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كر وتقدير  
ُ

ش

 عـــن 
ً
; نـــ9ا8ـــة  8ـــأداة "تحـــل9ل الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة" الـــمصاحـــAة لـــه، هـــما ثـــمرة جـــهود الـــAحث والـــتألـــ9ف لـــAاوال 8ـــارســـان=>

X
نا <Yالـــدلـــ9ل الـــماثـــل، مق

h (الــمفوضــ9ة)، وcــالــتعاون مــع فــرقــة الــعمل الــمعن9ة 8ــالــقانــون والســ9اســات الــمن]ثقة عــن  ijمــفوضــ9ة األمــم المتحــدة الــسامــ9ة لــشؤون الــالجئ
المجـموعـة الـدولـ9ة للحـما1ـة (فـرقـة الـعمل). قـدمـت مـارتـ}نا zـاتـxyـنا (لـدى الـمفوضـ9ة/رئـuسة فـرقـة الـعمل) مـدخـالٍت قـ9ّمة وتـعقيAاٍت مـف9دة 

; س]9ل االنتهاء منه.  
h� أثناء إعداد هذا الدل9ل، فضً� عن دعٍم عام ;

h�

; ســـ]9ل مـــراجـــعة الـــAحث و�8ـــداء الـــتعق9ب الـــق9ّم ع� 
h� نـــعرب عـــن امـــتنانـــنا ألعـــضاء فـــرقـــة عـــمل الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة لـــما 8ـــذلـــوە مـــن جهـــٍد

)، وzــاثــxyــن ســتاروب وســuس9ل9ا فــ9جAاي أنــدرســن وcــxyــنان  مــحتواە، ونــخصُّ 8ــالــذكــر: رxــ]�9ا غــانــغ ومــارxــنا ســول�9; (الــصل9ب األحــمر الــدو�;
h (مــــفوضــــ9ة األمــــم المتحــــدة الــــسامــــ9ة  <Yس هــــرفيuوأغــــن ،( h ijلــــالجئ ; ��xو hYنانــــدو مــــ9ديــــنا (المجــــلس ال iYوف ،( ت (شــــعAة الــــتعاون اإلقل�9; �Yxو
xفزاد (صـــندوق األمـــم المتحـــدة  ; 8ـــالمخـــدرات والجـــxyـــمة)، وشـــ9فا �� h=هوف (مـــكتب األمـــم المتحـــدة المع <Yوأنـــ�9ا هـــول ،( h ijلـــشؤون الـــالجئ
)، و�1ـــم9ل9ا  ;

)، والرا ديـــرامـــا1ـــكس (بـــرنـــامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنـــما£¢ ̈ع االجـــتما¦; لـــلس�ان/مـــجال الـــمسؤولـــ9ة الـــخاص 8ـــالـــعنف الـــقائـــم ع� الـــن
; وسع9د المضو (مفوض9ة األمم المتحدة السام9ة لحقوق اإل(سان). 

h£ك روxyاتcماك و iYس

)، ومــارك zــاســايــر  ; غــرانــت (الــصل9ب األحــمر الــدو�;
سوس)، وzــا£> <Yشا (مــنظمة إنuســ¯ينا نــ°yإ� إ1ــليونــورا ســيوزا وكــ 

X
والــشكر مــوصــول أ1ــضا

h غـــرا1ـــدون  ijـــارولzو ،( h ijلـــالجئ ; ��xو hYـــك (المجـــلس الcyـــالتـــz وســـ9لف9ا دوديـــرو (الـــمنظمة الـــدولـــ9ة لـــقانـــون الـــتنم9ة)، ولـــورا كـــيونـــ9ال ومـــارتـــن
لuستام (مــركــز األمــم  iYجc²كــوتــ ; h=شــ9ل (المجــموعــة الــعالــم9ة للحــما1ــة)، وجيuسكو مuالــمح9ط الــهادئ)، وفــرا(ســ ;

h� ادرة قــطاع الــعدالــةAمــ)
 ;

h¶مـــجال الـــمسؤولـــ9ة الـــخاص 8ـــاإلســـ�ان واألرا/ h ijلـــالجئ ; ��xو hYـــ·سن (المجـــلس الcة (الـــموئـــل))، وجـــ9م روx �̧ المتحـــدة للمســـتوطـــنات ال¹
ة وتعقيAاٍت مف9دة.      ّiYوالممتل«ات) ع� ما قدموە من مدخالٍت ن

; مـن وزارة الـخارجـ9ة االتـحاد1ـة األلـمانـ9ة (GFFO) ومـفوضـ9ة األمـم 
hوع إ� الـنور 8ـفضل الـدعـم الس� �̧ خـرجـت الـمرحـلة األو� مـن هـذا الم

  . h ijالمتحدة السام9ة لشؤون الالجئ
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الدل(ل   
قائمة المحتSTات  

مقدمة 

الجزء األول 

G والهدف من اإلطار التحل(]G للمساعدة القانون(ة 
abالقسم ١ – (أ) األساس المنط

  ;
<Àاألساس المنط

الماه9ة – ما 1دخل ف9ه وما 1خyج عنه  
الغرض   

القسم ١ – (ب) محتوى اإلطار التحل(]G للمساعدة القانون(ة  
اله�9ل العام  

ة ١. المساعدة القانون9ة والعدالة   h iYالرك
ة ٢. احت9اجات المساعدة القانون9ة  h iYالرك

ة ٣. تAعات احت9اجات المساعدة القانون9ة  h iYالرك
ة ٤. القدرات واالستجا8ات الحال9ة   h iYالرك

القسم ١ – (ج) توضيح اإلطار النظري   
مفهوم الحاجة إ� المساعدة القانون9ة  

; أثنائها وcعدها  
hل األزمة و�Aالمساعدة القانون9ة و�م�ان9ة اللجوء إ� العدالة ق

تحل9ل مش�لة المساعدة القانون9ة وتحد1د الغرض من تدخالت المساعدة القانون9ة 

 G
Hqالجزء الثا

القسم ٢ – (أ) استخدام اإلطار التحل(]G للمساعدة القانون(ة  
; اإلطار؟ 

h� َمن هم المستخِدمون المستهَدفون
َمن الجدير 8ق9ادة جهود التحل9ل؟   

َمن الجدير 8االس¯شارة؟ الAدء من مفاه9م أصحاب الحقوق تجاە احت9اجات المساعدة القانون9ة  
; استخدامها؟ 

hËA·ي ; ما Í; مصادر الب9انات ال=>
ة؟  iYأ1ة وتcتنف9ذ التحل9ل، و ;

hËA·م=> ي
; ٧ خطوات  

h� العمل9ة برمتها
تحد1د المسار األ(سب وتكي9فه  

القسم ٢ – (ب) تفع(ل األداة: النتائج المتوقعة  
; عمل9ٍة ت¯سم 8الشمول وال¯شارك9ة  

h� التناسب
نتائج التحل9ل: خارطة طxyق للمساعدة القانون9ة ولمنظومة العدالة  

قة للمساعدة القانون9ة واالستجا8ة القضائ9ة   ات9ج9ة الُم·سَّ <Yشأن االسÒ تحد1د الخ9ارات
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مقدمة  

وع 8ـق9ادة فـرقـة الـعمل الـمعن9ة 8ـالـقانـون والسـ9اسـات الـمن]ثقة  �̧ هـذا الـدلـ9ل مـصاحـب لـإلطـار التحـل�9; لـلمساعـدة الـقانـونـ9ة، وهـو ثـمرة م
  : ; الب}ئات اإل(سان9ة؛ بهدف ما �1;

h� مجال المساعدة القانون9ة ;
h� عن المجموعة العالم9ة للحما1ة (فرقة العمل)، وذلك

، والسالم، ▪ ;
h£االت المشاركة، والتنم9ة، والعمل اإل(ساzاالرتقاء 8قدرات مجموعات الحما1ة، ومنها مجاالت المسؤول9ة والو

; 8لدان العمل، وسّد 
h� مجال حقوق اإل(سان؛ وذلك لفهم احت9اجات المساعدة القانون9ة وتقي9مها ;

h� والجهات الفاعلة
ع  الفجوات القائمة و�ذzاء تدخالت المساعدة القانون9ة ح=> ي¯س=h للمتأثxyن 8األزمات اإل(سان9ة التماس ُسAُل العدالة والتمتُّ

8حقوقهم.  
; االستجا8ة اإل(سان9ة منذ 8دايتها  ▪

h� ز قدرة فرقة العمل ع� كشف الحاجة إ� دمج المساعدة القانون9ةx²تع
; 8ُغ9ة تلب9ة احت9اجات المساعدة القانون9ة ▪

h£ر المنتجات واألدوات المعرف9ة لمجموعات الحما1ة ع� المستوى الم9داẍ تط
 مجمعة. 

ً
تلب9ة

; مجــموعــات الحــما1ــة، وجــهات 
h� ( h ijالــمشارك) h ijمة لــمساعــدة الم·سق إنَّ اإلطــار التحــل�9; لــلمساعــدة الــقانــونــ9ة هــو عــAارة عــن أداة ُمــصمَّ

ة الـــتقي9م  ; مـــAا��
h� ، ;

h£مـــجال الـــمسؤولـــ9ة، ومـــنظمات الـــتنم9ة المحـــل9ة والـــدولـــ9ة، وحـــقوق اإل(ـــسان، والســـالم والـــعمل اإل(ـــسا ;
h� الت·ســـيق

h متأثر 8أزمة.    َّij8لٍد أو إقل9ٍم ُمع ;
h� الشامل لمشهد المساعدة القانون9ة

 ;
h� مـتاحـة ;Í8ـاسـم "أداة التحـل9ل" أو "األداة")، و 

X
يهـدف الـدلـ9ل الـماثـل إ� عـرض اإلطـار التحـل�9; لـلمساعـدة الـقانـونـ9ة (الـمشار إلـ9ه أ1ـضا

; الـب}ئات اإل(ـسانـ9ة"، وهـو اإلطـار الـذي 1ـقدم 
h� اك مـع "اإلطـار الـمفاهـ�9; لـلمساعـدة الـقانـونـ9ة <Yقـراءة هـذا الـدلـ9ل 8ـاالشـ ;

hËA·الـملحق ١.  ي
; الملحق ٢.    

h� األداة؛ وهو متاح ;
h� ألهم المصطلحات والمفاه9م الُمستخَدمة X̧دا م

 نـظxyـة ومـفاهـ9م9ة عـن اإلطـار التحـل�9; لـلمساعـدة الـقانـونـ9ة، 
ً
h خـلف9ة ijْيـن:  أمـا الجـزء األول فـ9قدم للمسـتخدم Ùيـنقسم هـذا الـدلـ9ل إ� جـزا

 Òـشأن كـ9ف9ة اسـتخدام األداة، 
X
; فـهو الـقسم العم�; مـن هـذا الـدلـ9ل؛ إذ 1ـقدم إرشـاداX مـتدرجـا

h£مـع بـ9ان غـرضـه وهـ�9له ومـنطقه. أمـا الجـزء الـثا
ح معايÒ iYشأن ك9ف9ة اخت9ار المسار األمثل للعمل بها.    <Yقxمنها و h ijما يوضح المستهَدفz

المحتوى الرئGyz لهذا الدل(ل  

ة من الر}ائز ❖ H : التع�Sفات والتوص(فات لب(ان }ل رك{| G�)المحتوى المفاه
: توضيح التوق(ت الستخدام اإلطار العم]G وك(ف(ة استخدامه  ❖ G[المحتوى العم
المحتوى ال��ي: العرض ال��ي إلطار العمل – الر}ائز الرئzس(ة والر}ائز الفرع(ة والفئات  ❖
مسار العمل: وصف عمل(ة التحل(ل والخطوات المرت�طة بها والنتائج المتوقعة منها  ❖
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الجزء األول 

G والهدف من اإلطار التحل(]G للمساعدة القانون(ة 
abالقسم ١ – (أ) األساس المنط

  ;
<Àاألساس المنط

الماه9ة – ما 1دخل ف9ه وما 1خyج عنه  
الغرض   

  

 G
abاألساس المنط

  : ت فرقة العمل 8الحاجة إ� ما �1; أقرَّ
كــة (فــل«ل وzــالــة تــقي9مها الــخاص لمشهــد الــمساعــدة الــقانــونــ9ة ● <Yاعــتماد أداة تحــل9ل مشــ �Yتــجاُوز جــهود التحــل9ل لــ«ل مــنظمة ع

̈ع مـــن أنـــواع الـــجهات الـــفاعـــلة الـــمعن9ة 8ـــالـــقضاء/تـــدخـــالت الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة  لـــديـــها) واتـــAاع مـــصطلحات مـــوحـــدة (فـــل«ل نـــ
مصطلحاتها الخاصة عند اإلشارة إ� المساعدة القانون9ة).  

● ;
; واإلنــما£¢

h£الــعمل اإل(ــسا ;
h� الــجهات الــفاعــلة h ijالــحوار الــبناء ب iYســuكــة تــكفل ت <Yوجــود أداة مــوحــدة مشــ �Yع hإ1ــجاد ت·ســيق أو�

 ;ÝـشارÞ ßمـن أسـاس 
X
; جـهود الـمساعـدة الـقانـونـ9ة ومـنظومـة الـقضاء، وzـل ذلـك انـطالقـا

h� h ijوحـقوق اإل(ـسان والسـالم مـن الـمشارك
   . h ijمع النظراء المحلي h ijمت

●  .(PAF) ك9ة العالم9ة، ومنها إطار العمل التحل�9; للحما1ةh <Yادرات القائمة ذات الAل ع� المẍ 1التع

h قطاع المساعدة القانون9ة والقطاعات األخرى، 8ما فيها قطاع الحما1ة العامة. ● ijزر بâز أوجه التx²تع
; أثــــناء الــــتنف9ذ والــــتصم9م، مــــع االســــتفادة ●

hل تــــصم9م وتــــنف9ذ أي تــــدخــــل و�Aالتحــــل9ل المجــــمع، وفــــهم الســــ9اق قــــ ;
h� االســــ¯ثمار

 ع� تحقيق االستدامة. 
X
المجمعة من القدرات الوطن9ة الحال9ة حرصا

، هما:  h ijَت ãس¯ند العمل المرتAط 8اإلطار التحل�9; للمساعدة القانون9ة إ� فرض}َّ
; جـميع مـراحـل األزمـة -

h� كرة، وتـكرارەAمـراحـل التخـط9ط الـم ;
h� لـلمساعـدة الـقانـونـ9ة/الـعدالـة ; h=أهـم9ة إدراج تحـل9ل الـنظام الـوط

ة مــن أجــل تــقي9م وثــاقــة صــلة الــتدخــالت الــحالــ9ة 8ــما يــ¯يح إعــادة تــوجــ9ه  ّiYم الُمتغ äظ ẍــات/ الــنُّ 8ُــغ9ة تحــل9ل االحــت9اجــات/ األولــ
; نها1ة المطاف.  

h� الجهود المجمعة
ẍــة إ� الحــلول - ; إ1ــالء األولــ

h� الــغةAمــجال الــمساعــدة الــقانــونــ9ة اإل(ــسانــ9ة إ� الــم ;
h� مــعظم األحــ9ان، تــلجأ الــجهات الــفاعــلة ;

hو�
الــفن9ة ع� حــساب الــتقديــر األو�h لــديــنامــ9ات الــقوة وقــدراتــها الــحالــ9ة؛ وقــد أدى ذلــك إ� إخــفاق الåثiY مــن بــرامــج الــمساعــدة 
ة التحـل9ل المهـتدي   8ـأنَّ األداة تـقدم الـدعـم الـالزم لـمAا��

X
; إحـداث الـفارق الـم·شود: عـلما

h� الـقانـونـ9ة السـد1ـدة مـن الـناحـ9ة الـتقن9ة
8المشاçل الحت9اجات المساعدة القانون9ة مع مراعاة األسAاب والطب9عة العامة والتAعات. 

الماه(ة – ما #دخل ف(ه وما #خ�ج عنه  

ه عAارة عن:  
َّ
; اإلطار التحل�9; للمساعدة القانون9ة أن

h� 1دخل

ق 8ـالـعمل9ة 
è
; تـكي9فه مـع سـ9اق الـAلد أو اإلقـل9م محـل الـدراسـة.  وهـذا مـا يـؤدي إ� تـAعاٍت تـتعل

hËA·ـة، لـذا يxyَم اإلطـار لـ9كون أداًة نـظ ُصـمِّ
; مــناقشــتها وتحــد1ــدهــا 

hËA·عاتــها، إذ يAابــها وتــAــفات ذات الــصلة، أي: احــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة، وأســxyعة والــمفاهــ9م والــتعAالــمت
; حـيثما أمـكن. ُيـر�ë االنـ¯Aاە إ� أنَّ 8ـعض الـفئات قـد ال تـكون  h=ات ع� المسـتوى الـوطAاك مـع أصـحاب الـحقوق وأصـحاب الـواجـ <Y8ـاالشـ
وثـ9قة الـصلة 8ـ�ل سـ9اٍق مـن سـ9اقـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة ومـشاçـلها الـخاضـعة لـلنظر. إذ 1ـعرض هـذا اإلطـار الـنطاَق الـ«امـل لـلمعلومـات 
 h ijب ;Íـه 1جـدر 8ـالمسـتخدم الـتحقق مـن الـتما

َّ
، غiY أن ; م ومنه�� èاع أسـلوٍب مـنظAتـقد1ـم الـمساعـدة الـداعـمة التـ ;

h� الـمهمة مـن أجـل الـنظر
األسلوب وموقفه واحت9اجاته. 

ẍـٍل مـن مـكتب  وع تحـل9ل الحـما1ـة الـقائـم ع� الـنتائـج لـدى الـصل9ب األحـمر الـدو�; وشـعAة الـتعاون اإلقل�9; بـتم �̧ 1 جـاء اسـتهالل إطـار الـعمل التحـل9ل للحـما1ـة لـدى م

h تحـل9ل الحـما1ـة وضـAطها.  وقـد جـاء اإلطـار ثـمرًة لـلتعاون مـع  ijالـنتائـج المجـمعة لتحسـ ;
h� ـك9ة لـلتنم9ة الـدولـ9ة، وذلـك لـلمساهـمةxyـالـة األمـzالـمساعـدة اإل(ـسانـ9ة الـتابـع لـلو

; 8ـالـمعلومـات والتحـل9ل لـدى المجـموعـة الـعالـم9ة للحـما1ـة. وحـصل اإلطـار ع� تـأيـ9ٍد مـن المجـموعـة الـعالـم9ة للحـما1ـة zـما يتجـ�  h=ـق الـعمل المعxyـامـٍل مـن - فـz ـدعـٍمcو -
 /hïps://www.globalprotecüoncluster.org/2021/08/11/protecüon-analyücal-framework : من الرا8ط التا�;
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; ما يتصل 8الب}ئة القانون9ة ونظام العدالة واحت9اجات -
h� تحد1د وك9ف9ة تنظ9م الب9انات ال«م9ة ;

h� h ijمصفوفة عمل9ة ُتع
; 8لٍد أو إقل9ٍم متأثرß 8أزمة؛    

h� المساعدة القانون9ة والقدرات واالستجا8ات الحال9ة
ك لمشهد المساعدة القانون9ة 8غ9ة تحقيق نتائج تحل9ل9ة أ)Y' دقة - <Yالتحل9ل المش ّ̧ uأداة قائمة ع� حقوق اإل(سان ت

؛     h ijز استجا8ة شاملة م·سقة، وذلك 8التحاور مع النظراء المحليx²8ما ي¯يح تع h ijاه �Yإ� ال Xواس¯نادا
h المساعدة القانون9ة ومنظومة القضاء والقطاعات األخرى؛ - ijاط بAرصد أوجه االرت ;

h� سهمã س9طÒ إطار عمل
- ;

hل األزمة و�Aمة ق  ع� الخدمات القانون9ة الُمقدَّ
X
; تجارب األفراد والمجتمعات وسلوك9اتهم ق9اسا

h� ات iYأداة كف9لة برصد التغ
أثنائها وcعدها؛ وذلك حال استخدام األداة ع� مر الوقت. 

1خyج عن اإلطار التحل�9; للمساعدة القانون9ة أنه ليس:  
أداة لجمع الب9انات أو رصدها 8حد ذاتها: فاألداة لuست 8د1ً� لب9انات تقي9م المساعدة القانون9ة الحال9ة، وال لب9انات س9ادة -

القانون أو اللجوء إ� القضاء، وال لما يرتAط 8ذلك من أدوات التحل9ل؛ 
ه 1عّول ع� الب9انات والنظxyات ومنهج9ات جمع المعلومات القائمة 8الفعل؛     -

َّ
أداة للمعلومات 8حد ذاته: 8ل إن

; للAلد أو اإلقل9م المتأثر 8األزمة، 8ل -
h£تحل9ل النظام القانو ;

h� ست المساعدةuأداة تقي9م قانون9ة: فالغا1ة من المصفوفة ل
تحليل نظام املساعدة القانونية والعدالة؛ 

; طب9عة المشاçل القا8لة للمقاضاة وتجcyتها -
h� حث االستقصاءAاستقصاء الحت9اجات المساعدة القانون9ة، إذ من المعتاد أن ي

 ;
h� عةÄع المساعدة الم·شودة واإلجراءات المت ات9ج9ات المتAعة، مع استجالء ن <Yمن منظور من يواجهونها، ومن منظور االس

ها. 
*
حل

الغرض  

  : ; ما �1;
h� سهم العمل9ة ونتائجهاÞ أن ;

hËA·ي
ẍل عليها عند وضع رؤاهم - ; وcناء السالم التع

; واإلنما£¢
h£مجاالت العمل اإل(سا ;

h� شاملة 1مكن للجهات الفاعلة h ijإعداد براه
; المساعدة القانون9ة/القضاء ع� المستوى 

h� ذلك أصحاب الحقوق والجهات الفاعلة ;
h� ات9ج9ة، ومثلهم <Yوخططهم االس

؛    ; h=الوط
نامج9ة والت·س9ق9ة، و�ذzاء - �Yات9ج9ة وال <Yقة ع� مستوى المنا,ة االس تAصiY جهود التحل9ل واالستجا8ة التعاون9ة الُم·سَّ

، واتAاع  ; h=الدو�; والوط h ْijẍَ ; مجال المساعدة القانون9ة ع� المست
h� الجهات الفاعلة h ijــــع األ(سب للمهام ف9ما بxالتوز

 8أنَّ األداة قا8لة لالستخدام من جانب منظمة واحدة بوصفها أداة داخل9ة ترشد 
X
مسارات أوضح وأ(سب وأنجع لإلحالة؛ علما

; إجراء 
h� مة للمساعدة نامج المساعدة القانون9ة، ومع ذلك فاألداة ُمصمَّ �Yات9ج9ات والخطط ل <Yمراحل وضع االس ;

h� الجهود
امج.  �Yالس9اسات وال ;

h� ق ß ُم·سَّ iYعة 8ما يؤدي إ� إحداث تغي مناقشة جماع9ة موسَّ
; ما يتعلق 8التدخالت القائمة 8ما -

h� المساعدة القانون9ة، و�عادة توج9ه الجهود و/أو إعادة رسم المفاه9م ;
h� iYالتفك iYتغي

يتجاوز محض االستجا8ة العاجلة لالحت9اجات؛ 
; مجال المساعدة القانون9ة إعادة -

h� أرَحب: إذ 1مكن للجهات الفاعلة ;
h£قانو/ موضعة المساعدة القانون9ة ضمن س9اٍق س9ا-;

; أهم9ة المشاçل والخدمات 
h� ر

.
 zما 1مكن للقطاعات األخرى أن تفك

X
اك مع جهاٍت أخرى فاعلة، تماما <Yك9ف9ة االش ;

h� النظر
القانون9ة لما لدى تلك القطاعات من شواغل وأهداف؛  

، مع إذzاء تفاعٍل أو�h وأدق 8ح9ث - iYدة للتغيxyة فxyجهود التحل9ل واالستجا8ة الحال9ة لتتمحور حول نظ h ijإحداث التناغم ب
; محور التفاعل؛  

h� ضعهاxم والجهات الفاعلة الوطن9ة، و äظ 1ضمُّ النُّ

; مجــموعــات الحــما1ــة، وجــهات 
h� ( h ijك <Yالمشــ h ijوالم·سق) h ijدعــم الم·سق ;

h� يــتمثل الــغرض مــن اإلطــار التحــل�9; لــلمساعــدة الــقانــونــ9ة
; وcــناء الســالم والــتنم9ة وحــقوق اإل(ــسان، 

h£مــجاالت الــعمل اإل(ــسا ;
h� مــجاالت الــمسؤولــ9ة، والــمنظمات الــدولــ9ة والمحــل9ة ;

h� الت·ســيق
; بــ}ئات األزمــات بــالــتحاور مــع الــنظراء املحــليني.  وفــي نــهايــة املــطاف، 

h� ســ]9ل تــقي9م أوضــاع الــمساعــدة الــقانــونــ9ة والــقضاء ;
h� وذلــك

قة والجــماعــية فــي مــجاالت املــساعــدة الــقانــونــية والخــدمــات الــقضائــية، وتــدعــم الــحوار الــوطــني وعــمليات  ر األداة الــتدخــالت املُــنسَّ تيسّــ
السياسات املتعلقة باملساعدة القانونية والعدالة في بيئات األزمات. 
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ُطر العمل والقدرات اإلقل9م9ة والعالم9ة؛     - /الُقطري، مع مراعاة ا0 ; دينام9ات وآل9ات تتجاوز التحل9ل اإلقل�9;
h� النظر

)، وتuسـiY جـوانـب - h َّijسـ9اٍق ُمع ;
h� س سـوى وصـف الحـت9اجـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ةuالـتقل9دي (الـذي لـ ;

h£تـجاُوز التحـل9ل اإل(ـسا
; تـــAعات الســـالمـــة/الـــåرامـــة الحـــت9اجـــات الـــمساعـــدة 

hاب الســـ9اســـ9ة واالقـــتصاد1ـــة والـــقانـــونـــ9ة مـــن جـــانـــب، و�Aاألســـ ;
h� الـــتدقـــيق

الـــقانـــونـــ9ة/الخـــدمـــات الـــقضائـــ9ة ع� المســـتوى الـــفردي والمجتمË; والـــفئة الـــمتأثـــرة 8ـــاألزمـــة والـــمجتمع األ)z �Yـــ�ل، مـــن جـــانـــٍب 
2آخر؛ 

h دوا¦; الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة والـــطب9عة - ijاســـتجالء ســـمات مشهـــد الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة والـــشؤون الـــقضائـــ9ة، و�قـــامـــة الـــرا8ـــط ب
; مـجال الـمساعـدة الـقانـونـ9ة/الـشؤون الـقضائـ9ة، مـع مـراعـاة الـقدرات الـحالـ9ة (قـAل األزمـة 

h� ـل الهـ�9ل9ةçعض الـمشاAالجـماعـ9ة لـ
؛   / التنظ�9; ;Ëx �̧ / ال¯ وcعدها)، ورصد الفرص والعراق9ل الماثلة أمام إحداث التغيiY الس9ا-;

; الــتدخــل 8ــالــمساعــدة الــقانــونــ9ة (أي اعــتAار تــAعات -
h� الــت�الــ9ف والــمزا1ــا h ijتــقد1ــم الــعنا, األســاســ9ة لــمنا,ة التحــل9ل الــموازن ب

م القائمة، واعتAار القدرات الحال9ة من قب9ل المزا1ا).   äظ دها النُّ َّAاحت9اجات المساعدة القانون9ة بوصفها ت�ال9ف تتك

القسم ١ – (ب) محتوى اإلطار التحل(]G للمساعدة القانون(ة  
اله�9ل العام  

ة ١. المساعدة القانون9ة والعدالة   h iYالرك
ة ٢. احت9اجات المساعدة القانون9ة  h iYالرك

ة ٣. تAعات احت9اجات المساعدة القانون9ة  h iYالرك
ة ٤. القدرات واالستجا8ات الحال9ة   h iYالرك

اله(�ل العام   
   : تفّصل األداة جوانَب المساعدة القانون9ة والعدالة إ� مكّونات مختلفة بهدف دعم ما �1;

; للمعلومات والب9انات الحال9ة المتاحة  - التنظ9م المنه��
إجراء تحل9ل شامل   -
- iYل والمناظçشأن طائفة من مجموعة فرع9ة من المشاÒ عمل9ات الحوار iYسuت

ة فرع9ة إ� مجموعة من الفئات.   h iYل ركz ــع ركائز رئيسية؛ ول«ل منها ٣ ركائز فرعية، ف9ما تنقسمcترتكز األداة ع� أر

الرسم:  اله�9ل المفصل لألداة (انظر صفحة اإل)سل ٢) 

م إطار المساعدة القانون(ة؟  المنهج(ة:  ك(ف ُ#صمَّ

; جرى تصم9مها واستخدامها من جانب المنظمات الدول9ة  َمت ال·سخة األو� من األداة ع�Y استعراض األدوات القائمة ومواد التدرxب ال=> ُصمِّ
hïps://  : �Yمتاحة ع ;Íة، وx4Aة الAالمكت ;

h� والوطن9ة المعن9ة 8المساعدة القانون9ة. مصادر االستعراض المس¯ندي منظمة
 .drive.google.com/drive/folders/10ICw_HPTAX6xEr9YtvhLxIkuTEUcqx8F?usp=sharing

مة  èه ُمنظAمقا8الٍت ش �Yأعقب ذلك عرض األداة ع� ٢٣ ممثً� عن منظماٍت دول9ة معن9ة 8المساعدة القانون9ة والوصول إ� القضاء، وذلك ع
خالل شهَري آذار/مارس ونuسان/أبxyل ٢٠٢٢.  ثم أمكن التحقق من ال·سخة النهائ9ة من األداة، إ� جانب المذكرة اإلرشاد1ة واإلطار المفاه�9; 

 ßأثناء اجتماع ;
h� مجاالت المسؤول9ة ;

h� ل ٢٠٢٢، مع عرضها ع� مجموعاٍت م9دان9ة وزمالءxyسان/أبuــــخ ٢٨ نxخالل ورشة عمل بتار ;
h� ،ذي الصلة

; أ1ار/مايو ٢٠٢٢؛ وذلك قAل إخضاع األداة لالختAار ع� المستوى الُقطري.   
h� لفرقة العمل المعن9ة 8القانون والس9اسات

2 ع� هذا األساس، 1مكن أن يؤدي التحل9ل إ� كشف الحاجة إ� عمل9ات العدالة االنتقال9ة ودعمها، و�حداث إصالحات ه�9ل9ة (ال ش�ل9ة) مهمة.
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h مجـــموعـــة مـــن األســـئلة  ijالـــشامـــل للتحـــل9ل.  تع ; ; الـــوقـــوف ع� الـــنطاق الAح='
h� ـــسهم مجـــموعـــة مـــن األســـئلة التحـــليلية الـــكلية لـــ«ل فـــئةÞ

; عـرض األسـئلة التحـل9ل9ة الـ«ل9ة ضـمن مجـموعـٍة فـرعـ9ة مـن االسـتفسارات الـتفص9ل9ة، مـع دعـم تحـد1ـد فـجوات الـمعلومـات 
h� الـتفصيلية

; ســ9اقــاتــها 
h� لــوضــع الــب9انــات 

X
 مــتنوعــة مــن احــتياجــات الــبيانــات واملــعلومــات املــقترحــة دعــما

ً
والــب9انــات الســ9اقــ9ة. zــما تــضمُّ األداة مجــموعــة

; إ1ـــجاد 
h� h ijمـــن املـــصادر واملـــواد واملـــوارد املـــفيدة واألدوات لـــمساعـــدة المســـتخدم Xتـــضمُّ األداة عـــددا ، Xا iYـــة. وأخẍ وتـــرتـــ}بها مـــن حـــ9ث األولـــ

ة من الرzائز الرئuس9ة:  h iYاألقسام التال9ة أدناە ل«ل رك ;
h� ة. تجدونc̈ المعلومات المطل

اله�9ل: الرzائز الفرع9ة والفئات  -
; تحد1دە؟  -

h� ة h iYساعدك الركÞ ما الذي
ة ع� اس¯نتاجه؟ - h iYساعدك الركÞ ما الذي

ة ١. س(اق المساعدة القانون(ة والعدالة  H الرك{|

ة  h iYه�9ل الرك
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; تحد1دە؟  
h� ة h iYساعدك الركÞ ما الذي

  : ; تحد1د ما �1;
h� ة h iYساعد التحل9ل الوارد ضمن هذە الركã

; يواجهها اإلقل9م / الAلد  ▪ ̈ع األزمة ال=> ن
وري أن ُتفَهم  h4ستهّل التقي9م الشامل لمشهد المساعدة القانون9ة والعدالة بتحل9ٍل عميٍق لب}ئة ال¯شغ9ل. ومن الãُ أن ;

hËA·ي
ة النتهاçات حقوق اإل(سان. ومن المهم وضع  األزمة 8دقة لناح9ة طب9عتها وأسAابها، وكذلك التارxــــخ والدوافع اله�9ل9ة والمAا��
; تؤثر ع� قدرة الس�ان ع�  خxyطة 8اإلجراءات القضائ9ة الحال9ة الرام9ة إ� ضمان االستقرار والسالم / العدالة االنتقال9ة ال=>

ن9ل االنتصاف من االنتهاçات السا8قة.  
ما ▪

َّ
h واألنظمة وكذلك تنف9ذها إن ijاأل8عاد الس9اس9ة واالقتصاد1ة لألزمة متعلقة 8فهم نظام المساعدة القانون9ة والعدالة: القوان

 من الظروف الس9اس9ة واالقتصاد1ة 
X
ها Þش�ل جانAا

َّ
; دينام9ات الحوzمة األعم، zما أن

h� ل القوة المؤثرةçاشفة له9اz اراتAاعت ;Í
.  1مكن لعوامل الفقر و/أو االس¯Aعاد االجتما¦; و/أو التهمuش، وأوجه عدم المساواة االجتماع9ة/االقتصاد1ة/ 

X
األوسع نطاقا

; قدرة الس�ان �zل، والفئات المتأثرة 
h� أداء نظام المساعدة القانون9ة والعدالة، وأن تؤثر ;

h� 
X
اX جوهxyا iYالس9اس9ة أن تؤثر تأث

اف 8حقوقهم والمطالAة بها  <Yق 8االع
è
ٌ يتعل iYشة 8صفٍة خاصة، والفئات القا8لة للتأثر؛ وهو تأث 8األزمة، وcعض الفئات الُمهمَّ

; تحص9ل رؤxٍة شاملة للعوائق المانعة من الوصول إ� القضاء قAل األزمة وcعدها. 
h� ة الفرع9ة مهمة h iYوممارستها. وهذە الرك

; مجال المساعدة القانون9ة/العدالة ▪
h� والمع9اري ;

; والس9اسا£>
h£والقانو ;Lع� صع9د العمل المؤس ; h=المشهد الدو�; والوط

  : ; تحد1د ما �1;
h� ساعدã لهذا القسم من التقي9م أن ;

hËA·ي
، أو وال1ـة قـضائـ9ة مـختلطة، أو تـقل9د  ;

h£أو الـقانـون الـعام األنـ�لوسـكسو ;
h£(١) نـوع الـنظام الـقانـونـي فـي الـبلد: نـظام الـقانـون الـمد

 iYاآللـ9ات الـنظامـ9ة وغ h ijلد، والـروا8ـط بAالـ ;
h� الـديـ·9ة والـُعرفـ9ة والـتقل9د1ـة h ijد1ـة قـانـونـ9ة، ودور الـقوان ; آخـر؛ ووجـود تـعدُّ

h£قـانـو
ẍــات الــمختلفة لــلعمل  نة، والمســت ; دوٍل ُمــعيَّ

h� والــمؤســسات االتــحاد1ــة ، ;
h£الــنظامــ9ة (اإلحــاالت واالســ¯ئنافــات)، ووضــعها الــقانــو

؛   ;
h£القانو
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(٢) فــهم الــنموذج الــوطــني لــتقديــم املــساعــدة الــقانــونــية، ومــؤســساتــها والــجهات الــفاعــلة فــيها (الــوطــن9ة واإلقــل9م9ة والمحــل9ة): 
; Þســـتحدث اإلجـــراءات واآللـــ9ات الـــالزمـــة  h ال=> ijالـــحصول ع� مـــساعـــدة قـــانـــونـــ9ة، والـــقوان ;

h� تـــر-; الـــحق ; h ال=> ijتحـــد1ـــد الـــقوان
h مـن  ijـشأن التمكÒ ــــع محـددx �̧ Þ مـتا8ـعة جـودة خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة، أو وجـود h iYتج ; h ال=> ijلـتنف9ذ الـحق، وكـذلـك الـقوان
: َمـــن هـــم أصـــحاب الـــمصلحة  h=نة، وتحـــد1ـــد نـــموذج الـــتقد1ـــم الـــقائـــم، 8مع ; الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة 8ـــال·ســـAة لـــفئاٍت ُمـــعيَّ

h� الـــحق
; مـــجال الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة، واألدوار 

h� نـــفاذ الـــعدالـــة والـــقانـــون، والـــجهات الـــفاعـــلةNأهـــم اإلدارات الـــمعن9ة بـــ ;Í الـــرائـــديـــن ومـــا
; تحhO بها تلك الجهات؛    والمناصب ال=>

h حــقوق اإل(ــسان  ijلــقوان ; h=(٣) تــقد1ــم نــظرة عــامــة لــإلطــار الــقانــون الــدولــي، وامــتثال نــموذج تــقد1ــم الــمساعــدة الــقانــونــ9ة الــوط
 إجــراء 

X
; أ1ــضا

hËA·xل الــعدالــة. وAُالــتماس ُســ ;
h� (م=> انــطبق)، وتحــل9ل اآللــ9ات الــقائــمة لحــما1ــة الــحق h ijوالــالجئ ;

h£والــعمل اإل(ــسا
ة الفرع9ة.  h iYتحل9ٍل للعوائق المانعة من تفع9ل االستجا8ة الدول9ة ضمن هذە الرك

ة ع� اس¯نتاجه؟  h iYساعدك الركÞ ما الذي

; للمساعدة القانون9ة والعدالة؛  ✔ h=اب واألنماط الخاصة 8األزمة وآثارها ع� النظام الوطAفهم األس
; مجال المساعدة القانون9ة والعدالة، ومراعاة ✔

h� تحص9ل معرفة واف9ة 8األدوار والمسؤول9ات المنوطة 8الجهات الفاعلة
التفاعل المعقد ب}نهما وما يتصل بهما من حوافز واهتمامات؛  

; العقAات اله�9ل9ة الماثلة أمام التماس ُسAُل العدالة وتفاقم ✔
h� محتمل ß iYــــع 8ما لها من تأثx �̧ ; الس9اسة وال¯

h� تحد1د الفجوات
االحت9اجات إ� المساعدة القانون9ة؛  

; ص9اغة مx²ٍد من المنا,ة القائمة ع� ✔
h� ة للمنا,ة والمشاركة الس9اسات9ة، 8ما ي¯يح المساعدةAتحد1د المجاالت المناس

األدلة. 

ة الثان(ة – احت(اجات المساعدة القانون(ة    H الرك{|

ة  h iYه�9ل الرك
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; تحد1دە؟  
h� ة h iYساعدك الركÞ ما الذي

  : ة ع� تحد1د ما �1; h iYم ضمن هذە الرك ãساعد التحل9ل الُمقدَّ
التص·9ف النو¦; الحت9اجات المساعدة القانون9ة ▪

تـها وتجـم9عها ضـمن فـئاٍت فـرد1ـة  يـ¯يح هـذا الـقسم مـن الـتقي9م تحـد1ـد احـت9اجـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة وحجـمها وانـ¯شارهـا وحـدَّ
ة الـفرعـ9ة بتحـد1ـد الـجوانـب الـد1ـمغرافـ9ة والـفئات الـس�انـ9ة والـمواقـع الـجغرافـ9ة  h iYـسمح هـذە الـركÞومـجتمع9ة محـل9ة وسـ�انـ9ة. و
; طــب9عة االحــت9اجــات 

h� ــشمل هــذا الــقسم مــن التحــل9ل نــظرًةã ــماz .ــنxyأوســاط الــس�ان الــمتأثــ ;
h� ض والتحــرzــات ومســتوى الــتعرُّ

ها إذا أمــكن ذلــك. ومــن 
.
ها وكــ9ف 1ــمكن حــل

.
الــقانــونــ9ة، وxــدرس كــ9ف يــنظر إلــيها أصــحاب الــحقوق، ومــا إذا zــان مــن الــممكن حــل

 ;
h� مجـمل الـس�ان (الـمواطـنون ;

h� ح اعـتماد "نـهج شـامـل لجـميع الـس�ان" ومـراعـاة احـت9اجـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة الـمؤثـرة <Yالمق
h مـــنذ الـــAدا1ـــة ع� الـــس�ان الـــمتأثـــxyـــن 8ـــاألزمـــة وحـــدهـــم.  iYك <Yمـــقا8ـــل ح4 ال ;

h� ع� أراضـــ9ه)، وذلـــك h ijلد واألجـــانـــب المق9مAالـــ
; مـــختلف الـــفئات 

h� طـــب9عة االحـــت9اجـــات الـــقانـــونـــ9ة وأنـــواعـــها h ijكـــة وأوجـــه االخـــتالف ب <Yوســـ}تيح ذلـــك تحـــد1ـــد الـــقواســـم المشـــ
 8المجتمعات المحل9ة المض9فة).  

ً
h مقارنة ijالس�ان9ة (مثً� النازح

الجهات الفاعلة األساس9ة المعن9ة  ▪
تــ¯يح هــذە الــفئة وضــَع خــxyــطٍة 8جــميع الــجهات الــفاعــلة الــمعن9ة، وارتــAاطــها 8ــاحــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة المحــددة (و/أو 
ة األو�  h iYالـرك ;

h� ـطٍة 8ـالـجهات الـفاعـلةxyوضـع خـ h ijـن. والـفارق بxyاطـها/مـسؤولـ9اتـها حـ9ال الـس�ان الـمتأثـAعاتـها)، وارتـAابـها وتـA8ـأسـ
; مــجال الــمساعــدة الــقانــونــ9ة/الــعدالــة، أّمــا هــذە 

h� 8ــالــجهات الــفاعــلة h=ة األو� ُتع h iYة الــفرعــ9ة، هــو أنَّ الــرك h iYهــذە الــرك ;
h� ووضــعها

ة الــفرعــ9ة ف¯شــتمل ع� وضــع خــxyــطٍة بــالــجهات الــفاعــلة الــتي تــتجاوز قــطاع املــساعــدة الــقانــونــية/الــعدالــة وقــدرتــها ع�  h iYالــرك
ẍـــة  تحـــد1ـــد مـــش�لة الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة وتـــAعاتـــها والـــتصدي لـــها وصـــوPً إ� حـــلها. مـــثً�، إذا zـــان عـــدم وجـــود وثـــائـــق ثـــبوتـــ9ة لـــه

9cة والتعل9م و�داراتها 8اعتAارها جهات مناظرة.   <Yالتفاعل مع وزارة ال ;
hËA·1عيق التحاقهم 8المدارس، في h ijاألطفال النازح

أسAاب احت9اجات المساعدة القانون9ة ▪
ــدت) احــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة المحــددة. و°ــشمل ذلــك تحــل9ل مــا إذا 

.
ة الــفرعــ9ة هــذە ع� عــوامــل تــولــد (أو ول h iYتــركــز الــرك

h و/أو  َّijــان االنــتهاك قــد حــصل نــ¯9جة ســلوٍك ُمعz ومــا إذا ، h َّijــانــت احــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة قــد (ــشأت نــ¯9جة انــتهاٍك ُمعz
 مــا تــ·شأ احــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة مــن عــقAاٍت 

X
عــمٍل (8ــطxyــق الــفعل أو االمــتناع عــن فــعل) أو مــمارســة أو ســ9اســة.  وغــالــAا

; قـد  م ال=> äظ ورة 8ـاالنـتهاçـات (مـثً� قـد 1ـصعب ع� الـمتأثـxyـن 8ـاألزمـات خـوض 8ـعض الـنُّ h4ط 8ـالAـة ال تـرتـẍ xع9ة وcـ·ي �̧ Þـة وxإدار
ن أحـد الـمجتمعات المحـل9ة مـن الـوصـول إ� خـدمـاٍت محـددة Òسـ¹ب حـاجـز 

è
ه9ب؛ أو قـد ال يـتمك <Yتـ¯سم 8ـالـتعق9د أو الخـلل أو ال

; Þـساهـم  الـلغة). و°ـشمل ذلـك تحـل9ً� للمحـرzـات / الـعقAات / األعـراف االجـتماعـ9ة واالقـتصاد1ـة والـب}ئ9ة والـعرقـ9ة والسـ9اسـ9ة ال=>
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ها أو تـــفاقـــمها، ومـــا يـــتصل 8ـــذلـــك مـــن الـــوصـــول إ� الـــقضاء ع� 
.
; إ(ـــشاء احـــت9اجـــات الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة أو اســـتدامـــتها أو حـــل

h�
   . ; و/أو الدو�; h=المستوى المح�; و/أو الوط

; يـواجـهها  ة األو� ع� الـعقAات الـعامـة ال=> h iYل الـعدالـة ضـمن الـركAُات / األعـراف الـمتعلق 8ـالـتماس ُسـAيـركـز تحـل9ل الـعق h ijح ;
hو�

; اإلجــراءات، وغــ9اب 
h� ومــدى الــتعق9د ، h iYالــوصــول، والتمي ̧ ãُ ل الــعدالــة (مــثلAُتــمنعهم مــن الــتماس ُســ ; الــس�ان 8مجــملهم وال=>

; ســـعيهم إ� تـــلب9ة احـــت9اجـــات محـــددة 
h� يـــواجـــهها الـــس�ان ; ، إلـــخ)، فـــإنَّ التحـــل9ل هـــنا يـــركـــز ع� الـــعقAات ال=> ;

h£الـــتعل9م الـــقانـــو
; ذلــك 

h� مــفاهــ9م احــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة، 8ــما ;
h� لــلمساعــدة الــقانــونــ9ة.  و°شــتمل التحــل9ل ع� نــظر أصــحاب الــحقوق

ẍل.  h اللجوء إليها ع� المدى القصiY والمتوسط والط ij1مكن للنازح ; ; الحلول ال=>
h� النظر

  

ة ع� اس¯نتاجه؟   h iYساعدك الركÞ ما الذي

✔ ; h=لد/اإلقل9م المعAال ;
h� ل الحت9اجاتها تحد1د جانب "الطلب" ع� صع9د المساعدة القانون9ة ع�Y توص9ٍف نو¦; مفصَّ

8الدراسة، قAل األزمة وcعدها، مع تحد1د ك9ف9ة تأثiY تلك االحت9اجات ع� الفئات الس�ان9ة المختلفة؛ 
✔ Xالس9اق محل الدراسة، وَمن هم األشد تأثرا ;

h� تعّرض معظم األشخاص للخطر ; فهم ما Í; احت9اجات المساعدة القانون9ة ال=>
; تلÀ> أوسع ترح9ٍب من الس�ان مع كونها األرجح قدرًة  ة ال=> بتلك المخاطر، وما Í; أنواع خدمات المساعدة القانون9ة المAا��

ع� حل مشاçلهم القانون9ة؛   
; ال·ساء / الرجال / الفت9ان / الفت9ات، واألفراد ذوي القدرات المختلفة وأعضاء ✔

h� ل القضائ9ةçالمشا iYفهم ماه9ة / ك9ف9ة تأث
الفئات االجتماع9ة المختلفة؛  

ُرق الُمعتَمدة لتقد1م المساعدة القانون9ة؛   ✔ دراسة المفاه9م المحل9ة المتعلقة 8اآلل9ات القضائ9ة المتاحة، واألما)ن الممكنة والطُّ
; تؤدي إ� احت9اجات المساعدة القانون9ة المحددة، وفهم ما إذا zانت التدخالت الحال9ة تعالج تلك ✔ تفص9ل األسAاب ال=>

األسAاب، و/أو احت9اجات المساعدة القانون9ة، و/أو تAعاتها؛  
; ما ما يتجاوز نظام العدالة وحدود الAلد/اإلقل9م ✔

h� مجال احت9اجات المساعدة القانون9ة ;
h� تحد1د الجهات الفاعلة المنخرطة

)؛   h اإلقل�9; والدو�; ْijẍَ محل الدراسة (الجهات الفاعلة ع� المست
; المساعدة القانون9ة من ✔

h� iYمن إعادة التفك h ijمراعاة نظرة أصحاب الحقوق الحت9اجات المساعدة القانون9ة، مع التمك
; اإلقل9م/الAلد محل الدراسة.  

h� عها األفراد المق9مونA ; س}تَّ المنظور والحلول ال=>

ك(ف #مكن ترتzب احت(اجات المساعدة القانون(ة من ح(ث األولSTة؟ 

ẍـة إ� االسـتجا8ـة لـAعض االحـت9اجـات ع�  ب إ1ـالء األولـ
è
 مـا تـتطل

X
ع� الـرغـم مـن أنَّ جـميع االحـت9اجـات الـقانـونـ9ة مـهمة، فـإنَّ الـموارد المحـدودة غـالـAا

   :  8أن هذە المعايiY قد تختلف وÞشمل ما �1;
X
ẍات واضحة وشفافة، علما تuب األول <Yالُمعتمدة ل iYأن تكون المعاي ;

hËA·xحساب احت9اجاٍت أخرى. و
● ;

h� ــادة أهــم9ة الــحاجــة إ� الــمساعــدة الــقانــونــ9ة ع� حــساب احــت9اجــاٍت أخــرى، وحجــم احــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ةxــم9ة (زz بــ9انــات 
موقعß محدد، إلخ.)؛ 

حدة الحاجة إ� المساعدة القانون9ة وتقي9م التAعات الواقعة ع� فئة س�ان9ة محددة؛ ●
تحــل9ل مــفاهــ9م احــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة مــن جــانــب أصــحاب الــحقوق: كــ9ف تــرتــب الــمجتمعات / األفــراد الــمش�لة الــقانــونــ9ة مــن ●

ẍة؟ ك9ف تنظر المجتمعات المحل9ة إ� المش�لة القانون9ة؟  هل 1عكس ذلك الب9انات ال«م9ة المتاحة؟  ح9ث األول
● ;

h� ــمكن لهــذا التحــل9ل أن 1ــف9دx8خــطر عــدم الــوصــول إ� الــمساعــدة الــقانــونــ9ة. و Xالــمناطــق الــجغرافــ9ة و/أو الــفئات الــس�انــ9ة األشــد تــأثــرا
  . ;

h£ق الُقطري للعمل اإل(ساxyه الفxyتحل9ل مشهد الحما1ة الذي 1ج
; الــــوضــــع األمــــثل، 1ــــجب إتــــاحــــة ●

hســــلسل الــــتدخــــالت؛ و�Þ تحــــد1ــــد ;
h� ــــسهم التحــــل9لã أن ;

hËA·ــــات؟ يẍ h تــــرتــــuب األولــــ َّijالــــتوقــــ9ت: م=> يتع
اعـات،  h hYـة الẍ اع ع�Y وسـ9لٍة 8ـد1ـلة لـ¯س h hYل حـدوثـها (مـثً�، حـل الAذلـك قـ ;

h� جـميع مـراحـل الـعمل9ات الـقضائـ9ة، 8ـما ;
h� الـمساعـدة الـقانـونـ9ة

طة).   �̧ ; عهدة ال
h� كر إ� المساعدة القانون9ة عندما تكونAأو الوصول الم
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ة الثالثة – ت�عات احت(اجات المساعدة القانون(ة   H الرك{|

ة  h iYه�9ل الرك

 

                             

                                                       

; تحد1دە؟  
h� ة h iYساعدك الركÞ ما الذي

  : ; تحد1د ما �1;
h� ة h iYساعد التحل9ل الوارد ضمن هذە الركã

تAعات احت9اجات المساعدة القانون9ة Òشأن الجوانب المتعلقة Òسالمة الس�ان المتأثxyن وكرامتهم  ▪
ẍــل الحــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة مــن  ; األجــل الــقxyــب أو الــمتوســط أو الــط

h� رامــة لــتفص9ل اآلثــارåُصــممت فــئتا الســالمــة والــ
نـاحـ9ة تـمتع الـس�ان الـمتأثـxyـن 8ـحقوقـهم. ÞشـiY فـئات "السـالمـة" إ� اآلثـار الـAدنـ9ة والـنفسانـ9ة والـقانـونـ9ة والـماد1ـة (مـثل غـ9اب 
; تــقدمــها  ; نــفس الــوقــت ع� قــدرة األفــراد ع� الــوصــول إ� الخــدمــات ال=>

h� ــؤثــرxــة الــتنقل وxyالــوثــائــق الــثبوتــ9ة الــذي 1ــعرقــل حــ
; تـــفرضـــها احـــت9اجـــات  )، بـــ}نما ÞشـــiY فـــئات "الـــåرامـــة" إ� الـــقيود ال=> ;

; أو اإلنـــما£¢
h£الـــمجال اإل(ـــسا ;

h� الـــدولـــة أو الـــجهات الـــفاعـــلة
الــمساعــدة الــقانــونــ9ة مــا 1حــدُّ مــن قــدرة األفــراد ع� مــمارســة الــحقوق الســ9اســ9ة واالقــتصاد1ــة واالجــتماعــ9ة والــثقافــ9ة (مــثل عــدم 
ẍـت لـهم، ومـا  ẍـت 8ـأنـفسهم أو الـتص h ع� الـتص ijالـداخـلي h ijقـدرة الـنازح ;

h� وجـود الـوثـائـق الـثبوتـ9ة الـقانـونـ9ة والـمدنـ9ة، مـا يـؤثـر
ẍـتهم  ; قـدرتـهم ع� طـلب خـدمـات قـانـونـ9ة والـحصول ع� وظـائـف الئـقة، وحـما1ـة/صـون/التعبiY عـن هـ

h� الـوقـت نـفسه ;
h� يـؤثـر

، إلــــخ.). و°شــــتمل هــــذا التحــــل9ل ع� مــــراعــــاة آثــــار الــــمساعــــدة  ; مــــجتمعهم المحــــ�;
h� الــــقرارات الــــمؤثــــرة ;

h� الــــثقافــــ9ة، والــــمشاركــــة
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; جـميع الـجوانـب الـح9اتـ9ة الـخاصـة 8ـأصـحاب الـحقوق، مـع دراسـة الـتAعات الـمحتملة لـمش�لة الـمساعـدة الـقانـونـ9ة 
h� الـقانـونـ9ة

; قطاعاٍت أخرى. 
h� وأثرها

; 1عتمدها الس�ان من أجل االستجا8ة لتلك التAعات ▪ آل9ات التأقلم ال=>
̧ هــذا الــقسم تحــل9ل االســتجا8ــات (اإل1ــجابــ9ة/الســلب9ة) لــلس�ان الــمتأثــxyــن تــجاە احــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة المحــددة  uي
فة ضـمن هـذە  ; هـذا الـصدد فR; ُمـصنَّ

h� عها األفـراد والـمجتمعات المحـل9ةA¯يـ ; اتـ9ج9ات ال=> <Yعاتـها. أمـا األنـواع الـمختلفة لـالسـAوتـ
ẍـات الـصمود لـدى الـس�ان الـمتأثـxyـن، إ� جـانـب تـقديـر الـمخاطـر  ẍـن رؤxـة عـامـة لمسـت ; تـك

h� h ijالـفئة 8ُـغ9ة مـساعـدة المسـتخدم
 8ــال·ســAة لــAعض الــفئات الــس�انــ9ة (مــثً�، عــدم وجــود وثــ9قة 

X
ب ع� احــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة، مــا 1ُــعدُّ أســاســ9ا تَّ <Yقــد ت ; ال=>

رســم9ة صــادرة عــن مــح�مة ديــ·9ة تــقرُّ 8ــأنَّ زوج إحــدى الــنازحــات هــو مــفقود، وÍ; مــش�لة تــعّطل قــدرتــها ع� إعــادة بــناء حــ9اتــها 
رة، مــا يــؤدي 8ــدورە إ� تــAعات قــانــونــ9ة  ؛ ونــ¯9جة ذلــك قــد تــلجأ الــنازحــة إ� اســتصدار وثــ9قٍة ُمــزوَّ والــتفاعــل مــع مــجتمعها المحــ�;

نة).  ُمعيَّ

ة ع� اس¯نتاجه؟  h iYساعدك الركÞ ما الذي

; الحسAان أنَّ 8عض هذە التدخالت قد يهدف ✔
h� طة 8التدخالت الممكنة ع� صع9د المساعدة القانون9ة، مع األخذxyوضع خ

ة، وتهدف  إ� االستجا8ة الحت9اجات المساعدة القانون9ة المحددة، ف9ما يهدف الAعض اآلخر إ� معالجة التAعات المAا��
ẍل؛  ; األجل المتوسط والط

h� اب اله�9ل9ة الحت9اجات المساعدة القانون9ةAتدخالت أخرى إ� حل األس
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ة الرا;عة – القدرات واالستجا;ات الحال(ة   H الرك{|

 

                                 

                                                     

; تحد1دە؟  
h� ة h iYساعدك الركÞ ما الذي

ـر هـذە الـعنا, 8ـاألزمـة.  
ُّ
; فـهم الـموارد والـقدرات واإلمـ�انـات الـموجـودة قـAل األزمـة وكـ9ف9ة تـأث

h� ة h iYـساهـم التحـل9ل الـجاري ضـمن هـذە الـركã
َ� المعuشـ9ة والـمجتمعات المحـل9ة؛ بـ}نما  SPاألفـراد وا ;

h� ل قـدراتـها: تـنظر الـفئة األو�
è
; ُتحـل ة حسـب الـجهة الـفاعـلة ال=> h iYتـنقسم هـذە الـرك

 مــع اإلطــار الــمفاهــ�9; الــمرافــق لهــذا الــدلــ9ل، 
X
; مــجال الــمساعــدة الــقانــونــ9ة. وا(ــسجامــا

h� الــجهات الــفاعــلة ;
h� تــنظر الــفئتان الــثانــ9ة والــثالــثة

Þشــــتمل الــــجهات الــــفاعــــلة الــــمعن9ة 8ــــالــــمساعــــدة الــــقانــــونــــ9ة ع�: مــــقدT; الــــمساعــــدة الــــقانــــونــــ9ة، ومــــقدT; خــــدمــــات الــــمساعــــدة الــــقانــــونــــ9ة، 
 iYســuإ� ت 

X
والســلطات الــقضائــ9ة (الــرســم9ة/الــنظامــ9ة، وكــذلــك الســلطات الــعرفــ9ة والــتقل9د1ــة والــديــ·9ة)، وســلطات إنــفاذ الــقانــون. وســع9ا

  : h ijمجال المساعدة القانون9ة/القضاء إ� فئت ;
h� التحل9ل، توّزع األداة الجهات الفاعلة

; تقدم المساعدة القانون9ة ضمن مكّوناتها المختلفة، وطن9ة zانت ▪ ; (مثل المنظمات ال=>
h£الجهات المنتم9ة إ� المجتمع المد

h الخاصة)، والمنظمات الدول9ة (مثل  ijات المحام�Aها من أنواع ش iYوغ h ijأم دول9ة)، والقطاع الخاص (مثل نقا8ات المحام
 ، h ijتقدم خدمات المساعدة القانون9ة)، ونقا8ات المحام ; وzاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدول9ة غiY الحكوم9ة ال=>

ها.    iYوالمرا)ز القانون9ة الجامع9ة، وغ
h لدى ▪ ijمن الدولة العامل h ijل h المموَّ ijالدفاع العام أو المحام ;Tالجهات المنتم9ة إ� السلطات القضائ9ة النظام9ة (مثل محا

h 8فض المنازعات).  ijالمعني h ijالنظام9ة (مثل القادة المجتمعي iYوزارة العدل) أو السلطات القضائ9ة غ
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 ;
h� مــجال الــمساعــدة الــقانــونــ9ة (الــجهات الــفاعــلة ;

h� ة األو� أن تــصّنف الــجهات الــفاعــلة الــحالــ9ة h iYر مــن الــفئة ٣ 8ــالــرك Uــان ُيــ·تظz h ijح ;
hو�

; والسـ9ا-; والـمع9اري، 
h£إلطـار الـعمل الـقانـو 

X
/الـقطاع الـخاص/الـجهات الـفاعـلة الـدولـ9ة) وتحـدد دورهـا ومـسؤولـ9اتـها وفـقا ;

h£الـمجتمع الـمد
فـإنَّ هـذا الـقسم يهـدف إ� فـهم قـدراتـها الـعملية ع� صـع9د رصـد/مـعالـجة/حـل احـت9اجـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة ونـوعـ9ة خـدمـات الـمساعـدة 

; تقّدمها.   3القانون9ة ال=>

الس�ان المتأثرون (أصحاب الحقوق – األفراد والمجتمعات المحل9ة)  ▪
ة  h iYعات احـت9اجـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة ضـمن الـركAلتحـد1ـد تـ h ijرامـة، المسـتخَدَمتåالسـالمـة والـ ;

، أي فئ=>َ h ijالـمذكـورَت h ij8ـاالسـ¯ناد إ� الفئت
 �َ SPالــــثالــــثة، يــــركــــز هــــذا الــــقسم مــــن الــــتقي9م ع� الــــقدرات الــــحالــــ9ة (8ــــما فــــيها الــــمهارات والــــموارد والــــمعارف والــــقوة، إلــــخ) لــــدى األفــــراد وا
المعuشــ9ة والــعائــالت والــمجتمعات المحــل9ة ع� رصــد احــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة وتــلب}تها وحــلها، إ� جــانــب قــدرتــها ع� تــخف9ف/

معالجة تAعات تلك االحت9اجات. 

، القطاع الخاص، االستجا8ة الدول9ة) ▪ ;
h£مجال المساعدة القانون9ة (المجتمع المد ;

h� الجهات الفاعلة
) ومـقدT; خـدمـات الـمساعـدة  h ijالـمساعـدة الـقانـونـ9ة (الـمحام ;Tفـهم مـدى تـوافـر مـقد ;

h� ـساعـد التحـل9ل الـجاري ضـمن هـذە الـفئةã أن ;
hËA·ي

xة، إلــخ)، وفــهم مــدى  iYوالــقطاع الــخاص الــذي 1ــقدم خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة 8ــصفٍة خ ، h ijالــقانــونــ9ة (الــمنظمات، ونــقا8ــات الــمحام
; االسـتجا8ـة الـحالـ9ة 

h� أن يـنظر الـتقي9م ;
hËA·ـما يz .ـانـت الخـدمـات الـمقدمـة ذات جـودة، أم الz كـفاءتـهم ومـدى قـبولـهم لـدى الـس�ان، ومـا إذا

; وحقوق اإل(سان وcناء السالم ضمن قطاع المساعدة القانون9ة/العدالة.  
; واإلنما£¢

h£مجاالت العمل اإل(سا ;
h� من جانب الجهات الفاعلة

; مجال المساعدة اإل(سان9ة (الجهات المسؤولة، والسلطات القضائ9ة الرسم9ة/القانون9ة، والعرف9ة، ▪
h� الجهات الفاعلة

والتقل9د1ة، والدي·9ة) 
 ;
h� فة 8حـما1ـة الـحق

è
; ُيـنظر إلـيها 8ـاعـتAارهـا مـسؤولـة/ُمـ«ل يهـدف هـذا الـقسم مـن الـتقي9م إ� وصـف قـدرات الـجهات الـفاعـلة الـمسؤولـة أو ال=>

; الـAلد واإلقـل9م الـمتأثـر 8ـاألزمـة. وÞ ;Íـشمل اإلرادة السـ9اسـ9ة لـدى 
h� ـزەx²ل الـعدالـة والـمساعـدة الـقانـونـ9ة و�نـفاذ هـذا الـحق وتـعAُالـتماس ُسـ

; ســ]9ل حــما1ــة احــت9اجــات 
h� ة ومــالــ9ة، وقــدرات هــ�9ل9ة و�نــتاجــ9ة و�جــرائــ9ةx �̧ Ò مــؤســسات الــقضاء و�نــفاذ الــقانــون، ومــا لــديــها مــن مــوارد

الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة واالســـتجا8ـــة لـــها، ومـــدى كـــفاءة أداء تـــلك الـــمؤســـسات وتـــوافـــر خـــدمـــاتـــها وقـــبولـــها مـــن جـــانـــب الـــس�ان، ومـــا إذا zـــانـــت 
ẍـة  ; وÞـس

; أن ãـشمل التحـل9ل الـمندرج ضـمن هـذە الـفئة آلـ9ات الـعمل الـقضا£¢
hËA·xسورة الـوصـول وذات جـودة.  وuمـة مـ 4الخـدمـات الـُمقدَّ

 لــلمعايiY الــدولــ9ة لــحقوق 
X
; دعــم تــلك اآللــ9ات وفــقا

hËA·xاعــات 8ــأنــواعــها الــعرفــ9ة والــديــ·9ة والــتقل9د1ــة، ومــدى قــدرتــها ع� االســتجا8ــة. و h hYال
h و/أو انتهاçات الحقوق اإل(سان القائمة.   iYسيخ أو تعميق أوجه عدم المساواة و/أو التمي <Yل 

X
Aا اإل(سان تجنُّ

; اس¯نتاجه؟ 
h� سهمÞ ما الذي

; النظام الذي 1قّدمها (والمجاالت المحتملة ✔
h� استكشاف جانب "عرض" المساعدة القانون9ة وتحد1د أوجه الضعف اله�9ل9ة

م).    äظ ẍة النُّ ẍر القدرات/تق ة (وما يتصل بها من تدخالٍت لتط ذات الصلة لإلصالح/المنا,ة) والفجوات المAا��
نة ✔ ; المناطق النائ9ة والxyف9ة و/أو 8ال·سAة لفئٍة س�ان9ة ُمعيَّ

h� ما ق9اس مدى إم�ان9ة الوصول إ� المساعدة القانون9ة، ال س9َّ
متأثرة 8األزمة. 

; مجال المساعدة القانون9ة لناح9ة اÞّساعها وتحد1اتها ومخاطرها  ✔
h� اٍت مع الجهات الفاعلةçا تقي9م فرصة بناء ��

; أيـــن وكـــ9ف 1ـــمكن أن تـــتأثـــر مـــختلف الـــمصالـــح والـــقوى الـــتا8ـــعة ✔
h� iYق 8ـــالـــقدرات الـــحالـــ9ة، والتفك

è
; مـــا يـــتعل

h� ةAـــن رؤى ثـــاقـــẍ تـــك
; ســـ]9ل تـــقد1ـــم 

h� لـــلجهات الـــفاعـــلة الـــمتنوعـــة الـــمعن9ة 8ـــالـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة/الـــعدالـــة، وأيـــن وكـــ9ف 1ـــمكن دعـــم الـــقدرات هـــذە
خدمات المساعدة القانون9ة الج9دة لتلب9ة االحت9اجات  

 (مــثل 
X
; ســ9اق األزمــات. ومــع ذلــك، 1ــمكن إجــراء هــذا الــتقي9م طــالــما أنَّ الهــدف مــن التحــل9ل واضــحا

h� ما 3 تــقي9م جــودة خــدمــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة مــعقد لــلغا1ــة، ال ســ9َّ
h إ� الموارد/التدرxب/إلخ). ijات المستف9دين؛ مع تقي9م مدى احت9اج المحامAص ون¯9جة الحاالت، وتعقي ; ال«م9ة والتخصُّ

h� النظر

; تـقدمـها  ; تحـد1ـد الـمصادر الـحالـ9ة الـمتعلقة 8ـجوانـب جـودة خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة ال=>
h� ـساهـمÞ إطـار الـعمل أن ;

h� حة <Y4  ُيـراد مـن األسـئلة الـ«ل9ة والـتفص9ل9ة المق
الجهات الفاعلة الوطن9ة المعن9ة 8المساعدة القانون9ة.
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; قد تكون األنجع ِلـ «تدخالت الب}ئة المؤات9ة لتقد1م المساعدة القانون9ة"، والAحث عن إم�ان9ة ص9اغة ✔  ما Í; المداخل ال=>
س}نارxوهات مcyحة للجميع 

; مجال المساعدة ✔
h� تتخذها الجهات الفاعلة ; ; زxادة قدرات أصحاب الحقوق ودعم اإلجراءات ال=>

h� قد تنجح ; اإلجراءات ال=>
القانون9ة/العدالة من خالل جهود المنا,ة وتغيiY الس9اسات 

ẍة إحدى الفئات ✔ ; قد تؤدي إ� اس¯Aدال/الحلول م�ان الجهات المسؤولة، وتق فهم المخاطر المرتAطة بAعض التدخالت ال=>
الس�ان9ة ع� حساب أخرى، وتجاهل 8عض الحساس9ات إزاء تقد1م المساعدة القانون9ة، وترسيخ 8عض أوجه عدم المساواة 

القائمة 8الفعل   
; الحلول الخاصة 8احت9اجات المساعدة ✔

h� مجال المساعدة القانون9ة ع� اإلسهام ;
h� فهم القدرة ال·س]9ة ل«ل جهة فاعلة

; 1مكن السË; لها    h التحالفات واالئتالفات ال=> ّijبxة ونوعها، وc̈ القانون9ة، 8ما يوضح درجة المشاركة المطل
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القسم ١ – (ج) توضيح اإلطار النظري   
مفهوم الحاجة إ� المساعدة القانون9ة  

; أثنائها وcعدها  
hل األزمة و�Aالمساعدة القانون9ة و�م�ان9ة اللجوء إ� العدالة ق

تحل9ل مش�لة المساعدة القانون9ة وتحد1د الغرض من تدخالت المساعدة القانون9ة 

مفهوم الحاجة إ� المساعدة القانون(ة   
; إطار العمل المفاه�9; المصاحب لهذا الدل9ل، ت·شأ الحاجة إ� المساعدة القانون9ة عندما 1قوم فرٌد أو 

h� ف الواردxyإ� التع Xاس¯نادا
  : أ�ة معuش9ة أو مجتمع مح�; أو فئة س�ان9ة 8ما �1;

o ســ¹ب االفــتقار إ�Ò طــلب الــدعــم مــن كــ9انــات أو جــهات فــاعــلة مــتخصصة لــلتعامــل الــمناســب مــع مــش�لة قــا8ــلة لــلمقاضــاة
ها؛  

.
; الالزم لتحد1د مش�لة قضائ9ة ومعالجتها وحل

h£القدرة أو المعرفة القانون9ة أو الو¦; القانو
o ســــ]9ل الــــوصــــول إ� ;

h� آخــــر ß̈ع xع9ة أو مــــؤسســــ9ة أو عــــمل9ة أو قــــانــــونــــ9ة أو إدارxــــة أو عــــوائــــق مــــن أي نــــ �̧ Þ مــــواجــــهة عــــوائــــق
القضاء؛ 

o واالنـــــتصاف ;
hWẍ ; الج�Y الـــــتع

<Àتل ;
h� الـــــمعانـــــاة الـــــفعل9ة (أو الـــــمحتملة) مـــــن انـــــتهاٍك لـــــحقوق اإل(ـــــسان مـــــع امـــــتالك الـــــحق

  . h ij
U
5الشامل

; اعــتماد نــهجß قــائــٍم ع� الــحقوق تــجاە الــمساعــدة الــقانــونــ9ة، 8ــاعــتAار أنَّ حــل أي مــش�لة 
h� ــفxyاعــثة ع� اعــتماد هــذا الــتعAتــتمثل الــفكرة الــ

 ، ;
h£حــ9اتــهم لــها 8ُــعٌد قــانــو ;

h� يــواجــهها األفــراد ; ; حــد ذاتــه. zــما أنَّ الåثiY مــن الــمشاçــل ال=>
h� تــتعلق 8ــالــمساعــدة الــقانــونــ9ة هــو حــلٌّ ُمســتَحق

¢ مــنازعــات ع� األرض  �L·إذ 1ــمكن لــلطالق أن ي .
X
ا8ــطة أ1ــضا <Yــل مçــمكن أن تــندرج ضــمن احــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة. وتــلك الــمشاxو

h تـــلك األشـــ�ال  ijإ� الـــعنف. َبـــ9ْد أنَّ الحـــدود ب ;
hWالـــمفصول فـــيها أن تف iYـــة غxـــل الـــعدالـــة الـــمدنـــ9ة واإلدارçـــما 1ـــمكن لـــمشاz  ،والـــممتل«ات

 h ijب h iYالــح9اة الــيومــ9ة. ومــع ذلــك، وألغــراض هــذە الــدراســة، مــن الــمهم التمي ;
h� iYثåال ; h=الــمختلفة الحــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة ال تع

أنواع احت9اجات المساعدة القانون9ة ألنَّ تAعاتها قد تختلف: 
; 1ـكفلها لـك الـقانـون.  ● فـإذا كـنت تـفتقر إ� وثـائـق قـانـونـ9ة ومـدنـ9ة، قـد ُتقW عـن الـفرص االجـتماعـ9ة واالقـتصاد1ـة والسـ9اسـ9ة ال=>

ن مــن إثــAات الــسكن ومــل9åة األرض 
è
، وقــد ال تــتمك ; االقــتصاد غiY الــرس�;

h� مـــثالً، إذا لــم 1ــكن لــد1ــك وثــائــق ثــبوتــ9ة، فــقد تــعمل
والح9ازة  

إذا zان لد1ك مش�لة قضائ9ة جنائ9ة أو مدن9ة أو إدارxة. مثالً: اختفاء زوجك/زوجتك ورغبتك 8محاçمة الُجناة.  ●
 لخـطر انـعدام الج·سـ9ة، أو إذا كـنت ضـح9ة عـنف أو ●

ً
)، أو إذا كـنت عـرضـة /نـازح داخـ�; ¢ �ëوح (8ـصفة ال h hYأو ال h iYإذا تـعرضـت للتمي

ẍضß من الدولة.  ; الحصول ع� تع
h� ات لك الحقcاع و h hYس¹ب الÒ لك h hYر م َّ h4مثً�: ت . ;

h£ان لد1ك نزاع قانوz مة، أو إذاxyج

 مـتعدد األ8ـعاد إزاء إدارة الـAحث والـب9انـات. فـالـتماس ُسـAُل 
X
ب نـهجا

è
إنَّ فـهم طـب9عة احـت9اجـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة وأسـAابـها وتـAعاتـها يـتطل

اعـات 8ـصورٍة غiY نـظامـ9ة مـن أجـل تـحقيق الـعدالـة االجـتماعـ9ة والـتوزxـــــع  h hYـة الẍ الـعدالـة هـو أمـٌر يـتجاوز اإلجـراءات الـرسـم9ة، إذ ãـشمل Þـس
; نـها1ـة الـمطاف. ãشـتمل الـتعxyـف الـوارد أعـالە الحـت9اجـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة ع� أ8ـعاد الـعدالـة ضـمن 

h� الـعادل لـلرفـاە والـموارد والـفرص
مكّونات األداة:   
o ل العدالةAُوالمع9اري المتعلق 8المساعدة القانون9ة والتماس ُس ;

; والس9اسا£>
h£اإلطار القانو

o  العوائق االقتصاد1ة والس9اس9ة واالجتماع9ة المانعة من االحت�ام للقضاء
o  عاتهاAابها وتAل القا8لة للمقاضاة، وأسçطب9عة المشا
o  القدرات القانون9ة الفرد1ة والجماع9ة
o النظام9ة من أجل ضمان العدالة iYتوافر وجودة المؤسسات، النظام9ة وغ
o ل القا8لة للمقاضاةçتوافر وجودة خدمات المساعدة القانون9ة من أجل تلب9ة االحت9اجات القانون9ة / حل المشا
o جودة واستدامة المساعدة القانون9ة والنتائج القضائ9ة

G أثنائها و�عدها  
HIالمساعدة القانون(ة واالحت�ام إ� القضاء ق�ل األزمة و

 إجـراء تحـل9ٍل لـمخاطـر 
X
; احـت9اجـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة الـناتـجة عـن خـطرß قـد يـؤثـر ع� الحـما1ـة (انـظر تـعxyـف اإلطـار التحـل�9; للحـما1ـة) أ1ـضا

hW5 قـد تقت
م Òــش�ٍل مــناســب لــفهم التهــد1ــدات ومــواطــن الــضعف الــخاصــة 8ــالســ9اق، والــقدرات الــمرتــAطة 8ــالخــطر؛ وذلــك  ــد مــن أنَّ التحــل9ل ُمــصمَّ

Y
الحــما1ــة، لــلتأ)

; ذلك الوقا1ة منها).
h� ات9ج9ات المت�املة الممكنة لتقل9ص المخاطر (8ما <Yن من إ8الغ االس

Y
للتمك
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; تــوصــ9ف هــ�9ل األداة، ãسË اإلطــار التحــل�9; لــلمساعــدة الــقانــونــ9ة إ� تuســiY حــوارß بــّناء Òــشأن األســئلة الــرئuســ9ة 
h� بــناًء ع� مــا ورد بــ9انــه

التال9ة: 
; والتنظ�9; لـدى الـAلد/اإلقـل9م محـل الـدراسـة؟ كـ9ف ✔

; والسـ9اسـا£>
h£لـإلطـار الـقانـو 

X
َمـن ãسـتحق خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة وفـقا

 iYم الـقضائـ9ة الـرسـم9ة أم غ äظ ّ األفـراد احـت9اجـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة الـخاصـة بـهم؛ قـAل األزمـة أم 8ـعدهـا؟ هـل ãسـتعينون 8ـالـنُّ ل=�
الرسم9ة لتلب9ة احت9اجات المساعدة القانون9ة الخاصة بهم؟ ولماذا؟ 

ما Í; احت9اجات المساعدة القانون9ة الرئuس9ة بنظر األشخاص؟ ✔
َمـن 1ـطلب خـدمـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة Òسـ¹ب األزمـة؟ ومـا Í; االحـت9اجـات الـقانـونـ9ة تـلك؟ وهـل ظهـرت قـAل األزمـة أم نـتجت ✔

عنها؟ 
؟ ولماذا؟ ✔ ; الواقع العم�;

h� المساعدة القانون9ة <Àوَمن ال يتل <À؟ َمن يتل ; الواقع العم�;
h� َمن 1قّدم المساعدة القانون9ة إ� َمن

 إ� الــقضاء لجــميع الــس�ان، 8ــمن فــيهم ✔
X
م الــمساعــدة الــقانــونــ9ة الــقائــمة وجــهاتــها الــفاعــلة الــحالــ9ة وصــوPً مجــد1ــا äــظ

ُ
ــر ن

ّ
هــل تــوف

م والـــجهات الـــفاعـــلة الـــحالـــ9ة قـــادرة ع� اســـ¯9عاب  äظ شة؟ هـــل الـــنُّ الـــس�ان الـــمتأثـــxyـــن 8ـــاألزمـــة وفـــئات محـــددة ُمســـتضَعفة وُمـــهمَّ
ّ̈ع ع� المساعدة القانون9ة؟   ا1د أو المتن h <Yالطلب الم

الرسم:  

 

; أنَّ إطـار الـمساعـدة الـقانـونـ9ة ونـظامـها، وكـذلـك احـت9اجـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة، 
h� األداة ;

h� سـ9ة مـن الـمكّونـات الـمختلفةuتـتمثل الـفكرة الـرئ
 
ً
; نـ¯9جة

; أثـناء األزمـة )وأن تـأ£>
h� ـدة أن تـ·شأxyـمكن الحـت9اجـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة الـفxل األزمـة وسـ¯ستمر 8ـعدهـا. وAعـوامـل مـوجـودة قـ ;Í

اتــــ9ج9ة الــــوطــــن9ة  <Yتــــدخــــالتــــها االســــ ;
h� ســــ¯ندÞ ــــناء الســــالم وحــــقوق اإل(ــــسان أنcو ;

; واإلنــــما£¢
h£لــــمنظمات الــــعمل اإل(ــــسا ;

hËA·لــــها). لــــذلــــك، ي
والمحل9ة إ� القدرات واالستجا8ات الحال9ة. 

تفص(ل احت(اجات المساعدة القانون(ة وتحد#د الغرض من تدخالت المساعدة القانون(ة 

تحد#د طب(عة التدخل ;المساعدة القانون(ة والغرض منه تفص(ل مش�لة المساعدة القانون(ة
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أسAاب مش�لة المساعدة القانون9ة  
; من انتهاك؟ مصدر المش�لة – َمن المسؤول ولماذا – ما 

هل تأ£>
الAاعث ع� االنتهاك – ما Í; الحوافز؟ وما Í; المحرzات؟ هل 
؟ هل مش�لة المساعدة القانون9ة نا8عة  iYاالنتهاك نابع من تقص

; النظام؟ 
h� h َّijة / قصور إداري ُمعxة إدارAمن عق

; م·شأ مش�لة 
h� اإلجراءات الرام9ة إ� استهداف االنتهاك

المساعدة القانون9ة

اإلجراءات الرام9ة إ� معالجة مش�لة المساعدة القانون9ة  الحاجة إ� مساعدة قانون9ة 
ẍتها؟ وك9ف 1مكن  ك9ف 1مكن ترتuب هذە اإلجراءات حسب أول

ب االس¯Aدال والتكرار؟  تجنُّ

التAعات    
المتعلقة 8السالمة –  ▪
المتعلقة 8الåرامة –   ▪
المتعلقة 8الرفاە االجتما¦; واالقتصادي   ▪

ب /  منع / تخف9ف التAعات السلب9ة  اإلجراءات الرام9ة إ� تجنُّ
لمش�لة المساعدة القانون9ة  

القدرات  
ع بها األفراد والمجتمعات ▪ ; يتمتَّ القدرات القانون9ة ال=>

ات9ج9ات التكت9ك9ة  <Yالمحل9ة: العالقات، والمهارات، واالس
; ي¯Aعها األفراد لحّل المش�لة القانون9ة. ك9ف 1مكن زxادة  ال=>

هذە القدرات؟ 
إرادة الجهات القضائ9ة الفاعلة وقدراتها لحل مش�لة ▪

 ;
h� ،منصٍف مع كفاءة الت�لفة ßالمساعدة القانون9ة ع� نحو

الوقت المطلوب وcطxyقٍة فعالة 

اإلجراءات الرام9ة إ� زxادة قدرات األفراد ع� تلب9ة احت9اجات 
المساعدة القانون9ة 

 للحل 
X
م دعما äظ اإلجراءات الرام9ة إ� دعم القدرات الحال9ة للنُّ

المستدام الحت9اجات المساعدة القانون9ة 
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 G
Hqالجزء الثا

القسم ٢ – (أ) استخدام اإلطار التحل(]G للمساعدة القانون(ة  
; اإلطار؟ 

h� َمن هم المستخِدمون المستهَدفون
َمن الجدير 8ق9ادة جهود التحل9ل؟   

َمن الجدير 8االس¯شارة؟ الAدء من مفاه9م أصحاب الحقوق تجاە احت9اجات المساعدة القانون9ة  
; استخدامها؟ 

hËA·ي ; ما Í; مصادر الب9انات ال=>
ة؟  iYأ1ة وتcتنف9ذ التحل9ل، و ;

hËA·م=> ي
; ٧ خطوات  

h� العمل9ة برمتها
تحد1د المسار األ(سب وتكي9فه  

G اإلطار؟  
HI َمن الُمستهَدف

; األمــم المتحــدة، 
hÀمــجاالت الــمسؤولــ9ة، ومــوظ ;

h� وجــهات الت·ســيق ،( h ijالــمشارك) h ijــه إ� مجــموعــات الحــما1ــة، والم·سق هــذا اإلطــار مــوجَّ
; مــجال الــمساعــدة الــقانــونــ9ة – ســواء zــانــوا 1ــمثلون جــهاٍت 

h� h ijها مــن الــعامل iYالــحكومــ9ة، والــجهات الــمانــحة، وغ iYوالــمنظمات الــدولــ9ة غ
; أو منظمات مجتمع9ة.  

h£حكوم9ة أو منظمات وطن9ة تا8عة للمجتمع المد iYحكوم9ة أو منظمات وطن9ة غ

َمن الجدير ;ق(ادة جهود التحل(ل؟  
ل أن ãــشمل الــفxyــق  ; عــمل9ة الــتقي9م تحــد1ــد فــxyــق تحــل9ل الــمساعــدة الــقانــونــ9ة واخــت9ار أفــرادە. ومــن الــمفضَّ

h� شــتمل الخــطوات الــحاســمةÞ
8ــــاإلضــــافــــة إ� شــــخص9ٍة وطــــن9ة 1ــــمكنها  ات الــــمتنوعــــة،  �Yمــــن ذوي الخ h ijوالــــوطني h ijاإلقل9مي / h ijاء الــــدولي �Y6مجــــموعــــة مــــختلطة مــــن الخ

; جــمع 
h� اء �Yــق خxyــمكن أن 1ــضّم الــفxجــهود االتــصال. و ;

h� ة 8ــالــمساعــدة الــقانــونــ9ة لــ¯ساعــد الــتفاعــل 8ــاســم الــحكومــة أو 8ــاســم جــيئٍة مــعن9َّ
; تصم9م أدوات إضاف9ة، م=> لزم األمر.  

h� 7الب9انات وتحل9لها 8ُغ9َة المساعدة

; بــناء الــثقة والــمصداقــ9ة لــدى الــق9ادة الــُقطxyــة، 
h� ،دا1ــةAــسهم، مــنذ الــã ف بــهم ومــحا1ــديــن مــن شــأنــه أن <Yمع h ijاء وطني �Yإنَّ االســتعانــة 8خ

. وتــضطلع جــهة االتــصال  ;
hة، والــسماح بــرصــد الــخصائــص الــمتعلقة 8ــالســ9اق الــعام و/أو الســ9اق الــثقا�Aوتــقد1ــم مــعلومــات مــهمة ورؤى ثــاقــ

; ذلـــك التخـــط9ط، 
h� ضـــمان ســـالســـة الـــتفاعـــل مـــع الســـلطات الـــوطـــن9ة، 8ـــما ;

h� مـــهم ßالـــتا8ـــعة لـــلحكومـــة أو لـــنظام الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة 8ـــدور
ل المسؤول9ة الوطن9ة عن التقي9م.   وتوكول، والوصول إ� المعلومات، وتحمُّ �Yام 8ال h <Yوتخص9ص األوقات ال«اف9ة لالجتماعات، واالل

َمن الجدير ;االس شارة؟ ال�دء من نظرة أصحاب الحقوق إ� احت(اجات المساعدة القانون(ة  
; الـم9دان، 

h� h ijاء الـوطنيz �̧ ، وال h ijالمحـلي h ijـن، والـموظفxyال 8ـد مـن الـوقـوف ع� اآلراء والـمعارف لـدى أصـحاب الـحقوق، والـس�ان الـمتأثـ
; اجـتماعـات اإلعـداد 

h� ة . zـما 1ـجب ع� فـxyـق تحـل9ل الـمساعـدة الـقانـونـ9ة أن 1ـضمن ذلـك إمـا 8ـمشاركـته الـمAا�� ;Tالخـط األمـا ;
h� h ijوالـعامل

ـ، ال  ; h=ـات ع�ـ المستـوى الـوطAمشـاورة أصحـاب الـواج ;
hËAـ·xـكةـ. و <Yـ جلـسات التحلـ9ل وورش العـمل المش �Yـ المـحادثاـت الثـنائ9ـة أو ع �Yأو ع

، والــــمساعــــديــــن  h ijالــــقانــــوني h ijوالــــممارســــ ، h ijخــــدمــــات الــــمساعــــدة الــــقانــــونــــ9ة/الــــقضائــــ9ة مــــثل ممث�; الــــدفــــاع الــــعام، والــــمحام ;Tما مــــقد ســــ9َّ
; م�اتب/مرا)ز المساعدة القانون9ة، والق9ادات المحل9ة / التقل9د1ة / الدي·9ة. 

hÀوموظ ، h ijالقانوني

بع لدى المجموعة العالم9ة للحما1ة)، ليناسب المساعدة القانون9ة   الرسم:  منقول بت4ف من اإلطار التحل�9; للحما1ة (اإلطار التحل�9; للحما1ة الُمتَّ

اتـه. مـتوفـر ع� الـرا8ـط  �Yـق الـتقي9م وخxyتـقييمات قـطاع الـعدالـة: كـتيب، الـبنك الـدو�; (٢٠٠٧)، ص ١٧-١٩:  بـناء فـ ، ;
h£ـان دي جـيوفـاxهـامـرغـرن وأدر h ijـلينغ، لx6 دوري ر

hïps://documents1.worldbank.org/curated/en/803711468338346161/pdf/ الــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�; 
; ما �1; 8عنوان: كت9ب البنك الدو�; Òشأن التقي9مات القضائ9ة). 

h� شار إل9هãُ)437070WP0Box3210March0200701PUBLIC1.pdf

; 8ـــالـــتعاون مـــع هـــيئة األمـــم 
; أوكـــرانـــ9ا، وذلـــك خـــالل عـــام ٢٠٢٠ وع� 1ـــد بـــرنـــامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنـــما£¢

h� h ijمنطقت ;
h� 7 ع� ســـ]9ل الـــمثال، تـــقي9م الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة

 ;
h� كة مـتخصصة h و�� ij xن وطنيَّ َ iYدو�; وخب iYالـمرأة، وصـندوق األمـم المتحـدة لـلس�ان ومـنظمة األغـذ1ـة والـزراعـة؛ 8ـمشاركـة خب h ijوتمك h ijالج·سـ h ijالمتحـدة لـلمساواة ب

; دونـ¯سك ولـوهـانـكس:  تـقي9م إمـ�انـ9ة الـوصـول إ� نـظام تـقد1ـم الـمساعـدة 
; منطق=>َ

h� الـدراسـات االسـتقصائـ9ة. انـظر "الـمساعـدة الـقانـونـ9ة ;
h� ة �Yعـلوم االجـتماع لـديـها خ

; الـمؤسـسات الـمشمولـة 8ـالـتقي9م ومـن 
hÀمـة مـن مـوظ  لـجودة الـمساعـدة الـقانـونـ9ة الـُمقدَّ

X
; دونـ¯سك ولـوهـا(ـسك (٢٠٢٠). قـدم الـتقxyـر تـقي9ما ; منطق=>

h� الـقانـونـ9ة الـمجانـ9ة
.  مـتوفـر ع� 

X
̧ي ع� تـقي9مات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة الـجنائـ9ة أ1ـضا Þ ته ـز الـتقي9م ع� الـمساعـدة الـقانـونـ9ة الـمدنـ9ة، فـإنَّ مـنهجيَّ

è
h رك ijح ;

hمـتعاقـديـن. و� h ijخـاص h ijمـحام
hïps://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/library/recovery-and-peacebuilding/assessment-of-legal-aid- ;الــــــــــــرا8ــــــــــــط الــــــــــــتا�

     . accessibility-in-Donetsk-and-Luhansk-oblasts.html
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G استخدامها؟ 
H¡�¢ي G

a£مصادر الب(انات ¤ المعلومات ال G¥ ما
 �Yـــمكن إجـــراء هـــذا التحـــل9ل عxـــة، وذلـــك حـــيثما تـــتوفـــر مـــوارد مـــوجـــودة 8ـــالـــفعل. وẍ  لـــب9انـــاٍت ثـــانـــ

X
1ـــمكن إجـــراء التحـــل9ل بـــوصـــفه اســـتعراضـــا

 الســـت�مال مـــصدرß ثـــانـــوي.  ال 8ـــد مـــن الـــتحقق مـــن تـــوافـــر الـــب9انـــات 
X
ورxـــا h, لـــ9ة قـــد 1ـــكون اســـتعراضß مســـ¯ندي. غiY أن جـــمع الـــب9انـــات األوَّ

ر مــنهم  Uن ُيــ·َتظ ; الــعمل مــمَّ
h� h ijالــمشارك h ijجــميع أصــحاب الــمصلحة المعني h ijاألســاســ9ة.  وإلجــراء ذلــك، ال 8ــد مــن بــناء الــتفاعــل والــثقة ب

حة 8ُـغ9َة الـمساعـدة  <Yمـن احـت9اجـات الـب9انـات والـمعلومـات المق 
ً
مـشاركـة الـب9انـات.   وxـضمُّ اإلطـار التحـل�9; لـلمساعـدة الـقانـونـ9ة مجـموعـة

ẍـات والـطرائـق الـمتعلقة 8جـمع الـب9انـات الـمرتـAطة 8ـ�ل سـؤال مـن األسـئلة الـ«ل9ة / الـتفص9ل9ة  ; تحـد1ـد السـ9اقـات الـخاصـة وت¹سـ9ط األولـ
h�

التحل9ل9ة. 

ة؟  م£a ُ#جرى التحل(ل و�أي وت{|
زاX 8ــفعل واقــعٍة أو صــدمــٍة أو  ورة نــقطة 8ــدا1ــة محــددة، وقــد 1ــكون مــحفَّ h4س لــه 8ــالuإنَّ اســتخدام اإلطــار التحــل�9; لــلمساعــدة الــقانــونــ9ة لــ

; مراحل مختلفة لألزمة: 
h� ؛ وُتف9د األداة h َّijحدٍث ُمع

(a فـــهم الســـ9اق ;
h� ـــساهـــمÞ فـــي ســـياقـــات الـــطوارئ، بـــما فـــي ذلـــك الـــنزاع الـــقائـــم أو الـــكارثـــة الـــحالـــية، والـــنزوح: 1ـــمكن لـــألداة أن

̧عة، ووضـع خـxyـطة تـوضـح الـطلب ع� الـمساعـدة الـقانـونـ9ة قـAل األزمـة، ومـعرفـة األثـر الـمAا�� ع� نـظام تـقد1ـم الـمساعـدة  Ò
; تحـــد1ـــد الـــقيود الـــعاجـــلة لـــدى مـــقّدT; خـــدمـــات الـــمساعـــدة 

h� ر مـــن األزمـــة. و°ـــساعـــد اإلطـــار h4لد/اإلقـــل9م المتAالـــ ;
h� الـــقانـــونـــ9ة

م��ــع – الم�ادئ اإلرشاد#ة §شأن استخدام اإلطار التحل(]G للمساعدة القانون(ة 

الAدا1ة من نظرة أصحاب الحقوق إ� احت9اجات المساعدة القانون9ة ❖
التحقق من المسؤول9ة الوطن9ة عن تقي9م القدرات الحال9ة   ❖
رە 8األزمة ❖

ُّ
مراعاة الس9اق الس9ا-; واالقتصادي واالجتما¦; من ح9ث تأث

اعتماد منظور حقوق اإل(سان تجاە تقي9مات المساعدة القانون9ة /الخدمات القضائ9ة  ❖
❖  h ijات الفعالة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيçا �̧ ; جهود الت·سيق وال

h� االنخراط
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 ، ;
h£والـمجتمع الـمد ، h الـرس�; وغiY الـرس�; ijẍَ h (الـجهات الـمسؤولـة، والـجهات الـقضائـ9ة الـفاعـلة ع� المسـت ijالـقانـونـ9ة الـحالي

; الـــطلب ع� الـــمساعـــدة 
h� ُّiYـــادة/التغx²عة لـــتكي9ف الـــنظام مـــن أجـــل االســـتجا8ـــة لـــلx̧ ـــAُل ال هم)، والسُّ iYوالـــقطاع الـــخاص، وغ

; تحــد1ــد الــغا1ــة والــنطاق لمجــموعــة تــدخــالت الــمساعــدة الــقانــونــ9ة/الخــدمــات 
h� ــساهــم اإلطــارã ،حــاالت الــطوارئ ;

hالــقانــونــ9ة. و�
القضائ9ة الرام9ة إ� االستجا8ة لالحت9اجات العاجلة ع�Y استخدام اله9اçل/الش�Aات الموجودة 8الفعل. 

(b الـجهات الـفاعـلة 8ـمجاالت h ijمـا ب ;
h� تـفص9ً� لـلمهام 'Y(ـف تـص·9ٍف أxyتـع ;

h� ـساعـد اإلطـارã :فـي الـسياقـات املـمتدة / املـترابـطة
; ضـمن قـطاع الـمساعـدة الـقانـونـ9ة والخـدمـات الـقضائـ9ة.  وxـمكن لـلجهات 

h£ـناء السـالم والـعمل اإل(ـساcحـقوق اإل(ـسان والـتنم9ة و
; تـقي9م مـدى ارتـAاط الـتدخـالت الـحالـ9ة، و�عـادة تـوجـيهها نـحو 

h� الـمساعـدة ; h=الـمسؤولـة وأصـحاب الـحقوق ع� المسـتوى الـوط
ة.    iYات الناشئة والقدرات المتغẍ االحت9اجات واألول

(c انــتقال مــساحــة الــمساعــدة الــقانــونــ9ة الــحالــ9ة مــن الــجهات ;
h� ــسهمã فــي ســياقــات الحــلول / االنــتقال:  1ــمكن إلطــار الــعمل أن

; مجال التنم9ة وحقوق اإل(سان. 
h� م الوطن9ة 8دعٍم من الجهات الفاعلة äظ الفاعلة اإل(سان9ة إ� النُّ

ة؟   G تنف(ذ التحل(ل، و�أ#ة وت{|
H¡�¢ي a£م

 ;
hمـن أجـل ضـمان الـوقـت الـ«ا� Xخـالل ١٨ شهـرا ;

h� تـنف9ذە أو تحـديـثه 8ـانـتظام ;
hËA·xيهـتدي التحـل9ل 8ـاإلطـار التحـل�9; لـلمساعـدة الـقانـونـ9ة، و

; للتحـــل9ل، مـــن الـــمهم مـــراعـــاة  h=دة. وعـــند تحـــد1ـــد اإلطـــار الـــزم لـــلجهات الـــفاعـــلة ذات الـــصلة لـــتنف9ذ إصـــالحـــاٍت و�جـــراءاٍت وتـــعد1ـــالٍت ُمحـــدَّ
; الس�ان، مع إخراج مواع9د نهائ9ة للعمل حسب هذە األمور.  

h� ة إ� الس9اق أو الدينام9ات الموسم9ة المؤثرةAاألحداث المهمة 8ال·س
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العمل(ة: الخطوات الرئzس(ة 

; مجموعة الحما1ة / مجاالت المسؤول9ة، أو مجموعة من الوzاالت المعن9ة ب¯نف9ذ التحل9ل 
h� ( h ijالمشارك) h ijالخطوة 0. قرار الم·سق

; المجموعات / مجاالت المسؤول9ة).  
h� نxyوتعبئة الموارد (منفردة أو 8التعاون مع أعضاء آخ

; التحل9ل، 1لزم اتAاع الخطوات السبع التال9ة: 
h� ;

hWعند اّتخاذ القرار 8الم

 
  : h ijَت َّxاخت9ار h ijإضافيت h ijتنف9ذ خطوت ;

h� مكن النظرxو

الخطوة ٨. (اخت9اري). ص9اغة تقxyر لتقي9م المساعدة القانون9ة  
الخطوة ٩. (اخت9اري). مشاركة ن¯9جة التحل9ل ع� هيئة تقxyر  

G مجـــموعـــة الحـــما#ـــة ¤ مـــجاالت الـــمسؤولـــ(ة، أو مجـــموعـــة مـــن الـــو}ـــاالت الـــمعن(ة بـــ نف(ذ 
HI ( H H (الـــمشارك| الخـــطوة 0. قـــرار الم¢سق|

G المجموعات ¤ مجاالت المسؤول(ة).  
HI نSالتحل(ل وتعبئة الموارد (منفردة أو ;التعاون مع أعضاء آخ�

 إنـــفاذ هـــذە 
X
اســـ¯ناداX إ� الســـ9اق واالحـــت9اجـــات، 1ـــقرر مـــ·سق مجـــموعـــة الحـــما1ـــة إجـــراء التحـــل9ل واســـ¯شارة أفـــراد المجـــموعـــة. وxـــمكن أ1ـــضا

  .( h ijاالت األمم المتحدة، مع النظراء الوطنيzحكوم9ة أو و iYمنظمات دول9ة غ) 'Y(الٍة أو أzو �Yادرة عAالم

الخطوة ١. توضيح نطاق التحل(ل وهدفه  
; ذلـــك أســـئلة الـــAحث. وxـــمكن تـــصم9م األداة 8ـــما يـــناســـب الســـ9اقـــات 

h� تحـــد1ـــد هـــدفـــه ونـــطاقـــه، 8ـــما ;
h� تـــتمثل الخـــطوة األو� ألي تـــقي9ٍم

، أو محـدداX 8ـدقـة. تـ�من نـقطة الـAدا1ـة لـعمل9ة التحـل9ل 
X
 ومـفتوحـا

X
واألغـراض والـظروف الـمختلفة. ومـن الـممكن أن 1ـكون سـؤال الـAحث عـامـا

خـــذ  ; فـــهم الـــغا1ـــة مـــن الـــتقي9م؛ وســـ¹ب تـــنف9ذە، ومـــن المســـتهدف مـــنه، ومـــا هـــو الـــغرض مـــنه، ومـــا هـــو الهـــدف المحـــدد لـــه.  وxـــمكن أن يتَّ
h�

ـــز ع� احـــت9اجـــات 
.
نة؛ ولـــه أن يـــرك ; مـــديـــنٍة أو مـــنطقٍة ُمـــعيَّ

h� لد، أوAأنـــحاء الـــ ;
h� عـــام لـــحالـــة الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة ßالتحـــل9ل شـــ�ل اســـتعراض

) أو ع� جــوانــب الــعرض والــطلب لخــدمــات الــمساعــدة  ̈ع االجــتما¦; مجــموعــة ســ�انــ9ة محــددة (مــثل الــناجــ9ات مــن الــعنف الــقائــم ع� الــن
الــقانــونــ9ة 8ــخصوص مــش�لة مــواضــ9ع9ة محــددة (مــثل اإلســ�ان، وحــقوق األرض والــمل9åة). وحســب األهــداف الــخاصــة بتحــل9ٍل محــدد، 
1ـمكن اخـت9ار مـكّونـات اإلطـار التحـل�9; لـلمساعـدة الـقانـونـ9ة (أي الـرzـائـز الـرئuسـ9ة والـرzـائـز الـفرعـ9ة)، 8ـدPً مـن تـطبيق اإلطـار 8ـأçـمله. وسـ9كون 

; والموارد الالزمة إلجراء التحل9ل.   h=اإلطار الزم ;
h� لذلك آثار
; "الـمعايiY الـمرجـع9ة". وxـمكن اسـتخدام تـلك الـمعايiY 8ـاعـتAارهـا وثـ9قة لـبناء الـثقة ⇨

h� حثAالـنتيجة املـتوقـعة: 1ـمكن دمـج أسـئلة الـ
h اهتمام الجهة المانحة.   iYوالدو�; ولتحف ; h=الوط h ijẍَ h أصحاب المصلحة ع� المست ijب
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الخطوة ٢. إعداد الب(انات والمعلومات القائمة، واخت(ار أعضاء ف�Sق تحل(ل المساعدة القانون(ة 
; اخـت9ار فـxyـق تحـل9ل الـمساعـدة الـقانـونـ9ة وتحـد1ـد الـب9انـات والـمعلومـات 

h� 8ـعد االتـفاق ع� الـغرض مـن الـتقي9م، تـتمثل الخـطوات الـتالـ9ة
 االســتقرار ع� كــ9ف9ة ت·ســيق عــمل الــفxyــق وتحــد1ــد الــمسؤولــ9ات واألدوار 

X
; هــذە الــمرحــلة، مــن الــمهم أ1ــضا

hوالــموارد واألدوات الــالزمــة. و�
; مـــديـــنٍة أو مـــنطقٍة محـــددة، و/أو عـــندمـــا 1جـــxyـــــها مـــوظـــفون 

h� ذات الـــصلة. ومـــن الـــمؤكـــد أنَّ هـــذا الـــمسار ســـ9ختلف عـــند ح4 الـــتقي9مات
; أو جـمع9ات مـهن9ة. وقـد تـعتمد هـذە الـمنظمات تـوجـيهاٍت إرشـاد1ـة 

h£حـكومـ9ة أو مـنظمات الـمجتمع الـمد iYمحـليون تـا8ـعون لـمنظماٍت غ
8أو نماذج تقي9م9ة خاصة بها.  

الــنتيجة املــتوقــعة: اخــت9ار أعــضاء فــxyــق تحــل9ل الــمساعــدة الــقانــونــ9ة. 1ــختلف Þــشك9ل الــفxyــق حســب الــموارد الــمتاحــة (الــوقــت، ⇨
، 8اإلضافة إ� عوامل أخرى.    h ijالدولي/ h ijاء الوطني �Yاء، والقدرة ع� االعتماد ع� الخz �̧ والت�ال9ف، إلخ)، ومدى توافر ال

�; لفجوات الب9انات. ⇨
النتيجة املتوقعة: استعراض مس¯ندي Òشأن الب9انات والمعلومات الحال9ة والمتاحة، مع تحد1ٍد أوَّ

الخطوة ٣. تحد#د المنهج(ة ووضع خ�Sطة ;أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة المعن(ة لل شاور معها  
 : ; لفxyق تحل9ل المساعدة القانون9ة الق9ام 8ما �1;

hËA·ي ، h ijاء المعنيz �̧ 8التعاون الوثيق مع ال
ما:   ل9ة، وال س9َّ ١- تحد1د المنهج9ة األوَّ

حة وتكي9فها لمالءمة نطاق التحل9ل؛   - <Yاخت9ار األسئلة التحل9ل9ة المق
ر جمعها؛  - ̈ع الب9انات الُمقرَّ تحد1د مجموعات الب9انات المتاحة وفجواتها، ون
- h ijــد مــن إدراج جــميع أصــحاب الــمصلحة المعني

Y
ر مــقا8ــلتهم، مــع الــتأ) ̈ع أصــحاب الــمصلحة الــُمقرَّ وضــع خــxyــطة 8ــعدد ونــ

8صورٍة مالئمة؛  
- ، ; حـالـة إجـراء تـقي9ٍم إقل�9;

h� جهة إ� الـمناطـق عـدد الـAعثات الـم9دانـ9ة إ� أو داخـل الـAلد الـجاري تـقي9مه، أو الـرحـالت الـُمتَّ
؛ 

X
م=> zان ذلك مناسAا

؛ -
X
ر شمولهم 8الدراسة، م=> zان ذلك مناسAا عدد األشخاص أو مستخدT; المساعدة القانون9ة الُمقرَّ

التوص9ات 

; إرســال قــائــمة ❖
h� ــق تحــل9ل الــمساعــدة الــقانــونــ9ة الــنظرxy1ــمكن لــف ،

X
; لــلب9انــات والــمعلومــات الــمتوفــرة حــالــ9ا

8ــعد االســتعراض الــمAد£¢
ـهة إ� السـلطات الـمعن9ة وأصـحاب الـمصلحة اآلخـxyـن، إ� جـانـب أسـئلة محـددة (ـشأت مـن االسـتعراض المسـ¯ندي،  8ـاألسـئلة الـموجَّ
 ;
hالـوقـت الـ«ا� h ijألصـحاب الـمصلحة الـوطني ّh=ـقة، ي¯سxyــهـذە الـطcـم9ة لـلمتا8ـعة 8ُـغ9ة طـلب الـب9انـات الـناقـصة. وz ذلـك أسـئلة ;

h� 8ـما
c̈ـة أو إعـداد الـب9انـات واإلجـا8ـات 8ـخصوص مـوعـد إجـراء الـعمل9ة.   8ـص9غٍة مـكت

X
لـالسـتعداد لـعمل9ة الـتقي9م، zـما 1ـمكنهم إمـا الـرد مسـAقا

; الـAلد، 
h� h ijالـعامل h ijوالـدولي h ijأصـحاب الـمصلحة الـوطني h ijبـناء الـثقة ب ;

h� دءAي لـل iYتحض ßعـقد اجـتماع ;
h� وهـناك خـ9ار آخـر 1ـ�من

 ;
h� سـ9ة الـمتصلة 8ـالـمجاالت الـمواضـ9ع9ة الـمشمولـةuق 8ـاالحـت9اجـات األسـاسـ9ة والتحـد1ـات الـرئ

è
; مـا يـتعل

h� اعـاتـهمAوالـوقـوف ع� انـط
التقي9م.  

ف فــxyــق تحــل9ل الــمساعــدة الــقانــونــ9ة ع� الــتارxــــــخ والــموقــف الســ9ا-; وكــذلــك أي شــؤون ســ9اســ9ة حــساســة ❖  8ــأن يــتعرَّ
X
وxــو¶ أ1ــضا

ة عـــمل9ة التحـــل9ل. ومـــن  <Yفاءة طـــ9لة فåام والـــ <Yلد، لـــ9ضمنوا أنَّ ســـلوكـــهم قـــائـــم ع� االحAالـــ ;
h� مـــتعلقة بـــتقد1ـــم الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة

; قــد  ; الــAلد، ومــعرفــة مــا Í; الــمعلومــات ال=>
h� ة الــمعمول بــهاx̧  فــهم األحــ�ام واالســ¯ثناءات الــمتعلقة 8ــالــخصوصــ9ة وال

X
الــمهم أ1ــضا

; قـد تـرتـAط 8ـمشاçـل مـشمولـة 8ـالـتقي9م، ع� سـ]9ل  دة.  وهـذا األمـر ال 1ـقل أهـم9ة عـن فـهم الـشؤون السـ9اسـ9ة الـحساسـة ال=> تـكون مـق9َّ
h لـتقد1ـم خـدمـات الـمساعـدة  ijلدان، أو مـقاومـة االسـتعانـة 8ـمساعـديـن قـانـونيA8ـعض الـ ;

h� h ijالـمثال الـقضا1ـا الـمتعلقة 8ـاسـتقالل الـمحام
̈ع مــن الــمعلومــات قــد تــكون لــه تــAعات ع� مــحتوى الــتقxyــر أو الــتقارxــر الــصادرة عــن  ; هــذا الــن

<Àأنَّ تل iY8ــلداٍن أخــرى. غ ;
h� الــقانــونــ9ة

نة مــن نــظام الــمساعــدة  ها – فــمثً�، إذا خــضعت بــ9انــات حــكومــ9ة داخــل9ة لــلمشاركــة 8ــغرض فــهم جــوانــب ُمــعيَّ �̧ ; و(
الــتقي9م الــنها£¢

; أثـــناء اإلعـــداد 
h� h ijمـــناقـــشة هـــذە الـــجوانـــب مـــع أصـــحاب الـــمصلحة الـــوطني ;

hËA·عـــام. لـــذا ي ßـــرxyتـــق ;
h� ر إدراجـــها

َّ
الـــقانـــونـــ9ة، فـــقد يـــتعذ

ك للمعايiY المرجع9ة للتقي9م.  <Yالمش

hïps://) ـــمة، إعـــداد عـــام ٢٠٠٦. مـــقدمـــة إ� مجـــموعـــة األدواتxy8ـــالمخـــدرات والجـــ ; h=8 مجـــموعـــة أدوات تـــقي9م الـــعدالـــة الـــجنائـــ9ة لـــدى مـــكتب األمـــم المتحـــدة المع

www.unodc.org/documents/jusüce-and-prison-eform/cjat_eng/Introducing_the_Toolkit.pdf)، والــــــوحــــــدات الــــــمواضــــــ9ع9ة الــــــمنفصلة. "أداة 
م العدالة الجنائ9ة (ق9د اإلعداد، ٢٠٢٢)" äظ

ُ
; ن
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h تــــنظ9مها (مــــثل ورش الــــعمل أو الــــموائــــد المســــتديــــرة مــــن أجــــل جــــمع الــــتعقيAات مــــن أصــــحاب - َّijيتع ; عــــدد الــــفعالــــ9ات ال=>
)، 8اإلضافة إ� مصفوفة من األ(شطة المخطط لها؛   h ijالمصلحة المعني

; للمسا¦; الشاملة؛   - h=اإلطار الزم
; الـــتقي9م (الـــمقا8ـــلة الـــمنظمة أو شـــAه الـــمنظمة، واالســـ¯ب9انـــات، والـــدراســـات االســـتقصائـــ9ة، -

h� ر اســـتخدامـــها األدوات الـــُمقرَّ
ومــــناقــــشات الــــموائــــد المســــتديــــرة (ورش الــــعمل)، والــــx²ــــارات الــــم9دانــــ9ة، وتحــــل9ل الــــوثــــائــــق وقــــواعــــد بــــ9انــــات تــــكنولــــوجــــ9ا 

; تناقش نتائج التقي9م، إلخ)؛  ون9ة، والندوات ال=> <Yåالمعلومات، والمواقع اإلل
جمة التحxyxyة والفورxة، إلخ)؛  - <Yالشامل (ت�ال9ف السفر، وت�ال9ف اإلعاشة، وت�ال9ف ال Ëان9ة الالزمة للمس h iYالم
تقي9م مخاطر العمل (مثل وجود نزاع مسلح مستمر، أو أزمة صح9ة أو إ(سان9ة، إلخ)؛ -
; لتحل9ل المساعدة القانون9ة. -

�; للش�ل النها£¢
(اخت9اري) ه�9ل أوَّ

h الــذيــن لــديــهم الــقدرة والــواجــب لــتقد1ــم الــمدخــالت والــب9انــات 8ــغرض الــتقي9م.  ijــطة تحــدد جــميع أصــحاب الــمصلحة المعنيxy٢- وضــع خــ
ات والـــمعارف الـــالزمـــة عـــند تحـــل9ل الـــوضـــع واخـــت9ار  �Yمـــن أصـــحاب الـــمصلحة ســـ9ك¯سب الخ Xا iYكب Xوهـــذا مـــطلب 8ـــالـــغ األهـــم9ة ألنَّ عـــددا
h الـــنظام؛ وهـــذە الـــم�اســـب ال ُتـــقّدر بـــثمن. مـــن الـــمهم اســـ¯شارة الـــجهات املـــسؤولـــة الـــوطـــنية وكـــذلـــك مـــؤســـسات  ijة لتحســـAالـــمناســـ iYالـــتداب
 ;
h� ــناء الســالم)، واملــنصات الــناشــطةcو ;

h£املــجتمع املــدنــي الــوطــنية والــدولــية (الــمنظمات الــمعن9ة 8ــحقوق اإل(ــسان والــتنم9ة والــعمل اإل(ــسا
الAلد ع� صع9د الجوانب القانون9ة/القضائ9ة قبل/في أثناء األزمة.  

; ومراحل أساس9ة متوقعة. ⇨ h=زم ßل9ة وخطة العمل مع إطار النتيجة املتوقعة: وث9قة تحدد المنهج9ة األوَّ
; التحــل9ل، مــع بــ9ان أدوارهــم / اهــتمامــاتــهم / ⇨

h� ساهــمونuــطة تحــدد أصــحاب الــمصلحة الــذيــن ســxyالــنتيجة املــتوقــعة: وضــع خــ
حوافزهم. 

الخطوة ٤. عقد اجتماع أو ورشة عمل ال�دا#ة لنصف يوم: تنظ(م الب(انات والمعلومات الحال(ة والمتوفرة، وتحد#د فجوات 
الب(انات، والتحقق من صحة المنهج(ة والمخرجات 

; أن ãساهم عقد اجتماع / ورشة عمل 
hËA·المعلومات والب9انات؛  لذا ي ;

h� ان المنتظر من االستعراض المس¯ندي أن 1حّدد الفجواتz
; لمشهد المساعدة 

; مشاركة الفهم المAد£¢
hجميع الجهات الفاعلة المعن9ة، و� h ijز الثقة بx²تع ;

h� دا1ة مع جميع أصحاب المصلحةAال
  : ن الفxyق من تحد1د ما �1;

è
; أن يتمك

hËA·نها1ة ورشة العمل، ي ;
hالقانون9ة /الخدمات القضائ9ة. و�

; – مثل إحصاءات -
hانت تتوفر مصادر متاحة 8الفعل لهم 8دون جهد إضا�z 1مكن تول9دها، وما إذا ; أنواع الب9انات ال=>

; ي·تجها مقدمو المساعدة القانون9ة...  طة، والب9انات ال=> �̧ المحاçم أو الن9ا8ة العامة أو ال
ب المx²د من الAحوث والمقا8الت واالجتماعات وجمع الب9انات -

è
; تتطل ما Í; األسئلة ال«ل9ة ال=>

; 1مكن مقا8لتها وÞستطيع توفiY الدعم لتحل9ل مجموعة ب9انات محددة وxمكنها اإلجا8ة عن - َمن Í; الجهة الفاعلة ال=>
اتها وسعة اتصاالتها.  �Yمن واقع دورها وخ h َّijمع ;

.
�z سؤاٍل

; الـمتوقـع والـمراحـل األسـاسـ9ة واألدوار ⇨ h=ـشمل اإلطـار الـزمÞ الـنتيجة املـتوقـعة: وثـ9قة تحـدد الـمنهج9ة الـمتفق عـليها، وخـطة عـمل
; العمل. 

h� والمسؤول9ات المنوطة 8جميع الجهات الفاعلة المشاركة

G جمع والب(انات وتحل(لها   
HI G

Hqم��ــع – دمج منظور ج¢سا

 ;
h£اك مـــنظمات الـــمجتمع الـــمد ; ذلـــك ع�Y إ��

h� عـــمل9ة جـــمع الـــب9انـــات الـــمتعلقة 8ـــالـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة، 8ـــما ;
h� ;

h£أن 1ُـــدمـــج الـــمنظور الـــج·سا ;
hËA·ي 

; ســ9اق الــمساعــدة الــقانــونــ9ة واإلصــالح 
h� – ;¦̈ع االجــتما h الــقائــم ع� الــن iYومــ�افــحة التمي h ijالج·َســ h ijوالــمنظمات الــمجتمع9ة الــمعن9ة 8ــالــمساواة ب

 ;
hËA·ي   . ;

h£جـ·سا ßقـضا1ـا جـديـرة 8ـالـتقي9م مـن مـنظور ;Í هـذا الـدلـ9ل ;
h� األشـمل.   جـميع الـقضا1ـا األسـاسـ9ة لـ«ل مـرحـلة مـن الـمراحـل الـمذكـورة ;

الـقضا£¢
ت بـها الـ·ساء والـرجـال.   وxـنطوي ذلـك 8ـالحـد األد£h ع� مـراعـاة مـا  ; مـرَّ لـجهود جـمع الـب9انـات أن تـحصد مـعلومـات zـافـ9ة Òـشأن الـتجارب الـمختلفة ال=>
ل أن ãـشمل هـذا الـتقي9م كـ9ف9ة تـأثiY تـلك الـقضا1ـا  .  ومـن الـمفضَّ iYوقـ9اس مـدى هـذا الـتأث ،

X
اX مـختلفا iYالـ·ساء والـرجـال تـأث ;

h� ـانـت تـلك الـقضا1ـا تـؤثـرz إذا
h ال 1ظهــرون  ijإ� أنَّ األشــخاص المختلف X8ــمن فــيهم أفــراد مــجتمع الــم9م نــظرا ، ;L·ــة الــج·سانــ9ة أو الــم9ل الجẍ Ò hســ¹ب الــه iYمــن يــواجــهون التمي ;

h�
نة لشمولهم.   h 8ذل جهوٍد ُمعيَّ ijللع9ان لح
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ق من صحتها 
ُّ
الخطوة ٥. إجراء تحل(ل الب(انات والتحق

h مــن مــختلف الــمنظمات،  ijالــم9داني h ijــق تحــل9ل الــمساعــدة الــقانــونــ9ة مــع أصــحاب الــحقوق والــموظفxyخــالل هــذە الــمرحــلة، 1ــجتمع فــ ;
h�

; تــطرحــها األداة.   إ� الــتعامــل مــع جــميع األســئلة الــ«ل9ة ذات الــصلة ال=>
X
اء ومــؤســسات ومــجتمعات محــل9ة وجــهات مــانــحة؛ ســع9ا �Yومــع خ

; مـــا زالـــت 8ـــال حـــل أو ُمـــبهمة. وcـــناًء ع� الـــمنهج9ة الـــمتفق عـــليها،  ; قـــد تـــحتاج إ� تـــوضـــيح أو الـــمشاçـــل ال=> 1جـــمع الـــفxyـــق الـــملحوظـــات ال=>
 ، ;

h£الــنتائــج التحــل9ل9ة األولــ9ة، ومــهام الــرصــد الــم9دا ;
h� ــق تــنظ9م ورش عــمل 8ــالــتعاون مــع أصــحاب الــمصلحة 8ــغ9ة مــشاورتــهمxyســ}تو� الــف

والمقا8الت مع أصحاب الحقوق وممثليهم.  
الــنتائــج املــتوقــعة: وضــع مــسودة اإلطــار التحــل�9; لــلمساعــدة الــقانــونــ9ة واإلجــا8ــة عــن جــميع األســئلة الــ«ل9ة ذات الــصلة. تــوضــيح ⇨

مصادر الب9انات ال«م9ة/النوع9ة إ� جانب zل إجا8ة. 

ة، والتحقق من صحتها مع أصحاب المصلحة  H الخطوة ٦. استخالص االس نتاجات التحل(ل(ة ل¶ل رك{|
; الــAلد/اإلقــل9م الــمتأثــر 

h� ة االحــت9اجــات الــفعل9ة مــن حــ9ث الــمساعــدة الــقانــونــ9ة/الــقضائــ9ة h iYأن تحــدد االســ¯نتاجــات التحــل9ل9ة لــ«ل رك ;
hËA·ي

; انتR إلـــيها الـــنظراء ع�  8ـــاألزمـــة. وُتـــعدُّ هـــذە الـــمرحـــلة 8ـــالـــغة األهـــم9ة، لـــذا مـــن الـــمفّضل أن يـــتحقق الـــفxyـــق مـــن صـــحة االســـ¯نتاجـــات ال=>
; مــجال الــمساعــدة الــقانــونــ9ة، وأصــحاب الــحقوق). ومــن الــمف9د تــنظ9م مــائــدة 

h� الــجهات الــمسؤولــة، والــجهات الــفاعــلة) ; h=المســتوى الــوط
; الــتقي9م نــفسه، أو اتــAاع مجــموعــة مســتهدفــة مــن 

h� h ijها مــن الــنظراء الــمشارك iYوغ ، ;
h£مســتديــرة مــع الــحكومــة، ومــنظمات الــمجتمع الــمد

الـتوصـ9ات؛  إذ يـ¯يح ذلـك عـرض تـوصـ9ات أولـ9ة وعـاجـلة، مـع جـمع الـتعقيAات ومـناقـشة الـقضا1ـا مـن قـب9ل �xة الـمعلومـات (مـثل الـجوانـب 
ـها 

َّ
 8ـلفظ «اجـتماعـات الـتحقق» ألن

X
فة �xة). ãُـشار إ� تـلك االجـتماعـات أحـ9انـا ; 1ـمكن مـشاركـتها مـن الـتقxyـر، وأنـواع الـمعلومـات الـمصنَّ ال=>

، وذلــك قــAل الــلجوء إ� االســتعراض الــمتعمق وصــوPً إ�  h ijلــ9ة مــع أصــحاب الــمصلحة الــوطني  لــلتحقق مــن صــحة الــنتائــج األوَّ
ً
تــ¯يح فــرصــة

; 1ـــمكن للســـلطات الـــوطـــن9ة  امـــات ال=> h <Yلـــمناقـــشة أنـــواع االل 
ً
ها. zـــما تـــ¯يح تـــلك االجـــتماعـــات فـــرصـــة �̧ وضـــع الـــص9غة الـــنهائـــ9ة لـــلتوصـــ9ات و(

اح أنـواع الـمشارxـــــع أو  <Yالق 
ً
، تـكفل تـلك االجـتماعـات فـرصـة

X
h إجـراء لـمتا8ـعة ذلـك. وخـتامـا ijتـدشـ ;

h� الـنهوض بـها، ومـدى الـواقـع9ة أو الجـدوى
 ع� الــــمسؤولــــ9ة المحــــل9ة، وع� فــــهم أصــــحاب 

X
; أن تــــتواصــــل الــــمتا8ــــعة حــــرصــــا

hËA·x1ــــمكن إعــــدادهــــا بــــناًء ع� الــــتوصــــ9ات. و ; امــــج ال=> �Yال
. بـــناًء ع� ذلـــك، 1ـــمكن أن Þـــشمل  Xمـــف9دا 

X
h اســـتخدامـــا ijاهـــ �Yالـــب9انـــات والتحـــل9ل، ومـــا 1ـــمكنهم عـــمله 8ـــاســـتخدام هـــذە ال h ijالـــمصلحة المعني

نة، واسـتعراض  ; مـجاالٍت ُمـعيَّ
h� م الـمهام اجـتماعـاٍت مـع صـناع السـ9اسـات لـعرض أهـم الـنتائـج، و�جـراء تـقي9ماٍت إضـافـ9ة لـمتا8ـعة مـدى الـتقدُّ

تنف9ذ التوص9ات السا8قة.  
الــنتائــج املــتوقــعة: تــقد1ــم الــنتائــج الــمن]ثقة عــن تحــل9ل الــمساعــدة الــقانــونــ9ة/الــقضائــ9ة، مــع اســ¯نتاجــاٍت تحــل9ل9ة ذات صــلة، إ� ⇨

h مع التحقق من صحتها ع�Y ورشة عمل أو سلسلة من ورش العمل.   ijأصحاب المصلحة األساسي

قة    الخطوة ٧. تول(د خ(ارات لالستجا;ة الجماع(ة¤ الُم¢سَّ
; تحـــد1ـــد مجـــموعـــة مـــن الـــتدخـــالت ذات 

hËA·لد الـــمتأثـــر 8ـــاألزمـــة، يAاإلقـــل9م /الـــ ;
h� إ� تحـــل9ل مشهـــد الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة/الـــقضاء Xاســـ¯نادا

  : ; مجاالت المساعدة القانون9ة/الخدمات القضائ9ة من أجل ما �1;
h� ةẍ األول

)؛  ▪ ;
h£قانو ßدون إصالحcشد1د، بت�لفة منخفضة / منعدمة، مع إجراٍء إداري و iYالتحرك العاجل (أي وجود تأث

ك ع� المدى القxyب (8عض الت�ال9ف، مع أثر واضح، وسمة عاجلة؛ إ� جانب إجراٍء إداري مطلوب، وcناء التوافق)؛   ▪ التحرُّ
h االهــتمام الــعام، ▪ iYــل، وتحفẍ ، و�عــداد الــت�الــ9ف، و�عــداد الــتم ; ات��9 <Yك ع� الــمدى الــمتوســط (8ــحوث إضــافــ9ة، وتخــط9ط اســ التحــرُّ

)؛    h ijالمعني h ijناء تحالفات بcو
ى، و�عـداد الخـطط والـت�الـ9ف ع� الـمدى الـAع9د، ▪ �Yات سـ9اسـ9ة ك iYو�حـداث تغي ، ;

; وجـزا£¢
h£ع9د (إصـالح قـانـوAك ع� الـمدى الـ التحـرُّ
  .( ;

ẍل، والتوع9ة بنهجß حقو�> و�عداد التم
1مكن أن Þس¯ند توص9ات العمل إ� مرجع9ات، منها:  

; الـمجاالت ذات الـصلة، مـثل خـطط الـتنم9ة الـوطـن9ة أو اإلصـالحـات الـمتعلقة -
h� اتـ9ج9ات أو خـطط الـعمل الـوطـن9ة الـقائـمة <Yاالسـ

8حقوق اإل(سان؛  
التدخالت القائمة الجاري تنف9ذها ب9د منظمات دول9ة/وطن9ة؛   -
ر تنف9ذها ع� مجموعة قائمة من التدخالت المستمرة؛  - ات الُمقرَّ iYالتغي
 ع� نـــطاق تـــدخـــالتـــها -

X
; آٍن واحـــد، وxـــ·سحب ذلـــك أ1ـــضا

h� الـــجهات الـــفاعـــلة ذات الـــمهام الـــمتماثـــلة والـــمت�امـــلة h ijالـــت�امـــالت ب
اتها؛   �Yوخ

حات ذات الصلة من أجل رأب تلك الفجوات؛   - <Yمجموعة التدخالت الحال9ة والمق ;
h� الفجوات القائمة

; تـمَّ - الـمخاطـر الـمتعلقة 8مجـموعـة الـتدخـالت الـحالـ9ة أو 8مجـموعـة الـتAعات السـلب9ة الـحالـ9ة الحـت9اجـات الـمساعـدة الـقانـونـ9ة ال=>
تحد1دها؛  

; مجال المساعدة القانون9ة / الخدمات القضائ9ة؛  -
h� الجهات الفاعلة الحال9ة h ijــــع المهام بxاالرتقاء بتوز
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h مـختلف أنـواع تـدخـالت الـمساعـدة الـقانـونـ9ة / الـقضائـ9ة (الـمنا,ة، وتـقد1ـم الـمساعـدة الـقانـونـ9ة - ijاالرتـقاء 8ـالـ¯شك9ل الـمتوازن ب
ة، والمشورة الفن9ة، إلخ)؛   المAا��

- .../ ; h=الف / ; لـه أن يتلÀ> مـx²ـداX مـن الـدعـم الـما�;
hËA·د مـن مـجال الـمساعـدة الـقانـونـ9ة / الخـدمـات الـقضائـ9ة الـذي ي الـقطاع الُمحـدَّ

من الجهات المانحة والجهات الفاعلة.  
قة الـــمن]ثقة عـــن تحـــل9ل الـــمساعـــدة ⇨ الـــنتائـــج املـــتوقـــعة:  عـــرض ســـلسلة مـــن الـــخ9ارات الـــخاصـــة 8ـــاالســـتجا8ـــة الجـــماعـــ9ة / الـــُم·سَّ

h ع�Y ورشـة عـمل أو سـلسلة مـن  ijصل بـها مـن اسـ¯نتاجـاٍت تحـل9ل9ة ع� أصـحاب الـمصلحة األسـاسـي الـقانـونـ9ة / الـقضائـ9ة ومـا يـتَّ
ورش العمل. 

الخطوة ٨. (اخت(اري). ص(اغة تق�Sر لتقي(م المساعدة القانون(ة 
; خـــالل 

h� أثـــناء االســـتعراض المســـ¯ندي، مـــع تـــكي9فه حســـب مـــا 1ـــلزم ;
h� ـــر الـــتقي9م، أيxyل هـــذە الـــمرحـــلة ع� هـــ�9ل تـــقA1ـــمكن االتـــفاق قـــ

ر جــمعها.  ومــن الــممكن أن  ; تــأطiY الــب9انــات الــُمقرَّ
h� ــساهــمã وهــو مــا ; لــلتقي9مات،  �ëنــموذ ßــرxy9الــتقي9م.  وتــتو� 8ــعض الــمنظمات إعــداد تــق

 االس¯نتاجات التحل9ل9ة و  
X
ãشمل التقxyر أ1ضا

الخطوة ٩. (اخت(اري). مشاركة ن (جة التحل(ل ع] هيئة تق�Sر  
 ;

hËA·ة 8ـاإلضـافـة إ� الـ·سخة الـمعلنة.  يx� خـ9ار إنـتاج (ـسخة ;
h� ـر ع� مـعلومـاٍت حـساسـة، فـمن الـممكن عـندئـٍذ الـنظرxy10إذا اشـتمل الـتق

، أو مــن الــمسؤولــ9ة ع� مســتوى الــAلد1ــة / الــوال1ــة /  ; h=ــر بهــدف الــتحقق مــن الــثقة والــمسؤولــ9ة ع� المســتوى الــوطxyالــتق �̧ التخــط9ط ل·
 تـكي9ف الـتقي9م 8ـما يـ¯يح 8ـذل الـمنا,ة ونـقل الـمعرفـة والـمعلومـات الـعامـة، أو إعـداد الـتقارxـر 

X
المحـل9ة – حسـب نـطاق الـتقي9م. وxـمكن أ1ـضا

ها ع� نـــطاٍق واســـع). وcـــاإلضـــافـــة إ�  �̧ ة 8ـــأهـــم الـــنتائـــج والـــتوصـــ9ات الـــممكن ( iYع� المســـتوى الـــعام (مـــثل إعـــداد مـــوجـــزات تـــنف9ذ1ـــة قص
; مـــشاركـــة الـــتقxyـــر مـــع 

h� ـــر الـــتقي9م مـــع الـــجهة الـــوطـــن9ة الـــمعن9ة 8ـــالـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة ومـــع مـــؤســـساٍت أخـــرى، 1ـــمكن الـــنظرxyمـــشاركـــة تـــق
; تــقد1ــم الخــدمــات – مــثل الــتدرxــب المســتق�A; أو أ(شــطة الــAحث، 

h� وجــهات مــانــحة ألنَّ هــذا مــن شــأنــه اإللــهام 8ــاإلصــالح الــمؤثــر h ijمــمارســ
; خـــالل عـــمل9ة 

h� تـــعاونـــت ; . ومـــن الـــممكن تـــوزxـــــــع تـــقxyـــر الـــتقي9م ع� جـــميع الـــمنظمات أو الـــمؤســـسات ال=> ; ات��9 <Yفـــضً� عـــن الـــدعـــم االســـ
x̧ة.   ام ال <Yذلك اح ;

h� ¦راxُمع الحكومة و/أو مع أصحاب المصلحة، و ;�
 مع االتفاق األوَّ

X
التقي9م، وذلك اÞساقا

  G[سب وتكي(فه: نهج مرحBاخت(ار مسار العمل األ
تuب الـرzـائـز (والـرzـائـز الـفرعـ9ة والـفئات ذات الـصلة) مـن أجـل تحـل9ل  <Yق ب

.
ألغـراض هـذا الـدلـ9ل، ُيـراد لـمسار الـعمل أن 1ـكون هـو الـقرار الـمتعل

̈غ االســ¯نتاجــات التحــل9ل9ة (أو كــ9ف9ة اســتخدام األداة، 8ــعAارٍة أخــرى). لــذلــك، لuســت مــصفوفــة الــرzــائــز الــرئuســ9ة  مــوضــع الــAدا1ــة وكــ9ف9ة 8ــل
ـه 1ـعتمد ع� الـغا1ـة مـن التحـل9ل وع� نـطاقـه. عـالوًة ع� 

َّ
، 8ـل إن

X
ل لـuس مـلزمـا

è
; ُتحـل والـرzـائـز الـفرعـ9ة م¯سـلسلة؛ أي أنَّ تـرتـuب الـمكّونـات ال=>

ذلـك، وzـما سـلف بـ9انـه، وحسـب أهـداف التحـل9ل المحـددة، 1ـمكن تحـد1ـد مـكّونـات (أي الـرzـائـز الـرئuسـ9ة والـرzـائـز الـفرعـ9ة) اإلطـار التحـل�9; 
للمساعدة القانون9ة – 8دPً من تطبيق اإلطار 8أçمله.  

h األمـxyـك9ة، الـوصـول إلـى أداة الـتقييم الـقضائـي:  دلـيل مـنظمات املـجتمع املـدنـي إلـى تحـليل الـوصـول إلـى الـقضاء (٢٠١٢). مـتوفـر ع� الـرا8ـط  ij9 مـثً�، نـقا8ـة الـمحام

hïps://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/misc/ الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�; 
 aba_roli_access_to_jusüce_assessment_manual_2012.authcheckdam.pdf

، ع� ســـ]9ل الـــمثال ع�Y إبـــراز أهـــم فـــجوات  ; جـــهود الـــمنا,ة وزxـــادة الـــو¦;
h� 8ـــه h ijســـتعÞ المحـــل9ة أن ;

h£ـــر عـــالنـــ9ة، 1ـــمكن لـــمنظمات الـــمجتمع الـــمدxyالـــتق �̧ 10 8مجـــرد (

 ;
h� الــمساعــدة الــقانــونــ9ة 8ــغ9ة الــتعاون ع� إ1ــجاد حــلوٍل لــمجاالت الــتدخــل المحــددة ;Tورش الــعمل الــخاصــة بــ]ناء الــقدرات مــع مــقد ;

h� اك <Yالــتنف9ذ والســ9اســة، واالشــ
 ;
h� ح أسـئلة تـتعلق 8ـالـمساعـدة الـقانـونـ9ةyطـ �Yع h ijلماني �Yاك ال الـتقxyـر، وعـقد مـشاوراٍت جـماعـ9ة مـع الـجهات الـمعن9ة 8ـالـمساعـدة الـقانـونـ9ة ومـع صـناع السـ9اسـات، و���

; التقي9م.
h� حة <Y8خصوص إصالحات الس9اسة المق h ijلماني �Yجلسات مع أهم ال �Yلمان أو ع �Yال
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القسم ٢ – (ب) تفع(ل األداة: النتائج المتوقعة  
; عمل9ٍة ت¯سم 8الشمول وال¯شارك9ة  

h� التناسب
نتائج التحل9ل: خارطة طxyق للمساعدة القانون9ة ولمنظومة العدالة  

قة للمساعدة القانون9ة واالستجا8ة القضائ9ة   ات9ج9ة الُم·سَّ <Yشأن االسÒ تحد1د الخ9ارات

G عمل(ٍة ت سم ;الشمول وال شارك(ة  
HI التناسب

ك (أي التحــل9ل  <Yالــعمل المشــ iYســuمة لت ل لــعمل9ة الخــطوات الســبع، هــذە األداة ُمــصمَّ ; الــتوضــيح الــُمفصَّ
h� ر ; الــقسم أعــالە وتــكرَّ

h� ــما وردz
كـــة، وأ(شـــطة  <Yة المشـــAالـــمراقـــ iYمـــختلف أصـــحاب الـــمصلحة. و°ـــشمل ذلـــك، ع� ســـ]9ل الـــمثال ال الح4، تـــنف9ذ تـــداب h ijمـــا ب ;

h� (والـــعمل
كة في خالل مرحلة التقييم.   <Yقة، ومشاركة مجموعة الحما1ة / المساعدة القانون9ة، والمنا,ة المش اإلعالم الُم·سَّ

االس نتاجات التحل(ل(ة: خارطة ط�Sق §شأن مجال المساعدة القانون(ة¤القضاء 
 Xكـة (اسـ¯نادا <Yقة مـن أجـل تـحقيق أهـداٍف مشـ هـت نـحو تحـد1ـد مجـموعـٍة مـن اإلجـراءات الـُم·سَّ سـتحقق عـمل9ة التحـل9ل نـتائـج أقـوى إذا تـوجَّ

إ� الق9مة المقارنة المضافة المقارنة لعمل الجهات الفاعلة المختلفة المعن9ة).  
  : ; تحص9ل فهٍم واٍف لما �1;

h� مساعدة جميع الجهات الفاعلة ;
h� س¯ساهم االس¯نتاجات التحل9ل9ة

امـــات الـــقانـــونـــ9ة الـــمقا8ِـــلة ع� الـــجهات الـــمسؤولـــة، إ� جـــانـــب - h <Yادعـــاءات حـــقوق اإل(ـــسان مـــن جـــانـــب أصـــحاب الـــحقوق، واالل
األسAاب العاجلة والAاعثة واله�9ل9ة لعدم تحقيق الحقوق؛  

 وان¯شاراX وحّدًة، إلخ...)  -
X
ها شيوعا 'Y(أي أ) اب وآثار االحت9اجات األساس9ة إ� المساعدة القانون9ةAفهم أس

العراق9ل الماثلة أمام وصول zامل الس�ان إ� العدالة، والس�ان المتأثxyن 8األزمة، والفئات المحددة القا8لة للتأثر؛   -
; وقت التحل9ل؛ -

h� جوانب العرض والطلب الخاصة 8المساعدة القانون9ة
امــــاتــــهم، - h <Yــــقدرات الــــجهات الــــمسؤولــــة ع� الــــوفــــاء 8ــــالcة 8ــــحقوقــــهم، وAــــطة 8ــــقدرات أصــــحاب الــــحقوق ع� الــــمطالــــxyوضــــع خــــ

وcـقدرات الـجهات الـفاعـلة الـمعن9ة 8ـمجال الـمساعـدة الـقانـونـ9ة ع� إتـمام تـقد1ـم الـمساعـدة الـقانـونـ9ة وتـمث9ل ادعـاءات أصـحاب 
; عمل9ات صنع القرار؛  

h� الحقوق
وضـع خـxyـطة 8ـقدرة االسـتجا8ـة الـدولـ9ة الـحالـ9ة وcـقطاع الـتدخـل لـدى zـل مـنظمة، ومـا يـتصل 8ـذلـك مـن قـ9مٍة مـضافـة واهـتمام -

وحوافز.  
ك لـــخارطـــة طـــxyـــٍق واقـــع9ة ومســـتدامـــة لـــقطاع الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة/الخـــدمـــات  <Yُتـــعدُّ جـــميع هـــذە الـــعنا, أســـاســـ9ة مـــن أجـــل تـــصم9ٍم مشـــ
الـقضائـ9ة (مـع أهـداٍف و�جـراءاٍت عـاجـلة ومـتوسـطة وcـع9د الـمدى)، إ� جـانـب الـوقـوف ع� الـق9مة الـت�م9ل9ة الـمضافـة الـمتوخـاة مـن عـمل 

zل جهة فاعلة.  

قة والجماع(ة   ات(ج(ة االستجا;ة الُم¢سَّ a}تحد#د الخ(ارات أمام س(اقات اس
; ذلــك 

hWاحــت9اجــات الــمساعــدة الــقانــونــ9ة/الخــدمــات الــقضائــ9ة، إذ 1قت ;
h� ُّ̈ع الــماثــل ; 8ــمفردهــا zــامــل الــتن لــuس 8ــمقدور أي مــنظمة أن تل=�

 مـا Þسـتهدف أصـحاب 
X
; مـجاٍل واحـد، وغـالـAا

h� أن تـعمل مـنظمات مـختلفة ;Ë9مجـموعـة مـتنّوعـة مـن الـمهارات والـوسـائـل. لـذلـك، مـن الطب
; 8ــعض الــحاالت عــن الــتAاسß وتــناقــضات، وتــداخــٍل وتــكرار، فــضً� عــن الــتنافــس – بــ}نما تÀA> 8ــعض 

h� ــسفر ذلــكã الــحقوق أنــفسهم. وقــد
، الــمنطقة، ع� المســتوى  ; أن تــؤدي 8ــعض االســ¯نتاجــات ع� مســتوى التحــل9ل المحــدد (الــمجتمع المحــ�;

hËA·اة. يAُّمــل iYاالحــت9اجــات غ
; تحـد1ـد 

h� ;�9ـساهـم اإلطـار الـمفاهـã  .إلـخ) إ� تحـد1ـد سـلسلٍة مـن الـخ9ارات الـمتاحـة لـلمساعـدة الـقانـونـ9ة والـتدخـالت الـقضائـ9ة ، ; h=الـوط
h من التدخالت:  ijنوَع

ة  - تقد1م خدمات المساعدة القانون9ة المAا��
التدخالت الرام9ة إ� إ(شاء أو تعx²ز ب}ئة مؤات9ة للمساعدة القانون9ة. -

 أن يـــ¯ناقـــش أصـــحاب الـــمصلحة 8ـــخصوص طـــب9عة الـــتدخـــالت، مـــع تـــص·9فها 8ـــاســـتخدام دورة الحـــما1ـــة 
X
; هـــذە الـــمرحـــلة أ1ـــضا

h� مـــن الـــمف9د
 : 11المعتمدة لدى اللجنة الدول9ة للصل9ب األحمر - تدخالت تصح9ح9ة، مستجيAة ومؤات9ة للب}ئة

¢ أو راســـخ مـــن االنـــتهاك، وذلـــك لـــمنع حـــدوثـــه، و/أو وقـــفه، و/أو ❖ ; ســـ9اق نـــمٍط نـــا-�
h� ذولAالـــعمل المســـتج(ب": أي (ـــشاط مـــ" 

ة؛   تخف9ف آثارە المAا��
": أي عمل ُيراد 8ه استعادة كرامة األفراد وتحقيق ظروف معuش9ة مناسAة 8عد نمٍط من االنتهاك؛  ❖ G¾)العمل التصح"

; معايiY مهن9ة، اللجنة الدول9ة للصل9ب األحمر، جن9ف، ٢٠٠١. 
h� الحرب:  8حث ;

h� ة الحما1ةẍ ، تق ;
hÀزاسيو، س9ل iYافz ;-11 انظر جيو
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h السـلطات أو Þـشجعها ع� ❖ ijع9ة ُتعx �̧ Þـز بـ}ئة سـ9اسـ9ة واجـتماعـ9ة وثـقافـ9ة ومـؤسسـ9ة وx²ذولـة لـتعAئة": الـجهود الـمEبـناء الـب"
اماتها وحقوق األفراد.  h <Yام ال <Yاح

 
، وcـناء السـالم وحـقوق اإل(ـسان إ�  ;

، والـعمل اإلنـما£¢ ;
h£ها مـنظمات الـعمل اإل(ـسا ; تـAا�� 1ـقّسم هـذا الـنموذج أ(شـطة الحـما1ـة الـمختلفة ال=>

ل تــلك المجــموعــات الــثالث (أو أنــواع األ(شــطة 
.
. وÞــش� امــاتــها 8ــموجــب الــقانــون الــدو�; h <Yالــوفــاء 8ــال ;

h� ثــالثــة أقــسام م=> أخــفقت الســلطات
الـثالثـة) "إطـار عـمل الحـما1ـة" الـممكن تـصورە ع� هـيئة دائـرة يـراد مـنها نـقل الـطب9عة غiY الهـرمـ9ة والمسـتقلة لـأل(شـطة، إ� جـانـب إمـ�انـ9ة 
ة مـن أ(شـطة  iYاسـتغالل مجـموعـٍة كب �Yـات الـثالثـة عẍ اتـ9ج9ة مـناسـAة تـتعامـل مـع المسـت <Yامـن.  والـوضـع األمـثل هـو وجـود اسـ h <Yتـنف9ذهـا 8ـال
; تـــركـــز عـــليها الـــمنظمة  مـــختلفة لـــلغا1ـــة.  وcـــتطبيق "دائـــرة الحـــما1ـــة" ع� تـــدخـــالت الـــمساعـــدة الـــقانـــونـــ9ة، قـــد ي¯س=h تحـــد1ـــد األ(شـــطة ال=>
 نـهج 

َ
; اخـتارت تـركـها. أي أنَّ هـذە طـxyـقة لـلمراعـاة الـشامـلة لـعمل zـل مـنظمة. zـما تـ¯يح "دائـرة الحـما1ـة" دراسـة الـمعن9ة، وكـذلـك األ(شـطة ال=>

نة، مع تقي9م نقاط القوة والضعف ل«ل نهج.  المنظمات المختلفة ح9ال مش�لٍة ُمعيَّ

قة، 1ـمكن أن تـتمخض طـرق أخـرى  وcمجـرد انـتهاء الـفxyـق وأصـحاب الـمصلحة مـن تحـد1ـد الـخ9ارات الـخاصـة 8ـاالسـتجا8ـة الجـماعـ9ة/الـُم·سَّ
  : ; تص·9ف "أسال9ب العمل" إ� فئات zما �1;

h� مف9دة
اإلقناع: ãس¯ند اإلقناع إ� الحوار القائم ع� الثقة مع السلطات المختصة. ❖
الـــدعـــم: 1ـــمكن تـــقد1ـــم الـــدعـــم الـــمAا�� أو غiY الـــمAا�� إ� الســـلطات ع�Y تـــقد1ـــم الـــمساعـــدة الـــتقن9ة أو الـــمالـــ9ة إلـــيها 8ـــغ9ة الـــوفـــاء ❖

اماتها القانون9ة.  h <Y8ال
ة الـقادرة ع� ❖ ; أو ال«�; للسـلطات المق4ِّ

; 8ـعض األحـوال الت4ف 8ـصفة الـAد1ـل الجـز£¢
h� ـما 1ـكون مـن الحـلول الـق9ّمةcاإلبـدال: ر

اماتها ح9ال وقف االنتهاçات أو إنقاذ ضحا1ا االنتهاçات.   h <Yالوفاء 8ال
; أوســـاط كـــ9انـــاٍت أخـــرى (وال1ـــات، ومـــنظمات غiY حـــكومـــ9ة، ومـــؤســـسات الـــمجتمع ❖

h� الـــتعبئة: ُيـــراد مـــن الـــتعبئة تـــولـــ9د اهـــتماٍم
; الســلطات/ حــملة الســالح مــن أجــل اتــقاء االنــتهاك أو وقــفه، أو حــفز 

h� iYومــنظمات دولــ9ة أو إقــل9م9ة) مــن شــأنــها الــتأث ، ;
h£الــمد

ال¯شجيع أو المساعدة 
الشجب: في ظروٍف استثنائية فقط.  ❖

الق(مة المضافة العتماد هذا اإلطار  
قة والتعاون9ة:   من التحل9ل الجما¦; إ� االستجا8ة الُم·سَّ
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(التحــل9ل) األخــذ بــنهجß قــائــٍم ع� حــقوق اإل(ــسان: هــذا الــنهج كــف9ل 8ــالــتمحور حــول أصــحاب الــحقوق، وانــتهاçــات حــقوق -
; zا8دوها واحت9اجاتهم إ� المساعدة القانون9ة، األسAاب والتAعات ذات الصلة   اإل(سان ال=>

; والــجهات الــفاعــلة الــدولــ9ة ⇨ h=الــجهة الــفاعــلة ع� المســتوى الــوط h ijمــد جــسور الــحوار ب ;
h� (االســتجا8ــة) الــمساعــدة

 ( ;
h£مجاالت بناء السالم، والتنم9ة، والعمل اإل(سا ;

h�) المختلفة

 ع� احت9اجات المساعدة القانون9ة  -
X
(التحل9ل) وضع خxyطة 8مسؤول9ات أصحاب الواجAات ق9اسا

، مـــع ⇨ h ijاهـــ �Yـــة ألصـــحاب الـــمصلحة مـــن أجـــل الـــمنا,ة الـــقائـــمة ع� الẍ ; وضـــع خـــxyـــطة قـــ
h� (االســـتجا8ـــة) الـــمساعـــدة

; تصم9م استجا8ٍة مستدامة  
h� المساعدة

; ذلـك أصـحاب الـحقوق -
h� مـن الـمهم أن 1جـري التحـل9ل 8ـاالتـفاق مـع الـجهات الـفاعـلة الـوطـن9ة، 8ـما : ;ÝـشارÞ (التحـل9ل) نـهج

(أو من 1مثلونهم حسب المناسب)، ع� أن تكون الAدا1ة من رؤxة أصحاب الحقوق تجاە االحت9اجات القانون9ة  
; تعx²ز المساءلة أمام الس�ان المتأثxyن ⇨

h� (االستجا8ة) المساعدة

; مــجاالت حــقوق اإل(ــسان وcــناء الســالم والــتنم9ة ع� صــع9د إطــار -
h� كــة لــدى الــجهات الــفاعــلة <Y(التحــل9ل) وجــود لــغة مشــ

ـهج الـطوارئ والـتنم9ة واجـتناب الـتص·9ف إ� عـاجـل/غiY عـاجـل – 8ـل فـ9ه تـأ)ـ9د أنَّ zـل 
ُ
الـعمل التحـل�9; إنـما يـ¯يح تـوفـيق ن

هـــ 1فـــ9د التـــقارب ال 
َّ
. أي أن

X
 وال متـــتال9ـــا

X
، ال م¯سلـــسل زمنـــ9ا

X
 ومصـــاحAـــا

X
; الحمـــا1ةـــ 1ُعـــدُّ مـوــازxاـــ

h� ̈ـــع منـــ األ(شطـــة المـــساهمـــة ن
االستمرارxة. 

ها من التدخالت القطاع9ة  ⇨ iYإدماج المساعدة القانون9ة وغ ;
h� (االستجا8ة) النظر

; جـــــوانـــــب إقـــــل9م9ة / عـــــابـــــرة للحـــــدود / عـــــالـــــم9ة تـــــخصُّ االنـــــتهاçـــــات -
h� ـــــة: الـــــنظرxyعـــــن االســـــتجا8ـــــة الـــــُقط X(التحـــــل9ل) 8ـــــع9دا

والمسؤول9ات والقدرات 
; تعx²ز الحلول العابرة للحدود (آل9ات حقوق اإل(سان، والAُعد اإلقل�9; لAعض القضا1ا، ...) ⇨

h� المساعدة

; الـتقل9دي -
hÀللتحـل9ل الـوص ;

h£ورة تـجاوز الـعمل اإل(ـسا h, ; h=ات السـ9اسـ9ة وديـنامـ9ات الـقوة 1ع iYالمتغ ;
h� (التحـل9ل) الـنظر

نة الحت9اجات المساعدة القانون9ة وتفاقمها  
.
، zما يوجب تحد1د العوامل الُممك ;

h£للس9اق القانو
ß أفضل   ⇨ iYة تغيxyبناء نظ ;

h� (االستجا8ة) المساعدة

; األعـراف االجـتماعـ9ة الـحالـ9ة وقـدرات الـمجتمعات المحـل9ة الـقائـمة ع� نـ9ل الـحقوق وحـل الـمشاçـل، -
h� (التحـل9ل) الـنظر

; الحما1ة وما 1فاقم احت9اجات المساعدة القانون9ة القائمة 
h� سهمã وتحد1د ما

⇨   
ً
امج واألدوات الحال9ة/المقارcات / المنهج9ات األو�h تفص9ً� واستدامة �Yال ;

h� ز جهود التصم9مx²(االستجا8ة) تع

- 
X
(التحـل9ل) إطـار الـعمل مـنطبق ع� جـميع الـمواقـف، سـواء انـطوت ع� نـزاعß شـد1ـد أو مـنخفض الحـدة. ورcـما zـان مـنطAقا

 .
X
; أوقات السلم أ1ضا

h�
; حد ذاتها   ⇨

h� (االستجا8ة) القدرة ع� عرض المعلومات، 8ما 1جعلها أداًة للمنا,ة 

اء - �Yـــل الـــقا8ـــلة لـــلمقاضـــاة، ومـــشورة الخçدا1ـــة مـــن نـــظرة أصـــحاب الـــحقوق إ� الـــمشاA(التحـــل9ل) مـــرتـــكز ع� األشـــخاص: الـــ 
; مـجاالت الـقضاء / سـ9ادة الـقانـون / 

h� الـجهات الـفاعـلة h ijسـّد الـفجوة ب ;
h� ـشأن السـ9اق والـقدرات، والـمساعـدةÒ h ijالـوطني

; مـجاالت بـناء السـالم وحـقوق 
h� م الـقضائـ9ة، واإلصـالحـات – بـناء الـب}ئة)، والـجهات الـفاعـلة äظ  ع� الـنُّ

X
h غـالـAا iYك <Yالـتنم9ة (ال

)، والــجهات   ع� الــلجوء إ� الــقضاء بــوصــفه ســ]9ً� لــالنــتصاف مــن االنــتهاçــات – أي نــهج تصح�9;
X
h غــالــAا iYك <Yاإل(ــسان (ال

 ع� االستجا8ة إ� االحت9اجات العاجلة – أي نهج مستج9ب) 
X
h غالAا iYك <Yالفاعلة اإل(سان9ة (ال

; احــت9اجــات األفــراد وأهــدافــهم مــن ⇨
h� ــدايــته 8ــالــنظرcو ، ;

(االســتجا8ــة) نــهج مــرتــكز ع� األشــخاص إزاء اإلصــالح الــقضا£¢
نهم مـن الـAحث عـن الحـلول وxـكفل 

.
كز ع� األفـراد 1ـمك <Yة لـهم. فـالـقضاء المAـل الـقضائـ9ة األهـم 8ـال·سـçأجـل حـل الـمشا

لهم خدمات ج9دة ع� امتداد رحلة العدالة. 
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