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 التأكيد على دور العيادات القانونية في تعزيز خدمات التمكين القانوني

13:51َشؽ انـُـىو انسبػخ   

  

فٍ كهُخ انمبَىٌ ثدبيؼخ انُدبذ انىطُُخ " شًس"ػمع يؽكؿ إػالو زمىق اإلَسبٌ وانعًَمؽاطُخ  -يؼب-َبثهس 

وؼشخ ػًم زىل ظوؼ انؼُبظاد انمبَىَُخ فٍ اندبيؼبد فٍ رؼؿَؿ يفهىو ويجبظئ سُبظح انمبَىٌ ،وغنك ظًٍ 

سبٌ وسُبظح انمبَىٌ نطهجخ اندبيؼبد انفهسطُُُخ ثعػى ورًىَم يٍ ثؽَبيح ثؽَبيح رؼؿَؿ يفبهُى زمىق اإلٌ

 .األيى انًزسعح اإلًَبئٍ، ثسعىؼ انؼعَع يٍ انطهجخ وانسُعح صفبء ثهؼبوٌ يٍ انؼُبظح انمبَىَُخ

 

ولع افززسذ انىؼشخ أَخ ػًؽاٌ انًسبظؽح فٍ كهُخ انمبَىٌ فٍ خبيؼخ انُدبذ انىطُُخ ثبنزؽزُت ثبنطالة 

د أٌ طهجخ انمبَىٌ نهى ظوؼ ؼَبظٌ فٍ انًدزًغ ويٍ انًهى رؼؿَؿ ظوؼهى زىل يفبهُى زمىق اإلَسبٌ ،ولبل

وسُبظح انمبَىٌ فٍ انًدزًغ ، ولبنذ أٌ انؼُبظح انمبَىَُخ فٍ اندبيؼخ وخعد نزمعَى االسزشبؼاد انمبَىَُخ 

أو ضبؼخهب ،كًب ورؼًم ػهً رؼؿَؿ انعوؼ االخزًبػٍ نطالة انمبَىٌ سىاء ظاضم اندبيؼخ . 

 

يٍ خبَجه اسزؼؽض انعكزىؼ ؼائع أثى ثعوَخ أسزبغ انمبَىٌ فٍ خبيؼخ انُدبذ انىطُُخ َشأح ورطىؼ وأهعاف 

انؼُبظح انمبَىَُخ فٍ خبيؼخ انُدبذ انىطُُخ ، ولبل ثبٌ انؼُبظح وهٍ ػجبؼح ػٍ طبلى يٍ انطهجخ انًزعؼثٍُ 

رسذ إشؽاف يدًىػخ يٍ األسبرػح انًطزصٍُ فٍ ػهً رمعَى انطعيبد واالسزشبؼاد انمبَىَُخ انًدبَُخ 

 .كبفخ انًدبالد انمبَىَُخ وضبصخ فًُب َزؼهك يُهب ثسمىق اإلَسبٌ

 

ولبل أٌ انؼُبظح انمبَىَُخ هٍ زهمخ انىصم ثٍُ انعؼاسخ انمبَىَُخ انُظؽَخ وانسُبح انًهُُخ انىالؼُخ، وانؼُبظح 

نًدزًغ ورؼؿَؿ سُبظح انمبَىٌ وثبنزبنٍ إػبظح انثمخ انمبَىَُخ خبءد نالؼرمبء ثًسزىي زمىق اإلَسبٌ فٍ ا

 .ثبنُظبو انمبَىٍَ

 

ولبل أٌ يٍ أونىَبد انؼُبظح انمبَىَُخ هى َشؽ انثمبفخ انمبَىَُخ فٍ انًدزًغ ورمعَى انطعيبد االسزشبؼَخ 

يح انطهجخ وظ.انمبَىَُخ انًدبَُخ نهفئبد انفمُؽح وانًهًشخ فٍ انًدزًغ وغنك نهىصىل إنً َظبو لبَىٍَ أفعم

فٍ انًدزًغ وانًؿج ثٍُ انعؼاسخ األكبظًَُخ انُظؽَخ وانسُبح انًهُُخ انؼهًُخ يٍ ضالل األضػ ثُعهى ورعؼَجهى 

ػهً رمعَى انطعيبد واالسزشبؼاد انمبَىَُخ انالؾيخ يٍ اخم رؼؿَؿ فكؽح انؼًم ثؽوذ انفؽَك، ورؽسُص 

انًدزًغ، وأَعًب سع انفدىح ػٍ طؽَك انؼُبظاد  أضاللُبد انًهُخ نعَهى ونزكؽَس يجبظئ انؼًم انزطىػٍ فٍ

 .انمبَىَُخ ألفؽاظ انًدزًغ ثٍُ يفهىو أؾيخ انثمخ ورطجُك انؼعانخ فٍ انًدزًغ

 

وثٍُ أٌ أهعاف انؼُبظح هٍ رمعَى اسزشبؼاد يدبَُخ نهفمؽاء انػٍَ نعَهى لعبَب فٍ انًسبكى ،ورُفُػ وؼش 

شكم ػبو، ووظر أٌ انؼُبظاد انمبَىَُخ نهب ثالثخ أثؼبظ هٍ زهى ػًم رىػُخ لبَىَُخ ثسمىق اإلَسبٌ وانمبَىٌ ة

َبثغ يٍ رسمُك انؼعانخ نهفئبد األلم زظب يٍ انًدزًغ و يغ رطىؼ انفكؽح أصجر نهب ثؼع أكبظًٍَ خعوي 

أكبظًَُخ ويهُُخ واخزًبػُخ فهٍ طؽَمخ رؼهُى ورعؼَس لبَىٍَ َزى انزؽكُؿ فُهب ػهً اندبَت انًهٍُ انجؼع 
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فهٍ طؽَمخ رُسُك و رشجُك نهزعؼَت و رفزر يدبالد نهزعؼَت ثؼع انزطؽج أو ززً فؽص ػًمانًهٍُ  . 

 

ولبل أٌ يىظىػبد انؼُبظح انمبَىَُخ نُسذ يسعظح ػهً سجُم انسصؽ، ونُسذ ثبثزخ ػهً يعاؼ انىلذ، ثم 

ح أو الزصبظَخ أو رسعظهب أونىَبد انًدزًغ واهزًبيبره، ورزُبول زمىق اإلَسبٌ وزؽَبره، سىاء كبَذ اخزًبػٍ

ظوؼ زُىٌ  -ضبصخ اغهت ظول أيؽَكب انالرُُُخ–ويٍ هُب، كبٌ نهؼُبظح انمبَىَُخ فٍ ػعح ظول َبيُخ . سُبسُخ

وَمطخ رسىل يدزًؼُخ، سىاء ػهٍ يسزىٌ انزؼهُى انمبَىٍَ، أو يٍ َبزُخ انثمبفخ انمبَىَُخ فٍ انًدزًغ، 

 .وثبنزبنٍ سُبظح انمبَىٌ وػعانزه

 

نًؼُمبد انزٍ رؼزؽض ػًم انؼُبظاد انمبَىَُخ رزًثم فٍ ػعو لعؼح األفؽاظ ػهً رىلُؽ ظػى كبف ولبل إٌ أهى ا

،وػعو رؼبوٌ انًسبيٍُ انًؿاونٍُ نهزطىع فٍ انؼُبظح ويسبػعح انطهجخ وزدى انطهت ػهً انؼُبظح فكجؽ زدى 

ؼافغ أيبو انًسبكى انفئخ انًسزهعفخ لع َصؼت رمعَى االسزشبؼاد ثشكم سؽَغ وػعو انسًبذ نهطهجخ ثبنذ

وانطىف يٍ انطؽوج ػٍ إطبؼ انؼبظاد وانزمبنُع واززًبنُخ وخىظ يؼبؼظخ يٍ لجم انًسبيٍُ أصسبة انًكبرت 

 .انطبصخ واالسزسُبء اإلػاليٍ فٍ ثؼط انمعبَب انطبصخ انسسبسخ وؼفط انًؽأح َفسهب انزىخه نهؼُبظاد

 

ردؽثخ انؼُبظاد انمبَىَُخ ثكهُبد انسمىق ثبندبيؼبد  وفٍ َهبَخ انهمبء أوصً انًشبؼكىٌ ثعؽوؼح أهًُخ رؼًُى

انًطزهفخ ، ثبػزجبؼهب وسُهخ يهًخ نزغُُؽ انًُبهح انمبَىَُخ واكزسبة انطالة ضجؽاد ػًهُخ ونًب رمعيه يٍ 

ضعيبد نهًدزًغ ،ثبنػاد نهفئبد انًسزعؼفخ أو انفمُؽح، وإنً رؼؿَؿ زك انفمؽاء فٍ انًدزًغ ثبنىصىل إنً 

الل رسهُم وصىنهى إنً يطزهف انطعيبد انمبَىَُخ وانسصىل ػهً انزًثُم انمبَىٍَ انًُبست، انؼعانخ يٍ ش

ورأسُس شجكخ يٍ انًسبيٍُ انًزطىػٍُ انػٍَ َزجؽػىٌ .وؾَبظح وػُهى ثسمىلهى وواخجبرهى انمبَىَُخ

سزعاو وإَشبء َظبو وطٍُ و. ثدهعهى وولزهى وأرؼبثهى يٍ أخم رمعَى انًسبػعح انمبَىَُخ نهًسزسمٍُ

نهًسبػعح انمبَىَُخ ثبنزؼبوٌ يغ اندهبد انؽسًُخ وانزطىػُخ غاد انؼاللخ، ورفؼُم انسىاؼ يغ صُبع انمؽاؼ ثهػا 

 .انطصىص، وصىال إنً وظغ إسزؽارُدُخ وطُُخ نهًسبػعح انمبَىَُخ ثبنزؼبوٌ يغ خهبد االضزصبص

 


