گزارش راهاندازی برنامه آموزشی کلینیک
حقوقی :تجربه موزامبیک


رابين پالمر

برگردان :ليلا عنصري

گزارش امکان راهاندازی یک برنامه آموزشي کلينيک حقوقي 8در دانشگاه ادواردو موندلين،2
دانشکده حقوق ،ماپوتو ،3موزامبيک 81 : ،فوریه تا

 3مارس 1.2003

 .1حیطه وظایف مشاور
مشاور از تاریخ  81فوریه تا  3مارس  2003جهت اجرای وظایف زیر در ماپوتوی
موزامبيک حضور یافته است:
 -8 .8نيازسنجي و بررسي امکانات برای راهاندازی برنامه آموزشي کلينيک حقوقي در
دانشکدة حقوق دانشگاه ادواردو موندلين ،ماپوتو ،موزامبيک.
 -8 .2ارائه مشاوره به ریاست دانشکده حقوق درخصوص اهداف ،دامنه و ساختار برنامه
آموزشي کلينيک حقوقي.
 -8 .3تعيين اعضایي از دانشکده حقوق که بتوانند نقشي فعال در اداره برنامه آموزشي حقوقي داشته باشند.
 -8 .1ایجاد یک مدل اوليه برای برنامه آموزشي کلينيک حقوقي؛ شامل مواردی چون
اختيارات ،زمينههای مورد نظر ،ساختار مدیریتي ،و مؤلفه حمایت حقوقي.
 -8 .5تدارک یک «ابتکار عمل قضایي» ،گزارش درخصوص بازدید ،و تبيين رئوس توصيهها
جهت تحقق برنامه آموزشي کلينيک حقوقي در آینده.
 .2پیشزمینه کار و برنامهریزی
 -2 .8وظایف :حيطه اختيارات به تفسير ،جهت بررسي امکان ایجاد یک برنامه آموزشي
کلينيک حقوقي و یک کلينيک حقوقي کاربردی در دانشگاه ادواردو موندلين شرح داده شد.
 -2 .2کارگاه آموزشي برای برنامهریزی کار :روز سهشنبه  81فوریه یک کارگاه برنامهریزی با
حقوق بشر ،جلد  ،2ش ( 1بهار و تابستان .123-117، )1831

مهر و آبان 8312

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 8312
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حضور معاونت پژوهشي دانشکده حقوق ،رئيس مرکز مطالعات کاربردی حقوق ،5رئيس دورههای آموزشي
کاربردی حقوق 6و رئيس پيشنهادی بخش کلينيک حقوقي 7در مرکز مطالعات کاربردی حقوق برگزار شد.
شماره
مفید /
در پي برگزاری جلسه برنامهریزی فوق ،در مورد مفاد برنامه عمل توافق حاصل
عمل:
-2 .3نامهبرنامه
اینهشتم /
سي و
مهر وبرای حمایتکننده مالي اروپایي فرستادن شد ،در بند  2 .7خواهد آمد.
برنامه ،که
شود .رئوس
آبان 1832

 -2 .1کارگاه آموزشي در دانشکده حقوق :یک کارگاه آموزشي در بعدازظهر پنجشنبه 20
فوریه و جمعه  28فوریه  2003در دانشگاه برگزار شد .شرکتکنندگان ،پانزده نفر از اعضای
دانشکده حقوق بودند .مطالب بيان شده در کارگاه ،دربردارنده این عنوانها بود:
 .8تعریف «کلينيک حقوقي»؛
 .2مدلهای گوناگون کلينيک حقوقي؛
تم
 .3اهداف یک کلينيک حقوقي؛
ميان/کلينيک حقوقي و دانشکده حقوق؛
متقابلمفيد
 .1تعاملنامه
حقوقي و برنامه آموزشي آن؛
 .5ایجاد
کلينيکهشتم
شماره سي و

 .6جمعآوری بودجه و اداره کلينيکهای حقوقي.
 -2 .5تاریخ طرحهای پيشنهادی دربارة کلينيک حقوقي :در زمان بازدید ،دانشگاه ادواردو
موندلين دارای هيچ کلينيک حقوقي در حال کار یا برنامه آموزشي کلنيک حقوقي نبود .استادان
نامه مفيد /
مهمان ،به ویژه استادی از دانشگاه سائوپولو ،بهنام دایل کامپالو ،1در طي چند سال ،بارها پيشنهاد
شماره سي و هشتم
تأسيس یک کلينيک حقوقي را داده بودند ولي از سوی دانشگاه هيچ واکنش مناسبي نسبت به
 /مهر و آبان
تحقق این طرحهای پيشنهادی صورت نگرفته بود.
8312
به عنوان نخستين گام ،مشاور طرح تصميم گرفت تا فضایي از احساس تعهد و مسئوليت و
پشتيباني از تحقق یک کلينيک حقوقي و برنامه آموزشي مرتبط با آن ،در دانشکده حقوق و دانشگاه
ایجاد کند .پس از دیدار و گفتوگو با ریاست دانشکده حقوق و معاون پژوهشي او مشخص شد
که پروژه کلينيک حقوقي از پشتيباني کامل دانشگاه و دانشکده حقوق برخوردار است.
 -2 .6تاریخ تحقق و اجرا :با در نظر داشتن تعهد انجام کار ،موافقت شد تا آغاز کار کلينيک حقوقي و
تم
برنامه آموزشي آن ،دوشنبه  80مارس  2003باشد .همه برنامهریزیها و تصميمها بر پایه این تاریخ انجام شد.
 -2 .7کارگاههای آموزشي برای برنامهریزی کار و جلسات :این کارگاهها به شرح عنوانهای زیر برگزار شد:
 .8ساختار ،برنامه اجرا و تحقق کلينيک حقوقي؛
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
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حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
 .2ارتباط ميان کلينيک حقوقي و دانشکده حقوق؛
 .3ارتباطات کلينيک حقوقي؛
ت و نظم بازارهای کارآمد
 .1برنامه آموزشي کلينيک حقوقي و محتوای آموزشي دوره؛
اداری؛مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
 .5زیرساخت ،کتابچه راهنما و نيازهای حقوق
 .6روابط عمومي ،تبليغات ،آموزش و جمعآوری بودجه.
 -2 .1شرکتکنندگان :کارگاههای برنامهریزی و جلسات با حضور شرکتکنندگان ثابت 9و
حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
غيرثابت برگزار شد.
 .8ساختار و برنامه تحقق 80کلینیک حقوقي

ت و نظم بازارهای کارآمد

گرفته شد .چنين به
بازارهای نظر
نظمحقوقي در
کلينيک
حقوق برای
 -3 .8نام کلينيک حقوقي :نامهای گوناگوني
کارآمد
مالکيت و
نظر ميآمد که واژه «کلينيک» بيشتر دارای بار معنایي پزشکي است و ميبایست نامي مناسبترانتخاب
شود .بسياری از پيشنهادهایي که در اینباره به زبان انگليسي ارائه شد قابل ترجمه روان به زبان
پرتغالي (زبان رسمي موزامبيک) نبود؛ مواردی چون «دستیاری حقوقي» 88.سرانجام موافقت شد
تا تصميمگيری درباره یک نام دائمي به بعد موکول شود.
 - 3 .2تمرکز کلينيک حقوقي :موافقت شد که کلينيک حقوقي تمرکزی دوگانه بر کار داشته
باشد :آموزش دانشجویان سال آخر حقوق از راه کار با موکلين واقعي ،که هدف دوم یعني ،ارائه
خدمات حقوقي به افراد بومي جامعه ،را نيز در بردارد.
 - 3 .3سياستهای کلينيک حقوقي :قرار شد تا پيشنویسي درخصوص یک طرح سياستي
پيشنهادی به زبان پرتغالي تدوین شود که اصول زیر را نيز در خود بگنجاند:
 . 8کلينيک حقوقي یک نهاد حقوقي مستقل ،غيرانتفاعي ،به نفع مردم و قسمتي از دانشگاه
ادواردو موندلين خواهد بود؛
 .2کلينيک حقوقي ،غيرسياسي است و هيچگونه ارتباطي با نهادهای سياسي ندارد ،و حمایتي
از هيچ حزب و تشکل سياسي بهعمل نميآورد
 .3کلينيک حقوقي دو هدف برابر خواهد داشت:
الف .ارائه خدمات حقوقي به افراد بوميای که بدون این خدمات توان اجرای حقوق
قانوني خود را ندارند.
ب .آموزش دانشجویان حقوق دانشگاه ادواردو موندلين درباره جنبههای عملي کار با موکلين.
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 .1تحقيق ،پژوهش و تبليغ نسبت به مسائل مرتبط با قوانين عامالمنفعه.
 -3 .1مدل کلينيک حقوقي :قرار شد تا در ابتدا این کلينيک حقوقي به صورت یک دفتر
حقوقيمفید
مشاورة نامه
شمارهرا آغاز نماید و کمکم به صورت یک شرکت حقوقي حرفهای عامالمنفعه
کار /خود
درنخستين مهر و
عمل کند.سي و هشتم /
سال کاری ،تأکيد برتشکيل پرونده برای موارد انتخابي با موافقت کانون
آبان 1832

وکلا (به پاراگراف  5 .5رجوع شود) و پيگيری پروندهها تا پایان مرحله پيش از اقامه دعوی
خواهد بود .همچنين بر ارجاع موکلين به دیگر آژانسهای حمایتي تاکيد شدید وجود دارد.
 -3 .5تاریخ آغاز کار کلينيک حقوقي و برنامه زمانبندی شده:
 .8تاریخ شروع :دوشنبه  80مارس 2003.
 .2جدول زماني:
تم
الف .دوشنبه  3مارس تا دوشنبه  80مارس  :2003انتخاب  80دانشجوی مدیر در کلينيک.
/ 80مارس تا دوشنبه  7آوریل  :2003آموزش برنامه به  80دانشجوی مدیر
دوشنبهمفيد
ب .نامه

دانشجویان سال آخر حقوق (رجوع شود به .)3 .1
کلينيک
سيوو هشتم
شماره

ج .جمعه  88آوریل ] :2003از  88صبح تا  1بعدازظهر[ :اولين روز کاری کلينيک با

مراجعه موکلين حقيقي.
د .نوامبر  :2003مروری بر عملکرد اولين سال کاری.
نامه مفيد /
 -3 .6ساختار کلينيک حقوقي :کلينيک حقوقي ،با مدیریت آقای توماس تیمبین 82،بخشي
شماره سي و هشتم
از مرکز مطالعات کاربردی حقوق خواهد بود .مسئول آموزش مهارتهای عملي حقوقي در این
 /مهر و آبان
مرکز آقای فیلیپ سيتوی 83ميباشد و کارمند ویژه مسئول برای بخش جدید کلينيک حقوقي در
8312
این مرکز خانم الیسا ویرا است 81.افزون بر این سه نفر ،خانم ماریا داکنسیکائو 85و خانم امینه
عبدالا 86داوطلب شدهاند تا به پيشبرد کار کلينيک حقوقي کمک کنند.
 -3 .7پرسنل کلينيک حقوقي :چهل دانشجوی سال آخر دانشکده حقوق به ده گروه حقوقي چهار نفره
تقسيم ميشوند .ده دانشجو از بين این چهل تن از سوی پانلي از اعضای کلينيک حقوقي جهت تصدی
های چهار نفره ،یا بهعبارتي شرکتهای حقوقي ،مصاحبه ميشوند .این ده تن مسئوليت
مدیریت گروه تم
رسيدگي به پروندهها و امور موکلين (مانند پيگيری) را خواهند داشت .هر کدام از پنج عضو دانشکده حقوق
(پاراگراف  :3 .6تيمبين ،سيتوی ،ویرا ،فاریا و عبدالا) نظارت بر کار دو دانشجوی مدیر را برعهده دارند.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
312
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حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
 -3 .1آموزش :آموزش اوليه دانشجویان حقوق از  80مارس لغایت  7آوریل  2003به قرار ذیل
انجام خواهد شد (جلسات ویژه آموزشي بعدازظهرها علاوه بر دورههای معمولي حقوق برگزار خواهد شد):
ت و نظم بازارهای کارآمد
( )8آقای تيمبين 87:سيستمهای تشکيل پرونده و روند اداری کار؛
اخلاقنظمکاری؛
مشاوره
( )2آقای سيتوی 81:مهارتهای مصاحبه،
بازارهای کارآمد
مالک ويت و
حقوق
( )3خانم عبدالا 89:فهرستبندی و بانک دادهها درخصوص آژانسهای مورد ارجاع؛
( )1خانم ویرا 20:نامهنگاری و یادداشتنویسي ابتدایي در پروندهها؛
حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
( )5خانم فاریا 28:اصول و قوانين احراز حق به مرور زمان( 22محدودیتها)؛
پاراگراف  9 .1خواهد آمد.
کلينيک حقوقي
بازارهایدرکارآمد
 -3 .9آموزش پرسنل :طرحهای آموزشي کارکنانت و نظم
 -3 .80بودجه ریزی مقدماتي :هزینه پروژه آزمایشي کلينيک حقوقي که از تاریخ  80مارس
مالکيت و نظم
 2003تا نوامبر  2003خواهد بود از سوی حقوق
کارآمد تأمين ميشود.
بازارهایموندلين
دانشگاه ادواردو
دانشکده حقوق
 .4ارتباط میان دانشکده حقوق دانشگاه ادواردو موندلین و کلینیک حقوقي
 -1 .8تعهد دانشکده :همانگونه که در پاراگراف  2 .5نيز گفته شد ،دانشکده حقوقي به طور کامل
نسبت به تحقق و ارتقای کاری یک کلينيک حقوقي بهعنوان جزء لاینفک دانشکده حقوق متعهد است.
 -1 .2ساختار گزارشدهي :مدیر کلينيک حقوقي ،آقای توماس تيمبين 23،به معاونت
پژوهشي دانشکده حقوق و او نيز به نوبة خود به ریاست دانشکده حقوق گزارش خواهد داد.
(همچنين رجوع شود به بند .)3 .6
 -1 .3تعهد پرسنلي :دانشکده تضمين ميکند که در دراز مدت کلينيک حقوقي پرسنل
دانشگاهي به تعداد کافي داشته باشد .چه وظایف سرپرستي و چه تدریس در کلينيک بهعنوان
بخشي از وظایف روزانه کارکنان دانشکده حقوق بهشمار ميآید .در کوتاه مدت دانشکده در امور
اجرایي ،بهطور پارهوقت از کلينيک پشتيباني خواهد کرد.
 -1 .1پرسنل داوطلب :تعدادی از پرسنل دانشگاهي تمایل خود را برای یاری داوطلبانه کلينيک
حقوقي در مواقع مورد نياز اعلام کردهاند .بهویژه ماریا فاریا و امينه عبدالا موافقت کردهاند که هر
کدام در مورد آموزش افراد و سرپرستي کار دو تن از مدیران گروههای چهار نفره دانشجویي
همکاری کنند (رجوع شود به بند  3 .7و  3 .1در بالا).
 -1 .5تعهد کاری و بيمة خسارت :باید مشخص شود که طبق بيمه دانشجویي ،دانشگاه ادواردو
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موندلين تا چه حد در قبال اشتباهها و کوتاهيهای دانشجویان یا کارمندان کلينيک حقوقي مسئوليت
ميپذیرد .در زمان جلسه با کانون وکلا این مسئله باید بررسي شود (رجوع شود به بند .)5 .5
نامه مفید  /شماره

کلینیکمهر وحقوقي :سازمانهای غیردولتي ،وزارتخانههای دولت ،کانون وکلا و
.5
ارتباطاتو هشتم /
سي
های1832
دیگر مؤسسهآبان
آموزشي

با مدیریت رئيس دانشکده حقوق و معاون پژوهشي دانشکده ،بين کلينيک حقوقي دانشگاه ادواردو
موندلين و سازمانهای زیر در طول زماني ماه مارس تا ماه مه  2003ارتباطاتي برقرار خواهد شد:
 -5 .8ليگ حقوق بشر در موزامبيک :21مدیر این سازمان غيردولتي ،خود یکي از دانشگاهيان
دانشکده حقوق دانشگاه ادواردو موندلين است .او پذیرفته است که موارد مناسب را از این سازمان
غيردولتي به تم
کلينيک نوبنياد حقوقي دانشگاه معرفي کند .در عوض ،قرار شده تا پروندههای نقض حقوق
بشر ،ارجاع شده از سوی کلينيک ،را به طور آزمایشي جهت پيگيری قضایي قبول کند.
نامه مفيد /
 -5 .2وزارت دادگستری :جلسهای با حضور وزیر دادگستری یا نماینده او جهت توضيح
شماره سي و هشتم
اهداف و سياستهای کلينيک حقوقي دانشگاه ادواردو موندلين تشکيل خواهد شد (رجوع شود به
بندهای  3 .2و  3 .3در بالا) .یکي از هدفهای این جلسه پيشگيری از هرگونه سوءظن دولت از
وجود هر نوع دستور کار مخالف دولت است.
دادستانمفيد
 -5 .3نامه
کل/ :این دیدار به دنبال جلسه با وزیر دادگستری انجام ميشود ،و هدف از

گذاشتنهشتم
شماره سي و
دادستان کل یا نماینده او و تضمين همکاری دادستانهایي که زیر نظر او
آن ،در جریان
پرسنل وآبان
کنند بامهر و
کار مي /
دانشجویان کلينيک حقوقي دانشگاه است.
8312مؤسسه مساعدت حقوقي 25:این مؤسسه یک هيئت مساعدت حقوقي است که با
- 5 .1

بودجه دولت برای حمایتهای حقوقي تأسيس شده است و براساس ضوابط تعيين شده به افرادی از
عامه مردم خدمات محدود حقوقي ارائه ميدهد که قادر به پرداخت دستمزد وکلای خصوصي
نيستند .هدف از این دیدار آگاه کردن اعضای هيئت نسبت به اهداف موجود کلينيک حقوقي
دانشگاه ادواردو موندلين و گفتوگو درباره راههای همکاری و سياستهای متقابل ارجاع موکل ،و
سرانجام تدوینتمجلسات منظم تبادل اطلاعات خواهد بود.
 -5 .5کانون وکلای موزامبيک 26:کانون وکلا در موزامبيک ،فعاليتهای همه وکلای
خصوصي را زیر نظر دارد .این جلسه ،به نوعي حياتي محسوب ميشود؛ چرا که همکاری و حمایت
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
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حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
کانون وکلا و کلينيک حقوقي دانشگاه ادواردو موندلين را تضمين ميکند .برای تضمين اینکه این
کلينيک حقوقي ،یک شرکت حقوقي عامالمنفه و تابع اصول و مقررات است ،جلساتي در پي این
ت و نظم بازارهای کارآمد
دیدار و گفتوگو برگزار خواهد شد.
کارآمدادواردو موندلين
بازارهایدانشگاه
نظم حقوقي
کلينيک
دانشگاه
 -5 .6دانشگاه پليتکنيک 27در ماپوتو :این
مالک بايت و
حقوق
جهت کمک در راه اندازی کلينيک حقوقي در دانشگاه خودش تماس گرفته است .مدیر و کارکنان
کلينيک حقوقي دانشگاه ادواردو موندلين با دانشگاه پليتکنيک دیدار خواهند کرد تا کمک کنند
حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
که یک کلينيک کاربردی همانند کلينيک حقوقي دانشگاه ادواردو موندلين در این دانشگاه بهراه
افتد و بر سر راههای همکاری توافق حاصل شود .ت و نظم بازارهای کارآمد
 -5 .7انجمن مؤسسات دانشگاهي مساعدت حقوقي 21:این انجمن ،ارگان پوششدهنده برای همه
هستند.کارآمد
بازارهای
دانشگاهوهانظم
در مالکيت
حقوق
تمهيدات لازم برای
مستقر
کلينيکهای حقوقي جنوب در آفریقا است که
پيوستن دانشگاه ادواردو موندلين به این انجمن بهعنوان یکي از اعضا صورت گرفته است .قرار
است تا تعداد منتخبي از پرسنل دانشگاه ادواردو موندلين در کنفرانس آفریقایي کلينيکهای
حقوقي از  23تا  27ژوئن ( 2003با حمایت انجمن مؤسسات دانشگاهي مساعدت حقوقي و
مؤسسه جامعه باز 29شرکت کنند .همچنين ممکن است نمایندهای از این دانشگاه ،یعني ادواردو
موندلين ،به جامعه کنگره مربيان حقوقي جنوب آفریقا در ناميبيا 30از تاریخ  30ژوئن تا  2ژوئيه
 2003اعزام کنند.
 -5 .1کلينيک حقوقي مستقر در دانشگاه ،کالج حقوقي هاورد ،38دانشگاه ناتال،

دوربان32،

آفریقای جنوبي :بهعنوان مقد مه ،ارتباطات رسمي جهت تبادل بازدیدهای متقابل ميان کلينيک
حقوقي دانشگاه ناتال و کلينيک حقوقي دانشگاه ادواردو موندلين به جریان خواهد افتاد .ایجاد
ارتباطات دیگر نيز با دانشگاههای جنوب آفریقا ميتواند پيگيری شود (به ویژه کلينيکهای
حقوقي که در دانشگاهها مست قر هستند و از نظر فاصله کم و بيش به ماپوتو نزدیک هستند؛ مانند
کلينيک حقوقي دانشگاه

ویت واترسند)33.

 .6برنامه درسي دوره ،آموزش پرسنل و کتابچه آموزشي کلینیک حقوقي
 -6 .8برنامه درسي دوره :با مدیریت مدیر آموزش کاربردی حقوق 31،آقای فيليپ

سيتوی35،

دوره کاربرد حقوق به منظور گنجاندن در واحدهای آموزشي کار در کلينيک حقوقي اصلاح خواهد
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شد .در سال تحصيلي  2001به محض اینکه آموزش کارکنان مورد نياز کلينيک انجام و مواد
آموزشي نيز تهيه گردد ،این اصلاحات منظور خواهد شد .اینک ،دو سال است که دوره کاربرد
برنامهمفید /
حقوق در نامه
شمارهدان شکده حقوق منظور شده است؛ و کم وبيش یک دوره ویژه است .ویژگي
آموزشي

مهر وموزامبيک پيش از شروع حرفة وکالت هيچ نوع آموزش رسمي عملي حقوق
هشتمکه /در
سي واست
این دوره آن
آبان 1832

برای فارغالتحصيلان حقوق وجود ندارد .آخرین محتوای آموزشي دوره کاربرد حقوق پس از تکميل
فرایند مرور دوره که هماکنون در حال انجام است تعيين خواهد شد .هدف از این کار کاهش یکسال
از دوره تحصيلي برای فارغالتحصيل شدن و کسب مدرک حقوق است .برای انجام فرایند فوق،
کميتهای متشکل از پروفسور جوآئو کایرس( 36از پرتغال) ،ماریا فاریا 37و معاونت آموزشي
دانشکده ،پائولو کوموآن ،31به این مهم پرداختهاند .با در نظر داشتن کاهش دورة فارغالتحصيلي
تم
رشته حقوق به مدت یکسال ،بهنظر ميرسد که تنها گزینه عملي ،گنجاندن دورههای آموزشي
های کاربرد حقوق باشد ،چرا که جای دادن یک دوره اضافي تخصصي
دوره /
کلينيک حقوقينامهدر مفيد
هشتمآموزشي کوتاه شده ميسر نخواهد بود .همچنين برنامه اصلاح شدة آموزشي
سي وبرنامه
حقوقي در
کلينيک شماره

دوره کاربرد حقوق باید ارزشيابيهای عملي عملکرد دانشجویان حقوق در کلينيک و مدلهای انجام
کار در کلينيک را که پيشتر دربارة آن بحث شده (رجوع شود به بند  ) 9 .3در خود بگنجاند.

 -6 .2آموزش پرسنل :لازم است تا کارکناني که درگير کار کلينيک حقوقي دانشگاهي ادواردو
نامه مفيد /
موندلين هستند آموزش ویژهای را ببينيد .این آموزش به ویژه در مورد روشهای حل اختلاف39
شماره سي و هشتم
(داوری ،ميانجيگری و مذاکره) ،مهارتهای مصاحبه با موکل و مشاوره ،همکاری ميانسازماني ،روال
 /مهر و آبان
تشکيل پرونده و اداره کلينيکهای حقوقي ضروری بهنظر ميرسد.
8312
 -6 .3کتابچه راهنمای کلينيک حقوقي :یک کتابچه راهنمای کار در کلينيک حقوقي ،که هم برای
پرسنل و هم برای دانشجویان حقوق قابل استفاده باشد ،در دوره سال  2003با مدیریت آقای سيتوی و
خانم ویرا تدوین خواهد شد .عنوانهای این کتابچه عبارت است از :اهداف و سياست کلينيک حقوقي،
رهنمودها و روال کار کلينيک ،فرم تعهد به موکل (همچنين رجوع شود به بند  1 .5در بالا) ،جدولهای
زمانبندی روزانه و هفتگي ،فهرستي از مؤسسههای مورد ارجاع و آدرسهای مفيد ،مثالهایي از
تم
برگههای مشاوره ،فرمهای ارجاع به مراکز دیگر و فرمهای جزئيات اطلاعاتي در مورد موکل،
موارد مرتبط با کانون وکلا ،مقررات ،توصيه و راهنمایيهای مؤسسه مساعدت حقوقي ]بند ،[ 5 .1
برنامههای درسي دوره و نيازمندیها و منتخب فشرده قوانين مرتبط .درخصوص کتابچه آموزش تخصصي
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
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حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
کلينيک حقوقي دانشگاه ناتال در شهر دوربان آفریقای جنوبي ،به طور مفصل با کارکنان کلينيک حقوقي
بحث شده است و نسخهای از آن بهعنوان مدلي که ميتواند پس از اصلاح برای استفاده در کلينيک
ت و نظم بازارهای کارآمد
حقوقي دانشگاه ادواردو موندلين مورد استفاده قرار بگيرد به آقای سيتوی داده شده است.
 .7زیرساخت و اداره کلینیک حقوقي

حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد

 -7 .8دفتر و تجهيزات کلينيک حقوقي :کلينيک حقوقي دانشگاه ادواردو موندلين در یک
تجهيزاتو نظم
دارد .مالکيت
دفتر بزرگ در ساختمان دانشکده حقوق قرارحقوق
کارآمد دو ميز تحریر،
بازارهایاست از:
دفتر عبارت
دو دستگاه کامپيوتر ،دو کمد پرونده و چند قلم اثاثية آماده .دفترهای دیگر ساختمان اینک به طور
ت و نظم بازارهای کارآمد
موقت برای استفاده در روزهای جمعه برای کار کلينيک جدید حقوقي برای پاسخگویي به موکلين
دسترس هستند.
بازارهایبالا) در
نظم 3 .5در
مالکيتبهو بند
رجوع شود
(که قرار است در آوریل کار خود را آغاز کنند ـ
کارآمد
حقوق
 -7 .2پرسنل اجرایي :در حال حاضر هيچ پرسنل اجرایي برای کلينيک حقوقي منصوب نشده
است ،بيشتر کارهای اداری باید از سوی پرسنل دانشگاهي و دانشجویان انجام شود .رئيس دانشکده
حقوق موافقت کرده تا کارها تقسيم شود و پرسنل اداری موجود از راه خطوط تلفن تعيين شده ميتوانند
پيغامهایي را برای پرسنل کلينيک حقوقي و دانشجویان ارسال کنند.
 -7 .3لوازمالتحریر :در حال حاضر همه لوازمالتحریر مورد نياز ،از سوی دانشکده حقوق تأمين
ميشود .از آنجا که کمبود بودجه بهشدت وجود دارد ،تنها لوازم ابتدایي تهيه خواهد شد.
 -7 .1شرح وظایف :پرسنل دانشگاهي کلينيک حقوقي ،با مدیریت آقای تيمبين 10،در حال
تدوین جزئيات شرح وظایف برای پرسنل کلينيک حقوقي ،پرسنل دانشگاهي داوطلب همکاری و
مدیران گروههای چهار نفره دانشجویي ]شرکتهای حقوقي[ هستند و تلاش ميکنند تا عملکرد و
مسئوليتپذیری همه را بهگونهای مناسب تضمين نمایند.
 .3تبلیغات و جمعآوری بودجه
 - 1 .8تبليغات :بازاریابي اوليه کلينيک حقوقي بسيار محدود خواهد بود و تنها به موارد
ارجاعي از سوی ليگ حقوق بشر موزامبيک و تبليغات رو در رو برای آگاه ساختن عموم مردم نسبت
به خدمات جدید بسنده خواهد شد .در طي مدت برنامه آزمایشي (آوریل تا نوامبر  )2003ميتوان
برنامه تبليغاتي منجسمتری برای سال  2001طرحریزی کرد؛ برنامهای که شامل این موارد خواهد بود:
سمينارهای اطلاعرساني برای عموم ،انتشار مداوم مقالههایي در روزنامههای کثيرالانتشار ،بروشورهای
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تکصفحهای با عنوانهای مورد نياز حقوقي برای مردم (مطالب این بروشورها ميتواند از روی
مقالههایي باشد که دانشجویان کلينيک حقوقي برای قبول شدن در دوره ارائه ميکنند؛ یعني مدلي که
موفقيتمفید /
به طور نامه
شمارهکالج حقوقي هاورد 18مورد استفاده قرار گرفته است).
آميزی در
هشتم /
مهر وبودجه :برای تضمين ثبات درازمدت کلينيک حقوقي ،در زمان انجام
آوری
سي وجمع
- 1 .2
آبان 1832

آزمایشي پروژه ،جمعآوری بودجه باید بهگونهای هدفمند آغاز شود .برای این کار ،کمک انجمن
مؤسسات دانشگاهي مساعدت حقوقي 12مفيد خواهد بود.
 .9توصیهها
 -9 .8پروژه آزمایشي :از مارس تا نوامبر  ،2003کلينيک حقوقي دانشگاه ادواردو موندلين بهعنوان
یک پروژه تم
آزمایشي اداره شود و فعاليتهای کلينيک حقوقي در این مدت به ارائه مشاوره ،ارجاع
به مراکز دیگر و برعکس ،نوشتن دادخواست ،وکالت ،و مذاکره از طرف موکلين محدود باشد.
نامه مفيد /
(یعني هيچ کار دادگاهي یا مربوط به مراحل دادرسي انجام نشود) پس از نوامبر  ،2003با در نظر
شماره سي و هشتم
گرفتن فاکتورهایي از قبيل مسائل مالي ،ظرفيت کاری و غيره ،فعاليتها گسترش یابند.
 -9 .2کنفرانسها :دست کم از حضور دو تن از پرسنل کلينيک حقوقي دانشگاه ادواردو
موندلين در کنفرانس آفریقایي کلينيکهای حقوقي 23-27( 13ژوئن  )2003و کنگره جامعه
مفيد /
شامل نشست عمومي انجمن مؤسسات دانشگاهي مساعدت حقوقي 15و
نامه( 11که
اساتيد دانشگاهي
هشتم
مي و
حقوقيسي
کلينيک شماره
در تاریخ  30ژوئن تا  2ژوئيه  2003پشتيباني شود.
باشد)
 -9/ .3مهر
آبان از ژوئيه  2003تا فوریه  ،2001ترتيبي داده شود که (شاید از راه
تبادل ومربيان:
انجمن 8312
مؤسسات دانشگاهي مساعدت حقوقي) ميان اعضای منتخب کلينيک حقوقي دانشگاه
ادواردو موندلين و وکلای حرفهای در کلينيکهای حقوقي در آفریقای جنوبي تبادل مربي انجام
شود .افزون بر تبادلات در سطح کلينيک حقوقي ،با در نظر گرفتن نبود آموزش حرفهای حقوقي
بهطور رسمي در موزامبيک ،اعزام یک تور مطالعاتي با ریاست آقای سيتوی به کلينيک

حقوقي16

شهر دوربان در آفریقای جنوبي بسيار مفيد فایده خواهد بود.
 -9 .1تم
آموزش :همانطور که پيشتر در بند  6 .2گفته شد ،لازم است کارکنان کلينيک حقوقي
دانشگاه ادواردو موندلين از آموزش لازم برخوردار شوند؛ بهویژه آموزش ویژه باید روششناسي یا
متدولوژی جمعآوری بودجه برای اعضای منتخب کارکنان کلينيک تدارک دیده شود.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
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حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
 -9 .5عضویت در انجمن مؤسسات دانشگاهي مساعدت حقوقي :کلينيک حقوقي دانشگاه
ادواردو موندلين بهزودی به عضویت انجمن مؤسسات دانشگاهي مساعدت حقوقي درآید.
ت و نظم بازارهای کارآمد
 -9 .6برنامه عمل :دانشکده حقوق دانشگاه ادواردو موندلين و کلينيک حقوقي ،برای اوایل سال 2001
تدارک ببيند.
حقوقي
برای وایننظمکلينيک
پنجساله
کارگاه آموزشي را جهت توافق درخصوص برنامه عمل
کارآمد
بازارهای
مالکيت
حقوق
 .11نکتههای پایاني
بازارهای
ادواردومالکيت و
اشتياق و تعهد دانشکده حقوق دانشگاه حقوق
کارآمدتحقق و کارآمد
آن برای
نظمپرسنل
موندلين و
بودن کلينيک حقوقيشان با وجود محدودیتهای بسيار بودجه ،قابل تقدیر است و باید مورد
ت و نظم بازارهای کارآمد
تشویق قرار گيرد.
ابتکار عمل دانشگاه
موزامبيک به
حقوقي در
این کلينيک و گسترش کلينيکهای دیگر
دنبالکارآمد
بازارهای
مالکيت و نظم
حقوق
ادواردو موندلين ميتواند برای ایجاد یک فرهنگ همدلي مبتني بر حقوق بشر در ميان دانشجویان
حقوق و وکلای موزامبيک نقش مهمي بازی کند.
یادداشتها
 - استاد دانشگاه ناتال ،شهر دوربان آفریقای جنوبي ،که بهعنوان مشاور برای تأسيس کلينيک حقوقي به موزامبيک اعزام شده
بود.
8- Clinical Legal Education Programme (CLE).
2- Eduardo Mondlane University.
3- Maputo.
 -1دورة زماني که مشاور متخصص برای راهاندازی کلينيک در موزامبيک حضور یافته است] .مترجم[

5- Center for Practical Legal Studies (CPLS).
6- Practical legal training courses.
7- Law clinic section.
1- Dyle Campallo.
 -9در متن اصلي نام شرکت کنندگان ذکر شده که به دليل ناآشنا بودن و عدم ذکر پُست دانشگاهي ایشان از ترجمه آنها صرفنظر شد] .مترجم[

80- Implementation Plan.
88- Legal Helping Hand.
82- Tomas Timbane.

رابين پالمر
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83- Filipe Sitoi
14- Elysa Viera.

 شماره/ نامه مفید

85- Maria da Conceicao.

 مهر و/ سي و هشتم

86- Amina Abdola.

1832 آبان

87- Timbane.
81- Sitoi.
89- Abdala.
20- Viera.
28 - Faria.
22- Rules of Prescription.

تم

23- Tomas Timebane.
21 - The Mozambiquan Human Rights Leaque.
25- Insituto de Patrocinio e Assistencia Juridica (IPAJ).

/ نامه مفيد

26-Ordem de Advogados de Mocambique (O.A.M).

شماره سي و هشتم

27- Instituto Superior Politecrico e Universitario (I.S.P.U).
21- Association of University legal Aid Institutions (AULAI) .
29- Open Society Institute.
30- Windhoek, Namibia.
38- Howard College School of Law.
32- University of Natal, Durban.
33- The University of Witwatersand.
31- Director of Practical Legal Training.

/ نامه مفيد
شماره سي و هشتم
 مهر و آبان/
8312

35- Filipe Sitoi.
36- Joao Caires.
37- Maria Faria.
31- Paolo Comoane.
39- Alternative Dispute Resolution.
10- Timbane

تم

[ ]مترجم. شهر دوربان در آفریقای جنوبي، دانشگاه ناتال،کالج حقوقي هاورد-18
[]مترجم. 5 .7  بند-12

13 - The African Clinical Law Conference.

حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
312

حقوق

گزارش راه اندازي برنامه آموزشي كلينيك حقوقي :تجربه موزامبيك
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حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
11 - The Society of University Teachers.
 -15رجوع شود به بند .5 .7

ت و نظم بازارهای کارآمد
16- The School for Legal Practice.

حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد

حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
ت و نظم بازارهای کارآمد
حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد

