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اللجنة األوروبية لفعالية العدالة
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اجللسة العامة االفرتاضية املخصصة للجنة األوروبية لفعالية العدالة
األربعاء  10يونيو/حزيران 2020
منظّمة يف إطار الرائسة اليواننيّة
للجنة وزراء جملس أوروب

إعالن اللجنة األوروبية لنجاعة العدالة
دروس وحتدايت نظام العدالة
خالل جائحة كوفيد  19-وبعدها
تدعم اللجنة األوروبية لفعالية العدالة التابعة جمللس أورواب الدول األعضاء يف املنظمة يف حتسني فعالية أنظمتها القضائية وجودهتا من أجل
ضمان احرتامها ملعايي جملس أورواب وتلبية انتظارات املتقاضني.
لقد كان لألزمة الصحية النامجة عن جائحة كوفيد  19عواقب إنسانية واجتماعية خطية ،كما أدت إىل بروز حتدايت جديدة أمام احملاكم
والسلطات القضائية يف الدول األعضاء .حيث كانت اجلائحة مناسبة للتفكي يف التدابي املبتكرة اليت يتعني العمل هبا يف النظم القضائية.

جهودا كبية للتكيف بسرعة مع الظروف اجلديدة واالستفادة على أفضل
من أجل ضمان استمرارية عمل احملاكم ،بذلت الدول األعضاء ً
وجه من املوارد املتاحة .وينبغي على الدول ،استمر ًارا هلذه الديناميكية ،استخالص الدروس والعرب من هذه التجربة .إذ ال ميكن استخدام
األزمة لتربير فشل األنظمة القضائية ،وال لتقييد املعايي أو جتاهل الضماانت القانونية.
علما أن احتمال تكرر هذه األزمة الصحية واردـ ،ينبغي أن تستعد األنظمة القضائية هلذا األمر ،خاصة عندما يتعلق األمر إبجياد حلول
فعالة لضمان استمرارية عمل احملاكم والوصول إىل العدالة مع احرتام حقوق األفراد.
يف هذا السياق ،تود اللجنة األوروبية لفعالية العدالة تذكي الدول األعضاء ابملبادئ اهلامة التالية:
املبدأ ( 1حقوق اإلنسان وسيادة القانون)
جيب محاية مبادئ املادة  - 5احلق يف احلرية واألمن اليت يكفلها القاضي  -واملادة  6من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان  -احلق يف
حماكمة عادلة  -يف أي وقت ،علما أهنا تصي ذات أمهية خاصة أثناء األزمة .وجيب ضمان استمرار عمل النظام القضائي واخلدمات اليت
يقدمها مهنيو القانون على أساس املعايي األوروبية .وينبغي أن تستمر الثقة يف العدالة حىت يف أوقات األزمات.
تتطلب األزمة استجابة فورية وعاجلة .ومع ذلك ،يتعني أن تستند أي استجابة لألزمة بشكل صارم إىل مبادئ سيادة القانون واحرتام
حقوق اإلنسان ومحايتها .وجيب أن حترتم تدابي الطوارئ مبادئ الشرعية واألمن القانوين والتناسب ،وتنبغي مراجعتها ابستمرار .كما تنبغي
حمدودا
استشارة السلطات القضائية وممثلي املهنيني القانونيني ،عند االقتضاء ،بشأن اللوائح التنظيمية للطوارئ .جيب أن يكون أي إجراء ً
بفرتة زمنية وجيب أن تكون املراقبة القضائية ممكنة يف الوقت املناسب.
املبدأ ( 2الوصول إىل العدالة)
يف حالة حدوث جائحة ،قد يكون إغالق احملاكم ضرورًاي حلماية صحة وسالمة املهنيني القانونيني ومستخدمي احملاكم .وينبغي أن يتم هذا
األمر بطريقة حكيمة ومتناسبة على اعتبار أنه يؤدي إىل تقييد كبي للوصول إىل العدالة ،وهو مبدأ أساسي من مبادئ سيادة القانون.
جيب احلفاظ على اخلدمة العامة للعدالة قدر اإلمكان ،ال سيما من خالل ضمان الوصول إىل العدالة بوسائل بديلة مثل اخلدمات عرب
اإلنرتنت أو من خالل تعزيز الوصول إىل املعلومات من خالل مواقع احملاكم ووسائل التواصل األخرى (اهلاتف والربيد اإللكرتوين وما إىل
ذلك).
سيساعد التشاور والتنسيق األفضل بني مجيع املتخصصني يف جمال العدالة (مبا يف ذلك احملامون ووكالء اإلنفاذ والوسطاء واخلدمات
االجتماعية) على ضمان مستوى جيد من الوصول إىل العدالة.
جيب ضمان الوصول إىل العدالة جلميع املستخدمني ،ولكن يف أوقات األزمات ا لصحية ،ينبغي إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة اليت
من املرجح أن تعاين من هذا الوضع .لذلك يتعني على األنظمة القضائية أن تعطي األولوية للقضااي اليت هتم هذه الفئات ،مثل حاالت
العنف املنزيل ،وال سيما ضد النساء أو األطفال ،أو اليت هتم املسنني أو األشخاص ذوي اإلعاقة أو املتعلقة حباالت اقتصادية خطية .كما
ينبغي أن تؤخذ اهلشاشة النامجة عن األزمة يف االعتبار.

املبدأ ( 3سالمة األشخاص)
جيب أن يكون ضمان صحة وسالمة مجيع املهنيني القانونيني وكذلك مستخدمي احملاكم أولوية أثناء األزمة الصحية وبعدها .حيث ينبغي
اختاذ تدابي أمنية الحرتام التباعد اجلسدي يف مباين احملاكم .ويتعني وضع مجيع التدابي ابلتشاور وينبغي شرحها بوضوح جلميع املعنيني
وتقييمها ابنتظام وتكييفها مع الظروف اجلديدة .قد تتطلب هذه التدابي استثمارات إضافية يف البنية التحتية للمحاكم.
جيب أن يكون العمل عن بعد ممكنًا جلميع املهنيني القانونيني وأن يكونوا قادرين على االستفادة من أجهزة الكمبيوتر اآلمنة الضرورية.
دعما مناسبًا.
ويتعني إيالء اهتمام خاص لرفاههم خالل فرتة العمل عن بعد والسيما ألن األمر متعلق بظروف عمل استثنائية قد تتطلب ً
املبدأ ( 4تتبع القضااي واجلودة واألداء)
يكتسي األداء السليم ألنظمة إدارة القضااي وآليات مجع البياانت اإلحصائية املتعلقة بعمل احملاكم أمهية كبية يف حالة حدوث أزمة صحية.
يتعني على رؤساء احملاكم والقضاة والسلطات املسؤولة عن إدارة احملاكم ،وف ًقا ملسؤولياهتم ،االستمرار ،حىت عن بُعد ،مراقبة القضااي
وإدارهتا .ويشمل هذا األمر فرز القضااي وإمكانية حتديد األولوايت وإعادة توزيع القضااي على أساس معايي موضوعية وعادلة ،مبا يسمح
بضمان عدالة ذات جودة.
أخذا يف االعتبار عدد القضااي اليت ال ميكن التعامل معها وأتجيل اجللسات ،ينبغي أن تساعد املوارد البشرية وتدابي الدعم املايل احملاكم
على وضع خطط لتقليص التأخيات املسجلة.
إن السماح بتخصيص أكرب وأكثر مرونة للموارد ،مع مراعاة الواقع احمللي ،أثناء األزمة وبعدها أمر ضروري لضمان التشغيل الطارئ
للمحاكم وملنع أي تفاقم للصعوابت القائمة داخل أنظمة العدالة.
املبدأ ( 5العدالة السيربانية)
يتيح استخدام تكنولوجيا املعلومات إمكانية استمرار اخلدمة العامة للعدالة يف العمل أثناء األزمة الصحية .ومع ذلك ،ميكن أن يكون
الرتفاع االقبال عليها بشكل مفاجئ واإلفراط يف استخدامها عواقب سلبية.
جيب أن حترتم حلول تكنولوجيا املعلومات مثل اخلدمات عرب اإلنرتنت وجلسات االستماع عن بعد ومؤمترات الفيديو ابإلضافة إىل
التطورات املستقبلية يف العدالة الرقمية احلقوق األساسية ومبادئ احملاكمة العادلة.
لتقليل املخاطر ذات الصلة ابنتشار تقنيات املعلومات ،جيب أن يتم أتطي استخدامها وإمكانية الوصول إليها من قبل مجيع املستخدمني
وفق أساس قانوين واضح .وجيب إيالء اهتمام خاص للفئات األكثر ضعفا وهشاشة وفق هذا املنظور .وينبغي تقييم أتثي استخدامها على

خدمة العدالة ابنتظام واختاذ التدابي التصحيحية إذا لزم األمر .كما جيب أن يكون ضمان األمن السيرباين ومحاية البياانت الشخصية
أولوية.
املبدأ ( 6التدريب)
إن التدريب أساسي للقدرة على إدارة أزمة صحية يف املستقبل بشكل فعال .وجيب أن أيخذ التدريب القضائي يف االعتبار االحتياجات
العاجلة ،مبا يف ذلك استخدام تكنولوجيا املعلومات .ويتعني تطوير برامج تدريبية جديدة ملساعدة املهنيني القانونيني أثناء األزمة الصحية
وبعدها.
ويسمح إغالق احملاكم وتدابي احلجر املوضوعة للمهنيني القانونيني بتخصيص مزيد من الوقت للتدريب من منازهلم ،يف بيئة آمنة ومأمونة.
وينبغي على معاهد التدريب تطوير استخدام منصات التدريب عرب اإلنرتنت.
جيب أن يكون املهنيون القانونيون قادرين على االستفادة من تدريب خاص على العمل عن بعد.
أيضا أنواع القضااي اجلديدة النامجة عن جائحة كوفيد .19
وينبغي أن يشمل التدريب ً
جيب استشارة املهنيني القانونيني من قبل اهليئات املختصة حول احتياجاهتم التدريبية ،ال سيما من خالل االستطالعات عرب اإلنرتنت.
املبدأ ( 7عدالة متطلعة حنو املستقبل)
كانت جائحة كوفيد  19أيضا فرصة إلدخال ممارسات مبتكرة على وجه السرعة .لذلك ينبغي تطوير اسرتاتيجية حتويل نظام العدالة
لالستفادة من احللول املطبقة حديثًا .وينبغي إعادة النظر يف بعض جوانب األداء التقليدي للمحاكم (العالقات مع وسائل اإلعالم،
ومستوى استخدام التقنيات اجلديدة ،وتعزيز استخدام األساليب البديلة لتسوية املنازعات ،وال سيما الوساطة).
جيب التعامل مع حتديث النظام القضائي بطريقة إجيابية ،ودائما مع احرتام احلقوق األساسية املكرسة يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
كما ينبغي مواصلة احلوار الضروري بني مجيع اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة ،وجتب االستفادة من العالقات اجلديدة اليت أقيمت بني
القضاة واملدعني العامني وموظفي احملاكم واحملامني ووكالء اإلنفاذ واملوثقني والوسطاء واخلرباء يف وقت األزمة الصحية.
خامتة
عاما املاضية ،منهجيات وأدوات عمل وممارسات فضلى لتحليل ودعم
طورت اللجنة األوروبية لفعالية العدالة ،على مدار اخلمسة عشر ً
جناعة األنظمة القضائية وجودهتا .وميكن أن تكون هذه األدوات مفيدة بشكل خاص أثناء األزمة وبعدها الستخالص الدروس  -اإلجيابية
والسلبية  -يف إطار عملية تقييم جهود حتسني سي العدالة.

يشكل إعالن املبادئ هذا األساس خلارطة طريق جديدة حمتملة للجنة األوروبية لفعالية العدالة لتزويد الدول األعضاء ابإلرشادات يف حالة
حدوث أزمة هلا أتثي على اخلدمة العامة للعدالة.

