
 
 

 الوثیقة الختامیة
 

 خارطة طریق لتسهیل الوصول إلى العدالة وسط جائحة فیروس كورونا
 

خاًصا افتراضًیا اجتماًعا الجنائیة العدالة أنظمة في القانونیة للمساعدة الرابع الدولي المؤتمر منظمو عقد ،COVID-19 وباء خضم                   في
بشأن وإرشاداتها المتحدة األمم مبادئ تنفیذ في المستمرة األهمیة على التأكید فیه تم والذي ،2020 أیلول 18 إلى 14 من الفترة                       في
"عدم في المتمثل هدفها و 2030 لعام المستدامة التنمیة خطة تحقیق نحو والسعي الجنائیة العدالة أنظمة في المساعدة قانون إلى                      الوصول
الشأن وأصحاب القانونیة المساعدة مقدمي الحدث هذا جمع وقد العدالة، إلى الجمیع وصول في المساواة وتحقیق الركب" خلف أحد                     ترك
العاجلة العدالة تحدیات مواجهة كیفیة حول والخبرات العملیة واالستراتیجیات المعرفة لتبادل العالم أنحاء جمیع من العدالة مجال                   في

 الناشئة عن انتشار فیروس كورونا.
 
المجتمعات على المتكافئ غیر وتأثیره العالم أنحاء جمیع في الجنائیة العدالة أنظمة على كورونا لـجائحة المسبوق غیر باألثر                    إقرارا
مقدمي المشاركین بین من وكان الخاص. االفتراضي االجتماع هذا إلى دولة 75 من أكثر من شخص 800 من أكثر انضم                      الضعیفة،
والمنظمات المدني المجتمع ومنظمات المحامین ونقابات القانونیة المساعدة ومكاتب العام الدفاع مكاتب من وخبراء القانونیة                 المساعدة

 الدولیة ، وأصحاب الشأن اآلخرین في نظام العدالة والحكومة.
 

 من خالل جلسات المؤتمر تم تسلیط الضوء على أهمیة ما یلي:
 

 المناصرة لإلفراج عن األشخاص المحتجزین وحمایة حقوقهم●

 التمثیل الشامل والوصول إلى العدالة للفئات الضعیفة والمهمشة●

 مكافحة العنصریة والتمییز الممنهج على أساس العرق أو الجنس أو الدین أو أي وضع آخر●

 
 
 تبادل الخبراء والقانونیین وجهات نظرهم والدروس المستفادة وأفضل الممارسات حول كیفیة تعزیز الوصول إلى العدالة للجمیع من خالل

 تسع حلقات نقاش موزعة على ثالث مراحل زمنیة. وقد شاركوا أیًضا أفكاًرا محددة حول كیفیة التكاتف للمضي قدًما في ظل الوضع
 الراهن.

 
 لمعالجة تأثیر جائحة كورونا على األشخاص المحرومین من الحریة وتوسیع الوصول إلى العدالة ومكافحة التمییز دعا المشاركون في

 المؤتمر الى اتخاذ االجراءات التالیة:
 

أجل1. من القانونیة المساعدة ودعم الحكومي التمویل لتوسیع إجراءات في االنخراط القانونیة المساعدة مقدمي على                 یجب
هذا یكون أن یجب لألشخاص. القانونیة واالحتیاجات الحالیة القانونیة التحدیات فاقمت التي كورونا جائحة آثار من                  التخفیف
الظروف وتحسین الحبس، لبدائل الفعال االستخدام وتعزیز للجمیع، قانونیة مساعدة إلى الوصول تعزیز نحو موجهًا                 اإلجراء

 والرعایة الصحیة في مرافق االحتجاز.
 

الخبرة2. تشارك التي التقنیة اإلرشادات تطویر في یتعاونوا أن العالم أنحاء جمیع في والخبراء القانونیة المساعدة لمقدمي                   ینبغي
 العملیة واالستراتیجیات القانونیة وأفضل الممارسات.

 
 تشمل التوصیات المحددة تبادل المعلومات والنصائح بشأن ما یلي:

 



 
.Iمن المحرومین األشخاص حقوق انتهاك الى كورونا فیروس انتشار لمنع السالمة تدابیر تنفیذ بها یؤدي التي                  الطرق

 حریتهم، على النحو المحدد في الصكوك الدولیة لحقوق اإلنسان وقواعد نیلسون ماندیال.
 

.IIعلى والتشجیع للمحاكمة السابق اإلفراج أجل من والتقاضي المناصرة في الناجحة العملیة واألمثلة               االستراتیجیات
 التبني الفعال لبرامج التحویل وبدائل الحبس، سواء أثناء جائحة كورونا أو على المدى الطویل.

 
.IIIعلى ُبعد عن االستماع وجلسات الفیدیو عبر المؤتمرات ذلك في بما كورونا، جائحة ظل في المتبعة التكنولوجیا                   أثر

 حقوق المشتبه بهم والمتهمین واإلنصاف والوصول إلى العدالة.
 

.IVأساس على القائم التمییز و والعرقي العنصري التمییز لمعالجة والمناصرة االستراتیجي التقاضي الستخدام               إرشادات
 النوع االجتماعي وغیرها من أشكال التمییز للنهوض بالمساواة في المحاكم والرأي العام.

 
 ینبغي على مقدمي المساعدة القانونیة النظر في اعتماد نهج أكثر شموًال وإجماًال ومتعدد التخصصات للتمثیل لیشمل تقدیم3.

 المساعدة االجتماعیة، والمشاركة في أشكال متعددة من المناصرة، لیس فقط التقاضي، ولكن أیًضا إصالح السیاسات والشراكة
 مع أصحاب المصلحة، والنظر في دور االنظمة المحلیة وغیر الرسمیة والمجتمعیة لمعالجة الظلم وتلبیة احتیاجات الناس.

 
  یجب على مقدمي المساعدة القانونیة وأصحاب المصلحة في مجال العدالة تقییم الطرق التي قد تؤدي بها الفجوة في الوصول4.

 الرقمي إلى توسیع فجوة في الوصول إلى العدالة أثناء وبعد جائحة كورونا، والبحث عن حلول ووسائل بدیلة عند الضرورة.
 

 یجب على أصحاب المصلحة في مجال العدالة و مقدمي المساعدة القانونیة تتبع البیانات باستمرار والمشاركة في البحث5.
 والتحلیل لتحدید التحدیات النظامیة والمظالم التي تحتاج إلى معالجة، والدعوة إلى إصالح ذي مغزى.

 
 تشمل التوصیات المحددة ضرورة إجراء ما یلي:

 
.Iتتبع ما یحدث لألشخاص الذین استفادوا من قرارات اإلفراج قبل المحاكمة ذات الصلة بـجائحة كورونا 

 وقرارات اإلفراج المبكر من السجن لبناء قضیة یمكن أن تدعم الجهود طویلة األمد للحد من االحتجاز السابق
 للمحاكمة، وإلغاء الكفالة النقدیة، وإلغاء التجریم في التهم البسیطة، وإصالح االحتجاز اإللزامي وتقلیل الحبس

 الجماعي.
 

.IIتتبع التباینات العرقیة واإلثنیة والقائمة على النوع االجتماعي وغیرها من التفاوتات في نظم العدالة الجنائیة في 
 جمیع أنحاء العالم عن طریق تصنیف البیانات في جمیع مراحل القضیة الجنائیة بهدف توثیق نطاق وطبیعة

 التمییز الممنهج وهیكلیته ووضع استراتیجیات قائمة على البیانات من أجل معالجة هذه المظالم.
 

 یجب على مقدمي المساعدة القانونیة التركیز من خالل عملهم على األفراد واألسر والمجتمعات المتأثرة مباشرة بنظم العدالة6.
 الجنائیة، بما في ذلك عن طریق المشاركة في التمكین القانوني ومبادرات المعلومات القانونیة و الشراكة مع المساعدین

 القانونیین المجتمعیین والمنظمات والحركات التي یقودها المجتمع باالضافة الى رفع أصوات وتجارب األفراد المتأثرین، بما
 في ذلك األشخاص المسجونین سابًقا، وضحایا العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف الجنسي، وضحایا العنف والتعذیب

 من قبل الشرطة.
 

 ینبغي لمقدمي المساعدة القانونیة وأصحاب المصلحة في مجال العدالة وضع خطط عمل لتوجیه وتتبع الجهود الرامیة إلى7.
 تعزیز التنوع العرقي واإلثني والقائم على أساس النوع اإلجتماعي وغیره، واإلنصاف واإلدماج التي یسعون إلى تأمینها في

 مجتمعاتهم، وتعزیز تقدمهم في قیادة منظمات المساعدة القانونیة ونظام العدالة الجنائیة العامة.
 



 
 یجب أن یتلقى مقدمو المساعدة القانونیة وأصحاب المصلحة في مجال العدالة تدریًبا ضمنًیا بشأن التحیز من أجل فهم أفضل8.

 لكیفیة تأثیر التحیز على قرارات وإجراءات أصحاب المصلحة في نظام العدالة - مثل الشرطة وأعضاء النیابة والقضاة، فضًال
 عن مقدمي المساعدة القانونیة أنفسهم - والذي من شأنه أن یمكنهم من خدمة موكلیهم بأفضل طریقة ممكنة.

 
 في حین ال یحل مقدمو المساعدة القانونیة محل مسؤولیة الدولة عن تمویل خدمات المساعدة القانونیة بشكل مناسب، فقد یفكر9.

 مقدمو المساعدة القانونیة في دعوة الحكومات الستكشاف الشراكات بین القطاعین العام والخاص مع المجتمع المدني و / أو
 القطاع الخاص لتحفیز االبتكار لزیادة الوصول إلى العدالة، بما في ذلك استخدام التكنولوجیا لسد الفجوة الرقمیة.

 
 وأخیرًا، اتفق المشاركون على العمل معًا لمواصلة تعزیز التعاون فیما بینهم، بما في ذلك من خالل شبكة المساعدة القانونیة10.

 الدولیة التي ُأنشئت في المؤتمر الدولي الثاني بشأن الوصول إلى المساعدة القانونیة في نظم العدالة الجنائیة، بهدف تحقیق
 األهداف التالیة:

 
 تیسیر تبادل أفضل الممارسات واالستراتیجیات القانونیة العملیة، و1.

 تعزیز التعاون بین مقدمي المساعدة القانونیة عبر الحدود لتحدید وفهم ومعالجة األنماط الواسعة النتهاكات2.

 حقوق اإلنسان والظلم، و

 تعزیز بناء التحالفات والمناصرة المشتركة على المستوى الوطني واإلقلیمي والدولي لتعزیز أنظمة المساعدة3.

 القانونیة وتوسیع الوصول إلى العدالة.

 

 وافق األفراد المشاركون في هذا االجتماع االفتراضي الخاص على العمل مًعا لتعزیز هذه النتائج، وتحسین التعاون وتبادل المعلومات
 والخبرات، ومواصلة دعم تطویر شبكة المساعدة القانونیة الدولیة.

 
 

 
 

 


