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أمور بين ميثاق األمم المتحدة، تؤكد في العالم شعوب أن حيث
على ظلھا الحفاظ فـــي يمكن ظروف إيجاد علـــى أخـــرى، عزمھا
في الدولي التعـــاون تحقيق ھو مقاصدھا أحـــد أن العدل،وتعلـــن
بال األساسية والحريات اإلنسان احترام حقوق وتشـــجيع تعزيز
أن الدين،وحيث أو الجنـــس أو اللغـــة أو العنصـــر تمييز بســـبب
أمام المســـاواة مبادئ يجســـد اإلنســـان لحقوق اإلعالن العالمي
وعلنية عادلة محاكمـــة في والحق البـــراءة، وافتراض القانـــون،
الالزمة الضمانات جميـــع وفى ومحايدة، مســـتقلة أمـــام محكمة
تھمـــة جنائية،وحيث أن العھد إليه توجه كل شـــخص للدفاع عن
إلى يعلن، باإلضافة والسياســـية المدنية بالحقوق الدولي الخاص
في موجب له والحق ال تأخيـــر بدون المحاكمة في ذلـــك، الحـــق
طبقا تشكل ومحايدة أمام محكمة مختصة وعلنية عادلة محاكمة
االقتصادية الخاص بالحقـــوق العھـــد الدولي أن للقانون،وحيـــث
ميثاق بمقتضى الـــدول، إلى التزام يشـــير والثقافية واالجتماعية
والحريات اإلنسان لحقوق بتعزيز االحترام العالمي المتحدة، األمم
جميع بحماية الخاصة المبـــادئ مجموعة بھا،وحيث أن والعمـــل
أو االحتجاز أشكال من شـــكل ألي الذين يتعرضون األشـــخاص
على الحصول في الحق الشخص المحتجز له أن على تنص السجن
على والحصول بھم واالتصال المحامين من القانونية المســـاعدة
الســـجناء لمعاملة النموذجية الدنيا القواعد أن مشـــورتھم،وحيث
واالتصال بالمحامين القانونية المســـاعدة توفير بضمان توصـــى
أن بعد،وحيث يحاكموا لم الذين للســـجناء الســـرية من في إطار
من اإلعدام تؤكد عقوبة يواجھون من حماية تكفل التي الضمانات
تكون أن يمكن جريمة ارتكابه في مشتبه شخص أي حق جديد
مســـاعدة على الحصول في بارتكابھا متھم أو اإلعدام عقوبتھـــا
العھد  ١٤ من المحاكمة،وفقا للمادة مراحل كل في قانونية كافية
إعالن أن والسياســـية،وحيث المدنية بالحقـــوق الخاص الدولـــي
استعمال وإساءة اإلجرام المتعلقة بضحايا األساسية العدل مبادئ

بغية والوطني الدولي الصعيدين على تتخذ بتدابير يوصي السلطة
على وحصولھم بالعدالة الجريمة ضحايا استعانة فرص تحســـين
أن ومساعدتھم،وحيث وتعويضھم حقوقھم ورد منصفة، معاملة
المقررة األساســـية والحريات لحقوق اإلنســـان الكاملة الحمايـــة
مدنية أو ثقافية أو كانت أو اجتماعية اقتصادية لجميع األشخاص،
خدمات فعال على حصول جميع األشخاص تقتضي سياســـية، أو
للرابطات أن مســـتقلون،وحيث قانونيون مھنيون يقدمھا قانونية
وآدابھا المھنة معاييـــر في إعالء حيويا دورا للمحاميـــن المھنيـــة
التي واالنتھاكات والقيود القضائية المالحقة من أعضائھا وحماية
يحتاج إليھا، من لكل القانونية الخدمات توفير موجب لھا،وفي ال
أھداف تعزيز في وغيرھـــا الحكومية المؤسســـات مع والتعـــاون
تشـــريعاتھا إطار في للحكومات، العامة،ينبغي والمصلحة العدالة
األساســـية وتحترم المبادئ أن تراعـــى الوطنيـــة، وممارســـاتھا
لمســـاعدة صيغت التي أدنـــاه، الواردة بشـــأن دور المحاميـــن،
الدور المتعلقـــة بتعزيز وتأميـــن مھمتھـــا فـــي الـــدول األعضـــاء
من وغيرھم المحامين تطلـــع عليھا الســـليم للمحامين.وينبغي أن
التنفيذية السلطة وأعضاء النيابة ووكالء القضاة مثل األشـــخاص

العدالة) تحقيق في المحامين دور بشأن أساسية (مبادئ
دھوك ھفال وھاب رشيد/ اعداد

٢٥)/٢٠٠٧/١٠ سنغافورة(من١٤الى في العالم محامون مؤتمر في
المجرمين ومعاملة الجريمة لمنع الثامن المتحدة األمم اعتمدھا مؤتمر

إلى ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠  ٢٧ آب/أغسطس من في ھافانا المعقود


