
دة القانونيةتعليمات تنظيم المساع  

 
1المادة   

لسنة ( 1)تعلٌمات تنظٌم المساعدة القانونٌة المقدمة من وزارة العدل رقم )تسمى هذه التعلٌمات 
.وٌعمل بها بعد أربعة أشهر من تارٌخ اقرارها( 2016  

2المادة   

ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها أدناه ما 
:القرٌنة على غٌر ذلكلم تدل   

.وزارة العدل: الوزارة  

.وزٌر العدل: الوزٌر  

.أمٌن عام وزارة العدل: األمٌن العام  

.مدٌر مدٌرٌة حقوق اإلنسان وشؤون األسرة فً الوزارة: المدٌر  

.قسم المساعدة القانونٌة المنشأ فً الوزارة: القسم  

.حكمة االستئناف المعنٌةالشعبة الفرعٌة التابعة للقسم والمنشأة فً م: الشعبة  

تقدٌم االستشارات القانونٌة والتمثٌل القانونً فً الحاالت التً ٌجٌزها : المساعدة القانونٌة
.القانون أمام المحاكم والنٌابة العامة  

ضباط ارتباط المساعدة القانونٌة الموزعون فً محاكم البداٌة التً تدخل ضمن : ضباط االرتباط
.كمة االستئناف المعنٌةاالختصاص المكانً لمح  

3المادة   

:ٌهدف القسم بصورة رئٌسٌة إلى ما ٌلً  

.تقدٌم المساعدة القانونٌة للفئات المستحقة للخدمة -أ  

رفع كفاءة نظام المساعدة القانونٌة المقدمة للمستحقٌن من خالل إدارة وتنفٌذ أعمال  -ب
.وإجراءات المساعدة القانونٌة  

.الالزمة لبناء القدرات والتعامل مع قضاٌا المساعدة القانونٌةتنفٌذ أنشطة الوزارة  -ج  

.بناء قاعدة معلومات خاصة بالمساعدة القانونٌة -د  

4المادة   

من هذه التعلٌمات المهام ( 3)ٌتولى القسم فً سبٌل تحقٌق أهدافه المنصوص علٌها فً المادة 
:والصالحٌات التالٌة  



ٌة المتعلقة بالبرامج والمشارٌع الخاصة بالقسم ومتابعتها المشاركة فً إعداد الخطط التنفٌذ -أ
واإلشراف على تنفٌذها وتقٌٌمها واقتراح أسالٌب لتطوٌر منهجٌات العمل وإجراءاته وفق 

.السٌاسة العامة المعتمدة لذلك وتقٌٌم أداء الشعب وضباط االرتباط  

التحقق من انطباق تلك المعاٌٌر تطوٌر معاٌٌر وأسس استحقاق المساعدة القانونٌة وآلٌات  -ب
.والتوصٌة باتخاذ الموافقة على منح المساعدة القانونٌة أو الرفض  

تنظٌم عملٌة تحوٌل وصول الفئات المستحقة للمساعدة القانونٌة للجهات التً تقدم الخدمات  -ج
.القانونٌة وفق األسس والمعاٌٌر المعتمدة من الوزارة  

.نونٌة المباشرة وفق االسس والمعاٌٌر المعتمدة من الوزارةتقدٌم خدمة المساعدة القا -د  

توفٌر معلومات خاصة بالمساعدة القانونٌة تتضمن حصر المستحقٌن المحالٌن الى الجهات  -ه
.المعنٌة  

.االشراف وتقٌٌم خدمات المساعدة القانونٌة المقدمة للمستحقٌن من الجهات ذات العالقة -و  

المتعلقة بالتشرٌعات ومدى الحاجة الى تعدٌلها وموائمتها مع  إعداد الدراسات البحثٌة -ز
 المعاٌٌر الدولٌة واعداد الدراسات

 

.التحلٌلٌة الالزمة   

تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للعاملٌن فً القسم والشعب وضباط االرتباط وإعداد وتنظٌم  -ح
.البرامج التدرٌبٌة الخاصة بذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة  

تطوٌر آلٌات التعاون واالتصال والتنسٌق مع مؤسسات المجتمع المدنً والمنظمات اإلقلٌمٌة  -ط
.والدولٌة العاملة فً مجال حقوق اإلنسان والمساعدة القانونٌة  

إعداد ودراسة وتحلٌل التقارٌر الدورٌة المتعلقة بأعمال القسم والشعب ورفعها الى المدٌر  -ي
دد طلبات المساعدة القانونٌة ونوع الخدمة القانونٌة المطلوبة على ان ٌكون من ضمنها ع

.والقرارات المتخذة وتقٌٌم االجراءات  

تتولى شعب المساعدة القانونٌة استقبال طلبات المساعدة القانونٌة المقدمة الٌها مباشرة أو  -ك
.الواردة الٌها من ضباط االرتباط  

.باط االرتباطاإلشراف على شعب المساعدة القانونٌة وض -ل  

5المادة   

:تتبع اإلجراءات التالٌة عند تقدٌم طلب المساعدة القانونٌة للقسم  

تقدم طلبات المساعدة القانونٌة وفق النموذج المعتمد من الوزٌر لالستفادة من الخدمة على أن  -أ
المعلومات الشخصٌة للمستفٌد من اسم واثبات شخصٌته  -بوجه خاص–ٌتضمن النموذج 

ومعلومات الحالة االجتماعٌة والمادٌة والخدمة القانونٌة المطلوبة ونوع القضٌة والفعل  وعنوانه
.الجرمً وتوقٌع طالب المساعدة  

.ٌستقبل القسم طلبات المساعدة المقدمة الٌه مباشرة أو المرسلة من الشعب -ب  

.القسم أو الشعبٌتم تدقٌق المعلومات والبٌانات الواردة فً الطلب والمستندات المرفقة من  -ج  



ٌتولى القسم التثبت من انطباق معاٌٌر استحقاق المساعدة القانونٌة وفق الحاالت المنصوص  -د
.علٌها فً القوانٌن النافذة ذات العالقة وللمعاٌٌر المعتمدة فً الوزارة  

التوصٌة من المدٌر بعد دراسة الطلب بالموافقة على تقدٌم المساعدة القانونٌة عن طرٌق  -ه
الحالة الى جهات تقدٌم خدمة المساعدة القانونٌة المجانٌة أو الرفض وترفع التوصٌة للوزٌر ا

.للموافقة علٌها  

اذا كانت التوصٌة بتقدٌم المساعدة القانونٌة مباشرة من المخصصات المالٌة للوزارة فٌنسب  -و
المساعدة او رفضها المدٌر الى مدٌر الشؤون المالٌة فً الوزارة وٌوصً االخٌر للوزٌر بقبول 

.وفقاً لتوفر المخصصات المالٌة  

.إبالغ طالب المساعدة بالقرار المتخذ بأٌة وسٌلة متاحة -ز  

اعداد ملف خاص بطالب المساعدة القانونٌة لمتابعة قضٌته وتقٌٌم الخدمة القانونٌة المقدمة  -ح
.بعد صدور قرار بالموافقة  

6المادة   

القانونٌة إذا تحقق أي من الحاالت المنصوص علٌها فً ٌعتبر الشخص مستحقا للمساعدة 
.القوانٌن النافذة ذات العالقة ووفقا للمعاٌٌر المعتمدة فً الوزارة  

7المادة   

.للوزٌر تفوٌض أي من صالحٌاته المنصوص علٌها فً هذه التعلٌمات لألمٌن العام  

.5/4/2015تم اقرار هذه التعلٌمات بتارٌخ   


