 

 

 تعليق

 السياسةب متصلةو ذاته، حد في اإلجراءبما يجري قبل وخالل  عدة ذات صلة اعتباراتب العمل عبء تخفيف مسألة قعَلتت
 .القضائية

 مرنة آليات واعتماد العمل، وعبء قضاياال حجم ورصد والتنبؤ ،ةقضائيال خريطةال طبيعة ،األخرى االعتبارات بين منو
 ،اإلجرائية مراحلال أو ةفئال حسب المناسب الوقت في قضاياال لمعالجة أدوات على أساس أنها رشيد اآلجالوت ،قضاياال وزيعلت

 في لجان، وآلها التعيين أو الخاص تحكيمال لجان  الجلوس فيأو التدريسمثل  الثانوية ئيةالقضا القضاة غير أنشطة من والحَد
 .للتأخير إضافية أسباب

 حقوق بضمان يتعلق فيما العدالة سير حسن على تحافظ التي الحدود ضمن ي المنفرد،ضاالق صالحيات وسيعت يكون قدو
 .المحاآم عمل عبء تخفيفل وسيلة ،متقاضينال
 االيجارو الضحايا، بحقوق يتعلق فيما الجنائية أيضا ولكن ،والتجارية ةالمدني قضاياال من العديد تسوية اللجوء إلى أيضا يمكنو
 .خارج اإلطار القضائي. ..الخ

 تعريف خالل من مالءمة المحاآمة سياسةتفعيل  في نمكت في المجال الجنائي، العمل عبء لتخفيف ىخرأ نيةاكما وهناك
 .الجنائية السياسةمجال  في لألولويات أفضل

 
 

 ملترشيد عبء الع

 

يجب تعميم ترشيد عبء عمل المحاآم عن طريق تحديد نموذج للعمل الرشيد وفقا لفئة المحكمة، وفئة القضايا التي 
 .تتناولها المحاآم، والمرحلة اإلجرائية

 

 لنقاشاتا موجز

 أوصت ،ردناأل في. المتوسط جنوب في الشريكةالجوار  دول في ةلابالعد المعنيةالهيئات  العمل عبء الما شغلت مسألةطل
 توزيع يكن لم. ضاق) 1000(ألف  إلى )400(أربع مئة  من األردن في القضاة عدد زيادةب ،سنوات لعشريعود تاريخها  دراسة
 .ستجابة لذلكلال الالزمة التحتية البنية في النظر إلعادة نظرا سهال لذلك وفقا العمل عبء

 األخذ مع المحاآم في العمل عبء ديرشت لغرض وثيقة ،القضائي التفتيش مع بالتعاون ،الجزائر في العدل وزارةووضعت 
في  القضاة من يكافال عددال تعيينب يسمح هذاو. أسبوع حكام الصادرة آلاأل عددو منطقة آل فيقضايا ال حجم االعتبار بعين
 .المقدمة العدالة ةدوج على الحفاظ مع ،العمل عبء ةدايز تجنبل محكمة آل
 .المحاآم في العمل حجم عن العاجل ريبفي الق تقرير نشرل المحاآم في البحوث سميستعد ق ،إسرائيل فيو
 عن طريق المحاآم في العمل عبء ديرشت يتم ،لبنان في .استراتيجية بطريقة المسألة هذه خرىاأل بلدانال جلاعت ال ،الواقع في
عبر اعتماد و ،الغرف بين العمل لتوزيع ،كبرىالئية بتدااال والمحاآم االستئناف ومحاآم تمييزال محكمة بين اتصالحيال مساتق

 بتنظيم المتعلقة التشريعية األحكام بعض مراجعة من زاوية الترشيد يتم ،فلسطين في. قضاياال توزيع في المرونة بعض
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 تأخير في رآبي حد إلى يساهم الذي ،الجنائية القضايا جميع في ةالعام ةابينال حضور ضرورةالعودة عن التمسك بو ،العدالة
ذات أهمية  رعتبُي استراتيجية وثيقة ادمتعا أن من الرغم علىو. المعنية المحاآم في العمل عبءزيادة  إلى يدويؤ اإلجراءات،

 معايير تحديدإَال أن  القضاة، وتعيين ،المحاآم إلنشاءو ،معينة إجراءات رلسي معاييرال تحديد لمن أج تونس في ةآبير
 .النواحي بعضأآيدة في  صعوبات يواجه موضوعية

 
 

 تعليق

 خاصة ،االعتبار في  التي ينبغي أخذهاصرانعال دعدتل نظرا تحديا يمثل يزال ال ،محكمة لفي آنموذجي  عمل عبء ن تحديدإ
 .المجاالت هذه تحكم التي القوانين تطبيق عن الناشئة والمنازعات ،القانون مجاالت عوتنَو عدد المتقاضين، ياددزا

 تحديثها يجري ، على هذا األساستجريبية تدابير اتخاذو ةمتوقعات منتظ وضع ،العمل عبء ستلزم ترشيدي ذلك، ومع
 .العملية هذه واآبةمل باستمرار

 
 

 أدوات تبسيط اإلجراءات للفاعلين في قطاع العدالة 

لخصوص القضاة والموَظفين اعتماد وضع دالئل واستمارات حول اإلجراءات المحَددة للفاعلين في العدالة، على وجه ايجب 
 .في المحاآم، بشكل منهجي

 

 لنقاشاتا موجز

تجدر  ممارسة ،العدالة ةدوج وتحسين اإلجراءات طسيبت ، من أجلالعدالة قطاع في ينالفاعل الستخدام أدلة توفير ليمث
 .ةكتملغير م مختلفة أشكاال أخذت ما غالبا الممارسة هذه أن من الرغم على ،تهامتابع

والجدير بالذآر، هو  .العدالة إلى الوصول ليهست لهدف إَال جزئيا الجزائر في العدل وزارة موقع يستجيبال  ،السياقفي هذا 
 بعض تسوية لمن أج القضاة توجيه غرضل االستئناف، لمحكمة األول الرئيس من بدعوة آل شهر مرتين اجتماعات عقدأن 

 ."دليلال "مي إليهير اَمع بعيد صعوبات،تنطوي على  التي المنازعات
 االجتماعات  علىأو ،إسرائيل في القضاة لتدريب تعليمات التي تتضمن وثائقال استخدام على نفسه وينسحب الشيء

 .ةواضح ة،جديدالقضايا ال نواعأل ستجابةلال لتدريببهدف ا وضع دالئلل الحاجة حيث األردن في لتقاسم المعرفة المخصصة
 التي تستجيب دواتاأل غياب ،لمحامينل المحكمة جلسات حول المعلومات اتحولو ماتالعستاال بيكابش عكست ،لبنانفي 
 الخبراء وضع إصالح لجنةتعتزم في هذا الصدد، و. وموظفي القلم والخبراء القضائيين للمحامينالمعَد  دليلال مفهومل

 .عملهم بصدد لقضائيينا الخبراء إرشاد يرمي إلى شامل، صياغة دليل إرشادي العدل وزارة في القضائيين
 فيو. القضائية جراءاتباإل ينعنيالم توجيه إلى هدف توصيات ت عنهيصدر سنوات خمس آل مؤتمر تنظيم يتم ،فلسطين في
 .العملية هذهل ةجينتآووضعها في دليل المؤتمر  توصيات ليعتف لعدم للقضاء األعلى لمجلسل ااستجواب لقضاةوَجه ا الصدد، هذا

 

 تعليق

، أو القضائيين ينعاونالم ي، أوقانونال في الميدان المهنيين بين سواءعلى نجاعتها،  عمليةال دلةاألو كتيباتال تثبتلقد أ
 .المتقاضين
لكافة  الخدمة تكافؤ نضمت ،وبالتالي ،الممارسات دتوَح اأنه إذ ة،الرشيد ةآموالح أدوات من أداة دلةاألو كتيباتتمَثل ال

 بشأن التوجيهية المبادئأظهرت  المثال، سبيل على (اتبلللط ةسريع معالجةبو ،ةفرمعال نقلب سمحت أنها آما. المتقاضين
 اهبأن ختصاصا درجة كلالخاصة ب جراءاتحول اإل األدلةبَينت و .المحاآم في االزدحام لتجنب للغاية مفيدةبأنها  المقبولية
 ).الخ ،تأخير دون المراحلءات في آافة اإلجراتسيير لمفيدة  وسيلة أيضا

 أآثر قراءةب ة،حتى وإن لم تكن حصري القانونيين، ينهنيللم أساسا موضوعة تربوية أدواتهي التي  دلةاألو كتيباتالتسمح 
 .اإلجراءات وتسريع تبسيط أجل من ع،ضووالمفي و الشكل المطلوبة، في للشروط تفصيال وأآثر وضوحا
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 في الناشطة المدني المجتمعهيئات و ينقاضلمتصرف الجمهور واومبَسطة بت في صيغ موجزة دلةوضع هذه األ أيضا يمكنو
 .العدالة مجال
 .عام بشكل هاتجلاعم يمكن ال التي الفريدة لحاالتبالنسبة ل ناجعا حال ليسالمستمدة منها،  والنماذج األدلة استخدام ولكن

 
 

 الوسائل البديلة لحَل النزاعات

 

 .  تنفيذ األحكام، وإنشاء سلك مهني من الوسطاء بصفة معاونين قضائيينيوصى باالهتمام بوضع إطار يحكم الوساطة و

 

 .إمكانية حَل النزاع عبر الوساطةب فادةيستحسن فرض جلسة إلزامية قبل مباشرة اإلجراءات لإل

 

 .يجب اقتراح الوساطة في المادة اإلدارية، على األقل على مستوى الدعاوى الفردية

 

 لنقاشاتا موجز

 من مستقلة هيئة إنشاءى لع ،القضائية الوساطة حول القانون ينص حيث ،فلسطين في عدا ما، لقانونساطة ال تخضع الو
 الذي يضع "تماهو" برنامج بموجبقبل مباشرة اإلجراءات القضائية، وتنَفذ  إلزامية الوساطة ،إسرائيل في .الوسطاء القضاة
وتجدر  .يورو خمسين حواليلوسطاء اتعاب أل الواحدة بدال ساعةال فةآلتبلغ و .المحاآمبتصَرف  ينالمهني وسطاءال من قائمة

 أحيانا منها ما يصف مختلفة،تشريعية  نصوص في واردة، بل إنها لى عدم وجود قانون واحد ينص على الوساطةاإلشارة إ
 على تنص اإلسالمية عةالشري منقاعدة  الشخصية األحوال قانون من 25 المادة قتبست ،تونسفي . ةوساطبال ة شبيهإجراءات
 حَل ميقدطلب ت بغية طرفآل  موقفالقاضي  إلى ،الزوجين أحد منهما آل يمثل انشخصينقل  .مستويين على وساطةإجراء ال
 .الطالقب اقرارهم في النظر إعادةب لتفكيرل شهر فترةوُيمنح الزوجان  .لنزاعهما

، يةتمهيدال جراءاتاإل مرحلة خالل الجنائية الوساطة توفيرعلى  الجنائية اإلجراءات قانون من مكرر 335 المادة نَصت
ويجوز . ة إلزاميبسيطةال نحلجلالمقَررة  الوساطةمرحلة  .السجين لهاتحَمي يتالو الضحاياب لحقت التي األضرار إصالحلغرض 
 التلوث مثل (بيئية نحةج أو) الحرة المنافسة مبدأ انتهاآات ،لامثعلى سبيل ال( اقتصاديةبشأن جنحة  تسوية إجراء أيضا

 .وساطةال خالل  من)الصناعي
 .المجاالت جميع في رضهاف لمرغوبا  من غيرنهيبدو أ الشريعة، ألحكام وفقا إلزامية الوساطةأن من م رغالب ،األردنفي 
 قضايا المتعَلقةال في هو الحال آما ،البلد صائخصب قضايا ذات الصلةال بعض باستثناء ،اختيارية تكون أن عامة  بصفة،ينبغيو
 .األسرة قانونب

 في المحامين نقابة اعتمدت ،من جانب آخرو. فيه للنظر البرلمان إلى الوساطة بشأن قانون مشروعمؤخرا  مَدُق ،لبنان في
جد ووي. الصدد هذا في يةضائقال الدعوى تجنب أجل من أتعاب المحامين بشأن النزاعات في وساطةتنظيم الا لنَص بيروت
 .الوسطاءخاصة ب ةيعجم عن فضال ،األآاديمية لوساطة لمهنيي جامع مرآز

 عام لبنان في وسيط الجمهوريةهيئة  أنشأالذي  قانونلالتطبيق ل مراسيملم تصدر  ، العامةاإلدارة مع بالوساطة يتعلق فيماو
 للتوصل الوساطة مفهوم عم حقا توافقي المما  ،توصيات إصدار على تقتصر ةهيئال هذهسلطة  أن وتجدر اإلشارة إلى .2004

 .قرار إلى
  

 تعليق

 والتسوية والوساطة التوفيق مثل، عاتازالن لتسوية بديلة وسائل ةعد المتوسط جنوب في الشريكةتتوَفر في بلدان الجوار 
أن و اضي،التق قبل إلزامية آخطوة تنَص على اعتماد التوفيق المدنية اإلجراءات قوانين أن من الرغم على ،نلكو. والتحكيم
 .بالحقوقيين آليا رتبط ذلكيو خدم،ستي امقَل فإنه ،امهني االتزامتعتبره  للمحامين السلوك قواعد مدونة
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 خاصة ،تهافآل وارتفاعمأسستها  عدم من ،البلدان هذه في القضائية السلطة خارج عاتازالن لتسوية األخرى وسائلال شكوتو
 يقدمون الذين المحامين اتنقاب أو ،والصناعة التجارة غرف عموما مراآز تحتضنها ضمنالتحكيم  تنظيم يتمغالبا ما و. التحكيم
 . لهذا الغرضهواعتمد نظامل وفقا مينمحَكآ خدماتهم

تترَتب و ،عالية أتعابا تتقاضى مغلقة أندية يجري التحكيم في ما غالبا ،)ينحقوقي جمعيات وأ تحكيم مراآز( الحالتين آلتا في
 .العدالة إلى الوصول لسَهت والقاضي العادي، متال متناول عن ةبعيدبالتالي، هي و .مرتفعة يةإدار تكاليفعليها 

 مع للوساطة مراآز وإنشاء ،َمهأ كانةم القضائية الوساطةإلجراءات القضائية، شريطة منح ل تمهيدية مرحلة الوساطة لكشت قد
 .يدعلى وجه التحد والتجارية المدنية وادالم في ،معتمدين وسطاء

 .اإلجراءات تأخيرب تسَببت قد انهَال أإ ،المدنية القضايا ة فيحضاو الوساطة فوائدعلى الرغم من أن  ،لكنو
وهي  .غير قضائية إجراءات رن طريق توفيع العدالة إلى للوصول لدعما وجود عدم هي الرئيسية العقبة السياق، هذا في

 كونت قد ،الصدد هذا في.  المتوسط جنوب في الشريكةالجوار  بلدان من دالعدي في المسألة غير المتوَقعة في الوقت الراهن
 وساطةال تكون أن يجب ،الحالة هذه في .النزاعات لحل القصير المدى على جدوى األآثرهي الوسيلة  القضائية الوساطة

 .باإلجراءات القضائية الشروع قبل المرحلة التمهيدية
 ،الفردية اإلدارية اإلجراءاتب المتعلقة عاتازالن لتسوية ةليوسال هذه اعتماد يمكن مة،العا اإلدارة مع الوساطة على صعيد

 .يةمال لغامبعلى  عاتازالنعَلق بتما ي عامة، وبصفة ، تجاه الغيرالمسؤوليةما له صلة بو اإلدارية، العقودبو
 مفهوم حيث الدينية القوانين بسبب العام القضائي ظامالن في حَيزا بسيطا مع العلم أنها تحتَل ،فتبقى ممكنة ،األسرية الوساطةأما 

 .مختلف الوساطة
 تعويضال بشأن جنائيةال إلجراءاتل ةمكمل  الوساطة أنباعتبار ،الجنائية يااقضال شمليل الوساطةمجال  توسيعومن المستحسن 

 إدماجهم عادةإل فرصة حينناللج يحتي نأ يمكن آبديل األحداث، جنوحتتعلق ب التي الحاالت في أيضا اعتمادها يمكنو .لضحايال
 .المجتمع في

 
 
 

  تطبيق الوساطةطاقن

 

ينبغي أن تتخذ السلطات الوطنية المعنية تدابير ترمي إلى تشجيع استعمال الوسائل البديلة لحَل النزاعات، وإبراز حسناتها 
 . ي يتحَملونها أو بالنسبة لتوفير الوقت والتكاليف الت،سواًء بالنسبة لحماية حقوق الخصوم

 

من المستحسن اعتماد قانون ينظم آل جوانب الوساطة في آافة المجاالت، أو إذا تعّذر ذلك، اعتماد أحكام خاصة في قوانين 
 . وفقا للمعايير الدوليةاإلجراءات تغطي المواد المدنية والجنائية

 

 . فرع من فروع القانون آلقانون ُمستعرض ينظم الوساطة، خصائصبعين االعتبار وينبغي أن يأخذ 

 

 لنقاشاتا موجز

 .القانونالمتقاضين، وليس  حتياجات ارطوت ،المتوسط جنوب في الشريكةالجوار  بلدان في الوساطة مجال عموماحدد ي
  تنطوي علىال التي والتجارية المدنية وادالمفي  للوساطة اتدريجي اتوَسع، التحكيم إجراءاتالمعنيون بالقانونيون  الحظوي

 .اتصعوب
 استثناءمع  ،2009 عام منذفي هاتين المادتين ة يائضقدعوى الال لتجنب  وسيلةالجزائر مثل البلدان بعض المشَرع في اعتمد

 المدنية قضاياال في الوساطة بشأن قانون مشروع ،مصروفي . المستعجلة األمور مثلالتأخير  لحَمتتال  معينة مجاالت
 .واالقتصادية المالية قضاياال فيعملة لكنها مست، الجنائية قضاياال في لوساطةال وجود لو. برلمانال إلى تقديمه ينتظر والتجارية

ال يحق لهؤالء و. وسطاء ةبصفيعملون يتألف من قضاة  لوساطةل قسمويوجد في المحاآم المعنية بالشؤون االقتصادية 
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 موافقةتحصل بين الخصوم ل ةتسوي أيضاع خا يجبو.  وسطاءتناولوها بصفتهمقضايا إجراءات تخص المشارآة في 
 .المحكمة

 قضاياالإلى الوساطة  عشَرمال أدخل ،المغرب فيو. 1995 عام منذ والتجارية المالية الشؤون في االردنفي  الوساطة مارسُت 
 خارجوالتجارية  المدنية قضاياال إلى الوساطة دخالإل البرلمان في قانون مشروع فحص لبنانفي  ويجري .والتجارية المدنية

أي إجراءات ب شروعال قبل العمل قانونالقضايا المتصلة ب في ،إسرائيلفي و لبنان في  الوساطةُتستعملو .اإلطار القضائي
 .ةيائضق

 المتوسط جنوب في الشريكةالجوار  دول آل (لدولةل دينالتي تعترف ب البلدان جميع في العائلية الشؤون في الوساطة رُتعتب
 .قضاة الشرع تقليديا يضطلع بها آمادة) لدولةل دين على) 1926 (الدستور ينصال  حيث لبنان باستثناء البرنامج في المشارآة

أآثر ستعمل لغرض محَدد حيث تقتضي الحاجة، ُت الثقافة سمات من سمة يه ،البلدان ههذفي  الوساطةتجدر اإلشارة إلى أن و
 إيجادالزوجين مهمة  من آل أسرةفي  أعضاءإلى  يعهد أن يقرر الذي وه والقاضي .مخصص طارمنظمة في إ سةرماممنها 

 هافي بما الزواج،ب تغطي المسائل المتعلقةال المتنازعين، لكن مهماتها  لزوجينل دعم حدةو ،اسرائيل فيد وجت. مشترآة أرضية
 .الدينية المحاآم مسؤولية من تزال ال التي الطالق،

 وحتى .أخرى ةليوس أي على ةالعقوبقَدم ت التيالمعنية  لبلدانجنائية غير مألوفة في مجتمعات الوساطة في القضايا الا تزال ال
أنه  على العقوبات قانون أحكام بعضتنص  ،الجزائر في. ةعقوبالتطبيق  مسألةآَليا من  دستبعُت ،معتمدة الوساطة تكون عندما

 المصالحةبعين االعتبار،  لبنان في المحاآم أخذتو. القضائية المالحقة عن تمتنع السلطات العامة ، قدالضحية صفحفي حال 
 أو لجريمة تسويةبأي  تعترف وال ،االت غير الخطيرةالح بعض في العقوبة تخفيف لمن أج ،الضحية وأسرة  الجانيأسرة بين

في  المحاآم ن تعترفأ ويمكن. األحداث قضاء في الوساطةب الطفولة نةمدَوتعترف  ،تونس في .يالقضائ اإلطار خارج جنحة
مقبولة في القضايا  الوساطةفإن  ،األردن فيأما  .فقط بسيطةال جنح وال،التي تعاقب بغرامةمخالفات في الالوساطة ب لبنان

 .المرور حوادث عن الناجمة تلك مثل بسيطةال حاالتال لحَلالجنائية 
 بعضفي  من أنها ال تزال محصورة الرغملجنائية على في القضايا االوساطة  تنظيم نحو البلدان بعض في هناك توَجه ،لكنو

 تعويضيغطي  الجنائيةفي القضايا  الوساطة بشأن قانون مشروع الجزائروزارة العدل في تعَد في هذا السياق، و. القضايا
 فهومميغطي  ،إسرائيل في. األحداث قضاء مجال في 2011 عام منذنفس الخطوة  األردن خطتو. الغرامات ودفع لضحاياا

 قدالذي  الجاني وضع عن فضال الضحايا، احتياجات االعتبار في تؤخذ حيث الجنائية القضايا في الوساطة العدالة الصلحية
 برنامجيفرض و. للضحية االعتذار تقديمه تزامنا مع ،تعيد له االعتبار بديلة عقوباتل  اخضاعهوإمكانية دعم إلى أيضا حتاجي
 أنواع وبعض كل،شي خمسين ألف نقيمته ع قلت نزاع أية تسوي متت أن المدنية، لقضايا لمخَصصال اإلسرائيلي، "تماهو"

 األشخاص من شكاوى يأل تستجيبل الوساطة عملية على مرنةرقابة  العدل تمارس وزارةو. الوساطة ، عن طريقالقضايا
 .المعنيين

 قانون لبنان واعتمد. تونس في" إداري قوَفم "ن، يوجدولك. المنطقة بلدان في مجهولة المادة اإلدارية، في الوساطة تزال ال
 . الخاصة بهذا القانونالتطبيق مراسيمحتى اليوم   لم تصدر بعد،ولكن .2005 عام  وسيط الجمهوريةشكيل هيئةت

 تعليق

، ال الواقع في. عاتازالن لتسوية بديلة ها آوسيلةطريق تشق  ،المتوسط جنوب في الشريكةالجوار  بلدان في الوساطةبدأت 
 بين للتوفيق ستعملةمالالوساطة و .في هذا النص  المقصودة1الوساطة معايير ةياألسرفي الشؤون التقليدية  الوساطة تستوفي

ليست و. القانون هاينَص علي التي الوساطة األحوال من حال بأي يستول ،ثأرال تجنبى لإ هي تسوية ترمي القبلية المجموعات
 آان إذا اهاشكو سحبب ةبغتصمال القاصر ضحيةال عائلةاقناع  هدف إلىالتي تالوساطة   المقصودة، تلكةالوساط بالتأآيد أيضا
 القانون أحكام ضمن زالت ما ،ابه المدني المجتمع ديندت التي، بالرغم من وهي العادة.  الضحيةيتزوج أن استعداد على الجاني
 .البلدان هذه من في عدد الجنائي

 وسيلةبات ُينظر إليه آ ،عاتازالن تسويةوسائل  من النمط هذا أن هو ،المسألة هذه تقدمساهم في ت التي سيةالرئي األسباب أحد
 معايير على بناًء إما حكما، أو ،لوساطةلقضايا ال من معينة فئات إخضاع طريق عنمحاآم في ال العمل عبء من للتخفيف

 .الجنائية القضايابيتعَلق  مافي ةحَددم
 الحديث بالمعنى الوساطة ثقافة تترَسخ بعد لم البلدان، من العديد في حاليا الوساطة الذي تحرزه التقدم نم الرغم علىو

لم و .)يوَد إجراءوليس عن طريق  السلطة بإطباق قبضة حلها يتم النزاعات قائم الذي يعتبر أنال يأالر بسبب (للمصطلح
 ليست وجدت،إن  الدراسية، والمناهج ،ة هذه المهنة في بداياته األولىل لممارسيأهالت زالي الو. الوسيط مهنة أسستظهر بعد 

                                                             
  حول الوساطة األسرية98 أوروبا، التوصية    مجلس1
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 يةأخالق توجد مدَونات وال .التشريعية السلطة قبل منالمطلوب  النحو على عام بشكل الوسيط مهنة مينظلم يجر بعد تو .رسمية
 .الوسيط مهنةب خاصة

 ممارسة الوساطة

على وجه التحديد، وإلزام المتقدمين  المهن الحَرة، المهن الحقوقية ينبغي أن ينَظم المشَرع مهنة الوسيط على غرار
 . باآتساب الكفاءة الالزمة عن طريق منهج رسمي،لممارسة المهنة

 

تنطوي الممارسة الجيدة على إدخال الوساطة إلى مناهج التأهيل األساسي والمستمر للمهن الحقوقية وللمعاونين 
 .القضائيين

 

 .األساس، على هذا تقصير الوسطاء في أداء واجباتهم الوظيفيةوهكذا، يمكن معاقبة 

 

 
 . مهنة الوسيط إلى اإلفراط في التشَدد الذي يحَد من المرونة المطلوبة في الوساطةال يجب أن يقود تنظيم 

 

 لنقاشاتا موجز

بأنها  ،الجزائر في 2009 عامقانون  مثل ،الوسيط مهنة، المتوسط جنوب في حول الموضوع نادرةال ةيونانقتعَرف النصوص ال
 في ،المحاآم للعمل بجانب ،)ساعة وسبعون خمس( إلزامي تدريب بعد سنوات ست لمدة نوعيني أعضاء من تألفت ةَرح مهنة

 ارهياختتَم  الذي الوسيط توَلى قلم المحكمة تبليغوي. األولى الجلسة منذ ،آماالمح على المعروضة قضاياال في متهإطار مؤهال
 تحديدمع  مهمة،لل  قبولهالمحكمة بدورهأن يبَلغ  الوسيط علىنبغي يو.  مرة واحدةللتجديد قابلة أشهر ثالثة ساطة لمدةلمهمة و
 بشكلإليهم  ماعتسالل جلسة للخصوم تعيينمن ثَم، و ،المحكمة قبل من عليه الموافقة لتتمللمهمة  زمني جدول يمدقتو أتعابه
 االتفاق نقاط ديحدت خاللها تمي جلسة تحديد قبل) الوساطة عنالخصوم  تنازل إذا األولى الجلسةال تدفع أتعاب مقابل  (منفصل

غير قابل و مباشرة للتنفيذ قابل بناًء على طلب،أمر  بصفة المحكمة إلى ُيرفع اتفاق محضرتدرج في  التي الخالفية نقاطالو
 هام آجانب القضائي اإلشراف عتبروُي. لهافائدة  ال ر أناعتب إذا وقت أي في مهمته عنالوسيط  تنازلويمكن أن ي. لالستئناف

ويكون . قضائيةال قراراتال لمث للتنفيذ قابلة تصبحل المحكمة عليها توافق أن يجب ،عنها ستنجم التي ةتسويال ألن الوساطة في
 .قضائي، بصفة معاون المحكمة بجانب المتاحة قائمةال علىالمعتمد  الوسيط

، ما يفسر ضرورة اخضاع اتفاقات العام النظام الوسيط قواعد راعي لم ذاإ التنفيذ على صعيد مشاآلقد تحصل  في الواقع،
 قوة الشيء له حكم ذينفت بشأن اتفاق إلى بالتوصل األمر يتعلق عندما الوساطة مسألةأيضا  رتيثأو .الوساطة لموافقة المحكمة

 .الملكية بحقوق األمر يتعلق عندماهذا ممكنا  يكونقد و المقضي،
 االقتصادية المحكمة رئيسفي هذا السياق، ينبغي على و .االقتصادية المسائل محكت يالت نيانوالقفي  الوساطة ترد ،مصر في

 اتفاق عرضُي أن يمكنو. وساطةلل معروفةال مراحللل وفقا شهرين فترةها خالل إنجازيجب و ،على الخصوم الوساطة عرض
 أو هلتزاماتال الوسيط  احترامعدم بسبب (االتفاق ، يكون طلب فسخالحالة هذه مثل فيو. ليهع للموافقة المحكمة لىع الوساطة

 . المحكمة عليهموافقة قرارب اطعن) دالعق لفسخ تدعو سبابية أأل الرضا أوبسبب عيب 
 لقواعد نةمدَوب صحوبةماء طللوس هيئة وإنشاءتمهيدي لمن يريد مزاولة المهنة،  دمحَدتلَقي تدريب  الوساطة مهنة يتطلب تنظيم

 وسيط من اختيار طرافاأل منعي ال هذا لكن. التزاماتهب الذي يخَل وسيطعلى ال مناسبةلا العقوبات تطبيق يمكن بحيث ،السلوك
 .المعتمدين الوسطاء قوائم خارج من

 قضاة(ين المهنيين من الحقوقي طلبُي ،الوساطة لممارسة معايير غياب فيو .)تونس( لمزاولة المهنة ضروري االحتراف
 للنظر فتلمال ومن. )األردن( والخبرة التدريب نقص، آبديل لالوساطةاالضطالع بمهمات ) قانون أو أساتذة نيمحام ن،يتقاعدم
 ،جامعات وأساتذة نوومحام موظفو قلم أو نوسابق قضاةهم  ،الجزائر في المعتمدين الوسطاء قائمة في سجلوات نمغالبية  أن

 أن يكون النزاعب ذات صلة آخر  فيأو مجال في خبيرألي  بل يمكن ين،قوقيالحب ةروصالمهنة غير مح ممارسة علما أن
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 من مرحلة أي في الخبرةب إذ بمقدوره االستعانة ،متخصصا اريخبأن يكون الوسيط الضروري أيضا غير  من بل أنه. اطيوس
 .جراءات اإلتأخير في يتسبب أن شأنه مع العلم أن ذلك من ،الوساطة مراحل

 المجتمعمنظمات  دور على ظافحال ينبغي ،سياقال هذا في. اعتباريين أو طبيعيين اأشخاص اءوسطال يكون قد ،أخرى جهة من
ويلعب . على وجه الخصوص البيئية مثل القضايا العامة، المصلحةصلة ب ذات قضايا علىالوساطة  تنطو، ال سَيما إذا االمدني
 معلوماتال توفير على قادرا القاضي يكون أن ينبغي. ةقضائيال إلجراءاتل آبديل الوساطة تعزيزفي  امهم ادور القضاة
 ىرأ إذا طلب الوساطة إلى األطراف ة هذهدعو وربما النزاع، ألطراف ةصخَصم جلسةذلك خالل و ،الصدد هذا في ةالمالئم
 .وساطةتعنى بال هيئة أو وسيط إلىتها وإحال مناسبا، ذلك
 .الوساطةب تعّذر اللجوء إلى هيئات تعنى إذا ،المحاآمبجانب  الوساطةإنشاء قسم مختص ب أيضا الممكن من
 أو ،التزاما تتضمن لمحامينالخاصة با السلوك قواعد مدونة خاصة إذا آانت األهمية، من القدر نفس على هو المحامين دورو

 .المناسبة الحاالت في ذلكو حكمة،التوَجه إلى الم قبل لنزاعل حَلآ الوساطة في للنظر توصية األقل على
 .الوساطةب هيئات تعنى أو وسطاء ائموق ألعضائها نميامحالنقابات  وَفرت أن وينبغي

 
 

 تعليق

أو  المحاآم همعتمد، توسطاءلل شهادات تمنح ،المتوسط جنوب بلدان جميع في الوساطةعلى  لتدريبل مراآز شاءنإ المهم من
 .يهالع نقابات المحامين بناًء

 .تعتمد جودة الوساطة على مثل هذه المراآز
 :الوساطةعلى  لتدريبامن الضروري أن يتضمن برنامج 

 مبادئ وأهداف الوساطة .1
 سلوك الوسيط المهني واألخالقي .2
 شرح مراحل إجراء الوساطة .3
 إذ ينبغي أن ينَظم قانون هذه الوسيلة لحَل النزاعات. اإلطار القانوني للوساطة .4
 حيث ينبغي تفسير األمور على ضوء بعض المفاهيم ، األسريةالوساطة مثل ،عض المجاالتخصائص الوساطة في ب .5

 .مفهوم المصلحة العليا للطفلمثل 
 

قد تكون  التي السلوك قواعد مدونات وضعوالذين حصلوا على التدريب األساسي،  للوسطاء المستمر التدريب توفير ينبغي
 . المناسبةتأديبيةال جراءاتاإل افة إلىضباإل الوساطة، جاالتم بعضب صةاخ
 .المهنة هذه لممارسةالشهادة،  معيار عن النظر بغض االعتماد، معايير تحديد ينبغي أخيرا،و

 
 

 آإجراء محَدد غير قضائياللجوء إلى الوساطة 

 

تنفيذ قرار ، أو عند يجب أن تكون الوساطة ممكنة في أي مرحلة من مراحل التقاضي، قبل أو خالل اإلجراءات القضائية
  .المحكمة، شريطة موافقة الخصوم عليها وإذا سمح بها القانون

 

 لنقاشاتا موجز

الشروع في  قبل الطرفين بين مبرم عقد اباعتباره الوساطة .ةعنيمال بلدانال في الوساطة في الشروع مرحلة حول اآلراء دعَدتت
 أي إجراء خارج يتم التوَصل إليه فاقوبمثابة  الوساطة .)لبنان في (حاليا نظرال قيد القانون لمشروع وفقا ية،ئاضالق اإلجراءات

االنخراط  قبله داستنف يتعَين اوقائي آإجراء الوساطة .)تونس (القضائية وىالدع إنهاء الذي يفرضو ،المحاآمة أثناء يائضق
 بداية مرحلة التقاضيفي  خصوملعلى ا القاضي ترحهيق عندما قضائي يصبح ذات طابع ولكن ،يةئاضق إجراءات أيفي 

 وأ، )لبنان (مرحلةهذه ال في اإلجراءات بطء بسبب مفيدة يئاضالقالقرار  تنفيذ مرحلة في الوساطة تكون أن يمكن. )الجزائر(
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 ،)المغرب (المدنية قضاياال في تنحصر أو ،)مصر (صعوباتحصول  إزاء أو تثير القلق ،)الجزائر (المرحلة هذه في ستبعدت ال
 .)األردنو إسرائيل (قضائيةال اإلجراءات فاضعا هاأنمن شو ،المرحلة هذه في الةفَع غير هاراعتبال رفضأو ُت
 ،)أشهر ستةو شهرين بينعادة  تتراوح (القاضي من طلب على بناء الوساطة إلجراء إلى المهل الزمنية الالزمة ينظر

للوسائل المتاحة، من طرف أحد  استخدام سوء جةنتيتأخير ال كوني قدو .اإلجراءات تأخيرمن شأنها  مخاطر باعتبارها
 .القانونية هوسائل لضعف نظرا الخصوم

 
 

 المبادئ التي تحكم الوساطة

 

من الضروري أن يكون اإلطار القانوني الذي يحكم نطاق تطبيق الوساطة، آامال ومتسقا يوضح اإلجراء الذي يجب أن 
 . ودور الوسيطتسلكه الوساطة

 

 لنقاشاتا موجز

 من جملةهي  المصالح، تضارب وغياب السرية ،الوسيط حياد ،يةستقاللالا خصوم،ال بين المساواة ،الحياد ،اطوعول قبال
يرى البعض أن  ولكن .لبنان في النظر قيد قانونال مشروعفي و ،الجزائر فيذات الصلة  القانون في الواردة الدولية المعايير

 على وأ ،أولية استماع جلسة بحضور ،في بعض الحاالت ،خصومال على القانونه يفرضما  مع يتعارضقد  اطوعقبول ال مبدأ
) االجتماع عقد تكاليف دفع (الوساطة عن معلومات جلسة المخصصة لتوفيرال حضور لعدم اتبوقعل تعَرضونيقد  العكس،

 ).إسرائيل (المحكمةإليها دعت التي 
 في مجال قانون الجماعية والوساطة األسري، العنف (وساطةال فيرتوعلى  ،األردن مثل دانلبال بعض في خاصة قوانين نَصت

 أن يجبحيث  ،)ةاختياري الوساطة (لبنانو المغرب في وآذلك. المدنية المحاآمات أصول قانون ألحكام وفقا تتم التي) العمل
 مفهوم مع اتعارضم االحتمال هذا مثل عتبروُي .غير قابل للطعن جائير بقرار المحكمة موافقةل الطرفين بين تفاقاال يخضع
 ،ذينفتال مكتب إلى هتقديم يجوز خاص ذو توقيع اصَك رُتعتبف القضائي، السياق خارج الوساطة إجراء تم إذاأما . الوساطة

 والخدمات االستثمار مجاالت في األردن في قوانين مشاريع وضع حاليا ويجري). لبنان (الحالة هذه في  للطعنقاباليكون و
 .إلزامية الوساطة تجعل أن شأنها من ،المصرفية

 

 تعليق

 ة منمستبعد وهي. جاالتالم من قليل عدد في تطَبقوالمتوسط،  جنوب في الشريكةالجوار  بلدان في عموما ةاختياري الوساطة
 .ةتسويل تخضع أن يمكن ال التي دالموا

 تحت حينذئذتجري ف. جراءاتتلك اإل أثناء أو ،قانونية إجراءات أي عن مستقل بشكل تحدث أن يمكن عملية يهوالوساطة 
 بطَليتو ،أشهر بضعةب محَددالإلجراء  الزمني اإلطارعادة ويكون . مؤهالو امحايد ،مستقال اوسيط نيعَي الذي القاضي إشراف
 القانونية اعدةالمس التماس في حال إال تتحَملها األطراف المعنية، أن التي ينبغياإلجراء  آلفة القاضي دحَدأن ي يمكن. السرية
 .التكاليف تغطية شأنها من التي

 تماما ،لتنفيذغرض ال المحكمة قبل من مكن التصديق عليهي قد قرارنَص بصيغة  في الطرفين من متبادلةال تنازالتال ُتصاغ
.ه لهذا الغرضبشأن قضائية دعوى جب تقديمي ذ،ينَف لم نإ الذي، العقد بمثابة الوساطة اتفاق نيكو ذلك، خالفوب. حكمال مثل
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IV . الوصول إلى العدالة، المساعدة القانونية والمجموعات االجتماعية المهَمشة 

 

A. ارات عامةاعتب 

 
 

 ات الضعيفةالمجموع

 

مسائل الخاصة بالمجموعات الضعيفة، وفقا لالتفاقيات الدولية التي تنَص تدريب مهنيين قانونيين للتخَصص في البيوصى 
 . ، والنافذة في النظام القانوني الداخليعلى حقوق هذه الفئات

 

 تأخذ بعين االعتبار أشكال الوصول إلى العدالة مجموعات الضعيفةمن المستحسن اعتماد قوانين خاصة بمختلف ال
 .والمساعدة القانونية الخاصة بكل مجموعة من هذه المجموعات

 

الترويج لوسائل االتصال االلكترونية، لتسهيل الوصول فيد إنشاء شبكات وطنية لإلعالم بشأن الحقوق، ويكون من المقد 
 .إلى العدالة للفئات الضعيفة، بسبب مخاطر التمييز الهامة التي تتعَرض لها هذه المجموعات

 

 
حول الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية، بالتعاون مع نقابة المحامين  يوصى بإنشاء آلية للتنسيق داخل وزارة العدل

  .  تسهيل تقديم مساعدة فَعالة ألآبر عدد ممكن من األشخاص داخل الفئات الضعيفةمن أجل

 

يوصى بتعزيز الشراآة بين اإلدارات العامة والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بتوفير الوصول إلى العدالة للفئات 
 . الوزارات المعنيةالضعيفة، وإدراج ذلك في إطار مؤسسي خاص بالتشاور يجمع اإلدارات المختصة داخل

 

 لنقاشاتا موجز

قوانين  ،المتوسط جنوب في الشريكةالجوار  بلدان معظم فيضعت ُو. هان عفعَرتتها طبيع ، غنَية عن التعريفالضعيفة الفئات
 رينالمهاج العمال ،اإلرهاب ضحايا ، بالبشراالتجار ضحايا النساء، األطفال، اإلعاقة، ذوي( منها بعضأوضاع  ميتنظل خاصة
 ). والفقراء

 التي (اإلعاقة ذوي لألشخاص العدالة إلى لوصولمن أمام ا الحواجز رفععلى  الجزائر في التشريعاتتنص من هذا القبيل، 
 طلب، على بناء بأمر مؤقتة نفقةالحق ب (النساء األرامل، ،)المحاآم إلى المادي الوصول وتسهيل  القلمموظفي تدريب تشمل

 ةلوالطف حماية قانون (األطفال ،)والوصاية الحضانة تلك لممارسة والحصول على موقع إقامة ألطفال،ا حضانةفي األولوية و
 الخاصة واإلجراءات ألحداثا وقضاة ومحاآم األحداث بقضاء المتعلقة التشريعات لطفل،فضلى لال ةلحالمص أساس على

عقوبات بشكل ال خفض ،هوالدي إلىالطفل  إعادة ،لسجنعن ا بديلة عقوبات مفتوحة،ال التأهيل إعادة ؤسساتم ،باألطفال
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 المعنية تسهيالت ألسرا ُتمنحإذ  ،اإلرهاب ضحايا ،القانونية المساعدة  لهاحَقتإذ  ،بالبشر االتجار ضحايا ن،َنيسمال ،)منهجي
 .الطبيعية الكوارث وضحايا العدالة، إلى لوصولل

 وهناك أيضا. للفقراء العدالة إلى الوصولبتوفير  المحاآم في صصةمتخ مكاتب تعنى األسرة، محاآم إلى باإلضافة ،مصر في
 الوطني المجلس ،ةلووالطف هاتاألم مجلس (العدالة إلى الوصول في الضعيفة الفئات تدعم ،عامة شبه متخصصة هيئات
 المجتمع نظماتفضال عن م ،)الخاصة االحتياجات لذوي الوطني المجلس ،ن على المخَدراتمدمنيال مساعدة مكتب ،للمرأة
 .المدني

 مع اتفاقات المحاآم تووَقع. لذلك وفقا الوطنية تشريعاته قونَس ،اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية على األردن قَدص
 إنشاء تم وقد. القانونية المساعدة بصدد الفوريين والمترجمين لمحامينل قوائم بوضعشتراك الل الحكومية غير المنظمات

 خارج الحاالت معظم تسويةب تسمح التي العدالة الصلحية تدابير مع بالتوازي (ينصراقلل وألوية ،لألطفال يةنموذج اترَرمق
 المهاجرين لعمالا ةلمساعدوتم أيضا اتخاذ تدابير . واألطفال للنساء العدالة إلى الوصول رتيَس أخرى تدابير بينمن  ،)المحكمة
 .للعدالة وصولهم تيسيرل) القضائية الرسوم من إعفاءترجمة فورية،  (والالجئين األجانب

 ،الفقراء (الضعيفة الفئات ذلك في بما واألجانب، اللبنانيين جميعل القانونية المساعدة على الحصولحق القانون ل كفي ،لبنانفي 
. )األخرى والفئات ةالجنسي عديميالمهاجرين  العمال الالجئين، لقانون،ل المخالفيناألطفال  ،والعقلية الجسدية اتقاعاإلذوي 

عبر  القانونية المساعدة وتشارك نقابة المحامين في تقديم. لقانونل وفقا ،التقاضي مرحلةة القانونية على المساعد ولكن، تقتصر
 آلياتإنشاء  على ،اإلعاقة ذوي وضع مينَظالذي  خاصال قانونال ينَصو .1993 عام منذالتي أنشأتها  القانونيةلجنة المساعدة 

 جيزيو. القانونية المساعدة للحصول على األهلية تقييمعملية  في مشارآةال اإلعاقة ذويل تتيح االجتماعية الشؤون وزارة داخل
 المساعدةمنح  على ةلوالطف حماية قانون ينص آما.  المعنيةالجمعيات خالل من الجماعي التقاضي اإلعاقة ذويل القانون
 المنظمات قبل من أو ،الطفل قبل من مباشرة المساعدة طلب ميتقد يمكن. امعنوي أو اجسدي المهَددين لألطفال القانونية

 والمالحقة التحقيق على مستوى خاصة إجراءات لقانون،ل المخالفين لألطفال، ضعتُو. األفرادمن قبل  حتى أو ،المتخصصة
 غير المنظمات دوريكتسي . اتالعقوبو الحكمخالل صدور و االستماع، جلسات خالل االجتماعي الدعميتوَفر لهم و القضائية،
 بالنسبة خاصة ،القانونية ةمساعدلأو ا ،القانونية المشورة على مستوى سواء ية عالية،همأ لبنان في المتخصصة الحكومية
 المعايير مع تماشىت سوابق قانونية ظهور يفسر األمر الذي ،والسجناء والالجئين المهاجرين والعمال العنف ضحايا للنساء
 إلى اإلشارة وتجدر. والتوجيه المشورةمَجانا  تقدم ،الجامعات من العديد في قانونية عيادات دجمن هذا القبيل، توو. الدولية
 ووزارة العدل وزارة دور ماسَي ال ،المتخصصة الحكومية غير المنظمات تأثير بفضل ةيحكومال داراتلإل المتنامي الدور

 .االجتماعية الشؤون
 حماية التشريعات كفلت أخرى، ناحية من. 2004 عام ،اإلعاقة ذوي حمايةب متعَلقلا القانوني اإلطار جعةرام تمت ،تونس في

التحقيق  قاضي أو العام مَدعيال يعين. يعقارال قانونالو العمل، وقانون المدني، والقانون الجنائي، القانون على صعيد ،الطفل
 ال نقابة المحامين، إذ ، بواسطةمباشرةالقضائية  الشرطة ضابط ى هذه المهمةيمكن أن يتوَل أوللطفل بشكل تلقائي،  يامحام

 أو لطفلا أمر ولي وجود دون ،عاما عشر الخامسة سن تحت لقانونالمخالف ل التدَخل مع الطفلالقضائية للشرطة  جوزي
 .محاميه

 تعيينأو  ولَي أمره، األملتعيين  دابير الالزمةعلى الت ،األب وفاة حالة في لطفلا حمايةبشأن  الشخصية األحوال قانون نَصيو
 العائدة حقوقصون ال من أجل العمل على ،) أو قاضقريب،نسيب  أو صديق العامة، الوصاية (قاضيال قبل من وصي
على  دَخل،الت ةلوالطف حماية مندوبيحَق ل ،مؤسسيال وعلى الصعيد. عبر محكمة اإلقليم" الكفالة "عتمادايمكن و. رللقاص

 .للخطر ضالمعَر لالطف لحماية تدابير اتخاذ طريق عن ،يةالوقابيل س
مر األ آان إذا إال الدينية، المحاآم أمام التمثيل وتشمل ،لمقيمينلو اإلسرائيليين لمواطنين، متاحة لإسرائيلفي  القانونية المساعدة
 القانونية المساعدة ريتوفل ،اإلعاقةذوي و لاألطفا بخاصة قوانين دجتوو. الجنائيةفي القضايا  المواطنة تحديدب يتعَلق

 االتجار ضحاياها في بما  اجتماعيا،المحرومة الفئات من العديد  أيضا،القانونية المساعدة كتبم خدمات شملت. والقضائية
 .عقليا والمعاقين والجنح الجرائم وضحايا بالبشر،

 
 

 تعليق

 أو والدينية العرقية األقليات المعوقين، الجنسية، عديمي ،جئينالال ،األطفال ،النساء (الضعيفة الفئات معظمل وضعت
 فيتحفظات هامة  مععليها  قيصدالتيتم  دولية تفاقياتا ،)الخصوص وجه على والفقراء السجناء ،المهاجرين االجتماعية،

 المجتمع نظماتيرجى أن تضغط بشأنها ملذا  .عام بشكل واضحة ،هذه التحفظات رفعوال تكون آيفيات . األحيان بعض
تجدر اإلشارة في هذا  (الموضوع هذا حول المتاحة الوثائق من العديدفي عملها هذا، على  هذه المنظمات ستندت قد. المدني
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 للفئات العدالة إلى الوصول "، بيان)2009 النهائية االستنتاجات (الثالث االجتماع ،الثاني ةلاالعد يوروميد السياق، إلى مشروع
 .")تحسينال إلى تحتاج أولوية :ضعفا األآثر

وصيغت صالحيات هذه  .اإلنسان حقوق لوطنية، هيئات الثالث ةلاالعد يوروميد مشروع في المشارآة البلدان منأنشأ العديد 
/ 20/12بتاريخ  المتحدة لألمم العامة للجمعية 48/134 القرار (للغاية نفسها المتحدة األممحَددتها  التي تلك مع يتفق بماالهيئات 
"). باريس مبادئ "اسم تحت المعروفة" اإلنسان حقوق وحماية لتعزيز الوطنية المؤسسات رآزبم المتعلقة المبادئ"ـ 1993

 ظائفأيضا بوو قضائية، شبه وظائفب المؤسسات هذه تضطلع قد. الضعيفة لفئاتل العدالة إلى الوصولتوفير  وتتضمن
 .لوماتالمع على صعيد توفير مها دورولها . التوفيق
 خاصة المتخصصة، القانونية بالمساعدة يتعلق فيما ،المنطقة دول في الحكومية غير المنظماتالريادي الذي تلعبه  دورينبع ال
 .اإلنسان حقوق ، منالضعيفة للفئات
كانيات في إمو ،اعمله في المشارآين المحامين وقلة عدد ،موظفيها تدريب في العجز ي،أساسبشكل  المنظماتهذه  عمل يحَد

 .الديه منخفضةالالتمويل 
 الصدد، هذا في. المنطقة في ةمنظاألبعض  تغيير إلى ىأَدتلت الحراك الذي  التي الفترة في ،السلطات مع تعاونهاتبلور ي بدأو

خدام نحو است األخرى األمنية واألجهزة الشرطة رافنحاو العامة، اإلدارة في الضياع منالتي تعاني منها،  الصعوبات قد تنبع
 تعزيز إلى الحاجة بتطَلت. تعَدد اإلساءات بسبب المواطنين ثقة انعدام من أخرى، ناحية من وأيضا ،وعنف رهيبتأساليب 
 في الشريكةالجوار  دول بعض عيشهات التي االنتقالية ةالفتر خالل خاصة ،قضائيةوال القانونية والمساعدة العدالة إلى الوصول
 منع لأج ، منالحكومية غير والمنظمات المحامين مع األخرىالعامة  واإلدارات العدل وزارة أنشطة تكثيف ،المتوسط جنوب
 .اإلنسان حقوق انتهاآاتب المشوبة السابقة الفترة إلى العودة

 

B . الضحايا 

 

 دعم الضحايا

 

 أولئك الذين قد ال بّد من بذل الجهود بصورة متكاملة من أجل حماية سالمة الضحايا الجسدية والمعنوية وال سيما
 .   ةمي لكيال يكون الوصول الى العدالة عامًال يسهم في تفاقم اآلثار الناجمة عن الجر، في المحكمةيشهدون

 

 آما في حال الجريمة المنظمة، ، ال بّد من وضع آليات محددة لحماية الضحايا المعّرضين لخطر الجرائم المتكررة
 ،ومن هذه اآلليات. ال سيما في المحيط االسري، عتداء الجنسيوالضحايا المهددين بأعمال العنف أو اال

 .  السرعة في الوصول الى العدالة والدعم في اإلجراءات

 

  النقاشات موجز

شاهد؟ قد تؤدي يسمح لها بالمشارآة بصفة  أم أنه من قد ، القضائيةاإلجراءاتهل ينبغي اعتبار الضحية طرًفا في 
 بين هذين الوضعين، إذ الفصل ولكن ال بد من ).تونس( أو إحداهما ،)واألردن ومصر الجزائر(الضحية آال الدورين 

يجب أّوًال التمييز بين الضحية المباشرة والضحية غير المباشرة، وآذلك ال بد من االشارة الى أنه ينبغي إعطاء 
 المشورة والمساعدة النفسية لتختار ما إذا آانت ترغب في الحصول على) الجزائر والمغرب ولبنان(الحرية للضحية 

 في 2001أنشأ قانون العام ( حقوًقا خاّصة األحوال، علًما بأّن للضحية في جميع )األردن(قبل المثول امام المحكمة 
 ).  وحدة ضمن مكتب المدعي العام تعنى بشكل خاص بتعزيز حقوق الضحايا وتطبيق القانونإسرائيل
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 وإنما يكون المجتمع ضحية من بحًتا إذ ال يكون األذى الذي لحق بها، شخصًيا ،اإلجراءاتقد تعتبر الضحية طرًفا في 
الجزائر ومصر (على القاضي أن يتخذ القرار بهذا الشأن : ومن شأن تنازل الضحية أن يبطل الدعوى العامة. خاللها
الجلسة المغلقة المصورة  مثل  مع الضحيةاإلجراءاتولكن، ال بد من اتخاذ ترتيبات خاصة من أجل إتمام ). واألردن

على  ضحيةال إرغامه ال يمكن فإن ذلك، ومع). لبنان وإسرائيل(، أو المثول بصفة الشاهد في غياب المعتدي )األردن(
ال بّد من حفظ حّقها في اتخاذ صفة االدعاء الشخصي، ربما  ،الوحشَتى األ في ،ولكن االستماع، جلسات ضورح

، )والمغرب تونسن ولبناومصر واألردن و الجزائر (مباشرةرفع دعوى  خالل نم الجنائية إطار اإلجراءات خارج
 ،)عتراف مقابل خفض العقوبةاال( ةممكنمقايضة جنائية  أي قبل آرائها عن التعبير منوتزويدها بالمعلومات وتمكينها 

 . )إسرائيل( للمدعى عليه العادلة المحاآمة شروطب المساس دون ،المجرم المشروط أو الجانيتسريح  أو
ويجدر التمييز هنا بين الضحية البالغة والضحية . الدعوى العامةيطلق الضحية الشاهد الذي ويمكن أيًضا أن تعتبر 

 ).الجزائر(في هذه الحال، يتخذ المدعي العام القرار بشأن الدعوى .  غير المؤهلة قانونًياةالقاصر
أنه ال يوجد أي ة بدوره، مما يعّرض حياته للخطر، ال سيما  الى ذلك، من الممكن أن يصبح الشاهد ضحّيوباإلضافة

سوف يتم عرضه  حيث صيغ مشروع قانون بشأن حماية الشهود الجزائر ومصرفي (نّص قانونّي ينّظم حماية الشهود 
 .)أن حيث يتضمن قانون مكافحة االتجار بالبشر أحكاًما بهذا الش، ولبنان وتونس والمغرباألردنعلى البرلمان، وفي 
، بل ) ولبنان وتونس وإسرائيل والمغربواألردنالجزائر ومصر ( لحماية الضحايا  أي قانون عامآما وأنه ال يوجد

، أو قوانين خاصة لحماية األفراد في الفئات االجتماعية )الجزائر وتونس (اإلرهابقوانين خاصة لحماية ضحايا 
 إلى القانون بوجه عامأو أحكاًما متفرقة أضيفت حديًثا، ) ردنواألالجزائر (الضعيفة، ال سيما النساء ضحايا العنف 

، فيما يتعلق في الشروع في الدعوى العامة أو التعويض )لبنان(أو إلى قوانين أخرى ) تونس والمغرب(الجنائي 
 .   في نصوص خاصة أخرىربما للضحايا، أو

 

 تعليق

فالضحية شخص طبيعي قاسى اعتداًء موصوفا : يفةتفق عليه تعريف مفهوم الضحية من بين الفئات الضعمن الم
وقد يكون هذا االعتداء الجسدي أو النفسي على حّد سواء، قد تسّبب له في معاناة جسدية أو معنوية، أو . بالجرم

 . االثنتين مًعا، فضًال عن االضرار المادية
 القريبين األشخاصلمباشرة أو على ، على أفراد عائلة الضحية افي بعض الحاالتأيًضا " الضحية"وينطبق مصطلح 

 .منها
ال (ويمكن أن يكون هذا الضعف ذاتًيا، وأن ينجم عن وضعها الخاص . وعليه، تكون آّل ضحّية في حالة من الضعف

 القضائية، دون خطر اإلجراءات، فال تتمكن الضحية من مواجهة آثار االعتداء الذي عانته وال قيود )األطفالسيما ل 
 .  لذلك، من المستحسن وضع إطار متكامل من أجل تلبية احتياجات الضحايا المتنوعة.تفاقم وضعها

 

  الوسائل التكنولوجية الهادفة الى حماية الضحايا 

 

ومن أبرز هذه .  القضائية العلنيةاإلجراءاتيستوجب ضعف الضحايا اتخاذ تدابير صارمة لحمايتها في حال مشارآتها في  
وعليه، ال بد من اللجوء الى نظام .  وخالل جلسات االستماعقاعة المحاآمة جسديا عن التدابير، إبعاد الضحية

ومن المحتمل أن تشمل هذه التدابير أيًضا . أو الى نظام الدائرة التلفزيونية المغلقةبواسطة الفيديو،  عن بعد االجتماع
  .تعديل القوانين المرعية االجراء للتمّكن من اللجوء الى هذه التقنيات

 

  النقاشات موجز

 من أجل االدالء بالشهادة عن ، اللجوء الى الوسائل التكنولوجيةجنوب المتوسطعموًما، ال تقتضي القوانين في بلدان 
على الرغم من أن المحاآم مجهزة بالمعدات السمعية ، )األردن (واألطفالالنساء ما عدا  ، أو في غرفة منفصلة،بعد

 عن طريق الفيديو انتهاًآا لمبدأ الحضور، وذلك ألنه ال يحترم حّق المدعى عليه في أن ، إذ يعتبر االجتماعوالبصرية
يواجه الضحية أو الشاهد حضوريا، وأن ُتعرض عليهما أداة الجرم ليتعّرفا عليها، وأن ُيستنتج من خالل موقف المّتهم 

 مشروع قيد االعداد لتجهيز ،الجزائري ف). الجزائر وتونس وإسرائيل(او الشاهد البّينات التي تفضي الى إدانته 
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، يتحّمل أشخاص إسرائيل وفي.  عن طريق الوسائل السمعية والبصريةاألشخاصللتمكن من االستماع الى المحاآم 
 سنة، ليقرروا ما إذا آان 12مختصون مسؤولية متابعة القضايا التي يكون طرف فيها أطفال ال تتجاوز أعمارهم 

وآذلك بالنسبة الى القضايا األسرية وقضايا العنف أو . لى اإلدالء بشهادته في المحكمة أم الالطفل الضحية قادًرا ع
  . بسرية تاّمةإلزامياعالج قضايا ُتاالعتداء الجنسي وهي 

 الجنائية، وبناًء عليه، يعود اإلجراءاتال ينّص القانون بصراحة على حظر استخدام الوسائل السمعية والبصرية في 
ضد ) مصر(وينّص مشروع قرار .  استخدام هذه الوسائل أو عدم استخدامها، إلى صالحية القاضي التقديريةالقرار في

وينبغي أال يحول أي شيء أمام استخدامها، . العنف ضد المرأة وضد العنف االسري على استخدام مثل هذه الوسائل
ية أخرى أو ممَوهة، أو حتى على تغيير مكان وال سيما إذا نّص القانون على إخفاء هوية الضحية، أو إعطائها هو

، فلم يتم إدراج الوسائل السمعية والبصرية في القضايا الجنائية، ولكن في المقابل، لبنانأما في ). المغرب(إقامتها 
يصدر القاضي إنابة قضائية ليتم االستماع الى الضحية أو الشاهد عندما يكونان خارج نطاق واليته القضائية 

 يجرى إعداد مشروع قانون يهدف الى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال خالل ،تونسوفي  .يالجغراف
 .  القضائية المرتبطة بالنساء ضحايا العنف الجنسياإلجراءات

 
 

 حق الضحايا في الحصول على المعلومات 

 

 على أن ينطوي هذا ، القضائيةراءاتواإلج ما قبل التقاضي إجراءات جميع جوانب غطيمن المجدي إنشاء نظام معلومات ي
 القضائية وفًقا اإلجراءات الضحية على آيفية سير اطالعالنظام على مشارآة المهنيين والمساعدين المؤهلين في 

 .  فهااضعأدت إلى استللظروف التي 

 

 بالتزامن مع ،لمتوفر لهم ال بد للضحايا أن يتمكنوا من االطالع بالفعل على آيفية الحصول على الدعم النفسي والمادي ا
 .   فضال عن شروط الحصول على تعويض محتمل،اإلجراءات القضائية

 

 وتحديًدا إذا قضى باإلفراج عن الجاني نال بد من إعالم الضحية بالمخاطر التي قد تتعرض لها بفعل الحكم القضائي
 .  المزعوم

 

  النقاشات موجز

  تفهمهاوال بد أن تكون هذه المعلومات بلغة. قبل التقاضي على حقوقها ووضعهاينبغي أن يتم إطالع الضحية خالل مرحلة ما 
لدولة أن توفر الترجمة الفورية الضرورية وترجمة المستندات الرسمية التي ترسل الى محامي ى العوعليه، ينبغي . الضحية

مع االحتفاظ بحقها هذا في أي  ،م ال أفة االدعاء الشخصي في أن تتخذ صترغبالضحية لكي تقرر هذه األخيرة ما إذا آانت 
إّن المعلومات الخاصة باإلجراءات ). الجائر ومصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس (وقت تشاء خالل اإلجراءات الجنائية

 ويمكن للضحية ان تتوجه بطلبها.  في نظام المعلومات االلكتروني لوزارة العدل وعلى الشاشات في قاعات المحاآممتوفرة
 لم تكن الشرطة القضائية قد  إن، ساعة24جواب في غضون تحصل على  فقلم المحكمة، أو الى ،الى قاضي التحقيقاشرة مب

، تنشر المعلومات الموجهة الى الضحية على إسرائيلوفي ). الجزائر واألردن والمغرب وتونس (بالمعلومات شفهيا أفادتها
 االستفسار عن ، وبالتالي،ة الولوج الى الملف الخاص بها عن طريق آلمة سرلضحي، مما يتيح لموقع وزارة العدل االلكتروني

 للضحية إبعاده عنها لمدة أسبوع لكي تتسَنىل احتم ربما اوأ ،وضع اإلجراءات وحقها في الحماية من أي اتصال مع الجاني
 . لتوجيه الضحايابلغات أربع وفر وفي هذا الصدد، ثمة دليل مت. الحرية في الشروع في اإلجراءات وإيجاد الدعم الالزم

 .وتتوفر آذلك مراآز الستقبال النساء واألطفال ضحايا العنف أو اإلساءة ضمن محاآم الدرجة األولى
 الضحية بحقوقها وباتخاذ بإعالم العام وقاضي التحقيق ابةيالن، فيتضمن قانون العقوبات أحكاًما تلزم آل من المغربأما في 

ومع ذلك، ال يزال دور المحامي في . إقامتهاتغيير مكان حَد  وقد تصل هذه التدابير الى .ن الناحية الجسديةبير لحمايتها مالتدا
 رالجزائ (يرعى حق الضحايا في الحصول على المعلومات أي قانون ال سيما وأنه ال يوجد اعالم الضحية بحقوقها مهًما جًدا،
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اإلجراءات الجنائية التي بحق في الحصول على جميع المستندات المتعلقة  البخالف ،)واألردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس
 بصيغة إسرائيل تمت صياغة القانون بشأن حقوق الضحايا في وقد. الشخصيتخوضها الضحية التي اتخذت صفة االدعاء 

 . ةاألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقبأحكاًما خاصة تتعلق هذا القانون  ويتضمن . القارئ العاديايفهمه
 يتم إعداد مشروع قانون يتيح للمنظمات غير وتونس لبنانففي (سّد هذه الثغرة وللمنظمات غير الحكومية دور مهم في 

، تعطى الضحية آافة المعلومات المتعلقة بمراآز الدعم إسرائيلوفي . لنيابة عن الضحاياباالحكومية رفع دعاوى قضائية 
 ). ية المفيدة لهاالمخصصة للضحايا وبالمنظمات غير الحكوم

 

 تعليق

على أن  ، القضائية التي قد تشارك فيها، في الوقت المناسباإلجراءاتال بد من إطالع الضحية على الظروف التي ُتجرى فيها 
 .  ها بعين االعتبارضعفتؤخذ ظروف 

 :ما يليعلى القضائية،  اإلجراءات وطوال ة الضحية منذ لحظة لجوئها الى الشرطة الجنائييتم إطالعوعليه، ال بد أن 
  .تعويض واحتمال الحصول على وسائل تفعيل هذه الدعوى،وطبيعة الدعوى الممكن رفعها  -
 . المتوقعةاإلجراءات وحقوقها خالل دور الضحية -
 المشورة  ذلك الحصول عليه في هذا السياق، والمنظمات التي ستوفر هذا الدعم بما فينوع الدعم الذي يمكن للضحية -

 . ة والمساعدة القضائيةالقانوني
تحديًدا ،  أو عن المدان، ومنها االفراج عن مرتكب الجرم المزعوم،االحكام التي قد تتخذ والتي قد تؤثر في سالمة الضحية -

 .  في قضايا العنف االسري
 

  العدالة الصلحية

 

تدابير خاصة اتخاذ القضاة ائًقا أمام  ع،أن تشكل حالة النقص التي تعانيها التشريعات في مجال التعويض للضحايا ال يجوز 
إيالء اهتمام خاص مع مراعاة  ،ات الدولية المرعية االجراءي القانون وبنود االتفاقمستمدة من روحبالضحايا 

 . لبعض فئات الضحايا

 

  النقاشات موجز

العدالة  مرحلة بقليل  اال، ولم تتخطالعدالة الصلحيةسط بعد الى مرحلة الشريكة في جنوب المتوالجوار دول لم تصل 
حقوق الضحايا ) ولكن بشكل سيئ(فالقانون العام هو الذي يغطي عموًما ). ذلك في مجال قضاء األحداث(العقابية 

 للقاضي تتوفرال بد أن ولكن، ، )الجزائر ولبنان(نتيجة المحاآمة الجنائية بويبقى التعويض للضحايا رهًنا ). لبنان(
 على ر قادرة عن العمل أو غيالضحية متوقفة ، ال سيما حين تكون للضحايامؤقتيض تعو اقرار فيحرية التقدير 

بإجراء  أن تطالب الضحية ،ومن الممكن في هذه الحال). الجزائر (آسب لقمة عيشها، أو غير قادرة على التنَقل
 قة اعالة األسرة، وإذا تبَين بأنت النفقة هذه غير نف إذا آان، غير أّن ذلك يتسّبب بمشكلة.)لبنان (نفقةمستعجل اللتماس 

وفي هذا الصدد، ال بّد للدولة أن تؤّمن تعويًضا للضحايا ). مصر( أو إذا تم رفض الدعوى المدنية ،المتهم بريًئا
المحاآمة الجنائية عندما يكون مرتكب الجريمة أو الجنحة مجهوًال أو عاجًزا عن الدفع، وذلك من  بصرف النظر عن
وتزداد الحاجة الى هذا الدعم إذ إّن الثقافة في بلدان عدة في جنوب المتوسط .  خاص لهذا الغرضخالل إنشاء صندوق

يفاقم وضع أن ، وأن من شأن الكشف عن جرائم آهذه "ضحايا مجهوالت"تجعل من النساء ضحايا العنف الجنسي 
 أو ألنهم ال ،ح الضحية منبوذةئون المعتدين لئال تصبمحافظين يبّربوجود قضاة وتتفاقم المشكلة .  النساءهذه

، فقد أدرجت دورة خاصة في األردنأما في ). مصر(يتصّورون أنه يمكن للمرأة أن تكون ضحية االغتصاب الزوجي 
المنهج الدراسي في معهد القضاة لحثهم على تطبيق القانون في حاالت العنف االسري بغض النظر عن المحرمات 

  . الثقافية المسّلم بهاواألفكار
 هذه عن اإلبالغ وذلك من أجل حث النساء ضحايا العنف الجنسي على ،وينبغي وضع إطار قانوني مالئم يوفر السرية

 للضحايا ومرتكبي الجرائم أو الجنح ليس ممكًنا بصورة دائمة العدالة الصلحيةوتطبيق ). واألردنمصر (االعمال 
، إذ أن هؤالء ) وتونساألردن(ضحاياهم ل واالعتذار الندماإلعراب عن بسبب موقف الرجال الذين يصعب عليهم 
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دمج  ةدعا ومحاولة إ،ة في مجملهاتناول هذه المسألوفي هذا الصدد، ال بد من . ضحايا أصًالالمعتدين هم أنفسهم 
 . التعويض للضحيةقبولهم بمن خالل في المجتمع هؤالء الرجال 

 اتخاذ القرار  إلىالقاضيويجب أن يقود . كلون أآثر من ثلث السكانالذين يش واألطفالوثمة تدابير بديلة متاحة للنساء 
 ). وتونساألردن( تطبيق مبدأ مصلحة الطفل العليا، ،هذه التدابيربشأن 
أحكام قانونية سوى تلك التي ينّص عليها القانون الخاص بحقوق الضحايا أية  وإنما ال توجد ،فّرقةت عدة تدابير موهناك

 ). األردن( أو أنها غير منتظمة ةالمؤسسات الالزمة لتطبيق هذه التدابير ليست متواجد غير أن .)إسرائيل(
 األشخاصوينطبق األمر نفسه على . واألطفالة الضحايا من النساء  فمن المقرر إنشاء مراآز لمواآب،المغربأما في 

ة االنتقالية وهو قانون مستوحى من ، يتم إعداد مشروع قانون بشأن العدالتونسوفي . المنتمين الى الفئات الضعيفة
 ه،ندمعن  الجانيإعراب و، هاللضحايا وإعادة تأهيل) ة وجماعيةفردي (ات ينّص على دفع تعويض،النموذج المغربي

 . الجميع في المجتمعدمجوإعادة 
 
 

 تعليق

هذا ل الترويجب غياب الشريكة في جنوب المتوسط صعًبا بسبالجوار بلدان  في العدالة الصلحيةما زال تطبيق مفهوم 
 الفاعلة في مجال القضاء األطرافال سيما القضاة والمدعين العامين وغيرهم من يين المهنيين،  القانونبينالمفهوم 

 .  الجنائي، والمحامين والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا المجال فضال عن الضحايا والجناة أنفسهم
، في مراحل انتقالية، ال وتونس وليبيا مصرتحديًدا ، بعض البلدانانخراط  من وآذلك، من الواضح أنه وعلى الرغم

   .بعيدة المنال المنشودة العدالة الصلحيةتزال 
 العجاف،سنوات ساد خالل الالى وضع حّد للظلم الذي رامية وآانت التجربة المغربية في مجال العدالة االنتقالية ال

، إذ لم يرآز القانون تونسلعدالة االنتقالية الذي يجرى تطويره اليوم في مصدر وحي لمشروع القانون الخاص با
 جماعية اتتعويض بل على ، حقوق االنسان خالل تلك الفترةلعقوبات ضد المسؤولين عن انتهاكالمغربي على ا

 . حيةالذاآرة إبقاءواجب على  و،وفردية
 حيث أصبح اللجوء الى عقوبات األردن ولبنان(أخرى  في مجال قضاء األحداث في بلدان العدالة الصلحيةوتتقّدم 

 هذه باستخدام نموذج ينطوي العدالة الصلحيةبرامج لولكن، يبدو أن هذه البلدان لم تخطط ). بديلة عن السجن شائًعا
 وربما حتى مع ممثلي المجتمع المحلي لتحقيق ،على الوساطة بين الجاني والضحية وأفراد عائلته والقريبين منه

 . تزامًنا مع تعويض للضحية وإعادة دمج الجاني في المجتمع التي تنطوي على االعتذار وطلب المغفرةمصالحةال
 وال أن يحافظ على آرامة ، وال يمكنه أن يكسر دائرة العنف،العدالة الصلحيةإن اشتراط التعويض ال يشكل بحد ذاته 

نعزل في وضعه  يبقى الجاني على هامش المجتمع فيوفي حال لم يؤخذ سوى التعويض في عين االعتبار،. الضحية
العدالة وال يمكن اعتبار أن أهداف .  السلطة التي أنزلت به العقوبة، وتبقى الضحية في خوف مستمرهذا بمواجهة

 السجناء عدد  وار خفض عبء عمل المحاآم عتبوضعنا باال إن ، وال سيما تحسين نوعية القضاء قد تحققت،الصلحية
 . ال غير

 

C . النساء 

  لحماية النساء ضحايا العنف تشريعات 

 

بين الرجال والنساء ال بّد أن يعاد النظر في اإلطار القانوني والتشريعي والتنظيمي بصورة آاملة لكي تؤخذ مسألة المساواة 
 . سيما مسالة ضعف النساءبعين االعتبار، ال

 

، بغض النظر  تلقائية، المشورة القانونية والمساعدة القضائيةى تكون أهلية النساء ضحايا العنف للحصول عل ينبغي أن
 .  تم تعيينه لمساعدة الضحية مؤهًال لهذا النوع من القضايايوال بد أن يكون المحامي الذي .   العائليعن وضعهن
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 النقاشات موجز

تتناول موضوع عرضة  مست قوانين،المتوسطالشريكة في جنوب الجوار ة بلدان  التشريعات في غالبيال تتضمن
 .  التي تتناول هذه المسألةفي القانونين المدني والجنائيحكام بعض األك  أّن هنالب، ءالعنف ضد النسا

 سحب إال في حال ، في حال آان مرتكب العنف شريك المرأةأشّدقانون الجنائي على عقوبة ثًال، ينّص ال متونسففي 
مكتب بجانب مهّمة جمع شكاوى العنف االسري ب الوسيط  المشّرعأناطوباإلضافة الى ذلك، .  لشكواهاالضحية

 وفي حال فشل .لطرفين من أجل الحفاظ على الروابط الزوجيةالمدعي العام بهدف محاولة إقامة وساطة بين ا
  الضحيةتسحب ومن الممكن أن . شكواها فيها الضحيةتسحبالتي ة الدعوى الجنائية باستثناء الحالة ، متابعالوساطة
وتجدر اإلشارة هنا الى أن مصطلح االسرة في تونس يستخدم .  خالل الدعوى أو حتى بعد صدور الحكمشكواها

 . ةعناه الضيق أي بمعنى االسرة الصغيربم
 إذ يتضمن القانون الجنائي أحكاًما تنص على حماية خاصة من التحرش  في الجوهر،الجزائرلوضع في ا وال يختلف

 . إال أنه ال يتضمن أية حماية من أعمال العنف ضد المرأة، وعدم دفع النفقة، وهجر االسرة،الجنسي في أماآن العمل
 على مستوى تقدما ملحوظاومع ذلك، فقد حقق نشاط منظمات المجتمع المدني التي أدت دوًرا مهًما في هذا المجال، 

 ).مصر واألردن ولبنان وفلسطين(التشريعات 
ون ضد العنف االسري يتضمن تجريم أفعال لم ينص القانون الجنائي على ، تمت صياغة مشروع قانمصرففي 

الحياة الخاصة، حرمة مثل انتهاك (عقوباتها، ومن هذه األفعال تلك التي تتسم بالعنف الجسدي والنفسي ضد النساء 
عنف ومنع نشر واّتخذ المّدعي العام تدابير لحماية النساء ضحايا ال). الميراثوالتحرش الجنسي، والحرمان من 

 . التي تتضمن مشاهد عنففالماأل وأالصور 
 تطبيق هذا وجودهاز عَزيهناك مؤسسات عامة و.  قانوًنا يعاقب العنف االسري2008 فقد اعتمد منذ عام ،األردنأما 

كة حافظات في الممل ولهذه األخيرة فروع في جميع الم.القانون مثل دائرة حماية االسرة ضمن مديرية االمن العام
    .يجوز لألمن العام تقديم دعوى من تلقاء نفسهو .وىاالشكتتدخل لدى إيداع 

هي نفسها القوانين التي ترعى قمع العنف ضد ف ،العنف ضد المرأةب  فيما يتعّلقلبنانفي أما القوانين المرعية االجراء 
 العنف االسري، اعتمد وتحت ضغط منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حماية النساء من. أي شخص

االسرة ( آما أنه يحدد مفهوم االسرة ،مفهوم العنف ضد المرأة وتدابير الحمايةمشروع قانون يحدد مجلس الوزراء 
النيابية بعض التعديالت على هذا القوانين لجنة وقد أدخلت . تم تقديمه الى مجلس النواب، )الموسعة واالسرة المرآبة

  .نف االسري على وجه الخصوص ليجّرم النص الع،القانون
، على المساعدة القانونية المجانية )1991(، ينّص القانون الذي ينّظم الوقاية من العنف االسري إسرائيلفي 

وقد تّم اتخاذ تدابير مع الشرطة ومنازل .  حقوق ضحايا الجريمة2001ويضمن قانون آخر صادر عام . للضحايا
المساعدة القانونية من أجل إعالم النساء الضحايا بحقهّن بالدعم المتوفر لهّن في  ومراآزإيواء النساء ضحايا العنف 

 . هذه الحاالت
، فال تتيح القوانين في وضعها الحالي معاقبة العنف ضد النساء إال من خالل تطبيق أحكام القانون فلسطينأما في 

رى من المنطقة، اإلفالت من العقاب عن الجنائي، وهي أحكام ال تزال تتيح للمغتصب في فلسطين وفي بالد أخ
 . ومع ذلك، يوجد مشروع قانون يعاقب العنف االسري. طريق الزواج من ضحيته

  تعليق

 بتدابير عدة أبرزها تال تزال مسألة العنف ضد المرأة مشكلة ثقافية لن تكون التشريعات حًال لها، إال إذا استكمل
هم من إفالت وسط يصّب في نهاية المطاف في مصلحة الجناة ويعّزز التطبيق الصارم للقانون دون البحث عن حّل

 . العقاب
وهذا ما يؤدي الى سحب . فغالًبا ما تكون المرأة في موقع ضعف ال تتمتع باستقاللية خاصة تمكنها من فرض حقوقها

 .شكواها لمصلحة الجاني
إنقاذ "من أجل " اقتراح الزواج"ط  الساطع على ذلك، حاالت االغتصاب، إذ ترضخ الضحايا تحت ضغلاالمث

، فتنتهك بذلك أبسط حقوقهّن التي ليس باستطاعتهن المطالبة بها، إذ ال يوجد أي نص قانونّي لمساعدتهن "شرفهّن
 . فعًال في هذا المجال
يساعد  ال ، المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاألممالصكوك لدولية مثل اتفاقية إن التصديق على 

، وطالما ان في وضع دوني ال يتغَير الوطنية في التشريعيات حل مشكلة العنف ضد المرأة، طالما أنها تبقى فيآثيًرا 
 وطالما أن القرار السياسي في مواءمة التشريعات مع أدنى المعايير ،ال تزال شاملةالتحفظات الخاصة بقانون االسرة 
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وفي النهاية، لن يساعد التصديق على الصكوك الدولية في تحسين الوضع  .غير متوَفر في الوقت الراهنالدولية 
 .التسلسل الهرمي للقوانينات على التشريعات الوطنية في ي هذه االتفاقبسيادةطالما أنه لم يتم االعتراف 

 

 السياسات العامة 

 ال بّد من اعتماد ، وبالتالي.ًجا متكامًال نه،ما يتعلق بالنساء والمساعدة القضائية، ال سيما فييتطّلب الوصول الى العدالة
  .هذا النهجسياسات عامة تعزز 

 

المؤسسات بغية الموظفين في هذه  وفي تدريب ، ينبغي أن تتمثل هذه السياسات العامة في تّغيرات ضمن المؤسسات العامة
 .   المقاومة المؤسسية للتغييرآسر

 

 المجتمع المدني مشارآًة فعالة لكيال يكون التشتت ت مشارآة منظما، تطوير السياسات العامة في هذا المجاليتطّلب 
 . والتناقضات مصير هذه السياسات على أرض الواقع

 

 إلجراء دراسة ميدانية تسلط الضوء واألطباء بما في ذلك المحامين ،  ال بد من تعاون مختلف المنظمات المهنية المعنية
 .على خطورة مشكلة العنف ضد النساء

 

المشورة القانونية الحصول على  وال سيما ،نبغي وضع قوانين شاملة تتضمن آليات تحفز على اللجوء الى القضاء ي
 .   على آافة المستوياتحتياجات النساء ضحايا العنفالالتلقائية والمساعدة القضائية تلبية 

 

وظائف شبه قضائية لرفع القضايا أمام  ينبغي تكليف المؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق االنسان، حيثما وجدت، ب 
 .    النساء ضحايا العنف اللواتي يطلبن المساعدة من هذه المؤسساتنيابة عنالمدعي العام مباشرًة 

 

ية انون أن تشارك السلطات المحلية وال سيما السلطات البلدية في تيسير الوصول الى العدالة والمساعدة القالمجدي من 
 . ل إنشاء مكاتب لالستقبال والتوجيه وذلك من خال،للنساء

 

بالغ السلطات العامة فوًرا عن  بإالقطاع العام،لزم أصحاب المهن الطبية والمساعدون الطبيون وآذلك موظفو ينبغي أن ُي
المتاحة وسائل الحماية والدعم  على طالع النساء المعنيات النساء علموا بها خالل عملهم، وبا أعمال عنف ضدأي

   .ت طائلة العقوبةتحلهّن، 

 
 

  النقاشات موجز

 .يتطّلب تطوير السياسات العامة أخذ الوضع الخاص بكل بلد والثقافة السائدة فيه والتقدم المحرز فيه في عين االعتبار
 فضال عن ، اختيار الوسائل المناسبة بحسب الوضع،ويفترض وضع سياسة عامة للقضاء على العنف ضد النساء

 . التي ال تتناسب مع آل الخصوصياتامةالعتجّنب الحلول 
 .   ما دامت تلبي متطلبات سيادة القانون،وقد يتّم تضمين النظم غير الرسمية والتقليدية والعرفية في هذا اإلطار
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وفي هذا الصدد، ال بد للسياسات العامة الهادفة الى وضع حّد للعنف ضد المرأة أن تؤدي الى تعديل القوانين التي 
 . القضاء اللجوء الفعلي الى ، وبادئ هذه الحقوق،ة النساء وتزويدهن بالوسائل التي تتيح لهن تأآيد حقوقهنتعزز حماي
 

  تعليق

من المهم أال ننسى أن النساء، بانتمائهن الى فئة اجتماعية ضعيفة، يعانين من ضعف ال بل من ثالثة أضعاف هذا 
ر خاصة مثل ي ويتطلب تداب،ية أآثر تعقيًداانون المساعدة القفوصولهن الى العدالة وحصولهن على. الضعف أو أآثر

 خاصة تستجيب الى "شاكآأ"، فضال عن تخصيص  الوزارية المعنيةاإلداراتانشاء مراآز لدعم النساء داخل 
 . مختلف مطالبهن

الفعلي الى وال بد من تعيين أشخاص متخصصين الى جانب الشرطة والمدعين العامين لمساعدة النساء على الوصول 
 .    العدالة

وقد يشكل أيًضا اتخاذ تدابير إلنشاء محاآم متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، استجابة حقيقية لهذه االحتياجات 
من خالل دمج جميع الخدمات والموظفين المتخصصين وتوحيدها بدال من نشر الخدمات والموظفين في جميع 

 .  النقص في فرق العمل المتخصصةالمحاآم، وهو أمر صعب بسبب التكلفة و
 

 D .اإلعاقة ذوو األشخاص   

 

 التشريعات 

 

، أن تقوم بالتصديق على اإلعاقة ذوي األشخاص المتحدة لحقوق األمملدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية ا  علىينبغي
شريعات الوطنية مع بنود  وبمواءمة الت، وباستحداث المؤسسات المنصوص عليها في هذه االتفاقية،هذه االتفاقية
 .  يةانون وال سيما تلك التي تتعلق في الوصول الى العدالة والحصول على المساعدة الق،هذه االتفاقية

 

 الى المباني التي تأوي القضاء وضمان اإلعاقة ذوي األشخاصلدول تهيئة الظروف الالزمة لضمان وصول  اعلى نبغيي
 .ادة منهاالموارد الالزمة ليتمكنوا من االستف

 

التمثيل القانوني عن طريق ب ،ةالموضوعين برعاية مؤسسات مختص العقلية اإلعاقة ذوي ألشخاصأن يتمتع اال بد 
 .الوصاية من أجل ضمان حقوقهم

 

لهيئات الوطنية المتخصصة وآذلك منظمات السماح ل اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير من أجل المستحسن  من 
 . اإلعاقة ذوي األشخاصبهدف ضمان حقوق  رفع دعاوى جماعية ،مدني الناشطة في هذا المجالالمجتمع ال

  النقاشات موجز

 ويمكن أن يعزى هذا .يحمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عدة في جنوب المتوسط بقانون تتمتع بلدان 
 إن لم يكن الماليين من ،من األشخاص تارآًة االالف اندت هذه البلاالمر الى النزاعات المسلحة العديدة التي دمر

، حيث خّلفت األلغام التي تم زرعها خالل الحرب العالمية الثانية والتي بلغ مصرففي .  دائمةبحالة إعاقةاألشخاص 
يعّرف ) 1975صادر عام ( إعاقات جسدية، تتمتع البالد بقانون  ماليين ضحية تعاني3،5،  مليون لغًما32عددها 

 ويحدد الخدمات التي ينبغي أن توفر له من دون أن يلحظ أية أحكام خاصة بالوصول الى العدالة ذو االعاقةالشخص 
 على التزام الدولة 72 في المادة 2012وينص الدستور الجديد الصادر عام  .يةانونأو الحصول على المساعدة الق
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 ،ن والرعايا األجانبوالسكان الفلسطينيوويستفيد المصريون . ميع األشخاص ذوي اإلعاقةبتقديم المساعدة الالزمة لج
وباإلضافة الى . دة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن إعا1975 لسنة 35 من القانون رقم ،بشرط المعاملة بالمثل

 ويعفون من الضرائب على السيارات ، في الوظائف العامة%5ذلك، يستفيد األشخاص ذوو اإلعاقة من حصة 
االعاقات وتوفر الدولة المساعدة القضائية لألشخاص ذوي . ي االعاقات الجسديةالمجهزة خصيصا لألشخاص ذو

  .المتعددة
فتتعاون وزارتا .  فيغطي القانون شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية والعقلية على حّد سواء،الجزائرأما في 

، أي الوصول الى المباني والمكاتب العدالة والتعاون القومي من أجل توفير العدالة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة
والوسائل المادية وتحديًدا التجهيزات ) آالمترجمين الفوريين للصم والبكم(الخاصة، وآذلك توفير الموارد البشرية 

حيث بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة (، إسرائيلوفي ). آآلة الكتابة للمكفوفين(الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة 
من % 56 عاًما، وحوالي 65ممن يزيد عمرهم عن % 65 ألف طفل وأآثر من 314، بينهم 2007 مليون عام 1،5
 بصورة رئيسية الى تقليص الفوارق في ظروف المعيشة بين األشخاص ذوي 1998، يهدف قانون العام )النساء

وم هذه اللجنة وتق. 1999وتم إنشاء لجنة لضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العام . اإلعاقة وبقية السكان
بتطوير الوسائل التي تتيح لألشخاص الذين يعانون اعاقات ادراآية او عقلية، المشارآة في اإلجراءات القضائية 

).  2005قانون التحقيقات والشهادات لعام (بشرط ان يرافقهم أشخاص مدربون خصيًصا لتحمل هذه المسؤولية 
الموجودين في مؤسسات الرعاية ألشخاص ويحق ل. لقضائيةويستفيد المكفوفون والصم والبكم من المساعدة ا

 وتأخذ وزارة العدل على عاتقها .في أن تراجع مكاتب المساعدة القضائية وضعهم بصورة منتظمةالمتخصصة، 
مسؤولية تجهيز المباني لتوفير الوسائل الالزمة لوصول هؤالء األشخاص الى قاعات المحاآم واإلدارات التابعة 

، 2007 في تطوير االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة التي صّدق عليها في العام األردنقد شارك و. للوزارة
وصدر قانون بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة . وأنشأ بالتالي اللجنة العليا المنصوص عليها في هذه االتفاقية

ه ينبغي تكييف المباني بحسب متطلبات وينص هذا القانون على أن). من السكان % 7 الى 5الذين يشكلون من (
وقد تم تعديل . ويتمتع األشخاص ذوو االعاقات بأوجه تمييز إيجابية، إذ يعفون من رسوم المحكمة وتكاليفها. االتفاقية

الئحة الخبراء القضائيين لتشمل خبراء في مجال التواصل البصري وغيرها لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة خالل 
 ، صفة انعدام االهلية،وفي هذا الصدد، تمنح االعاقات المتعددة التي يعانيها بعض األشخاص. ضائيةاإلجراءات الق

 اختصاص جغرافي محددوقد استحدثت محكمة خاصة دون .  بشكل تلقائيقانونيممثل تعيين ، الحق في وبالتالي
  .لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

ني لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك عقب التصديق على االتفاقية ، فقد تم إنشاء المجلس الوطلبنانأما في 
الدفاع عن ويتمتع هذا المجلس بصالحية الشروع بدعاوى جماعية لصالح . الدولية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة

  .حقوق هؤالء األشخاص
 .  إعاقات عقليةوما زال القانون العثماني ساريا في المسائل المتعلقة باألشخاص الذين يعاون من

وهو يضمن أيًضا حصولهم على .  الخاص بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، نظاًما لحمايتهم2000وأنشأ قانون العام 
 الخاص باألشخاص 1999 فينّص قانون العام ،فلسطينأّما في مجال الوصول الى العدالة في . المساعدة القضائية

على توفير الخبراء المعتمدين من قبل المحاآم ) 2006 في العام بلغ عددهم حولي خمسين ألف شخص(ذوي اإلعاقة 
وال يختلف اإلطار القانوني في . من أجل تيسير التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ألغراض اإلجراءات القضائية

عن البلدان األخرى حيث ُسّن قانون خاص باألشخاص ذوي اإلعاقة، فنّص على أشكال عديدة ) 2004 (تونس
وفي هذا الصدد، تعّين . في آل ما يتعلق في األعمال القانونية) العقلية والجسدية والحرآية(دة ذوي اإلعاقات لمساع

لتوفير المساعدة القضائية للمحرومين من المحكمة أوصياء على األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية وتكّلف محامين 
 .حقوقهم الوطنية والمدنية لكي ترفع عنهم هذه العقوبة

 
 

E. األحداث 

 

 . الحدث أن تطبق إجراءات مبسطة تناسب تطور نمو قضاء األحداثعلى هيئات نظام 
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احترام من هذا المنطلق، يجب الحرص على االصغاء الى القاصر وإفهامه مضمون االجراءات القضائية وهدفها وضمان 
 . وخصوصيتهصورته

 بحق االدعاء أن تتمتع المعذبين، أو مساندة األطفال ينبغي للجمعيات الوطنية التي تهتم بالدفاع عن حقوق الطفل
 .   ضحايا العنف التي يكون فيها األحداث همحاالتالمدني في ال
 

 

 النقاشات موجز

في جنوب المتوسط بمحاآم خاّصة باألحداث ما عدا لبنان الذي يخصص أقساًما الشريكة  دول الجوار جميعتحظى 
 .  في هذا المجالين يرأسونها متخصصينلألحداث من دون أن يكون القضاة الذ

ا لهم على المساعدة القضائية بشقيه الى العدالة وحصواألحداثحق وصول على  الجزائرفي  قانون األسرة ينَص
وباإلضافة الى . لألحداث وقضاة مختصون وجهاز شرطة مختّصةى هذه اإلجراءات محاآم وتتوّل. الجنائيالمدني و

تعّين  تشريعات خاصة بحماية األطفال المعرضين للخطر المعنوي، بحيث ،٢٠٠٣عام ، وضعت الجزائر في الذلك
تشريعات على سّرية اإلجراءات وعلى وجوب آتابة تقرير هذه الوتنص . الحدث آي يمّثل السلطة المختصة محام

 وإمكانية الحدث العائلي والتربوي واالجتماعي قبل المباشرة باالجراءات، وعلى حماية صورة الحدثيتناول وضع 
 الجنائيةقانون اإلجراءات لعقوبات المنصوص عليها في شامل لإعفائه من حضور جلسات المحكمة، وعلى تخفيض 

ير التي تتناول دعاوى تتعلق وال ُيسمح بنشر التقار.  شرط أن تقع المسؤولية المدنية على ولي أمره،الى النصف
 .  في االعالمباألحداث 

محاآم خاصة على انشاء ، ٢٠٠٨ والمعّدل في العام ١٩٦٩ قانون االحداث العائد الى العام نَص، فقد مصرأما في 
ال و. باألحداث يرافقهم مساعدون اجتماعيون وعلماء نفس وقضاة مختصون يطبقون اجراءات خاصة بهذه المحاآم

 ،النفس المعنيين باإلجراءات أو أولياء أمره، والمساعدين االجتماعيين، وعلماء الحدث ووالديللمحامين سوى يحق 
يخضع قضاة االحداث وأعضاء النيابة العامة الى دورات و.  من المثول أمام المحكمةالحدث قد يعفىو. المشارآة فيها

ويجوز أن تقوم هذه المحاآم، بحسب الظروف، في المؤسسات التي تحتضن األحداث الذين . تدريبية متخصصة
 الذين باألحداث قانون الطفل المصري تدابير حمائية وأخرى وقائية تتعلق ويضم.  مع القانونمشكالتيواجهون 

وقد تتخذ محاآم األحداث في مصر والقضاة المختصون تدابير إعادة تأهيل وإصالح، .  مع القانونكالتيواجهون مش
 . وذلك وفًقا إلجراءات خاّصة

 . داثلألحويؤمن المجلس القومي للطفولة واألمومة المساعدة القضائية 
، فيما  الخاصة باألحداث، تشارك محاآم خاصة وقضاة ومهنيون مختصون في اإلجراءات القضائيةاسرائيلوفي 

 آما في حال نشوب نزاع بين ، محامون ُيعينون لهذه الغايةالحدثويمّثل .  القضائيةالمساعدةتؤمن وزارة العدل 
وينص .  أو أولياء أمرهالحدثلي على عكس والدي لكن، ال يحق للمحامي أن يحضر االستجواب األوو. الوالدين

  .جراءات المحاآم بطريقة تناسب تطور نموهإل الحدثعلى تدابير تسّهل فهم خصوًصا قانون الشباب في اسرائيل 
 في)١٩٩١ عليها في العام المصادق(الطفل حقوق األمم المتحدة ل اتفاقية مصطلحات إدراجوتعمل لجنة على 

  .الوطنيةالتشريعات 
 أحد المحامين المعينين في عن طريق الى العدالة ويحصل على المساعدة القضائية الحدثيصل ف ،تونسأّما في 

وينص قانون . في حال آانت األفعال المنسوبة اليه على درجة عالية من الخطورة المّدعي العامالمحاآم أو عبر 
. الجنائي المدني واالطارين الى العدالة في حداثاأل على حق وصول ٢٠٠٢المساعدة القضائية الصادر في العام 

  عمر الحصول على المساعدة، فيما يحق لمن تخطى، من الضحايا أو من أولئك المعرضين لخطر مالألحداثويحق 
  .أو حتى أن يتخذ صفة االدعاء الشخصيمن دون أي وصّي  سنة أن يلجأ الى المحاآم ١٦
 .الطفل العليامصلحة  االعتبار مع القانون يأخذ في عين مشكالت يواجهون  قانوًنا لألحداث الذيناألردن ىوتبَن

  .جنس وينص على عقوبات بديلة عن ال،ويضمن هذا القانون الوصول الى العدالة والمساعدة القضائية
وتطبق في الوقت . مشروع قانون قيد التحضيربل ثمة مختصة باألحداث،  ومحاآم قضاةل ال وجود، فلسطينفي 
الساري المفعول في قطاع غزة وقانون ) ١٩٣٧(والقانون البريطاني ) ١٩٥٤(آالقانون األردني  اضر قوانين عدةالح

.  مع القانون معاملة خاصةمشكالتالذي ينص على معاملة األحداث الذين يواجهون ) ٢٠٠٤(الطفل الفلسطيني 
 التمثيل القضائي في القضايا توفر، وهي ءاتهذه االجرايَة  على سر باألحداثالخاصة االجراءات القضائية وتنّص
 المحكمة أو  عاتق، فتقع الوصاية علىالحدثأما في حال غياب ولي أمر . ة في مرحلتي التحقيق والمحاآمةالجنائي

  .النيابة العامة
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مع  ت الذين يواجهون مشكال المعرضين للخطر ووضع األحداثاألحداث حماية يرعىينص القانون الذي ، لبنانفي و
الرغم من أن لبنان يفتقر الى محاآم خاصة أو قضاة على صرية اختصاص قاضي األحداث، وذلك على ح، القانون

ويحصل القاصر على .  في المحاآم اللبنانيةقضاء األحداث تختص با أقساًميرأسون بل يكتفي بقضاة ،مختصين
العاملين ) آالمساعدين االجتماعيين وعلماء النفس(المحامين والمهنيين المختصين نقابة المساعدة القضائية عن طريق 

معنية بتأمين ، 1938منذ عام  لحماية األحداث في لبنان، وهو جمعية معترف بها في وزارة العدل االتحاد إطارفي 
 مع القانون أو اولئك المعرضين للخطر، وبإدارة إصالحيات مشاآالت الذين يواجهون لألحداثالخدمات القضائية 

 . ها من حضورالحدثيعفى   مغلقة وقد جلسات المحكمةتكون. حريةسالبة لل المحكومين بعقوبات االحداث
 ميثاقق بين مصطلحات  حقوق الطفل من دون أن يسجل أي تحفظ، وأطلق خطة ليوّفاتفاقية على لبنانوقد صادق 

 خاصة ا أحكاًم في لبنانسان الخطة الوطنية لحقوق اإلن وآذلك تشمل.الداخليةلطفل ومصطلحات تشريعاته حقوق ا
   .بوصول األحداث الى العدالة وحصولهم على المساعدة القضائية

 
 
 

 تعليق

 بسبب ثنائية القوانين المدنية ، بأوجه خاصةفي جنوب المتوسطبلدان الجوار الشريكة قضاء األحداث في  مَيزتي
 األحوال الشخصية افقد يكون قانون. )إسرائيل ولبناناألردن ووتحديًدا في (والدينية المرعية اإلجراء في بعض البلدان 

 وهذا ما يخلق .حداث من اختصاص القوانين المدنيةحماية األتكون واألسرة من اختصاص القوانين الدينية، فيما 
 فقد ،) تحديًدا وتونس والجزائر والمغربمصر( البلدان األخرى أما. حقلي االختصاصة تتأرجح بين منطقة رمادي

وأعطت الصالحية للمحاآم المدنية بتطبيق القوانين المحاآم الدينية،  إلصالحات التي طالت النظام القضائيألغت ا
 االحيان الصالحية غالبيةفي ًة تارآ المجالس النيابية عليها تالدينية، بعدما ُحوِّلت المبادئ الدينية الى قوانين صّوت

  .لعقيدة الدينيةالكاملة للقاضي بالعودة الى مصدر التشريع، أي ا

 حقوق الطفل واتفاقية القضاء اتفاقيةوتأتي في مرحلة ثالثة المصادقة على اتفاقيات دولية تتعلق بالطفل، وتحديًدا على 
 التحفظات التي االعتبار وهما اتفاقيتان تطبقهما المحاآم مبدئًيا، آخذة في عين .لى جميع أشكال التمييز ضد المرأةع

هذا حيث أن  بشكل أساسي، الوطنيةالقوانين بسيادة هذه االتفاقيات على  فاقيات، ال سيما فيما يتعَلق هذه االتُسّجلت على
 الدولية، لكنه ال يطبقه إال في االتفاقيات غلبةفعلى سبيل المثال، يقر المغرب بمبدأ . الالمبدأ ليس بالضرورة مقبو

 االتفاقية مجاالت أخرى بتسجيل بعض التحفظات على نص  فييقَيدهبعض القوانين المتعلقة بمجاالت معينة، وهو قد 
 أخرى واتفاقياتحقوق اإلنسان ل اإلعالن العالمي الذي أدرج في ديباجة دستوره لبنان فيالحال أيًضا هي هذه و. نفسه

قانون وقد جاء في .  في شتى المجاالتاالتفاقياتتتعلق بحقوق اإلنسان، على أن تجسد الدولة اللبنانية مبادئ هذه 
 الواقع، ال تأخذ المحاآم فيولكن، .  القانونيةالقواعدسيادة ج تدّرمبدأ اإلجراءات المدنية أن على المحاآم أن تحترم 

حال القانون القانون الديني، تماًما آما هي  معتبرة أن آل ما تحتاجه موجود في االعتبارالدينية أيًّا من ذلك في عين 
ار  الطفل العليا قراًرا يتعارض مع قرمصلحة استناًدا الى مبدأ د تأخذ المحاآم المدنية لذلك، ق.لوسكسوني األنجالعام

ويحق للمحاآم المدنية أن تتولى . الطفل التي هي من صالحية القانون المدنيحماية في المحاآم الدينية فيما يتعلق 
 تدا حاالت األحداث الذين يواجهون مشاآالما يسهل وصول األحداث الى العدالة، ما عمالقضية بنفسها وفًقا للقانون، 

  .نمع القانو

 F . الالجئون 

ال بد من إيالء اهتمام خاص الى الطلبات القضائية التي يتقدم بها الالجئون أو طالبو اللجوء وذلك بغض النظر عن 
 .المصادقة على االتفاقيات الدولية ذات الصلة

 

 خاصة ئات هيإنشاءال دعم الالجئين في مساعدات تقنية ومالية تهدف الى من المستحسن أن يتمثل التعاون الدولي في مج
 .تضمن وصول الالجئين وطالبي اللجوء الى العدالة



EUROMED JUSTICE III MANUEL AJJ  -- 65 - - 65 

 

  النقاشات موجز

 من دون أن يتضح بعد تأثيرها على طلب ، في جنوب المتوسطالجوار الشريكةتتفاقم مشكلة الالجئين في بلدان 
 .تماًما للتعامل مع حاالت مماثلةدان ليست جاهزة العدالة، مع العلم بأن هذه البل

 الدول األعضاء من تسوية أوضاع الالجئين الفلسطينيين، وهو قرار ،در عن الجامعة العربيةامنع قرار صي و،هذا
  .ُيطبق في بلدان الجامعة العربية آافة

 وما زال مئات .ئج ألف ومليون ال٨٠٠  في خالل النزاع المسلح في ليبيا بينتونستراوح عدد الالجئين الليبيين في 
وتأخذ الدولة على عاتقها مسؤولية تأمين . ةمضيفان بلد مكانهم بانتظار أن ينخرطوا في اآلالف منهم يراوحون

، فقد تخطى عدد الالجئين السوريين المليون، األردنأما في . مترجمين فوريين لتسهيل وصول الالجئين الى العدالة
 من عشر سنوات على انتهاء الحرب في أآثر ألف الجئ عراقي داخل المملكة بعد مرور ١٣٥ يحوالزال ي الفيما 

  .العراق
 قضائًيا هممثليتجار بالبشر أو قاصرين ال يرافقهم أحد، اال الجئين وقعوا ضحية فيتميز الوضع بوجود إسرائيل،أما في 

 التي توفر لهم الجئون اآلخرون دوائر المساعدة القضائيةمكتب المساعدة القضائية التابع لوزارة العدل، فيما يراجع ال
 . الدعم

 بحق اللجوء، ،وفًقا لقانون األجانب اللبناني تماًما آما الدستور ،٢٠١٢الذي وضع في العام  المصرييقر الدستور و
خاصة بوضع  ال١٩٥١لبنان ليس عضًوا في اتفاقية العام و.  البلدان على منع تسليم الالجئين السياسيينويجمع
 وهو أيًضا ليس عضًوا في االتفاقية بشأن خفض .وتوآول الخاص بها ولم يصادق عليه وهو لم يوقع البر.الالجئين

وبعد اندالع الحرب في سوريا، تهافت الالجئون .  ألف الجئ فلسطيني٣٥٠ حوالي يستقبل بلحاالت انعدام الجنسية، 
 ألًفا مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون الالجئين في ٤٢٠ ضمنهم  من،الى لبنان، وقد تخطى عددهم المليون الجئ

وقد وضعت وآالة األمم . ويقر لبنان بحق الالجئين في الوصول الى العدالة تماًما آما غيرهم من المواطنين. بيروت
المدني برنامج بالتعاون مع منظمات المجتمع ) األونروا(المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 

ما يتعلق بقانوني األسرة والعمل  محامين لالجئين الفلسطينيين فييوفر )ُتستثنى منه القضايا الجنائية (ةمساعدة قضائي
  .تحديًدا

قوانين خاصة وهناك . ، يحق لالجئين الحصول على المساعدة القضائية تماًما آما المواطنين الجزائريينالجزائرفي و
المجموعات، آما ذه  المساعدة القضائية الخاصة بهلتوفيرضعيفة آضحايا اإلتجار بالبشر مثًلا، ببعض المجموعات ال

   . أيًضامصرهي الحال في 

 تعليق

في جنوب بلدان الجوار الشريكة هم على المساعدة القضائية في  وصول الالجئين الى العدالة وحصولاإذا آانت مسألت
د المبدأ، إال أن تطبيقهما على أرض الواقع يبقى منقوًصا بسبب ظروف المتوسط ال تطرحان أي مشكلة على صعي

فلم ُتنظم .  تشكل أولوية قصوى، في الوقت الذي تبدو فيه المساعدات الدولية غير آافيةتزالحياة الالجئين التي ال 
 . المخيمات الذين يسكنون في الجئينل ال سيما ، مسألة الحصول على المساعدة القضائية،على سبيل المثال

األونروا في األردن ومصر ولبنان مناطق تجدر اإلشارة الى أن الالجئين الفلسطينيين يشكلون مجموعة منفصلة في و
 فهم إذا .١٩٥١ في اتفاقية جنيف الموقعة في العام ا المنصوص عليهلالجئ بصفة ايمكنهم التمتع ال حيثوسوريا، 

م الذي تقدمه االونروا وبخاصة عربية، تمتعوا بامتيازات الالجئ والدعغادروا البلدان األعضاء في جامعة الدول ال
ما مكاتب المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة أ . في البلد المضيفاالنخراطما يتعلق بحق في

عامل مع حاالت  وتت ضمن مهامها تسجيل الالجئين الفلسطينيينال تشمل مهمةوالموجودة في مناطق األونروا، فهي 
 بالمساعدة القضائية جئونيتمتع الالو. )السيما عند األآراد(اللجوء من افريقيا بشكل خاص، وحاالت انعدام الجنسية 

 رفضت الذين السيما أن بعض الالجئين، وخصوًصا أولئك الجنائيتماًما آما المواطنين، وبخاصة على المستوى 
، يبقون في البلد المضيف بصفة مهاجرين غير ئج الم للحصول على صفةهالمفوضية العليا لشؤون الالجئين طلبات

  .شرعيين
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 الوثائق المرجعية األساسية

 

 األمم المتحدة 

 . 1948 العالمي لحقوق االنسان، اإلعالن
 . 1971عقليًا،  المتخلفين األشخاص بحقوق  المتحدة الخاصاألممإعالن 

 .1976سياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال
 . 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 

 .1985، )بيجينغ قواعد (األحداث قضاء شؤون إلدارة الدنيا النموذجية المتحدة األمم قواعد
قرار المجلس  (عليها والشهود الجريمة ضحايا باألطفال المتعلقة األمور في العدالة بشأن التوجيهية المبادئ

 ).20/2005قتصادي واالجتماعي رقم اال
 )والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب(الكتيب الخاص ببرامج العدالة التصالحية 

 الستخدام برامج العدالة التصالحية في األساسية بشأن المبادئ 12/2002قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 
 . المسائل الجنائية

 .1985 السلطة، استعمال في والتعسف اإلجرام بضحايا المتعلقة األساسية العدل مبادئ بشأن حدةالمت األمم إعالن
 . 1989 عام 44/25 العامة الجمعية قرار بموجباتفاقية حقوق الطفل 

 .1997، الجنائية العدالة نظام في باألطفال المتعلق للعمل التوجيهية المبادئ
 . 1990، )التوجيهية الرياض مبادئ (األحداث جنوح لمنع التوجيهية المتحدة األمم مبادئ

 . 1993، المرأة ضد العنف على  المتحدة بشأن القضاءاألممإعالن 
 .2004، اإلنمائي المتحدة األمم برنامجالعدالة، 
 . 2006، اإلعاقة ذوي األشخاص المتحدة بشأن حقوق األمماتفاقية 

 
 

 مؤتمر الهاي

 
 . 1980 أآتوبر/األول تشرين 25 المؤرخة في الدولي، الصعيد على العدالة إلى الوصول بشأن] الهاي [اتفاقية

 االتحاد األوروبي

 
 (C 364/01/2000)ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية 

المشكالت التي يواجهها : الكتاب األخضر الصادر عن المفوضية األوروبية بشأن المساعدة القضائية في القضايا المدنية
 (COM (2005) 51 final). 2000-2-9افع الدولي؟ بروآسيل في المر

 )COM (2000) 335( نحو استراتيجية إطار اوروبي اتحادي في مجال المساواة بين النساء والرجال 
 بشأن وضع الضحايا في إطار االجراءات ٢٠٠١مارس / ادار١٥التوجيهات االطارية الصادرة عن االتحاد األوروبي في 

 لجزائيةالقضائية ا
 )COM (2001) 536 final(الكتاب األخضر الصادر عن المفوضية األوروبية بشأن التعويض لضحايا الجريمة 

 الهادفة الى تعزيز ٢٠٠٣يناير / آانون الثاني٢٧في) CE/2003/8( رقم االتحاد األوروبيالمبادئ التوجيهية لقرار 
  .قواعد دنيا مشترآة للمساعدة القضائية في إطار هذه الدعاوىالوصول الى العدالة في القضايا الدولية من خالل وضع 

 الخاص باستحداث سند اوروبي ٢٠٠٤ابريل / نيسان٢١ األوروبي في االوروبي واالتحاد للبرلمان ٨٠٥/٢٠٠٤نظام رقم 
  .انفاذي للديون المثبتة

 )  COM (2004) 373 final (السياسة االوروبية مع دول الجوارة بشأن وثيقة توجيهي
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 تعويض لضحايا الجريمةلل ) CE/2004/80 (التوجيهيةالمبادئ 
 والقاضي باستحداث استمارة نموذجية لطلبات ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٩قرار المفوضية االوروبية المؤرخ في 

 تعزيز الوصول الصادرة عن االتحاد األوروبي والهادفة الى) CE/2003/8(المساعدة القضائية تطبيقا للمبادئ التوجيهية 
الى العدالة في الدعاوى الدولية وذلك من خالل وضع قواعد دنيا مشترآة للمساعدة القضائية التي تنمح للمعنيين في إطار 

 هذه الدعاوى
 القاضي باستحداث استمارة نموذجية إلرسال طلبات المساعدة 2005أغسطس / آب26قرار المفوضية األوروبية بتاريخ 

   (CE/2005/630)الصادرة عن االتحاد األوروبي ) CE/2003/8(للمبادئ التوجيهية القضائية تطبيًقا 
 )COM (2006) 367 final(اتيجية أوروبية لحقوق الطفل نحو استر

 آانون 12االتحاد األوروبي والمؤرخة و الصادرة عن البرلمان األوروبي No 1896/2006 (CE)(الالئحة التنظيمية 
 . والقاضي ةبوضع إجراء أوروبي ألوامر الدفع2006ديسمبر /األول

 )COM (2007) 51 final(التقرير السنوي الثالث بشأن الهجرة واالندماج 
الحقوق األساسية والعدالة . بشأن قضاء االحداث) 2007-1149 (األوروبي رقماالتحاد وقرار البرلمان األوروبي 

)2007-2013 .( 
بالوقاية من العنف ضد "القاضي بإنشاء برنامج خاص ) 2007-779 (األوروبي رقماالتحاد وقرار البرلمان األوروبي 

-2007لفترة " النساء ومكافحة هذه االعمال؛ حماية الضحايا والفئات االجتماعية المعرضة للخطراألطفال والشباب و
 ". الحقوق األساسية والعدالة"في إطار البرنامج العام ) 3برنامج دافني  (2013

. حرية واألمنالمديرية العامة للعدالة وال. آتيب بشأن االندماج موجه الى واضعي السياسات والعاملين في هذا المجال
2007 

 11االتحاد األوروبي والمؤرخة في والصادرة عن البرلمان األوروبي ) CE) n° 861/2007(الالئحة التنظيمية 
 .  والقاضية بوضع إجراء أوروبي خاص بفض المنازعات الصغيرة2007يوليو /تموز

المتوفر في اللغة اإلنكليزية ( المشروع Iيوروميد التقرير األخير، . التوصيات المستقبلية: في إطار مشاريع يوروميد العدالة
 . 2008). فقط

". العناصر المشترآة: المعنى العالمي للوصول الى العدالة"االجتماع األول بعنوان : IIفي إطار مشروع يوروميد العدالة 
 .2008. النتائج الختامية

 2008. توجيهات االتحاد األوروبي لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها
متوفر في اللغة  (2008. مجموعة العمل المعنية بإدارة الجودة. ير شبكة معلومات المجالس القضائية األوروبيةتقر

 ).اإلنكليزية فقط
رسالة من المفوضية األوروبية الى ). COM (2008)329 final(نحو استراتيجية أوروبية في مجال العدالة االلكترونية 

 . روبي واللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبيةرلمان األوباالتحاد األوروبية وال
 COM (2008)(رسالة من المفوضية األوروبية . إنشاء مندى لمناقشة السياسات والممارسات األوروبية في مجال العدالة

38 final .( 
. لمعنية بإدارة الجودةمجموعة العمل ا. شبكة معلومات المجالس القضائية األوروبية. التقرير النهائي بشأن إدارة الجودة

 . ، بودابست2008مايو /أيار
 بشأن 2008مايو / أيار21االتحاد األوروبي في والصادرة عن البرلمان األوروبي ) CE/2008/52(المبادئ التوجيهية 

 . جوانب الوساطة على الصعيد المدني والتجاري
 ) COM (2008) final(مكانة خاصة لألطفال في عمل االتحاد األوروبي الخارجي 

".  عملية لتحسين الوصول الى العدالة والمشورة القانونيةتأدوا": الثانياالجتماع : IIفي إطار مشروع يوروميد العدالة 
 .2008. النتائج الختامية

أولوية ال بد من : وصول الفئات األآثر ضعًفا الى العدالة: "االجتماع الثالث: IIفي إطار مشروع يوروميد العدالة 
 .2009. النتائج الختامية" هاتعزيز

إدارة النظام : الوصول الى العدالة عن طريق آفاءة القضاء:" االجتماع الرابع: IIفي إطار مشروع يوروميد العدالة 
 .2009النتائج الختامية " القضائي، إشارة خاصة الى األدوات العملية لمكافحة اآلجال القضائية الطويلة في النظم القضائية

 .(C 75/01/2009) الخاصة بالعدالة االلكترونية األوروبية 2013-2009ل لفترة خطة العم
 .2009. مجموعة التشريعات األوروبية في مجال التعاون القضائي والمدني والتجاري

. مجموعة العمل المعنية بالجودة والوصول الى العدالة[ENC 2010-2009] 2010-2009الجودة والوصول الى العدالة 
 ) متوفر باللغة االنكليزية فقط (2011مايو /هر أيارتحديث ش
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 )c 115/01/2010. (أوروبا مفتوحة تخدم مواطنيها وتحميهم: برنامج ستوآهولم 
 )متوفر باللغة اإلنكليزية فقط (2011-2010اللجنة األوروبية لفعالية العدالة بشأن حسن إدارة الوقت  تقرير 

الوصول الى العدالة والمشورة القانونية في البلدان الشريكة في منطقة "راسة عن د: IIفي إطار مشروع يوروميد العدالة 
 .2011" البحر األبيض المتوسط

متوفر باللغة اإلنكليزية (وآالة الحقوق األساسية في االتحاد األوروبي . 2011الوصول الى العدالة في أوروبا : تقرير
 ).فقط

 )COM 2011 274 final (تعزيز حقوق الضحايا في االتحاد األوروبي
االتحاد األوروبي القاضية بوضع المعايير الدنيا لحقوق واقتراح نهائي للمبادئ التوجيهية الصادرة عن البرلمان األوروبي 

 ).COM (2011) 275 final. (ضحايا الجريمة ودعمهم وحمايتهم
ي األوروبي ومجموعة دنيا من بيانات التعريف استنتاجات االتحاد األوروبي الداعية الى إدراج مفهوم االجتهاد القضائ

 ). C 127/01/2011(الموحدة لالجتهاد القضائي 
 COM(االتحاد األوروبي واقتراح لالئحة تنظيمية صادرة عن البرلمان األوروبي  : 18/05/2011بروآسيل في 

(2011) 276 final 2011/0130 (COD (الصعيد المدني بشأن االعتراف المتبادل بتدابير الحماية على  
االتحاد األوروبي بشأن الحق في الوصول الى محام في إطار واقتراح لمبادئ توجيهية صادرة عن البرلمان األوروبي 

 ). COM (2011) 326 final(اإلجراءات القضائية الجنائية والحق في االتصال بعد التوقيف 
 

 

 مجلس أوروبا

 
 )14 و11المعدلة بموجب البروتوآَولين (1950ساسية، لسنة اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األ

 . بشأن المساعدة القضائية في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية5) 76(القرار 
. 1997يناير / آانون الثاني27االتفاق األوروبي بشأن نقل طلبات المساعدة القضائية، الموقع في مدينة ستراسبورغ في 

 .مجلس أوروبا
 .مجلس أوروبا.  بشأن المساعدة القضائية والمشورة القانونية8) 78(ار  القر

 . بشأن الوسائل التي تسهل الوصول الى العدالة7) 81(التوصية رقم . مجلس أوروبا
 بشأن وصول األشخاص الفقراء جدا الى القانون والعدالة بصورة فعالة وعرض 1) 93(مجلس أوروبا، التوصية رقم 

 . حججهم
 . بشأن استقاللية القضاة وآفاءتهم ودورهم12) 94(روبا، التوصية رقم مجلس أو
 بشأن المبادئ المتعلقة بالحماية القانونية لألشخاص البالغين غير المؤهلين قانونًيا) CM/1999/4(التوصية 

 1996االتفاقية األوروبية الخاصة بممارسة األطفال لحقوقهم لسنة 
 . بشأن مكافحة االتجار بالبشر ألغراض االستغالل الجنسي)CM/2000/11(توصية مجلس أوروبا 

 . بشأن حماية األطفال من االستغالل الجنسي) CM/2001/16(التوصية 
. 2001البروتوآول اإلضافي لالتفاق األوروبي بشأن نقل طلبات المساعدة القانونية، تم التوقيع عليه في موسكو في العام 

 .مجلس أوروبا
 بشأن حماية المرأة من العنف) CM/2002/5(التوصية 

بشأن المحاآمة العادلة في فترة زمنية معقولة وبشأن دور ) CCJE( للمجلس االستشاري للقضاة األوروبيين 6المذآرة رقم 
 .2004القضاة في المحاآمة مع األخذ بعين االعتبار الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، 

 .2005بشأن العدالة والمجتمع، ) CCJE(قضاة األوروبيين  للمجلس االستشاري لل6 7المذآرة رقم 
 .2005للدول األعضاء بشأن حماية الشهود والمتعاونين مع القضاء، ) CM/2005/9(توصية اللجنة الوزارية 
 .للدول األعضاء بشأن حقوق األطفال الذين يعيشون في مؤسسات) CM/2005/5(توصية اللجنة الوزارية 

، اللجنة )القائمة المرجعية لمؤشرات تحليل اآلجال القضائية في النظم القضائي(خاصة بإدارة الوقت القائمة المرجعية ال
 .األوروبية لفعالية العدالة

للدول األعضاء التي تشمل استمارة نموذجية لطلب المساعدة القضائية في ) CM/2005/12(توصية اللجنة الوزارية 
والبروتوآول الخاص به ) STCE n° 092(ي لنقل طلبات المساعدة القضائية الخارج، تستخدم بموجب االتفاق األوروب

)STCE n° 179( 
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. مجلس أوروبا. اللجنة األوروبية لفعالية العدالة. خالصة الممارسات الجيدة إلدارة الوقت خالل اإلجراءات القضائية
2006. 

 2006عة اللجنة األوروبية لفعالية العدالة، النظم القضائية األوروبية، طب
 للمجلس االستشاري للقضاة األوروبيين بشأن دور القضاة الوطنيين في تطبيق القانونين الدولي واالوروبي 6المذآرة رقم 

 .2006تطبيًقا فعاًال، مجلس أوروبا، 
 للدول األعضاء بشأن المساعدة القضائية لضحايا الجريمة ) CM/2006/8( توصية اللجنة الوزارية 

للدول األعضاء بشأن خطة عمل مجلس أوروبا لتعزيز حقوق األشخاص ذوي )  CM/2006/5(وزارية توصية اللجنة ال
 . 2015-2006تعزيز مستوى معيشة األشخاص ذوي اإلعاقة في أوروبا : اإلعاقة ومشارآتهم الكاملة في المجتمع

القضائي للمحكمة األوروبية الخاصة تحليل لآلجال القضائية في الدول األعضاء في مجلس أوروبا استنادا الى االجتهاد 
 .2006اللجنة األوروبية لفعالية العدالة، مجلس أوروبا، . بحقوق االنسان

المبادئ التوجيهية الهادفة الى تحسين تنفيذ التوصية الخاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات بين السلطات اإلدارية 
 .، مجلس أوروبا15) 2007(فعالية العدالة واألطراف في القطاع الخاص، اللجنة األوروبية ل

المبادئ التوجيهية لتحسين تنفيذ التوصيات الخاصة بالوساطة االسرية والقضايا المدنية، اللجنة األوروبية لفعالية العدالة 
 .، مجلس أوروبا14) 2007(

 .رجال والنساءبشأن المعايير واآلليات في مجال تكافؤ الفرص بين ال) CM/ 2007/17 (2007)(التوصية 
المبادئ التوجيهية الهادفة الى تحسين التوصية الخاصة بالوساطة في القضايا الجنائية، اللجنة األوروبية لفعالية العدالة 

 .، مجلس أوروبا13)2007(
عهد جامعة نانسي في فرنسا والم(الوصول الى العدالة في أوروبا، تقرير أعّده فريق البحث عن تنفيذ االحكام القضائية 

وقد ناقشه فريق العمل المعني بتقييم النظم القضائية والتابع للجنة األوروبية لفعالية العدالة خالل ) السويسري للقانون المقارن
 . 2007اجتماعه الثامن عام 

 . صفحة156، 9الوصول الى العدالة في أوروبا، دراسات اللجنة األوروبية لفعالية العدالة رقم 
دراسة أجراها مرصد التغييرات المؤسسية . اللجنة األوروبية لفعالية العدالة. ية في أوروبا وتنظيمهاإدارة النظم القضائ

 .في  جامعة ليموج) OMIJ, EA 3177(والقانونية 
 .الخاصة بالقواعد األوروبية المتعلقة باألحداث الجانحين الخاضعين لعقوبات أو تدابير خاصة) CM/2008/11(التوصية 

 .2008ولوجيا المعلومات واالتصاالت في النظم القضائية األوروبية، اللجنة األوروبية لفعالية العدالة، استخدام تكن
القائمة المرجعية لجودة النظم القضائية والمحاآم القضائية التي اعتمدتها اللجنة األوروبية لفعالية العدالة خالل جلستها العامة 

 ). 2008ليو يو/ تموز3 و2ستراسبورغ، (الحادية عشرة 
 .بشأن دور القضاة في تنفيذ االحكام القضائية) 2010 (13مذآرة رقم . اللجنة األوروبية لفعالية العدالة

 ).المبادئ األساسية(ميثاق القضاة . النسخة األخيرة-3) 2010(اللجنة األوروبية لفعالية العدالة 
 .2011المبادئ التوجيهية بشأن العدالة الخاصة باألطفال، 

 .2011فاقية مجلس أوروبا بشأن منع العنف ضد المرأة والعنف األسري ومكافحتهما، ات
 ". العدالة وتكنولوجيا المعلومات"بشأن ) 14(2011)(اللجنة األوروبية لفعالية العدالة، المذآرة رقم 
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 وثائق مرجعية أخرى

 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/Accesstojustice.aspx 
http://www2.ohchr.org/english/issues/women/papers_access_to_justice.htm 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/StudyAccessToJustice/NVStudyAc
cessToJustice_fr.pdf 
http://www.pfi.org/cjr/addedarticles/communitybasedparalegalsapractitionersguide.
opensocietyfoundations2010.en 
http://www.law.harvard.edu/current/careers/opia/toolkit/guides/documents/guidelegal
services.pdf 
http://hakinetwork.org/wpcontent/uploads/2011/06/International_Manual_2010.pdf 
http://www.legalaid.on.ca/en/info/manuals/Tariff%20Manual.pdf 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/LivingPoverty/AccessJusticePost2015.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AdvocacyForInclusion.pdf 
http://www2.ohchr.org/English/bodies/cedaw/docs/ngos/AllianceDefendingFreedom.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/Discussion2013/AmnestyInternational.p
df 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/Discussion2013/AmnestyInternational.p
df 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/Discussion2013/AndaluciaACOGE.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/Discussion2013/ASF.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/CanadianHumanRightsCommissio
n.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/CenterForReproductiveRights.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/ConseilNationalDesDroitsDeLHom
me.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/CorporacionHumanas.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/Discussion2013/EuropeanGroupOfNHRI
s.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/HumanRightsWatch.pdf 
http://www2.ohchr.org/English/bodies/cedaw/docs/ngos/UNICEF.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/Discussion2013/UNHCR.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/Discussion2013/UNODC.pdf 
http://www.idlo.int/Publications/WomenAccesstoJustice.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/Discussion2013/EqualityNow.pdf 
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تستند المعلومات الواردة في هذه الوثيقة الى المعلومات التي أفادنا بها الخبراء وممثلو البلدان المستفيدة في سياق االعمال "
هذه ذ هذا المشروع غير مسؤولة عن دقة ة الموآلة تنفيموعجم الوإّن. IIIالمندرجة في إطار مشروع يوروميد العدالة 

 ". المعلومات أو عن صحة توقيتها أو اآتمالها وليست مسؤولة عن أي خطأ أو سهو قد يرد في هذه الوثيقة


