Забезпечення справедливості для всіх:
Людиноцентричне правосуддя в Україні
Наше спільне прагнення справедливого світу
В основі Порядку денного у сфері сталого розвитку
до 2030 року лежить бачення справедливого,
рівноправного, толерантного, відкритого та
інклюзивного світу, в якому задовольняються
потреби найбільш вразливих груп населення.
Прагнення забезпечити справедливість для всіх
- це ключовий компонент Цілі сталого розвитку
(ЦСР) 16 та її перспективи мирних, справедливих
та інклюзивних суспільств. Для досягнення мети
забезпечення справедливості для всіх ми повинні:
•
•
•

Визнати ідею справедливості центром сталого
розвитку
Визнати людей центром у системі доступу до
правосуддя та
Відійти від справедливості для небагатьох і
перейти до справедливості для всіх.

Нам потрібно діяти зараз
Ми повинні заповнити «прогалини» у доступі до правосуддя та працювати в напрямку світу, де уряди будуть
більш реагувати на потреби своїх громадян, щоб служби у системі правосуддя допомагали відповідати на
правові потреби людей, вирішувати питання системної нерівності, актуалізувати лідерство в маргіналізованих
громади та відновлювати довіру громад, яким вони служать.
Ми повинні взяти на себе зобов’язання щодо сміливих, трансформативних дій, які підтримують найбільш
маргіналізовані та вразливі групи людей у всьому світі. Важливість та терміновість потреби в зміні підходу в
напрямку людиноцентричного правосуддя, занадто відчутні, щоб їх ігнорувати.

Нам потрібно діяти зараз
Зобов’язання або дії щодо забезпечення справедливості/правосуддя для всіх можуть мати різні форми:

Нові або розширені політики,
стратегії чи ініціативи щодо
людиноцентричного правосуддя

>

Афганістан зобов’язався розробити
комплексну систему правової
допомоги, яка буде ефективною,
сталою та доступною

Збільшення фінансування системи
доступу до правосуддя або
ефективніший перерозподіл існуючих
ресурсів

Інвестування в кращі дані
щодо правосуддя та докази,
щоб максимізувати вплив та
підтримати інновації

Сприяння міжнародному
співробітництву у сфері правосуддя
для підтримки національних
пріоритетів за допомоги технічної,
програмної та фінансової підтримки

Відкриття систем правосуддя для
підвищення правової спроможності
людей у доступі до інформації та
відіповіді на їх правові потреби, а
також посилення реагування на
запити громадян за допомогою
механізмів підзвітності

>

>

>

>

Непал вивчить інноваційні моделі
фінансування правосуддя, які
залучатимуть приватні інвестиції
та ресурси

HiiL розробить та поділиться
стратегіями з метою
масштабування тих, що сприяють
вирішенню найбільш актуальних
проблем у сфері доступу до
правосуддя

Нідерланди вдвічі збільшать
кількість співробітників сфери
доступу до правосуддя завдяки
співпраці у галузі розвитку

LegalApp, безкоштовний інструмент
цифрових\онлайн консультацій, був
запущений у Колумбії. Інструмент
пропонує інформацію щодо понад
260 «шляхів\маршрутів правосуддя»
для вирішення певного конфлікту /
проблеми

Он-лайн зустрічі щодо людиноцентричного правосуддя в Україні: наступні кроки
Після національної серії консультацій робоча група/команда “Справедливість для всіх” може допомогти у
складанні та реєстрації зобов’язань, акцентуючи увагу на діях щодо прискорення у Глобальному реєстрі
ООН для ЦСР, а також в обміні практиками та отриманими уроками щодо впровадження. Для отримання
додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт за адресою: www.justice.sdg16.plus/ або звертайтеся
електронною поштою: justice@sdg16.plus

