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المبادئ ھذه عام.وتنطبق بوجه والجمھور التشريعية، والســـلطة
يمارســـون مھام الذين األشـــخاص على أيضا، حســـب االقتضاء،
المركـــز القانوني للمحامين.إمكان لھم يكون أن دون المحاميـــن

الخدمات القانونية على والحصول االستعانة بالمحامين
بنفسه يختاره محام طلب المساعدة من في الحق شخص لكل .١
اإلجراءات مراحل جميع في عنه وللدفاع وإثباتھا، حقوقه لحماية

الجنائية.
على قادرة وآليات فعالـــة إجراءات توفير ٢. تضمـــن الحكومـــات
قدم فعالة وعلى بصورة بالمحامين االســـتعانة تتيح االســـتجابة
والخاضعين أراضيھا في الموجودين األشخاص لجميع المساواة
أو العنصر بســـبب كالتمييز نوع، أي مـــن تمييـــز لواليتھـــا، دون
الرأي أو الديانة أو اللغـــة أو الجنس أو العرقي األصـــل اللـــون أو
أو االجتماعي أو القومـــي أو األصل رأى آخـــر أي السياســـي أو

اقتصادي. غير أو أي وضع اقتصادي أو المولد أو الملكية
والمـــوارد األخرى الكافي توفير التمويـــل ٣. تكفـــل الحكومـــات
من األشخاص ولغيرھم للفقراء القانونية الخدمات الالزمة لتقديم

االقتضاء حسب المحرومين،
الخدمات وتوفير تنظيم المھنية للمحامين في الرابطات وتتعـــاون

الموارد. من وغيرھا والتسھيالت
التي للبرامج للمحامين والرابطات المھنيـــة الحكومات ٤. تـــروج
القانون، بمقتضى وواجباتـــه بحقوقه إعـــالم الجمھور تســـتھدف

األساسية. حرياته حماية في الھام المحامين وبدور
بغية المحرومين وســـائر الفقراء لمســـاعدة عناية إيالء وينبغـــي
من مســـاعدة طلب األمر، لزم وإذا تأكيد حقوقھم، من تمكينھـــم

المحامين.
الجنائية العدالة مسائل في خاصة ضمانات

جميع بإبالغ فورا، المختصة، قيام الســـلطة الحكومات ٥. تضمن
محام ومســـاعدتھم تمثيلھم يتولـــى أن فـــي األشـــخاص بحقھم
أو ســـجنھم، أو احتجازھم أو عليھم القبض إلقاء لدى يختارونه

جنائية. مخالفة بارتكاب اتھامھم لدى
يعين أن في الحق محامون لھم ليس الذين لألشخاص يكون .٦
المتھمين الجريمة طبيعة مع تتفق وكفاءة خبرة ذو محامون لھم

فعالة، قانونية مساعدة إليھم ليقدموا بھا،
ذلك، العدالة صالح فيھـــا يقتضي التي الحاالت في جميع وذلـــك
مورد لديھم يكـــن إذا لم الخدمة مقابـــال لھذه ودون أن يدفعـــوا

لذلك. كاف
أو عليھم المقبوض األشـــخاص لجميع أيضا الحكومات ٧. تكفـــل
إمكانية االستعانة أو بدون تھمة جنائية، جنائية المحتجزين بتھمة

وأربعين ثمان تزيد عن ال مھلـــة خالل حال وبأي فورا، بمحـــام
احتجازھم. أو عليھم القبض وقت من ساعة

المســـجونين أو عليھم أو المحتجزين المقبوض لجميع ٨. توفـــر
ويتحدثوا محام ألن يزورھـــم تكفى وتســـھيالت فـــرص وأوقات
وبســـرية مراقبة، وال وال تدخل دونما إبطاء معه ويستشـــيروه،

كاملة.
المكلفين الموظفين نظر تحـــت االستشـــارات ھذه تتم ويجوز أن

تحت سمعھم. ليس ولكن بإنفاذ القوانين،
المؤھالت والتدريب

والمؤسســـات للمحامين المھنية والرابطات الحكومات ٩. تكفـــل
للمحاميـــن، وتوعيتھم مالئمين تعليـــم وتدريب توفير التعليميـــة
اإلنســـان حقوق وإلى األخالقية للمحامين والواجبات المثل إلـــى
الوطني والدولي. القانون بھا يعترف التي األساسية والحريات

والمؤسســـات للمحامين المھنية والرابطات الحكومات ١٠. تكفل
أو القانون، مھنة دخول يريد شـــخص أي خضوع عدم التعليمية

ممارستھا في االستمرار
أو العرقي األصل أو الجنس أو اللـــون أو بســـبب العنصر للتمييز
أو األصل الوطني أو آخر رأى أي أو السياســـي الرأي أو الديانة
ذلك غير أو الوضع االقتصادي أو المولد الملكية أو أو االجتماعي
من المحامين من ذلك أن شـــرط كـــون ويســـتثنى من األوضاع،

تمييزا. يعتبر ال المعنى البلد رعايا
ال مناطق أو جاليات أو جماعات فيھا توجد التي البلدان في .١١
جماعات خاص وبوجه القانونية، الخدمات إلى احتياجاتھا تلبـــى
لھا ســـبق جماعات أو متميـــزة لغات أو أو تقاليـــد لھـــا ثقافـــات
والرابطات للحكومات ينبغـــي للتمييز، صراحة ضحية أو وقعـــت
خاصة تدابير تتخذ أن التعليمية والمؤسســـات للمحامين المھنية
القانون، بمھنة االلتحاق فرص الجماعات ھذه من للمرشحين تتيح
جماعاتھم. الحتياجات المالئم التدريب على حصولھم تكفل وأن

والمسؤوليات الواجبات
شـــرف وكرامة على األحوال، جميع المحامون، في ١٢. يحافـــظ

إقامة العدل. مجال في أساسيين عاملين مھنتھم باعتبارھم
يلي: موكليھم ما نحو المحامين تتضمن واجبات .١٣

والتزاماتھم بحقوقھم للموكلين فيما يتعلق المشـــورة (أ) إســـداء
بالحقوق القانوني وعالقته النظام عمل وبشـــأن أسلوب القانونية

للموكلين، القانونية وااللتزامات
اإلجراءات واتخاذ المالئمة، الطرائق بشتى موكليھم مساعدة (ب)

مصالحھم، لحماية القانونية


