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تقديم
تسعى مبادرة كرامة إلى المساھمة في إرساء أسس بناء سيادة القانون بشكل يساھم في عملية بن اء
الدولة الفلسطينية العتيدة ،وبشكل يأخذ بعين االعتبار ضرورة إحداث نقلة نوعية ف ي قط اع الع دل
بما يتواءم مع متطلبات المجتمع الفلس طيني ،الت ي يش كل التح رر م ن االس تعمار عنوانھ ا ف ي ھ ذه
المرحلة ،والتي تقع حرية وكرامة المواطن في رأس أولوياتھا.
نشأت مبادرة كرامة ضمن اھتمام مشترك ل دى معھ د الحق وق ف ي جامع ة بيرزي ت وكلي ة الحق وق
ف ي جامع ة وندس ور ،وتس عى بالش راكة م ع القض اء الفلس طيني والمعھ د القض ائي الفلس طيني،
والجھات األخرى ذات العالقة ،إلى البحث في وتجربة وتطوير ومأسسة عملية التدريب القض ائي
ف ي فلس طين .فمب ادرة كرام ة تش كل اس تمرارا لعم ل معھ د الحق وق عل ى تط وير منھجي ة وعملي ة
التدريب القضائي في فلسطين ،ومحتواھا؛ كما تشكل استمراراً الھتم ام وتجرب ة كلي ة الحق وق ف ي
جامعة وندسور بموضوع الوصول إلى العدالة ،وعلى وضع نظام العدالة في السياق االجتماعي.
ومما تتميز به مبادرة كرام ه محاولتھ ا االس تفادة م ن التج ارب الس ابقة ف ي الت دريب القض ائي ف ي
فلسطين ولدى أمم أخرى بغية تعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه القضاء للتخلص من تبع ات وآث ار
حق ب س ابقة ش ھدت ظلم ا ً واس تبداداً ومص ادرة للحق وق ،كم ا ھ و الح ال ف ي جن وب أفريقي ا ،وف ي
ألمانيا ف ي عھ د النظ ام الن ازي ،وغيرھ ا .لھ ذا الغ رض ،يتض من نم وذج الت دريب القض ائي ال ذي
تعمل كرامه جاھدة على تجربته ،محاولة الستخدام مفھوم وتطبيقات الكرامة اإلنسانية كھدف س ٍام
ومعيار يسھم ،باإلضافة للتشريعات القائمة ،ف ي تعزي ز اس تقالل القض اء وس يادة الق انون واحت رام
حقوق اإلنسان.
وتعم ل مب ادرة كرام ة عل ى ض مان مالئم ة النم وذج ال ذي تقترح ه للت دريب القض ائي لحاج ات
وظروف الش عب الفلس طيني ،ومؤسس اته وأط ره ونظم ه القانوني ة واالجتماعي ة والسياس ية .لھ ذا،
ك ان لزام ا ً القي ام بجمل ة م ن الدراس ات ذات الط ابع المف اھيمي ،والتطبيق ي ،وأوراق الخلفي ة،
واألوراق البيض اء ،وغيرھ ا مم ا يض ع عملي ة الت دريب القض ائي ،ومف اھيم الكرام ة ،واس تقالل
القضاء ،والسياق االجتماعي ،والعدالة ،في سياق متصل ،بھدف التأكد من تمك ين نظ ام الع دل ف ي
فلسطين من المساھمة بشكل فاعل في عملية بناء الدولة ،وإرساء أسس المواطنة وسيادة القانون.
تشكل ھذه الورقة أولى الدراسات ذات الط ابع المف اھيمي الت ي تص در ع ن مب ادرة كرام ة ،والت ي
تتناول بالتحليل مفھوم استقالل القضاء ،وھو من دون شك واحد من المفاھيم األساسية الت ي قام ت
مبادرة كرامة من أجل العمل على تعزيزھا .بھذا يك ون إس ھام المب ادرة ل يس م ن خ الل ت وفير أي
ن وع م ن الت دريب القض ائي ،ب ل بالعم ل م ع الجھ ات ذات االختص اص عل ى ض مان أن يك ون
الت دريب القض ائي ف ي إط اره المناس ب ،وبحي ث يس ھم الت دريب ف ي ت وفير فرص ة لوض ع مفھ وم
استقالل القضاء موضع التطبيق.
كلّنا أمل أن تسھم ھذه السلس لة ف ي وض ع مف اھيم اس تقالل القض اء والكرام ة اإلنس انية ض من س لمّ
األوليات ل دى كاف ة الجھ ات المعني ة بس يادة الق انون وتحس ين أداء مؤسس ات العدال ة ف ي فلس طين،
وعلى رأسھا القضاء.
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 -1تمھيد
ف ي ھ ذه األي ام ،أض حت المؤسس ات الدولي ة والمح اكم الوطني ة ،ف ي جمي ع أنح اء الع الم ،تس تخدم
مفھ وم الكرام ة اإلنس انية ف ي التحل يالت الت ي تع ّدھا ،والق رارات الت ي تتخ ذھا .وتش دد ھ ذه
المؤسس ات والمح اكم عل ى أن الكرام ة اإلنس انية تش كل جانبً ا مھ ًم ا م ن المس اواة أم ام الق انون،
والوص ول إل ى العدال ة ،والح ق ف ي االنتص اف وجب ر األض رار وف ي العدال ة الموجھ ة لص الح
الض حايا .كم ا اس تنتجت ھ ذه المؤسس ات والمح اكم أن الكرام ة اإلنس انية تتعل ق ب بعض الحق وق
األساسية المحددة ،وأن انتھاك ھذه الحقوق يؤدي إلى انتھاك الكرامة اإلنسانية.
تتع رض ھ ذه الورق ة ،بالدراس ة والتحلي ل ،لمفھ وم الكرام ة اإلنس انية ف ي الق انون ال دولي ،والفق ه
المقارن .ويساعدنا ھذا المفھوم في تس ھيل النق اش ،ح ول كيفي ة اس تخدامه ف ي الس ياق الفلس طيني،
كما تركز ھذه الورق ة عل ى التح ديات الرئيس ة الت ي تواج ه نظ ام العدال ة ف ي فلس طين ،فيم ا يتعل ق
بإنفاذ مفھوم الكرامة اإلنسانية .وتنبع بعض التحديات التي يواجھھا تطبيق مبدأ الكرام ة اإلنس انية.
من االحتالل اإلسرائيلي ،الذي يف رض القي ود المش ددة عل ى حرك ة الم واطنين وت نقلھم ،باإلض افة
إل ى الوض ع االقتص ادي المت ردي ،أم ا التح ديات األخ رى فھ ي داخلي ة ،وتنب ع م ن نظ ام القض اء
الفلسطيني نفسه ،بم ا ف ي ذل ك اإلرث الق انوني ،ال ذي يتع ارض م ع الق انون األساس ي الفلس طيني،
وقانون حقوق اإلنسان الدولي.
وللتأكيد ما تقدم ،فالتحديات التي تواجه القضاة الفلس طينيين ال ذين يُب دون اس تعدادھم للمس اعدة ف ي
بن اء مجتم ع تس وده العدال ة ،عل ى أس اس الكرام ة اإلنس انية ال حص ر لھ ا .وم ع ذل ك ،فم ن ش أن
التركيز على الكرامة اإلنسانية ،في النظام القضائي الفلسطيني ،تعزي ز ق درة المح اكم عل ى الوف اء
بدورھا في ضمان العدالة لجميع المواطنين .وفي ھذا السياق ،نأمل أن يس تفيد القض اة والمح امون
ومؤسسات المجتمع المدني من ھذه الورقة حتى يصبح مفھوم الكرامة اإلنسانية ج ز ًءا أص يالً م ن
أعمالھم اليومية .كما تسعى ھ ذه الورق ة؛ إل ى بي ان كيفي ة اس تخدام ھ ذا المفھ وم ف ي المح اكم ح ول
العالم ،وكيف ساعد آليات حقوق اإلنسان التي تنفذھا األمم المتحدة في فھم ھذه الحقوق وصونھا.
دي م ن الم واد الرئيس ة والثانوي ة الت ي ت وافرت لن ا ب اللغتين العربي ة
وقد كتبنا ھ ذه الورق ة عل ى ھ ٍ
واإلنجليزي ة ،باإلض افة إل ى ق رارات المح اكم الت ي حص لنا عليھ ا م ن مختل ف أنح اء الع الم .كم ا
أجرينا زيارةً للضفة الغربي ة ،عق دنا خاللھ ا ع د ًدا م ن المق ابالت م ع المح امين والقض اة ،وممثل ي
مؤسسات المجتمع المدني ،التي تعمل في مي دان حق وق اإلنس ان بص ورة رئيس ة .وق د تب ين لن ا أن
الكثير من أولئك الذين قابلناھم يفضلون عدم ذكر أسمائھم ،فقررنا أال ننس ب أي رأي إل ى ص احبه
في ھذه الورقة ،وقد تولى معھد الحقوق بجامعة بيرزيت تسھيل إجراء ھذه المقابالت.
 -2المعالم األساسية لمفھوم الكرامة اإلنسانية ووظائفھا
تت ألف الكرام ة اإلنس انية م ن عنص رين :ف ردي ،وجم اعي .وم ن أفض ل التعبي رات الت ي تفس ر
العالق ة القائم ة ب ين ھ ذين العنص رين م ا قال ة قاض ي القض اة ويلس ون )" :(Wilsonإذا تع ززت
كرام ة الف رد ،فس تتوطد كرام ة المجتم ع بجمي ع أف راده بالض رورة 1".والعك س ص حيح ،ف إذا م ا
انتُقِصت كرامة المجتمع فستتقوض كرامة الفرد ،وھذا الوضع ھ و بعين ه الس ائد ف ي فلس طين فيم ا
يتعلق باالحتالل اإلسرائيلي ،فاالنتھاكات التي ترتكبھا سلطات االحتالل اإلسرائيلية بحق األف راد،
تمتھن كرامة الشعب الفلسطيني بأكمله .وبنا ًء على ھذه التجربة وتطبيقھ ا عل ى الس ياق الفلس طيني
الداخلي ،فمن الضروري أن يلجأ القض اة إل ى توظي ف الكرام ة اإلنس انية كج زء م ن العملي ة الت ي
ترمي إلى ترسيخ كرامة الشعب الفلسطيني بجميع أفراده؛ ولذلك ،يجب أن تش ّكل الكرام ة مفھو ًم ا
أصيالً في منھج القضاة عند التعامل مع الحاالت الفردية ،وليس فق ط ف ي م نھجھم ف ي التعام ل م ع
الجمھور العام ،أو األمور الھيكلية المتعلقة بكرامة القض اء والمح اكم واس تقالل القض اء ،والفص ل
بين السلطات مثالً.
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ويستند العنصر الفردي في مفھوم الكرامة اإلنسانية إل ى واق ع أن الكرام ة تمث ل مكونً ا أص يالً ف ي
ك ل ش خص؛ ف ال ينبغ ي للم رء أن يكتس ب ھ ذه الكرام ة؛ ألنھ ا تمث ل ج وھر ك ون اإلنس ان إنس انًا.
وبحسب ما تقرره المحكمة الدستورية األلمانية:
حيثما وجدت الحياة البشرية ،فھي تستحق الكرامة اإلنسانية ،وال يع ّد م ا إذا ك ان اإلنس ان
ص احب ھ ذه الكرام ة اإلنس انية يعل م بھ ا أم ال ،وم ا إذا ك ان ق اد ًرا عل ى المحافظ ة عليھ ا
بنفس ه أم ال؛ فالق درات الكامن ة ف ي الوج ود اإلنس اني من ذ نش أة البش رية إل ى اآلن تب رر
1
الكرامة اإلنسانية.
وتشدد الكرامة اإلنسانية على وجوب معاملة األفراد باعتب ارھم الغاي ة ف ي ح د ذاتھ م؛ حي ث يتمت ع
ھؤالء األفراد بقيمة جوھرية أو أصيلة ،وليس بمجرد قيمة تعود عليھم بالفائ دة .وكم ا يق ول كا ْن ت
)" :(Kantلكل إنسان حق مشروع في االحترام من أقرانه ،ويقع عليه بالت الي الت زام ب احترام ك ل
واحد منھم .واإلنسانية بذاتھا ھ ي الكرام ة؛ فبالنس بة لإلنس ان ،ال يمك ن اس تخدامھا ببس اطة وس يلةً
من قبل أي إنسان آخر )أو من قبل آخرين أو من قبله ھو نفسه( ،ولكن يج ب دائ ًم ا اس تخدامھا ف ي
1
نفس الوقت غايةً في ذاتھا".
"إن القيم ة األساس ية أو المب دأ األساس ي ال ذي تس تند إلي ه حق وق اإلنس ان ،ھ و مب دأ الكرام ة
اإلنسانية" 2.وھذه ھي الفرضية األساس ية ف ي ھ ذه الورق ة؛ فالكرام ة اإلنس انية ھ ي المفھ وم ال ذي
يُلزم بكافة االدعاءات بحقوق اإلنسان .وتستلزم حماية الكرامة اإلنسانية تلبية شروط محددة تتمث ل
فيما يلي:
) (1حظر جميع أنواع المعاملة الالإنسانية أو غيرھا من ض روب المعامل ة المھين ة أو الحاط ةّ
بالكرامة من قبل أي شخص ضد اآلخر.
) (2ض مان تمك ين األف راد م ن اختي ار الظ روف الت ي تت يح ‘لك ل م نھم تحقي ق ذات ه وأماني ه’
واستقالله وإثبات نفسه.
) (3االعت راف ب أن حماي ة ھوي ة الجماع ة وثقافتھ ا ق د تك ون ض رورية لحماي ة الكرام ة
الشخصية.
3
) (4خلق الظروف الضرورية التي تم ّكن كل فرد من تلبية احتياجاته األساسية.
ويمكننا أن نع ّد مجموعة محددة من الحقوق التي تس تند إل ى المب ادئ الم ذكورة أع اله ،الض رورية
لترس يخ الكرام ة اإلنس انية .وف ي ھ ذا اإلط ار ،تتن اول ھ ذه الورق ة تعري ف بع ض ھ ذه الحق وق
ومناقشتھا ،ومع ذلك ،فال توجد قائمة شاملة بحقوق اإلنسان تغطي الكرامة اإلنسانية ،كما ال يمكن
تعري ف الكرام ة اإلنس انية بص ورة مج ردة ،ب ل يج ب التوص ل إل ى المعن ى والمض مون الك املين
ق م ا ،ق د ال تكتس ب ذات
للكرامة اإلنسانية في سياق محدد؛ ألن الحقوق التي تع ّد أساس ية ف ي س يا ٍ
الوقع أو القيمة العالية في سياق آخر ،وعلى سبيل المثال ،يحت ل الح ق ف ي حري ة الحرك ة جانبً ا ال
يستھان بأھميته في فلسطين ،في ظل إغالق الحدود ،والقيود المفروض ة عل ى حرك ة الم واطنين؛
ولذلك ال يمكن االستخفاف بالمطالب المتعلقة بحرية الحركة ،حيث ت ؤثر االنتھاك ات الواقع ة عل ى
ھذه الحرية على الكرامة اإلنسانية .وفي األقاليم األخ رى الت ي ال تخض ع لالح تالل ،ق د ال تُف رض
مثل ھذه القيود على حرية الحركة فيھ ا ،وبالت الي فق د تك ون أي ة قي ود مفروض ة عل ى ھ ذه الحري ة
متساوقة مع الكرامة اإلنسانية.
1

Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals (translated and edited by Mary Gregor) (Cambridge:
Cambridge University Press, 1996) (first published 1797) 209, in Deryck Beyleveld and Roger
Brownsword, Human Dignity, Human Rights, and Human Genetics, The Modern Law Review, Vol. 61,
No. 5, September 1998, pp. 661-680, at fn 34, p 666.
ﻼ ،L. Henkin: “religion, Religions, and Human Rights”, 26 Journal of Religious Ethics, 1998
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Andrew Clapham: “Human Rights Obligations of Non-State Actors”, Oxford University Press, 2006,
pp. 545-546.
3
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وباإلضافة إلى ما تق دم ،تنط وي الكرام ة اإلنس انية عل ى بُع د جم اعي ،وھ ذا ھ و "مفھ وم الكرام ة
اإلنسانية الذي يمثل ج وھر النظري ة الديمقراطي ة" ،ال ذي يح دد غاي ات المجتم ع وأھداف ه 4.فعن دما
ن درس الق يم األساس ية ف ي المجتم ع ،ن رى أنھ ا ت رتبط ارتباطً ا وثي ق الص لة بمفھ وم الكرام ة
اإلنسانية .وتتضمن ھذه القيم ما يأتي:
• الديمقراطي ة :وت وافر ھ ذه القيم ة الحماي ة للكرام ة اإلنس انية؛ ألنھ ا تعت رف ب الحق ف ي
المشاركة المتساوية في قطاع الحكم الذي يخضع له الفرد.
• رفاھية األشخاص :وت رتبط ھ ذه القيم ة بالكرام ة اإلنس انية ف ي العدي د م ن المج االت ،بم ا
فيھ ا االعت راف بحرم ة األش خاص ،والحري ة م ن االعتق ال التعس في ،والعقوب ة القاس ية
والالإنسانية ،والفرص المواتية التي تمكنھم من تنمية مواھبھم.
• التنوير :يھدف المجتمع إلى رفع مستوى وعي أفراده وثقافتھم ،حيث يمكن من خالل ذلك
اتخاذ القرارات المدروسة ،وضمان حرية السؤال والرأي.
• المساواة ومنع التمييز :تستند المجتمعات في وجودھا إلى مبادئ عدم التميي ز ،والمس اواة،
حي ث يج ب أن يك ون جمي ع األف راد عل ى ثق ة بحق وقھم المتس اوية ف ي الكرام ة اإلنس انية.
وھ ذا م ؤ ّداه حظ ر التميي ز ،بغ ض النظ ر ع ن إمكان ات الف رد ،وم ن ش أنه أن يض من
االعتراف الضروري بالمكانة المتميّزة للفرد.
• الوص ول إل ى الم وارد الالزم ة إلنت اج البض ائع ،وتق ديم الخ دمات الض رورية؛ للمحافظ ة
على مستوى المعيشة المتقدم ،الذي يع ّد مھ ًما للتنمية الفردية والجماعية.
• اكتس اب المھ ارات الض رورية للتعبي ر ع ن المواھ ب ،وض مان تنمي ة األف راد والمجتم ع،
إلى أقصى حد ممكن.
• حرية المعتقدات :ينطوي الحق في الكرام ة عل ى الح ق ف ي تفس ير الحي اة والك ون والق يم،
باإلضافة إلى الحق في التعبّد ،على النحو األفضل الذي يراه المجتمع بالنسبة لآلخرين.
• بناء العالقات :كما يتضمن الحق في الكرامة الحق في االجتماع مع اآلخرين في المجتم ع
1
بحرية ،بما في ذلك الحق في الحبّ واإلخاء ،والعالقات الشخصية المتجانسة.
آن م ًعا ،يجب عل ى المؤسس ات
وحيث إن الكرامة اإلنسانية تنطوي على قيمة فردية وجماعية في ٍ
الرئيسة في المجتمع مساندة الكرامة اإلنس انية .وتش تمل ھ ذه المؤسس ات عل ى مؤسس ات الق انون،
الت ي يتع ين عليھ ا االعت راف بكرام ة األف راد ،والمحافظ ة عليھ ا ،وتوطي دھا .وف ي ھ ذا الس ياق،
أض حى القض اة ف ي جمي ع أنح اء الع الم ي رون أنھ م م دافعون ع ن الكرام ة اإلنس انية .كم ا أنھ م ال
ينف ّكون يوظفون الصالحيات التي تمنحھا لھ م مجتمع اتھم ،إل ى جان ب األدوات القانوني ة المت وافرة
لھم لتعزيز الكرامة اإلنسانية.
وقد يفترض البعض أن تكلي ف القض اة بتعزي ز الكرام ة اإلنس انية يثي ر اإلش كاليات ،ألن ه ال يتح تم
عل ى القض اة تعزي ز أي ة قيم ة مح ددة ف ي المجتم ع ،ويش يرون ك ذلك إل ى أن ه ال يج وز للقض اة أن
يكونوا فاعلين في ھذا المجال 5،ولك ن يج ب إدراك أن العدي د م ن المح اكم ف ي جمي ع أنح اء الع الم

4

Arthur Selwyn Miller, Towards Judicial Activism: The Political Role of the Supreme Court
(Greenwood Press, 1982) at 101.
 5ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ) .(judicial activismﻭﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ .ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﻴﺼﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ﻫـﺫﺍ

ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤًﺎ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ
ﻼ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ،
ﺃﺨﺭﻯ .ﻭﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﺘﺩﺨ ﹰ

ﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻋﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ .ﺍﻨﻅﺭ:
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺜل ﺘﺩﺨ ﹰ
Keenan D. Kmiec “The Origin and Current Meaning of “Judicial Activism”, California Law Review,
Vol. 92, No. 5. (October 2004), pp. 1441-1477.
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بات ت تح تكم إل ى ھ ذا الن وع م ن الفعالي ة القض ائية ،كم ا أص بح المفك رون والقض اة والمس ؤولون
المنتخبون يقرون بأنه يقع التزام على عاتق كافة سلطات الحكومة ،لتعزيز الكرامة اإلنسانية.
وتحتل قيمة تعزيز الكرامة اإلنسانية في المجتمع الفلسطيني أھمية خاصة؛ ف ال ي زال الفلس طينيون
يقبعون تحت نير نظام االح تالل ،ال ذي ل م ي ّدخر جھ ًدا ف ي حرم انھم م ن حق وقھم األساس ية و َدأَب
على امتھان ك رامتھم والتميي ز ف ي مع املتھم .وف ي ح ين ال يمل ك الفلس طينيون ْ
مطل ق الق درة عل ى
تعزيز الكرامة اإلنسانية ،إال أنھم يستطيعون المساعدة في نشر الرس الة الت ي تقض ي ب أن الكرام ة
اإلنسانية تشكل جاج ًزا ،يقف ف ي وج ه امتھ ان كرام ة اإلنس ان ،وھ و األس لوب ال ذي يش كل ج ز ًءا
أص يالً م ن نظ ام االح تالل واالس تعمار ،ول ذلك يع ّد إدخ ال قيم ة الكرام ة اإلنس انية ف ي الخط اب
القانوني والسياسي جز ًءا من عملية تفكيك االستعمار بالنسبة للمجتم ع الفلس طيني عل ى المس تويين
الفردي والجماعي ،ويضطلع القضاة بدور مھم في ھذا الخصوص.
ً
تنقسم ھ ذه الورق ة إل ى قس مين أساس يين ،يتن اول القس م األول منھم ا مراجع ة ح ول كيفي ة توظي ف
الكرامة اإلنس انية ف ي الس ياقين ال وطني والمق ارن .وتب يّن لن ا مراجع ة الق انون ال دولي والق رارات
الصادرة عن المحاكم الوطنية واإلقليمية ما يأتي:
 (1الكرامة اإلنسانية أض حت تمث ل حقًّ ا ف ي ح د ذاتھ ا .وھ ذا الح ق ثاب ت وجل ّي ف ي ق رارات
المحاكم في جميع أنحاء العالم وفي اآلراء التي تعبّر عنھ ا مختل ف أجھ زة األم م المتح دة،
والتي تشير بمجموعھا إلى "الحق في الكرامة".
 (2تشكل الكرامة مب ًدا م ن مب ادئ الق انون ال دولي والمق ارن ،ويمك ن أن تس اعد القض اة عل ى
إضفاء المعنى والمضمون على المطالبة بالحقوق في مختلف السياقات.
 (3ترتبط الكرامة بالحقوق األخرى ،حيث يؤدي انتھاكھا إل ى انتھ اك ھ ذه الحق وق األخ رى،
والعكس صحيح؛ ولذلك تتعزز الكرامة اإلنسانية من خالل تعزيز معايير حقوق اإلنسان،
على نحو ما تتضمنه القوانين الوطنية والدولية.
أم ا القس م الث اني ف ي ھ ذه الورق ة فھ و يرك ز عل ى كيفي ة توظي ف الكرام ة اإلنس انية ف ي الس ياق
القانوني الفلسطيني ،وھنا يتم التركيز على تحدي د الطريق ة الت ي يق وم القض اة م ن خاللھ ا بترس يخ
الكرامة اإلنسانية ،على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجھھم في ھذا السياق.
 -3الكرامة اإلنسانية في القانون الدولي لحقوق اإلنسان
تربط المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حقوق اإلنسان بالكرامة اإلنسانية بص ورة
ال يخالجھ ا أي غم وض؛ حي ث ت نص عل ى أن ه "يول د جمي ع الن اس أح را ًرا متس اوين ف ي الكرام ة
ضا بروح اإلخاء ".كما يتض من
والحقوق ،وقد وھبوا عقالً وضمي ًرا ،وعليھم أن يعامل بعضھم بع ً
ھذا اإلعالن إشارات أخرى للكرامة" :لكل شخص بصفته عض ًوا في المجتمع ،الحق في الض مانة
االجتماعية ،وفي أن يُحقق بوساطة المجھود القومي ،والتعاون الدولي ،وبما يتفق ونظ م ك ل دول ة
ومواردھ ا الحق وق االقتص ادية واالجتماعي ة والتربوي ة ،الت ي الغن ى عنھ ا لكرامت ه وللنم و الح ر
6
لشخصيته".
كم ا تؤك د المعاھ دات الدولي ة لحق وق اإلنس ان العالق ة القائم ة ،ب ين حق وق اإلنس ان والكرام ة
اإلنسانية؛ حيث يتضمن العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتص ادية واالجتماعي ة والثقافي ة ،والعھ د
الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياس ية ،باإلض افة إل ى اتفاقي ة حق وق الطف ل ،ك ٌل ف ي ديباجت ه
على "أن اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيھم ،وم ن حق وق متس اوية
وثابتة ،يشكل وفقا للمبادئ المعلن ة ف ي ميث اق األم م المتح دة ،أس اس الحري ة والع دل والس الم ف ي
الع الم" .وعل ى نح و مماث ل ،تق يم االتفاقي ة الدولي ة للقض اء عل ى جمي ع أش كال التميي ز العنص ري،
واتفاقي ة القض اء عل ى جمي ع أش كال التميي ز ض د الم رأة ،عالق ة ب ين حق وق اإلنس ان والكرام ة

 6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  22ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.
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اإلنسانية ،ومنع التمييز ف ي ديباج ة ك ل منھم ا ،حي ث تس تھل االتفاقي ة الدولي ة للقض اء عل ى جمي ع
أشكال التمييز العنصري بالنص اآلتي:
إذ ترى أن ميثاق األمم المتحدة يقوم عل ي مب دأي الكرام ة والتس اوي األص يلين ف ي جمي ع
البشر ،وأن جميع الدول األعضاء قد تعھدت باتخ اذ إج راءات جماعي ة وفردي ة ،بالتع اون
مع المنظمة ،بغية إدراك أحد مقاصد األمم المتحدة المتمثل في تعزيز االحترام والمراع اة
العالميين لحقوق اإلنسان ،والحريات األساسية للناس جميعا ،دون تمييز بسبب الع رق ،أو
7
الجنس ،أو اللغة ،أو الدين.
وباإلض افة إل ى ذل ك ،تق ّر الفق رة الثاني ة ف ي ديباج ة ك ل م ن اتفاقي ة مناھض ة التع ذيب وغي ره م ن
ضروب المعاملة أو العقوبة القاس ية ،أو الالإنس انية ،أو المھين ة ،والعھ د ال دولي الخ اص ب الحقوق
المدنية والسياسية ،والعھ د ال دولي الخ اص ب الحقوق االقتص ادية واالجتماعي ة والثقافي ة ب أن "ھ ذه
الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه" .وتحمل ھذه الفقرة أھمي ة خاص ة ألنھ ا تؤك د عل ى
أن الحقوق تنبع من كرامة اإلنسان؛ ولذلك ال يمكن للمرء أن يص ل إل ى تأكي د ذي معن ى للحق وق،
دون التأكد من كيفية ارتباطھا بحماية الكرامة اإلنسانية وتعزيزھا ،وتفسير ھذه الرابطة في المق ام
األول.
وتتضمن مجمل المعاھدات إشارات محددة للكرامة اإلنسانية في عالقتھا مع حقوق اإلنسان .فعل ى
سبيل المثال:
• تؤكد المادة  13من العھ د ال دولي الخ اص ب الحقوق االقتص ادية واالجتماعي ة والثقافي ة أن
التربية والتعليم ،يجب أن تكون موجھة "إلى اإلنم اء الكام ل للشخص ية اإلنس انية والح س
بكرامتھا ،وإلى توطيد احترام حقوق اإلنسان ،والحريات األساسية".
• وتنص المادة  10من العھد ال دولي الخ اص ب الحقوق المدني ة والسياس ية عل ى أن “يعام ل
جمي ع المح رومين م ن ح ريتھم معامل ة إنس انية ،تحت رم الكرام ة األص يلة ف ي الش خص
اإلنساني"
• وتحتوي اتفاقية حقوق الطفل على أكثر اإلشارات إلى الكرامة في ديباجتھا وفي أحكامھ ا.
حيث تنص على ما يأتي:
 oوج وب تمت ع الطف ل المع وق عقليًّ ا أو جس ديًّا بحي اة كامل ة وكريم ة ،ف ي ظ روف
تكفل له كرامته )المادة .(1/23
 oتتخ ذ ال دول األط راف كاف ة الت دابير المناس بة لض مان إدارة النظ ام ف ي الم دارس
على نحو يتماشى مع كرامة الطفل اإلنسانية )المادة /28ج(.
 oيعام ل ك ل طف ل مح روم م ن حريت ه بإنس انية ،واحت رام للكرام ة المتأص لة ف ي
اإلنسان )المادة /37ج(.
 oتتخ ذ ال دول األط راف ك ل الت دابير المناس بة لتش جيع التأھي ل الب دني والنفس ي،
ي ش كل م ن أش كال
وإع ادة االن دماج االجتم اعي ،للطف ل ال ذي يق ع ض حية أ ﱢ
اإلھم ال ،أو االس تغالل ،أو اإلس اءة ،أو التع ذيب ،أو أي ش كل آخ ر م ن أش كال
المعاملة ،أو العقوبة القاسية ،أو الالإنس انية ،أو المھين ة ،أو المنازع ات المس لحة.
ويجرى ھذا التأھيل وإعادة االندماج ھذه في بيئة تع زز ص حة الطف ل ،واحترام ه
لذاته ،وكرامته) .المادة .(39

 7ﻭﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ:

ﻭﺇﺫ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻴﻭﻟﺩﻭﻥ ﺠﻤﻴ ًﻌﺎ ﺃﺤﺭﺍ ًﺭﺍ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﻭﺃﻥ

ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺼـل

ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
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 oتعترف الدول األطراف بحق كل طفل ،يُ ﱠدعى أنه انتھك قانون العقوبات ،أو ي تھم
ب ذلك ،أو يثب ت علي ه ذل ك ف ي أن يعام ل بطريق ة تتف ق م ع رف ع درج ة إحس اس
الطفل بكرامته وقدره )المادة .(1/40
وق د أص درت لج ان المعاھ دات ف ي األم م المتح دة ،الت ي تت ولى المس ؤولية ع ن تفس ير المعاھ دات
الرئيسة من معاھدات األمم المتحدة حول حقوق اإلنسان ،العديد من التعليق ات العام ة الت ي ربط ت
فيھا بين حماية مجمل حقوق اإلنسان واحترامھا بكرامته 8.فعلى سبيل المثال:
• تنص لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عل ى أن ه "ي رتبط الح ق ف ي الص حة
ارتباطًا وثيقًا بإعمال حقوق اإلنسان األخ رى ،ويعتم د عل ى ذل ك ،مثلم ا ي رد ف ي الش رعة
الدولية لحقوق اإلنسان ،بما فيھا الحق في المأكل ،والمسكن ،والعم ل ،والتعل يم ،والكرام ة
اإلنسانية ،والحياة ،وعدم التمييز ،والمساواة ،وحظر التعذيب ،والخصوص ية ،والوص ول
إل ى المعلوم ات ،وحري ة تك وين الجمعي ات ،والتجم ع ،والتنق ل .فھ ذه الحق وق والحري ات
9
وغيرھا ،تتصدى لمكونات ال تتج ّزأ من الحق في الصحة".
• وفيما يتعلق بالحق في المياه ،تنص لجنة الحق وق االقتص ادية واالجتماعي ة والثقافي ة عل ى
أنه "ينبغي النظر إلى ھذا الح ق ب االقتران م ع حق وق أخ رى مج ّس دة ف ي الش رعة الدولي ة
10
لحقوق اإلنسان ،وأھمھا الحق في الحياة ،والكرامة اإلنسانية".
• "الم ادة  2م ن االتفاقي ة الدولي ة للقض اء عل ى جمي ع أش كال التميي ز العنص ري ،والوث ائق
الدولية األخرى ذات الصلة ،تقض ي بأن ه ينبغ ي للحكوم ات أن تراع ي حق وق األش خاص
11
المنتمين لجماعات إثنية ،وال سيما حقھم في العيش الكريم "...

وتعرض القائمة التالية ّ
صا بالمنھج العام الذي تتبناه لجان المعاھدات في األمم المتحدة
ملخ ً
وغيرھا من آليات األمم المتحدة في تناول مفھوم الكرامة اإلنسانية
تمثل الكرامة مب ًدا توجيھيًّا في القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
تنبث ق الحق وق م ن الكرام ة .وتتمث ل القيم ة الجوھري ة للمعاھ دات الدولي ة ف ي الكرام ة اإلنس انية
12
المتأصلة في كل شخص.
معاملة األشخاص المحرومين من حريتھم بكرامة معيا ٌر من معايير الق انون ال دولي العرف ي ،وال
يجوز امتھانھا حتى في حاالت الطورائ.
يع ّد انتھاك كرامة اإلنسان خرقًا خطي ًرا بموجب القانون الدولي.

 8ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ .ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺘﻔﺴﻴﺭًﺍ ﺭﺴﻤﻴًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ .ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﻜـل ﻟﺠﻨـﺔ ﻤـﻥ ﻟﺠـﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
9

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ  :14ﺤﻕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴـﺔ

ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﻏﻪ.
10

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ  :15ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

 11ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ.

 12ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،1986ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺠﺏ "ﺃﻥ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ
ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ" .ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  4 ،120/41ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل/ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ .1986
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ض مانات الحق وق والخ دمات )كالص حة والم اء والتعل يم( ال غن ى عنھ ا ،لتمك ين األش خاص م ن
ضمان االحترام الكامل لحياتھم وكرامتھم.
المعاملة على أساس الكرامة معيار أساسي يطبق على نطاق دولي.
ينتھك التمييز مبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان.
يشكل أي استخدام للقوة ال تستدعيه الضرورة القصوى لضمان السلوك الالئق اعتدا ًء على كرام ة
اإلنسان.
وباإلضافة إلى ما تق دم ،أقام ت لج ان حق وق اإلنس ان اإلقليمي ة عالق ة مباش رة ،ب ين حماي ة حق وق
اإلنسان وحماية الكرامة اإلنسانية؛ فعلى سبيل المثال ،قررت المحكمة األوروبي ة لحق وق اإلنس ان
أنه:
على الدولة أن تراعي احتجاز األشخاص في ظروف تتوافق مع احت رام كرام ة اإلنس ان،
خض عان الش خص للض غط أو الض ائقة الت ي تزي د ف ي
وأن ش كل االحتج از وطريقت ه ال يُ ِ
شدتھا عن المستوى الذي ال يمك ن تفادي ه م ن المعان اة المرتبط ة باالحتج از ،وأن ه ب النظر
إل ى المطال ب العملي ة الخاص ة بالس جن ،يج ب ض مان ص حة الش خص ورفاھ ه بص ورة
13
وافية والتي تتضمن ،من جملة أمور ،توفير المساعدة الطبية المطلوبة له.
وفي قضية  SWضد المملكة المتحدة ،وقضية  CRضد المملكة المتحدة 14،اللتين تتعلق ان بوض ع
حد لإلعفاء م ن اغتص اب الزوج ات ،وال ذي ك ان معم والً ب ه إل ى ح ين ص دور الق رار المھ م ع ن
مجلس اللوردات في قض ية  ،R v .R [1991] 4 All ER 481وج دت المحكم ة األوروبي ة أن ه
ال يمكن للمدعى عليھم ،ال ُمدانين بھذا الجرم الجديد االس تناد إل ى الم ادة  7م ن االتفاقي ة )مب دأ ع دم
سريان األثر الرجعي في القانون الجنائي( من أجل الطعن ف ي إدان تھم ،وذل ك أن " ...التن ازل ع ن
الفكرة غير المقبولة بأن الزوج مح ّ
صن من المالحقة بسبب اغتص اب زوجت ه يتف ق قب ل ك ل ش يء
م ع  ...األھ داف األساس ية لالتفاقي ة ،والت ي يق ع ف ي ص ميمھا احت رام كرام ة اإلنس ان وحريت ه’
15
)الفقرتان  44و 42على التوالي(".
 -4المناھج المقارنة
تضطلع الكرامة اإلنسانية بدور ال يقل أھمية كذلك في األنظمة القانونية الوطنية .ففي بعض
األنظمة ،يجري االعتراف بالكرامة اإلنسانية بصفتھا حقًّا دستوريًّا بصورة صريحة .وفي أنظمة
أخرى ،ال تشكل الكرامة حقًا ،بل مبدأٌ يستفاد منه في تطبيق الدستور وتفسيره .ويعتمد الوجه
المحدد الذي يقوم القضاة من خالله بالتعامل مع الكرامة اإلنسانية بالطبع على السياق ،كما يستند
إلى عدة عوامل ،تتضمن صياغة النصوص القانونية المحددة والمبادئ والتقاليد القانونية العامة،
ومع ذلك ،ال يمكن إنكار حقيقة أن الكرامة اإلنسانية أضحت تمثل مفھو ًما عالميًّا باتت تتبناه
مختلف األنظمة القانونية؛ ولذلك ھناك وفرة من األمثلة والتوضيحات ،التي تثبت اعتماد القضاة
على ھذا المفھوم في جميع أنحاء العالم .ويتعزز مفھوم كرامة اإلنسان ومصداقيته ،التي ال يمكن
 13ﻤﺎﻙ ﻏﻠﻨﺸﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 37 ،[2003] ،ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺤـﻭل ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ .(37 EHRR 41) 41

ﺨﺼًﺎ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ:
ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻠ ﹼ
http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2003/april/McGlincheyjud.htm
 14ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺘﺎﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺭﻗﻡ  92/20166ﻭ ،92/20190ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﻴـﻭﻡ  22ﺘﺸـﺭﻴﻥ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ/ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ .1995
Susan Millns: “Death, Dignity and Discrimination: The Case of Pretty v. United Kingdom”, in 3
German Law Journal No. 10 (01 October 2002) - European & International Law
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تجاھلھا في أي نظام قانوني ،من خالل اإلشارة إليه من قبل األنظمة القانونية والقضاة حول
العالم.
ويوض ح القس م الت الي األھمي ة المتزاي دة الت ي يكتس بھا مفھ وم الكرام ة اإلنس انية ف ي الق رارات
القانونية ،التي تتخذ في جميع أنحاء العالم.
)أ( الدساتير
من ذ نھاي ة الح رب العالمي ة الثاني ة ،وص دور اإلع الن الع المي لحق وق اإلنس ان ،ش ھدت الدس اتير
الوطني ة زي ادةً ملحوظ ةً ف ي إدراج الكرام ة اإلنس انية 16.وحاليًّ ا ،تعت رف الكثي ر م ن الدس اتير
وغيرھا من المصادر القانونية في جميع أنحاء العالم بالكرامة اإلنسانية .وتظھر لنا اإلشارات إل ى
حماية الكرامة اإلنسانية في الدساتير باألشكال اآلتية:17
• تظھ ر الكرام ة ف ي س ياق عالقتھ ا بق يم أخ رى ،كالحري ة ،ووح دة األم ة ،والمجتم ع ال ذي
18
تسوده العدالة ،والتضامن ،واأللوھية.
• تعلن العدي د م ن الدس اتير وبص ورة واض حة أن ك ل ش خص يتمت ع ب الحق ف ي الع يش بم ا
يتماشى مع كرامته اإلنسانية )بلجيكا ،والمجر ،والھند ،وإسرائيل ،وجنوب إفريقيا(.
• يتس اوى الن اس ف ي الكرام ة اإلنس انية )البح رين ،وبلغاري ا والكوي ت( .وف ي الكثي ر م ن
الحاالت ،تعلن الدساتير أنه ال يج وز انتھ اك الكرام ة ،وأن انتھاكھ ا محظ ور )أفغانس تان،
والجزائر ،والصين ،وجمھورية التشيك ،وألمانيا ،وإيران ،وإسرائيل ومقدونيا(.
• يُنظر إلى الكرامة باعتبارھا أسا ًسا وغايةً للدولة والدستور والمجتمع ،جنبً ا إل ى جن ب م ع
احت رام س يادة الق انون )أفغانس تان ،وأنغ وال ،والبوس نة والھرس ك ،والبرازي ل ،وإس تونيا،
وفيجي ،وفنلندا ،والھند ،وإيران ،وإس رائيل ،والكوي ت ،وب اراغواي ،وبولن دا ،وروماني ا،
وتايلندا وتونس(.
• وف ي ھ ذا الخص وص ،يتح تم عل ى الدول ة احت رام الكرام ة اإلنس انية وحمايتھ ا )ألباني ا،
وأرميني ا ،وروس يا البيض اء ،وبلغاري ا ،وكمبودي ا ،والشيش ان ،وكرواتي ا ،وألماني ا،
واليون ان ،والتفي ا ،وليتواني ا ،وروس يا ،وجن وب إفريقي ا ،وسويس را ،وس وريا ،وتايلن دا
واليمن(.
• وي نص دس تورا ليبي ا وجن وب إفريقي ا بص ورة مح ددة عل ى وج وب أن تھ دف الق رارات
القضائية إلى حماية الكرامة اإلنسانية .وفي روسيا البيضاء ،يح ق للم واطنين اللج وء إل ى
المحاكم؛ للدفاع عن كرامتھم.
• ال تقتصر حماية الكرامة اإلنسانية على األعمال التي تؤديھ ا مؤسس ات الدول ة وممثلوھ ا،
بل تمتد كذلك إلى األفعال التي تبدر عن األطراف األخرى ،التي ال تمثل الدولة ،بم ا فيھ ا
المش اريع االقتص ادية الت ي ال يج وز لھ ا أن تق وض احت رام كرام ة اإلنس ان )ألباني ا،
واليونان ،وإيطاليا والبرازيل(.
• وفي العديد من الدساتير ،ترتبط حماية الكرامة اإلنسانية بعدد من الحق وق ،وم ن ب ين أھ م
الحق وق الت ي ي رد ذكرھ ا عل ى ال دوام حظ ر التع ذيب ،والعقوب ة الت ي تح طّ م ن كرام ة
اإلنس ان )أرميني ا ،وروس يا البيض اء ،وكرواتي ا ،وأثيوبي ا ،وفيج ي ،وفنلن دا ،واليون ان،
وجنوب إفريقيا ،وتركيا واليمن(.
• كم ا تش كل كرام ة الش خص األص يلة والثابت ة مص د ًرا م ن مص ادر الحري ات والحق وق.
وباإلضافة إلى ذلك ،ترتبط ھذه الكرامة بالحق في العمل ،والصحة ،وحرية التعبي ر ،ع ن
الرأي والخصوصية .وعل ى س بيل المث ال ،ال يج وز انتھ اك حرم ة األس رة والخصوص ية
16

Doron Shultziner: “Human Dignity: Functions and Meaning”, in Global Jurist, Volume 3, Issue 3,
2003.
 17ال تمثل ھذه اإلشارات مراجعة شاملة لجميع الدساتير.
 18المصدر السابق.
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•
•
•
•

الشخص ية واحت رام الحي اة الخاص ة؛ فحماي ة الخصوص ية والكرام ة مض مونة )روس يا
البيضاء ،وبلغاريا ،وليتوانيا ،ومقدونيا ،وباراغواي وتايلندا(.
يجب على جميع الدول مراقب ة اإلج راءات الص حية ض من إط ار حماي ة الكرام ة .وزي ادةً
عل ى ذل ك ،يتض من الدس تور السويس ري الح ق ف ي الحص ول عل ى المس اعدة ف ي أوق ات
الشدة ،والحق في الوسائل التي تشكل جز ًءا ال يتج ّزأ من العيش الكريم.
ال يج وز أن تخض ع حماي ة الكرام ة اإلنس انية للقي ود حت ى ف ي ح االت الط ورائ )بولن دا
وجنوب إفريقيا(.
وم ن جان ب آخ ر ،يمك ن ف رض القي ود عل ى حق وق معين ة ،منھ ا م ثالً حري ة التعبي ر ع ن
الرأي؛ من أجل حماية الكرامة اإلنسانية.
كم ا ت رتبط الكرام ة ارتباطً ا وثيقً ا بحق وق جماع ات مح ددة ،ككب ار الس ن ،واألجان ب،
واألطفال ،والجماعات اإلثنية ،وحقھا في المساواة.

)ب( الفقه المقارن
في المواضع التي يخلو فيھا الدستور من النص على الكرامة ،دأبت المحاكم عل ى اس تخدام مفھ وم
الكرامة اإلنسانية للفصل في القضايا .فعل ى س بيل المث ال ،ال ي أتي الدس تور الفرنس ي لس نة 1958
على ذك ر الكرام ة ،غي ر أن مجل س الدس تور الفرنس ي اس تند إل ى الجمل ة ال واردة ف ي ديباج ة ھ ذا
الدستور ،التي تعيد تأكيد ما ورد في دستور سنة  ،1946حيث يقرر:
تعيد ديباجة دستور سنة  1946تأكيد الحقوق ،والحريات ،والمب ادئ الدس تورية ،وتثبتھ ا،
وتعلن في الفقرة االفتتاحية فيه أنه" :في فجر االنتصار الذي حققته الش عوب الح رة ،عل ى
األنظمة التي سعت في عھودھا ،إلى استعباد اإلنسانية ،والح طّ م ن كرامتھ ا ،يعل ن ش عب
فرنسا من جديد أن كل إنسان ،دون تمييز لعرقه أو دين ه أو اعتق اده ،يمتل ك حقوقً ا مقدس ة
وثابتة"؛ ويترتب على ذلك أن حماي ة كرام ة إنس ان م ن جمي ع أش كال العبودي ة ،وامتھ ان
الكرامة ،تشكل مب ًدأ ذا صفة دستورية.
...
وتح دد التش ريعات المش ار إليھ ا ع د ًدا م ن المب ادئ ،كأفض لية اإلنس ان ،واحترام ه من ذ
اللحظة األولى في حياته وحرمة انتھاكھا ،وتكامل جسم اإلنسان وحظ ر تس ويقه ،وتكام ل
األس رة البش رية .وتس اعد ھ ذه المب ادئ ف ي ض مان المب دأ الدس توري ال ذي يكف ل حماي ة
19
الكرامة اإلنسانية.
ول ذلك ،يجس د ھ ذا الم نھج المھ م والخ الّق ،ال ذي يتبن اه مجل س الدس تور الفرنس ي ،مب دأ الكرام ة
اإلنسانية ويحوله إلى مبدأ دستوري.
وعلى نحو مماثل ،اكتسبت الكرامة اإلنسانية مرك ًزا دستوريًا في كندا ،عن طريق تفسير القض اء.
وباتت الكرامة اإلنس انية الي وم تمث ل القاع دة الت ي يس تند إليھ ا الفص ل الخ امس عش ر ح ول تحلي ل
المساواة في الدستور الكندي ،ومع أن عبارة "الكرام ة اإلنس انية" ال تظھ ر ف ي م تن الدس تور ،إال
أنھا أمس ت مفھو ًم ا مركزيً ا ف ي فق ه المس اواة؛ نتيج ة لتفس ير القض اء لھ ذا المفھ وم .وتش دد قض ية
القانون ضد كندا )وزير العمل والھجرة( ] Law v. Canada (Minister of Employment
) [and Immigrationعل ى أن الغاي ة م ن الفص ل ] (1)15بش أن المس اواة[ تكم ن ف ي "من ع
انتھاك كرامة اإلنسان وحريته األصيلتين ،فيه من خالل حرمان ه ،أو تميي زه ،أو م ن خ الل إلح اق
الض رر السياس ي أو االجتم اعي ب ه ،باإلض افة إل ى خل ق مجتم ع يتمت ع جمي ع األش خاص في ه
 19ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ) (94-343/344 DCﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  27ﺘﻤﻭﺯ/ﻴﻭﻟﻴﻭ  :1994ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸـﺄﻥ
ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ،ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﻗﺒـل
ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ،ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ.
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ب االعتراف المتس اوي بھ م م ن الق انون بص فتھم بش ًرا ،أو بص فتھم أعض اء ف ي المجتم ع الكن دي،
20
ويستطيعون الحصول على االھتمام واالحترام والرعاية ،ويستحقونھا".
وال تمل ك المملك ة المتح دة دس تو ًرا مكتوبً ا ،غي ر أن ق انون حق وق اإلنس ان لس نة  1998يس مح
بس ريان االتفاقي ة األوروبي ة لحق وق اإلنس ان )االتفاقي ة بش أن حماي ة حق وق اإلنس ان والحري ات
األساسية( 21.وال تذكر االتفاقية األوروبية لحق وق اإلنس ان بح د ذاتھ ا الكرام ة اإلنس انية ،باس تثناء
البروتوكول رقم  13اإلضافي لھا بشأن حظر عقوبة اإلعدام 22،ولك ن ثم ة ع دد م ن األمثل ة ح ول
بعض القض ايا ،الت ي نُظ رت ف ي ك لﱟ م ن المملك ة المتح دة والمحكم ة األوروبي ة لحق وق اإلنس ان،
استخدمت فيھا الكرامة اإلنسانية لتفسير نصوص أخرى في االتفاقية ،باستثناء البرتوكول رقم 13
الم ذكور .فعل ى س بيل المث ال ،ص رح الل ورد ھوفم ان ) (Lord Hoffmanف ي رأي ه ف ي قض ية
ماثيوز ضد وزارة الدفاع ) (Mathews v. Ministry of Defenceأن "حق وق اإلنس ان تمث ل
23
حقوقًا أساسية لحياة الفرد وكرامته ،في المجتمع الديمقراطي".
وباإلضافة إلى ذلك ،شددت مختلف المحاكم عل ى أن ه لألف راد ح ق ف ي ال دفاع ع ن ك رامتھم ،أم ام
أفع ال الحكوم ة ،وأم ام المؤسس ات الخاص ة .وعل ى س بيل المث ال ،أوض ح مجل س الل وردات ف ي
إنجلترا ھذه النقطة ،عندما قال اللورد ھوفمان "إن ما قام به قانون حقوق اإلنسان يتمثل في تحدي د
المعلومات الخاصة باعتبارھ ا أم ًرا يس تحق الحماي ة كوج ه م ن وج وه اس تقالل اإلنس ان ،وتعزي ز
كرامته ،وھو ما يشكل سؤاالً مل ًّحا ح ول الس بب ال ذي ي دعو إل ى حماي ة الف رد أم ام الدول ة ،ول يس
أمام شخص بعينه .وليس ھناك من أساس منطقي للقول بأنه يتعين أن يحصل شخص ما على ق در
م ن الحماي ة ،أم ام ش خص آخ ر ،يق ل ع ن تل ك الحماي ة أم ام الدول ة ،بس بب إق دامھا عل ى نش ر
24
المعلومات الشخصية دون مس ّوغ".

 20ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﺩ ﻜﻨﺩﺍ )ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ( ،1. S.C.R. 497 ،[1999] ،ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ .51

 21ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻨﺎﺸـﺌﺔ
ﻋﻥ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ )ﺃ( ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺭﺃﻱ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ
ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ) ،ﺏ( ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  31ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ) ،ﺝ( ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀـﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ  26ﺃﻭ  (2)27ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ) ،ﺩ( ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  46ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ،

ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌ ّﺩ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﺫﺍ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ".

 22ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗﻡ  13ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻅﺭ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ

).(2002

 23ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ،ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  6ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ،

"ﺤ ﹰﻘﺎ ﻤﺩﻨ ًﻴﺎ" ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ .ﺍﻨﻅﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻗﻀـﻴﺔ
)ﻤﺎﺜﻴﻭﺯ( ﻀﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ [2003] ،ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  13 ،4ﺸﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ،2003ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ

ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲhttp://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200203/ldjudgmt/jd030213/mathws-:
1.htm
 24ﺍﻨﻅﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﻜﺎﻤﺒل ﻀﺩ ﺸﺭﻜﺔ  MGNﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ] ،[2004ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ  6 ، 22ﺃﻴﺎﺭ/ﻤـﺎﻴﻭ  ،2004ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ،50
ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2004/22.html :

18

وعلى وجه العموم ،يمكن للمرء أن يخلُص إلى النتائج اآلتية من مراجعة أھم القرارات
الصادرة في الھند ،وباكستان ،وجنوب ،إفريقيا ،وألمانيا ،وكندا ،وفرنسا ،وتركيا ،والمملكة
المتحدة ،بخصوص الكرامة اإلنسانية:
دأبت المحاكم على تبنّي منھج خالق والنظر إلى الحقوق من خالل العالق ة المباش رة الت ي تربطھ ا
بالكرامة.
يُنظر إلى الكرامة في الكثير من الحاالت بصفتھا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحقوق األخرى.
غالبًا ما ترتبط الكرامة بشكل وثيق بالمساواة.
تمثل الكرامة اإلنسانية قيمة تؤكد أو تضفي المعنى على الحقوق ،والضمانات القائمة.
من المعروف أن الھدف من منح الشخص الحق في الكرامة اإلنس انية ،والمس اواة ف ي المنزل ة م ع
اآلخرين ،يم ّكنه من التحول إلى شخص مثقف ،بحيث يتمتع بحقوق أخ رى عل ى ق دم المس اواة م ع
اآلخرين ،وال يعتمد على اآلخرين بصورة غير الئقة.
ويتطلب ذل ك م ن الدول ة اتخ اذ إج راءات ،منھ ا م ا يتعل ق بتخص يص الم وارد المالي ة ،إل ى جان ب
اإلج راءات اإلداري ة الت ي تض من ف رض الحق وق ف ي الكرام ة .وعل ى وج ه العم وم ،تمث ل حق وق
25
اإلنسان حقوقًا أساسية في حياة الفرد وكرامته ،في المجتمع الديموقراطي.
تقع الدولة تحت الت زام يقض ي عليھ ا ض مان احت رام مختل ف الحق وق .ويعن ي انتھ اك الحق وق م ن
ناحية أساسية انتھاك كرامة اإلنسان.
تبيّن األحكام الصادرة عن مختلف المحاكم أنھا اعتمدت منھ ًجا مبد ًعا في التعام ل م ع معن ى الح ق
ف ي الحي اة م ن منظ ور الكرام ة ،وتوص لت إل ى م ا يعني ه ذل ك بالنس بة لف رض الحق وق المدني ة،
والسياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية األخرى.
في بعض االختصاصات القضائية ،تع ّد حماية الحق في الكرام ة اإلنس انية مس ألة ص ارمة ،بحي ث
26
ال يجوز انتھاكھا.
 -5كيف يوظف القضاة مفھوم الكرامة اإلنسانية في مختلف االختصاصات القضائية حول
العالم؟
ال تفتأ العالقة بين الكرامة ومجمل الحقوق ،تبرز في فقه حقوق اإلنسان ،على المستويات الوطني ة
واإلقليمية والدولية ،ولذلك يجب النظر إلى قانون حقوق اإلنسان بصفته األداة التي ي تم بھ ا تعزي ز
كرامة اإلنسان .وفي ھذا السياق ،يضطلع القض اة ب دور مح وري ف ي توض يح العالق ة القائم ة ب ين
الكرامة والحقوق ،من خالل التحليل والتسبيب التفصيليين ،واألحكام النھائي ة الت ي يص درونھا ف ي
القضايا المعروضة عليھم.
 25ﻗﻀﻴﺔ )ﻤﺎﺜﻴﻭﺯ( ﻀﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ،ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ،ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺤﺎﺸﻴﺔ ﺭﻗﻡ .23

" 26ﺴﻨﹼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ُﻴﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻁﺎﻓﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻋﻤـﺎل
ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ" ،ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ) 15 ،(BBCﺸﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ .2006
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وتلخ ص المحكم ة الدس تورية ف ي جن وب إفريقي ا العالق ة الش املة ،الت ي ت ربط الكرام ة اإلنس انية
بحقوق اإلنسان فيما يأتي:
تفيد الكرام ة اإلنس انية  ...ف ي إنف اذ الدس تور وتفس يره ف ي ع دد م ن المج االت .فھ ي قيم ة
يمكن في ظلّھا تفسير كثير من الحقوق األخرى ،إن لم يك ن جميعھ ا .وق د أق ّرت المحكم ة
بأھمية قيمة الكرامة ،كقيمة دستوريّة ،في تفسير الحقوق ،كالحق في المساواة ،والحق ف ي
عدم الخضوع للعقوبة بصورة قاسية ،أو الإنسانية ،أو حاطّة بالكرامة ،والحق ف ي الحي اة.
كما تمثل الكرامة اإلنسانية قيمة دستورية ،تكتسب أھمية مركزية في تحليل القي ود ،ولك ن
27
الفصل العاشر ]من دستور جنوب إفريقيا الذي يتمحور حول حماية الكرام ة اإلنس انية[
فيوض ح أن الكرام ة ال تمث ل مج رد قيم ة أساس ية ي نص علي ه دس تورنا ،ب ل تمث ل حق اً
مشموالً باختص اص المح اكم وناف ًذا يتوج ب احترام ه وحمايت ه .وف ي العدي د م ن الح االت
التي تتعرض فيھ ا قيم ة الكرام ة اإلنس انية للتع ّدي ،ق د يتعل ق االنتھ اك الرئيس ي للدس تور
بانتھاك حق محدد ،من قبيل الحق في الس المة الجس دية ،أو الح ق ف ي المس اواة ،أو الح ق
28
في عدم الخضوع لالسترقاق ،أو العبودية ،أو السخرة.
وبينم ا كان ت محكم ة جن وب إفريقي ا تتن اول وض ع الكرام ة اإلنس انية ،ف ي اختصاص ھا القض ائي،
على نح و مح دد ،فالنق اط الت ي تثيرھ ا تكتس ب أھمي ة بالنس بة لالختصاص ات األخ رى ،ف ي جمي ع
أنحاء العالم ،فكما أشرنا فيم ا تق دم ،ت نص بع ض الدس اتير الوطني ة بص ورة ص ريحة عل ى حماي ة
الكرام ة اإلنس انية )كم ا ھ و الح ال ف ي جمھوري ة جن وب إفريقي ا( .وف ي نط اق أوس ع م ن
االختصاصات القض ائية ،ن رى أن القض اة يلج أون إل ى توظي ف ص الحياتھم التفس يرية للتأك د م ن
االحتفاظ بالدور المھم ،الذي تلعبه الكرامة اإلنسانية في حل المنازع ات ،حت ى ف ي المواض ع الت ي
ال تنص عليھ ا أحك ام الدس تور بص ورة جلي ة .وتش دد مختل ف المح اكم عل ى أن الكرام ة اإلنس انية
تشكل أداة تفسيرية ،تساعد في إضفاء المعنى والمضمون على حقوق معين ة ،ك الحق ف ي المس اواة
والحق في الحياة .وباإلضافة إلى ذلك ،تساعد الكرامة اإلنسانية المحاكم ف ي تحدي د المواض ع الت ي
يمكن فيھا فرض القي ود عل ى بع ض الحق وق ،وينس حب ھ ذا األم ر عل ى االختصاص ات القض ائية
التي تنص بصراحة على حماية الكرامة اإلنسانية بموجب الدستور – مثل جنوب إفريقيا – وعل ى
األنظمة التي تذكر الدساتير الوطنية فيھا ھذه الكرامة – مثل كندا .أما النقطة الرئيس ة الت ي نثيرھ ا

ھنا فتتمثل في أن القضاة أنفسھم يوظف ون مفھ وم الكرام ة اإلنس انية باعتب اره مب ًدا قانونيً ا مركزيً ا
بغض النظر عن الصياغة المحددة له في متن الدستور.

وتس تعرض األمثل ة اآلتي ة ،الت ي اس تقيناھا م ن مختل ف دول الع الم ،طريق ة القض اة ف ي توظي ف
مفھ وم الكرام ة اإلنس انية ف ي أحك امھم ،ويظھ ر ذل ك ف ي مح اكم الدرج ة األول ى ،وف ي المح اكم
الدس تورية ،ف ي العدي د م ن ال دول .ويش ير التوظي ف الواس ع والخ الق للكرام ة اإلنس انية م ن قب ل
المحاكم حول العالم إلى األثر المباشر والملموس الذي يتركه ھذا المفھوم على نط اق م ن األنظم ة
القانونية .ويجب أال يغيب عن بالنا أن طريقة توظيف مفھوم الكرام ة اإلنس انية ف ي اختص اص م ا
تختلف عن غيرھا .ومع ذل ك ،تس اعدنا األمثل ة اآلتي ة عل ى تحدي د نط اق م ن االحتم االت ف ي ھ ذا
الجانب.

 27ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻟﺴﻨﺔ  1996ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ" :ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ

ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ".

 28ﺩﺍﻭﺩ ﻀﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻭﺸﻠﺒﻲ ﻀﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻭﺘﻭﻤﺎﺱ ﻀﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ  ،2000 ،CCT 35/99ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ) 35ﻭﻗﺩ ﺤﺫﻓﻨﺎ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ(.
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)أ( المساواة ومنع التمييز
← األسس المختلفة للتمييز
ب ادئ ذي ب دء ،يس تخدم مفھ وم الكرام ة اإلنس انية لتوس يع قائم ة األس س الت ي يق وم التميي ز عليھ ا.
فعلى سبيل المثال ،وجدت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا ّ
أن ھناك تمييزاً حتى ف ي حال ة ل م
تنصّ عليھا قوانين مكافحة التمييز 29.فقد قضت المحكمة ذاتھ ا بأن ه "يمك ن وج ود تميي ز ال يس تند
إل ى أس اس مح دد ،إذا اس تند الفع ل إل ى مالم ح وخص ائص يمكنھ ا أن تق وض الكرام ة األساس ية
30
للشخص أو تؤثر عليھا سلبا ً بصورة جديّة".
كما تبنّت المحاكم الكندية منھ ًجا مماثالً للمنھج الم ذكور؛ حي ث يق ّر الميث اق الكن دي بش أن الحق وق
والحري ات ،أن جمي ع األف راد يتمتع ون ب الحق ف ي المس اواة دون تميي ز عل ى أس اس "الع رق ،أو
األصل القومي أو اإلثني ،أو الل ون ،أو ال دين ،أو العم ر أو الج نس" .كم ا أض افت المحكم ة العلي ا
في كندا المزي د م ن أس س التميي ز إل ى ھ ذه القائم ة ،وعل ى س بيل المث ال ،رأت المحكم ة أن إح دى
السياس ات الحكومي ة ،الت ي منح ت التفض يل للم واطنين ف ي اس تخدام الم وظفين العم وميين ،تش كل
تميي ًزا عل ى أس اس المواطن ة؛ حي ث أُلغيَ ت ھ ذه السياس ة وأمس ت "المواطن ة" أسا ًس ا معروفً ا م ن
31
أسس التمييز ،بموجب الميثاق الكندي.
← ما بين التفاوت في المعاملة والتمييز
يمكن توظيف الكرامة اإلنسانية لتحديد ما إذا كان التمييز  -سواء أك ان يس تند إل ى أس س مح ددة أم
غير محددة  -جائرًا وبالتالي فھو محظور قانونا ً .وقد تحدد القوانين فروقات ب ين األش خاص؛ لك ن
أش كال المعامل ة المختلف ة جميعھ ا ال ترق ى بالض رورة إل ى مرتب ة التميي ز المحظ ور .فق د يتح ول
التفريق في المعاملة إلى ش كل م ن أش كال التميي ز ،ألن ه يف رض عبئً ا ج ائ ًرا عل ى مجموع ة م ا أو
شخص ما ،أو ألن ه يح رم تل ك الجماع ة أو الش خص م ن التمت ع بمي زة م ا .وف ي العدي د م ن ال دول
ح ول الع الم ،يُس تعمل اختب ار ال َج وْ ر ]أو ع دم العدال ة[؛ لتحدي د م ا إذا ك ان أث ر الق انون أو العم ل
32
المعني ينتھك الكرامة األساسية للمشتكي وغيره ،ممن يتعرضون لمواقف مماثلة.
)ب( البت في ادعاءات الحقوق خارج سياق المساواة ومنع التمييز
ف ي ھ ذه العملي ة ،تك ون مع ايير حق وق اإلنس ان مفي دة ف ي تفس ير الكرام ة ،م ن منظ ور مج رد،
واالنتق ال من ه إل ى مض مون مح دد ي رتبط بقض ية معين ة 33،وفيم ا ي أتي ع دد م ن األمثل ة ح ول
مجموعة القضايا ،التي قبلت فيھا المحاكم بااللتزام الواقع عليھا ،لتعزيز الكرامة اإلنس انية ونف ذت
ذلك االلتزام ،من خالل حماية بعض الحقوق المحددة.
← اإلسكان:
 29ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ .ﻭﻟﻼﻁﹼﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ،
ﺍﻨﻅﺭ:
Sucsie Cowen: “Can ‘Dignity’ Guide South Africa’s Equality Jurisprudence?” in South African Journal
on Human Rights, Volume 17, 2001.
 30ﺴﺎﺘﺸﻭﻴل ﻀﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺁﺨﺭ ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ﺭﻗـﻡ 25 ،CCT 45/01
ﺘﻤﻭﺯ/ﻴﻭﻟﻴﻭ  ،2002ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:
.http://www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/286.PDF.
 31ﻻﻓﻭﻱ ﻀﺩ ﻜﻨﺩﺍ.SCC 23 ،2002 ،1 S.C.R 769 ،[2002] ،
 32ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﻓﻲ:
Susie Cowen: “Can ‘Dignity’ Guide South Africa’s Equality Jurisprudence?” in South Africa Journal
on Human Rights, Volume 17, 2001.
33
Jordan J. Paust: “Human Dignity As a Constitutional Right: A Jurisprudentially Based Inquiry Into
Criteria and Content” 27 Howard Law Journal, 1984, p. 209
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تش دد المح اكم عل ى أن الدول ة تق ع تح ت الت زام بض مان المس اواة والحق وق لمواطنيھ ا ،وذل ك بم ا
يتوافق مع القيود االقتصادية التي تعيشھا .وفي ھذا السياق ،يتعارض االفتقار إلى السكن المناس ب
34
مع نص الدستور على الحق في الكرامة.
← البيئة:
في إشارتھا إلى أحك ام قض ائية ص ادرة ع ن المحكم ة العلي ا ف ي الھن د ،وج دت المحكم ة العلي ا ف ي
35
الباكستان أن الحق في الحياة ،والحق في الكرامة ،يتضمنان الحق في العيش في بيئة نظيفة.
← التعليم:
36
ال يمكن ضمان حق الفرد في الحياة والكرامة ،ما لم يترافق ھذا الحق مع الحق في التعليم.
← حرمان األفراد من غير المواطنين من األمان االجتماعي
إن الحق في الحد األدنى من الظروف المعيشية ،يتضمن الحقوق الدستورية ،والمب ادئ الدس تورية
األخرى ،التي تكفل الحق في الحياة ،والحق في المساواة ،ومنع التمييز ،ومب دأ الكرام ة اإلنس انية،
ومبدأ المساواة وغيرھا .وال يجوز ربط ھذا الحق بحد أدنى من الدخل ،ولكن يجب ربط ه بم ا ھ و
37
ضروري ،لضمان الوجود اإلنساني الكريم ،الذي يحول دون امتھان كرامة اإلنسان.
← الصحة:
يستلزم الحق في العيش الك ريم حماي ة الص حة العام ة وتعزيزھ ا لجمي ع العم ال والنس اء والرج ال
واألطفال ،وليس ألية دولة الحق في اتخاذ أي إجراء يحرم األشخاص م ن التمت ع بحق وق اإلنس ان
38
األساسية ،بما فيھا الصحة.
← الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى:
للح ق ف ي الحي اة دالالت وآث ار مھم ة ،فيم ا يتعل ق ب الحقوق االقتص ادية ،واالجتماعي ة ،والثقافي ة؛
"فال يمكن حصر الحق في الحياة في مجرد الوجود المادي .إن ھذا الح ق يعن ي ش يئًا يف وق مج رد
ذلك الوجود المادي 39".وتضيف المحكمة العليا في الھند" :إننا نعتقد أن الحق ف ي الحي اة يتض من
الحق في العيش بكرامة ،إلى جانب كل م ا يتراف ق معھ ا ،وال س يما الض رورات األساس ية للحي اة،
كالغ ذاء الك افي ،والمل بس ،والمس كن ،والمراف ق الالزم ة للق راءة والكتاب ة ،والتعبي ر ع ن ال نفس
بمختلف األشكال ،والتحرك بحرية ،واختالط الفرد بأقرانه من الناس ،واالجتماع بھم".
← التعذيب والمعاملة القاسية أو العقوبة القاسية والالإنسانية والحاطّة بالكرامة
قد تنتج المعاملة الالإنسانية ،التي ال تحترم الكرام ة المتأ ّ
ص لة ف ي اإلنس ان ،عل ى الوج ه المرع ّي،
عن مجموعة من العوامل ،التي ال يرق ى الواح د منھ ا بمف رده إل ى مرتب ة المعامل ة الالإنس انية ،إال
أنھا بمجموعھ ا تنتھ ك كرام ة اإلنس ان .فعل ى س بيل المث ال ،يرق ى ع زل بع ض المحتج زين لفت رة
طويل ة وبص ورة غي ر قانوني ة ،وحرم انھم م ن حق وقھم ،وغي ر ذل ك م ن مختل ف االنتھاك ات الت ي
40
تشملھا التشريعات الوطنية ،إلى مرتبة امتھان الكرامة.

 34ﺘﺸﺎﻤﻴﻠﻲ ﺴﻴﻨﻎ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻀﺩ ﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭﺘﺎﺭ ﺒﺭﺍﺩﻴﺵ ﻭﺃﺨﺭﻯ ،2 SCC 549 ،(1996) ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ.
 35ﺸﻴﻼ ﺯﻴﺎ ﻀﺩ  ،SC 693 ،1994 ،Wapda PLDﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ.

 36ﻤﻭﻫﻴﻨﻲ ﺠﻴﻥ ﻀﺩ ﻭﻻﻴﺔ ﻜﺎﺭﻨﺎﺘﺎﻜﺎ ،(1992 AIR 1858) ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ.

 37ﻗﻀﻴﺔ ) ،(V v Einwohrnergemeine X und Regierunsgrat des Kantons Bern (BGE/ATF 121 I 367ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ 27 ،ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل/ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  ،1995ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ.

 38ﻓﻨﺴﻨﺕ ﺒﺎﻨﻴﻜﻭﺭﻻﻨﺠﺎﺭﺍ ﻀﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ،1987 SCC 990 ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ.

 39ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺱ ﻜﻭﺭﺍﻟﻲ ﻤﻭﻟﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻟﻬﻲ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺭُﻓﻌﺕ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  14ﻭ21
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ.

 40ﺘﺎﻭﻨﻭﺍ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﺯﻴﻼﻨﺩﺍ.7 HRNZ 379 ،
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وفيما يتعلق باألشخاص المحرومين من حريتھم ،يفضي اللجوء إلى القوة المادية التي ال تستدعيھا
الضرورة القصوى ،المترتبة على الفع ل ال ذي يرتكب ه الش خص؛ امتھانً ا للكرام ة اإلنس انية ،وھ و
41
يشكل من ناحية مبدئية تعديًا على الحق في عدم الخضوع للتعذيب ،أو سوء المعاملة.
كما أن استمرار احتجاز الشخص الذي ھو في حاجة ما ّسة للعالج الطبي المتخص ص وت وفير ھ ذا
ض ا لكرام ة اإلنس ان ،ويش كل
العالج في ظل ظروف قاس ية )كتقيي د األق دام باألص فاد( ،يمثّ ل تقوي ً
42
صعوبة حادة على نحو خاص يُسبب المعاناة التي ال تستدعيھا الضرورة القصوى.
)ج( جبر األضرار
عند تقويم مختلف األضرار التي تلحق بالمدعى عليه ،عادةً ما تأخذ المحاكم في اعتبارھ ا الض رر
الذي يلحق بكرامة ھؤالء وشرفھم ،باإلضافة إلى المعاناة العقلي ة الت ي تس ببھا تل ك األض رار لھ م،
43
وتشويه سمعتھم.
)د( سد الثغرات القانونية لضمان مطلق االحترام لحقوق اإلنسان
إن حقوق اإلنسان ليست جامدة في أي زمان ،بل يتوس ع نطاقھ ا م ع األوض اع الطارئ ة وتس تجيب
معھا ،فالحقوق أصيلة في اإلنسان .وبينما يعترف القانون بھذه الحقوق ،فھو ال يخل ق ھ ذه الحق وق
في ذات الوقت ،فإذا لم يوجد نص واضح يق ّر حقًا ما ،في قانون حق وق اإلنس ان ،فھ ذا ال يعن ي أن
ذل ك الح ق غي ر ق ائم .ب ل عل ى العك س م ن ذل ك ،يتح تم عل ى القض اة وغي رھم ،مم ن يتول ون
المس ؤولية ع ن حماي ة الحق وق ف ي س ياق مع ين اس تخدام ص الحياتھم التفس يرية؛ لض مان احت رام
الكرامة اإلنسانية وترسيخھا .ويعني ھذا األمر في بعض األحيان ،أن القضاة يستطيعون اإلفص اح
عن تلك الحقوق التي تتضمنھا ثنايا النصوص القانونية ،والت ي تع ّد م ع ذل ك مھم ة لتحقي ق كرام ة
اإلنسان.
وال تقتصر االدعاءات بالكرامة اإلنسانية على العناصر الت ي يش تمل عليھ ا ق ٌ
انون أو ن صٌ بعين ه؛
بل ينبثق نطاق ھذا الحق من التجرب ة والحاج ة اإلنس انية ،ول يس م ن م نھج "ش امل" يح دد مفھ وم
الضرر ،وينظر إلى مدى توافقه مع الفئات التي تشكلھا النخبة ،والكلمات والعب ارات الت ي يح ددھا
المس ؤولون ف ي الس لطة .وبھ ذا المفھ وم ،نح ن نتبنّ ى منھ ًج ا واس ًعا للكرام ة اإلنس انية ،ونفت رض
كذلك ،أن ال شيء يقع بالضرورة خارج نطاق ھذا المنھج ،وال يعني ھ ذا الق ول أن جمي ع األفع ال
تنتھك كرامة اإلنسان؛ فالنقطة التي نثيرھا ھنا تشير ببساطة إلى أن ه ،عن د االدع اء بوق وع انتھ اك
على الكرامة اإلنسانية ،ال يحت اج الم رء إل ى إثب ات أن أح د الحق وق المعت رف بھ ا ف ي الس ابق ھ و
م دار البح ث؛ ب ل يتع ين عل ى الم رء أن يثب ت أن الواقع ة المعني ة ق د تس ببت ف ي انتھ اك حق ه ف ي
االعتراف به ،ومعاملته كفرد يستحق االحت رام والعناي ة المتس اوية ،بفض ل كون ه إنس انًا .ويوض ح
المثال اآلتي الطريقة التي توسعت بھا الحقوق من خالل التفسير الذي يؤدي ھذا الغرض.
ال تحتوي اتفاقية "القضاء عل ى جمي ع أش كال التميي ز ض د الم رأة" عل ى أي ن ص ص ريح بحماي ة
المرأة من العنف .ولكن ح ّ
ق المرأة في عدم الخضوع للعنف يشكل حقًا أساسيًا من حقوق اإلنس ان.
وبذلك تقرأ لجنة القض اء عل ى التميي ز ض د الم رأة ح ق الم رأة ف ي التح رر م ن العن ف ،ف ي س ياق
اتفاقية المرأة المذكورة؛ حيث أقرت اللجنة أن "العنف ال ذي يق وم عل ى أس اس الج نس يمث ل ش كالً
من أشكال التمييز الذي يحرم المرأة قدرتھا على التمت ع بحقوقھ ا وحرياتھ ا ،عل ى أس اس المس اواة
م ع الرج ل ،بص ورة خطي رة" .وق د علّل ت اللجن ة ذل ك ب أن حظ ر التميي ز ،ال ذي تتض منه اتفاقي ة
الم رأة ،يج ب أن يفس ر بالت الي ،بحي ث يش مل حظ ر العن ف ض دھا .وتش دد اللجن ة عل ى أن ذل ك
 41ﺘﻴﻜﻴﻥ ﻀﺩ ﺘﺭﻜﻴﺎ ،ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 9 ،ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ/ﻴﻭﻨﻴﻭ  ،1998ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ .1304
 42ﻤﻭﺴﻴل ﻀﺩ ﻓﺭﻨﺴﺎ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ .1402

 43ﺒﻴﺘﺭﺯ ﻀﺩ ﻤﺎﺭﻜﺴﻤﺎﻥ ﻭﺁﺨﺭ ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﺎﻨﺕ ﻓﻨﺴﻨﺕ ﻭﻏﺭﻨﺎﺩﻴﻨﺱ ،1999 ،ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺎﻴﻨﺯ ﻀﺩ ﺒـﺎﺭ،1992 ،
).45 WIR 7 (Bah SC
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تلح ق الض رر الجس دي أو العقل ي أو الجنس ي ،أو المعان اة أو التھدي د بھ ذه
"يش مل األفع ال الت ي ِ
األفعال ،والقھر وغير ذلك من أشكال الحرم ان م ن الحري ة .وق د يش كل العن ف الق ائم عل ى أس اس
الن وع االجتم اعي خرقً ا ل بعض األحك ام المح ددة ف ي االتفاقي ة ،بغ ض النظ ر عم ا إذا كان ت ھ ذه
44
األحكام تورد العنف بشكل صريح أم ال".
ويوضح ھذا األمر رغبة اللجنة الم ذكورة ف ي تفس ير االتفاقي ة بطريق ة ش مولية تح ّرم العن ف ض د
المرأة ،على ال ّرغم من أن نصھا ال يذكر العنف ضدھا بصراحة.
ً
وتكمن قيمة الكرامة اإلنسانية بصورة خاصة في مرونتھا ،فعلى خالف ذكرھا ص راحة ك الحقوق
المادية ،تس عى الكرام ة اإلنس انية إل ى االس تجابة للتج ارب الواقعي ة ف ي س ياق مح دد .وتتمث ل ق وة
كرام ة اإلنس ان ف ي "ش موليتھا"؛ حي ث إنھ ا تت يح للم دعين ب الحقوق الحص ول عل ى االعت راف
واإلنصاف ،من تجارب يؤمن ون بأنھ ا خاطئ ة ،ومض رة بھ م .وب ذلك ،تس تجيب الكرام ة اإلنس انية
لطريقة نظر األشخاص للعالم ،وترتبط بھا.
)ھـ( تعريف طبيعة مسؤولية الدولة
لم
تخش بعض المحاكم من فرض االلتزامات المباشرة على الدول لحماية الكرامة اإلنس انية .وف ي
َ
ُ
كثي ر م ن الح االت ،ترف ع أم ام المح اكم مس ألة م ا إذا ك ان يق ع عل ى ال دول الت زام مباش ر ،التخ اذ
تدابير محددة ،في سياق التقاض ي ،المتعل ق ب الحقوق االجتماعي ة واالقتص ادية .وف ي ھ ذا الس ياق،
شددت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا على أن الحقوق االجتماعية ،واالقتصادية ،ترتبط ارتباطً ا
وثيقً ا ب القيم األساس ية للكرام ة اإلنس انية والمس اواة والحري ة 45.وإذا م ا ق ام المجتم ع عل ى أس اس
الكرام ة اإلنس انية والحري ة والمس اواة ،فعلي ه أن يتأك د م ن أن جمي ع أف راده يتمتع ون بض رورات
الحياة األساسية .وبحسب المحكمة الدستورية:
ليس ھناك من شك أن أولئك المحرومين من الغذاء ،والملبس ،والمس كن ،محروم ون م ن
الكرام ة اإلنس انية والحري ة والمس اواة ،وھ ي الق يم األساس ية الت ي يتحل ى بھ ا مجتمعن ا.
ول ذلك يم ّك ن ت أمين الحق وق االجتماعي ة ،واالقتص ادية ،جمي ع أف راد المجتم ع م ن التمت ع
بالحقوق األخرى ،التي ينصّ عليھا الفصل الث اني .كم ا يع ّد ترس يخ ھ ذه الحق وق محوريًّ ا
لتوطي د المس اواة عل ى أس اس الع رق ،والج نس ،ونش وء مجتم ع يس تطيع رجال ه ونس اؤه
46
تحقيق قدراتھم الكاملة ،وبصورة متساوية.
وقد وجدت المحكمة أن جز ًءا من االلتزام المباشر الواقع على الدولة يتمثل في إع داد خط ة ش املة
وعملية ،لتلبية الحقوق االجتماعية واالقتص ادية .وف ي الواق ع ،ال تع ّد ھ ذه الخط ة ش املة ومطلق ة،
وإنم ا تش تمل عل ى اتخ اذ ت دابير تش ريعية معقول ة ،وغيرھ ا م ن الت دابير الت ي تض من تعزي ز ھ ذه
الحقوق ،بصورة منھجي ة وف ي ح دود الم وارد المتاح ة .وال تع ّد اإلج راءات التش ريعية بح د ذاتھ ا
كافية ،ولكن يجب أن تتعزز بسياسات وب رامج مناس بة ،وتتمي ز ب اإلدارة الجي دة الت ي تت يح تحقي ق
ھذا الھدف ،على وجه السرعة ،وبشكل ناجع وفعال.
ويع ّد توافر الم وارد ع امالً مھ ًّم ا ف ي تحدي د م دى معقولي ة اإلج راءات الم ذكورة ،فف ي ح دود ھ ذه
المعقولي ة ،تس تطيع الدول ة أن تعتم د نطاقً ا واس ًعا م ن اإلج راءات ،الت ي تم ّكنھ ا م ن الوف اء
بالتزاماتھا .وال تُعنى المحكمة بما إذا كان باإلمكان تبنّي تدابير موائمة ،أو ما إذا ك ان يمك ن إنف اق
األموال العامة بصورة أفضل ،ولكنھ ا تعن ى بم ا إذا كان ت الت دابير الت ي ت م اتخاذھ ا معقول ة أم ال،
ولذا يتحتّم أن تتماشى كل خطوة تتخذھا الحكومة ،على ك ل مس توى م ن المس تويات ،م ع االلت زام
 44ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ  ،19ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ )ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸـﺭﺓ،
 ،(1992ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ  1ﻭ.6

 45ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺝ .ﻓﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻀﺩ ﻏﺭﻭﺘﺒﻭﻡ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ  (1) 2001ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ،SA 46 ،ﻭﻗﻀـﻴﺔ

ﺩﺍﻭﺩ ﻀﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ.SA 936 (3) ،2000 ،
 46ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ .23
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المعقول المترتب عليھ ا .وف ي س ياق تق ويم معقولي ة ھ ذه الخط وات ،م ن الض رروي أخ ذ الكرام ة
47
األصيلة في اإلنسان بعين االعتبار.
)و( دراسة الدالالت العا ّمة المترتبة على الحرمان من الحقوق
ال يؤثر الحرم ان م ن الحق وق عل ى الم واطنين األف راد فحس ب ،ب ل ي ؤثر ف ي الكثي ر م ن الح االت
على عائالتھم وأصدقائھم والمجتمع الذي يعيشون فيه ،والذي يتعين عليه مؤازرته .ومن الواض ح
48
أن ھذا الحرمان يرقى إلى منزلة التمييز الجائر.
 -6الكرامة اإلنسانية والقضاة الفلسطينيون
يس تطيع القض اة ف ي فلس طين تعزي ز الكرام ة اإلنس انية ،م ن خ الل الق رارات واألحك ام الت ي
يصدرونھا ،كما يستطيع القضاة الفلسطينيون تعزيز الكرامة اإلنسانية ،من خالل إداراتھم اليومي ة
لقط اع القض اء .وف ي ھ ذا الخص وص ،ي درس ھ ذا القس م المف اھيم الت ي تكتس ب أھمي ة مركزي ة،
بالنسبة لدور القضاة ،وعملھم اليومي في السياق الفلسطيني ،كما يقترح طرقًا يستطيع القض اة م ن
خاللھا توطيد الكرامة اإلنسانية .وباإلضافة إلى مراجعة األدبيات ذات العالقة ،يعتم د التحلي ل ف ي
ھ ذا القس م عل ى النقاش ات ،الت ي أجريناھ ا م ع القض اة ،وم وظفي المح اكم ،والمح امين ،وممثل ي
المنظم ات غي ر الحكومي ة ،خ الل زيارتن ا لفلس طين .ويس عى ھ ذا القس م ك ذلك إل ى تس ھيل إج راء
المزيد من النقاش ات ،والتفكي ر ،ف ي ھ ذا الموض وع؛ ول ذلك يتض من ھ ذا القس م توص يات إلج راء
المزيد من األبحاث والتحليالت .ونحن نأمل أن يساعد ھذا القسم في الشروع في مناقش ة موض وع
الكرام ة اإلنس انية ف ي فلس طين ،وال يفت رض ذل ك أن ھ ذا القس م ،يمث ل بأي ة ص ورة م ن الص ور،
صورة كاملة حول الكيفية التي يستطيع بھا القضاة التعامل مع مفھوم الكرامة اإلنسانية ف ي عملھ م
واعتم ادھم .كم ا يش تمل ھ ذا القس م عل ى التوص يات الالزم ة إلج راء المزي د م ن األبح اث،
والتحليالت ،التي تساعد في إجراء المزيد من النقاشات ،حول ھذا الموضوع.
توفر جميع القضايا المرفوع ة أم ام القض اة فرص ة مھ ّم ة لھ م ،لتوظي ف مفھ وم الكرام ة اإلنس انية
وترسيخه .وعلى وجه العموم ،ھناك ثالثة أن واع م ن القض ايا ،الت ي تح تم عل ى القض اة األخ ذ ف ي
اعتبارھم تطبيق الكرامة اإلنسانية في القرارات التي يتخذونھا بشأنھا.
 -1القض ايا الت ي تتض من ض مانات حق وق اإلنس ان بص ورة مح ددة ،وعل ى نح و م ا يح دده
القانون األساسي ،وغيرھا من األدوات القانوني ة ،الت ي ترق ى لمرتب ة الدس تور .وف ي مث ل
ھذه الحاالت ،يجب على القضاة أن يشددوا على أھمية الكرامة اإلنس انية ،بوص فھا تش كل
األس اس لجمي ع حق وق اإلنس ان ،وأن يعمل وا عل ى تعزي ز الكرام ة اإلنس انية ،م ن خ الل
األحكام التي يصدرونھا.
 -2القضايا الت ي ال يُنظ ر إليھ ا عل ى أنھ ا تتض من حق وق اإلنس ان بالض رورة ،ولكنھ ا تحم ل
تبعات مھمة على ھذه الحقوق )من قبيل قانون العقد( .وفي مثل ھذه الحاالت ،من األھمية
كذلك أن يستفسر القضاة عن اآلثار الت ي تتركھ ا الق رارات الت ي يتخ ذونھا ،عل ى الكرام ة
اإلنسانية ،وھذا ضروري؛ ألن التبعات المترتبة على الكرامة اإلنسانية ليست ظاھرة كم ا
ھو الحال في القضايا التي تركز على ادعاءات حقوق اإلنسان .وفي نھاية المطاف ،يج ب
على القضاة اختيار أسلوب عمل يكفل تعزيز حقوق اإلنسان ،حيثما كان ذلك في إمكانھم.
 -3القضايا الت ي يتع ارض فيھ ا الق انون والممارس ة الس ائدة م ع الكرام ة اإلنس انية ،م ن قبي ل
عقوب ة اإلع دام ،أو العوام ل المخفف ة ف ي ج رائم الش رف 49.وف ي ھ ذه الح االت ،يج ب أن
 47ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻀﺩ ﻏﺭﻭﺘﺒﻭﻡ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ 10 BHRC ،(2000) ،BCLR 1169 (CC) (11) 2000
.84; (2000) 3 CHRLD 199
 48ﺨﻭﺴﺎ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻀﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ؛ ﻤﻼﻭﻟﻲ ﻭﺁﺨﺭ ﻀﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ،
) ،2004 (6) BCLR 569 (CCﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ.
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يعرف القاضي سبب مخالفة القانون ،أو الممارسة المتّبعة ،للكرام ة اإلنس انية )أي م ا ھ و
مقياس الكرامة؟( .ومن المفي د ف ي ھ ذا الس ياق توظي ف الق انون ال دولي والق انون المق ارن
وغيرھم ا م ن مب ادئ الق وانين المحلي ة ،ويج ب عل ى القض اة ك ذلك اس تعمال األدوات
القضائية التي يملكونھا؛ م ن أج ل تكيي ف الق انون بحي ث يتط ور ،بم ا يت واءم م ع الكرام ة
اإلنسانية .وھناك بالطبع حدود مفروضة على ما يمكن للقاضي فعله .ومع ذل ك ،يمك ن أن
يؤثر اإلقرار بأن قانونًا محد ًدا أو حالة معينة تتعارض م ع الكرام ة اإلنس انية ت أثيرًا مھ ًّم ا
في عمليات اإلصالح القانوني والتنمية.
)أ( الضمانات األساسية لحقوق اإلنسان
ال يتضمن القانون األساسي الفلسطيني ذك ًرا صري ًحا للكرامة اإلنسانية .ولك ن ھ ذا الق انون يش تمل
على ب اب كام ل ح ول حق وق اإلنس ان .وب النظر إل ى العالق ة المباش رة الت ي ت ربط حق وق اإلنس ان
بالكرامة اإلنسانية ،يستطيع القضاة تعزيز الكرامة اإلنس انية ف ي المجتم ع الفلس طيني ،ع ن طري ق
إدراج مبدأ احترام حقوق اإلنسان في القرارات التي يتخذونھا.
ويشتمل القانون األساسي على "مجموعة من القواعد واألصول الدستورية المتطـورة ،س واء فيم ا
يتص ل بض مان الحق وق والحري ات العام ة والشخص ية عل ى اختالفھ ا بم ا يحق ق الع دل والمس اواة
50
للجميع ،دون تمييز".
كم ا يح دد الب اب الث اني م ن الق انون األساس ي ،الحق وق والحري ات العام ة )ف ي الم واد .(33 – 9
ويشدد ھذا الباب عل ى وج وب حماي ة حق وق اإلنس ان وحريات ه واحترامھم ا  ،كم ا يتض من حقوقً ا
وضمانات محددة .ومن خالل تأكيدھم على ھذه الحقوق في قراراتھم ،يستطيع القضاة إنفاذ كرام ة
اإلنسان .وتشتمل بعض الحقوق التي ينص عليھا القانون األساسي ما يأتي:
 المساواة أمام القانون والقضاء.
ً
 ضمان الحرية الشخصية التي تمثل "حقا طبيعيًا".
 حق كل شخص يُقبض عليه ،بمعرفة أسباب القبض عليه أو إيقافه.
 حظ ر التع ذيب واإلك راه ،وك ل ق ول أو اعت راف ،ص در تح ت اإلك راه أو التع ذيب يع ﱡد
باطالً.
 افتراض البراءة.
 العقوبة فردية وتقررھا المحكمة ،إلى جانب حظر العقوبة الجماعية.
 حظر إخضاع المنازل للمراقبة أو دخولھا أو تفتيشھا ،إال على أساس أمر قضائي نافذ.
 الحق في السكن "المالئم".
 حرية العقيدة و العبادة و الديانة.
 الحق في التعليم.
 الحق في العمل.
 49ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﻴﻤﺜـل ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻗﺎﺴـﻴﺔ

ﻼ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻗﻑ"" :ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺨﻁﻴﺭ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﻻﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ .ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺜ ﹰ

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ،ﺃﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﻡ ﺴﺠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﻏـﺯﺓ .ﻭﻴﺼـ ّﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ،ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴًﺎ" 28 ،ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ/ﻴﻭﻨﻴﻭ
 .2005ﻭﺘﺘﺠﻪ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ،ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴًﺎ .ﻭﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺤـﻭل

ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ،ﻋﺒّﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺒﺄﻥ "ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ
ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻬﺠﻲ" .ﻭﻴﺩﻋﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ،ﺇﻟﻰ "ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ،

ﻭﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻀﻊ ﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ".ﺍﻨﻅﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  :2005/59ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ.

 50ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل )ﺍﻟـﺫﻱ ﺼـﺩﺭ ﻓـﻲ ﻴـﻭﻡ  18ﺁﺫﺍﺭ/ﻤـﺎﺭﺱ  ،(2003ﻭﻫـﻭ ﻤﻨﺸـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ:

.http://muqtafi.birzeit.edu/mainleg/14138.htm
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 الحق في المشاركة في الحياة السياسية.
 الحق في االلتجاء إلى الجھاز القضائي.
 الحق في بيئة متوازنة ونظيفة.
ً
كم ا يض ع الق انون األساس ي ع د ًدا م ن الض مانات المھم ة ف ي ي د الس لطة القض ائية .فم ثال ،يح دد
القانون أنه:
 ال يجوز القبض عل ى أح د ،أو تفتيش ه ،أو حبس ه ،أو تقيي د حريت ه ب أي قي د ،أو منع ه م ن
التنقل ،إال بأمر قضائي وفقًا ألحكام القانون) .المادة .(2/11
 العقوب ة شخص ية ،وتمن ع العقوب ات الجماعي ة ،وال جريم ة وال عقوب ة إال ب نص ق انوني،
وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي )المادة .(15
 للمساكن حرمة ،فال تجوز مراقبتھا أو دخولھا أو تفتيشھا إال بأمر قضائي مس بب )الم ادة
.(17
 الملكية الخاصة مصونة ،وال تنزع الملكية وال يتم االستيالء على العقارات أو المنقوالت
إال للمنفع ة العام ة ،وفقً ا للق انون ،ف ي مقاب ل تع ويض ع ادل ،أو بموج ب حك م قض ائي.
)المادة .(3/21
 ال مصادرة إال بحكم قضائي )المادة .(4/21
 تحظر الرقابة على وسائل اإلعالم ،وال يجوز إنذارھا أو وقفھا أو مص ادرتھا أو إلغاؤھ ا
أو فرض قيود عليھا إال وفقًا للقانون وبموجب حكم قضائي) .المادة .(3/27
 يحظ ر ال نص ف ي الق وانين عل ى تحص ين أي ق رار أو عم ل إداري م ن رقاب ة القض اء.
)المادة .(2/30
ص ا ص ريحة
ومن المھم اإلشارة كذلك إلى أن أحكام التشريعات الفلسطينية األخرى تتض من نصو ً
عل ى الكرام ة اإلنس انية .فالم ادة  29م ن ق انون أص ول المحاكم ات الجنائي ة لس نة  ،2001م ثالً،
تنص على معاملة الموقوفين ،بصورة تراعي احت رام ك رامتھم كم ا تعن ى الم ادة  188الت ي تتعل ق
بال ذم والق دح ،م ن ق انون العقوب ات رق م  16لس نة  ،1960الس اري ف ي الض فة الغربي ة ،بالكرام ة
اإلنسانية.
وھن اك بطبيع ة الح ال جوان ب متع ددة م ن حق وق اإلنس ان تج ّس دھا التش ريعات الناف ذة ف ي الض فة
الغربية وقطاع غزة .وتتعلق ھذه القوانين بالحجز والتوقيف ،وقواع د اإلثب ات ،ومعامل ة األطف ال،
والج رائم المح ددة ف ي ق انون العقوب ات ،واألم ن االجتم اعي وغيرھ ا .وعن دما يأخ ذ القض اة ھ ذه
الحق وق عل ى محم ل الج د ،ويس عون إل ى حمايتھ ا إل ى أقص ى ح د ممك ن ،ض من الص الحيات
القضائية المتاحة لھم ،فھم ال يكفلون تحقيق العدالة فحسب ،بل يبعثون برسالة قوية للمجتمع بش أن
أھمية الكرامة اإلنسانية ومكانتھا في فلسطين.
التوصيات بشأن إجراء المزي د م ن األبح اث والتحل يالت :كي ف يس تطيع القض اة توظي ف الق انون
األساسي لتعزيز الكرامة اإلنسانية بالنظر إلى طبيعة المھنة القضائية ودورھا واألساليب القانوني ة
المتاحة للقضاة؟ ما ھي التشريعات الرئيسة األخرى ذات العالقة بحقوق اإلنسان؟
)ب( تعزيز الكرامة باعتبارھا أحد مكونات الحق في المساواة
ينص القانون األساس ي ف ي الم ادة  9من ه ،عل ى أن الفلس طينيين "أم ام الق انون والقض اء س واء ،ال
تمييز بينھم بس بب الع رق ،أو الج نس أو الل ون ،أو ال دين ،أو ال رأي السياس ي ،أو اإلعاق ة" .وھ ذا
ھو أحد أھم األركان التي ترتكز عليه إدارة قطاع القضاء والوصول إل ى العدال ة .كم ا يش تمل ھ ذا
الركن على عناصر إجرائية وموضوعية.
فعندما ت ْمثُل األطراف أمام المحاكم ،في القض ايا المدني ة ،والجنائي ة ،وقض ايا األح وال الشخص ية،
من األھمية معاملة ھذه األطراف على قدم المساواة ،وضمان حصولھم على العدالة وتوفير جمي ع
الضمانات ،التي تكفل لھم المحاكمة العادلة ،بموجب المعايير الدولية .وبھذا المفھوم ،ھن اك عالق ة
وثيقة بين المساواة وإدارة قطاع العدالة ،كما ھو واضح أدناه.
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وال تعن ي المس اواة أم ام الق انون مج رد المس اواة ف ي المح اكم ،وف ي كفال ة المس اواة ف ي المرك ز
واإلجراءات 51،كما أن ھناك عنص ًرا موض وعيًا ف ي مس ألة المس اواة؛ حي ث تس عى المس اواة بھ ذا
المفھوم إلى ض مان م نح األف راد الم اثلين أم ام المح اكم الفوائ د المتس اوية والحماي ة المتس اوية م ن
القانون ،إلى جانب ضمان حقوقھم على قدم المساواة.

التوصيات بشأن إجراء المزيد من األبحاث والتحليالت:
كيف ترتبط الكرامة اإلنسانية بالمساواة في فلسطين ،على المستويين النظ ري والعمل ي؟ كي ف ي تم
رفع قضايا المساواة أمام المحاكم الفلسطينية ،وكيف يج ري التعام ل معھ ا؟ كي ف يمك ن أن يس اعد
مفھوم الكرامة اإلنسانية في تعزي ز المس اواة ،ف ي القض ايا الت ي ينظرھ ا القض اة؟ م ا ھ ي المف اھيم
األساسية للمساواة ،التي يمكن أو يجب تعزيزھا من خالل القانون في فلسطين؟
)ج( توظيف المعايير القانونية الدولية لتعزيز الكرامة اإلنسانية في السياق الفلسطيني
ينص القانون األساسي الفلسطيني عل ى أن "تعم ل الس لطة الوطني ة الفلس طينية ،دون إبط اء ،عل ى
االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان" .ويب دو جليًّ ا م ن
ھ ذا ال نص أن التص ديق عل ى المعاھ دات الدولي ة بش أن ،حق وق اإلنس ان يش ّكل أم الً للس لطة
الفلس طينية ف ي ھ ذه المرحل ة ،وعن دما يت اح لھ ا ل ذلك ،فھ ي س تعمل عل ى التص ديق عل ى ھ ذه
المعاھدات .ويعزز ھذا التوجه العديد من التص ريحات المھم ة ،الت ي أعلن ت فيھ ا الس لطة الوطني ة
الفلسطينية التزامھا بالقانون الدولي .ودون المصادقة عل ى تل ك المعاھ دات وإدراجھ ا ف ي الق وانين
الوطنية ،فلن تتحول أحكام ھذه المعاھدات إلى جزء منھا ،ولكن ھ ذا ال يعن ي أن ه ال يمك ن للقض اة
الفلسطينيين االستناد إلى الق انون ال دولي؛ ب ل تت وافر ع دة ط رق يحت ل فيھ ا الق انون ال دولي أھمي ة
بالنسبة للسياق الفلسطيني.
فبادئ ذي ب دء ،تش كل الكثي ر م ن الحق وق الت ي تحتويھ ا المعاھ دات الدولي ة بش أن حق وق اإلنس ان
جز ًءا من القانون الدولي ،وھي تمثل قواعد ملزمة .وتُطبﱠق القواع د العرفي ة لحق وق اإلنس ان عل ى
جميع األوضاع ،بما فيھا أوقات الحروب والسلم ،وحتى في ظل غي اب معاھ دات ملزم ة .وع الوةً
على ذلك ،ال تطبق ھذه القواعد على األشخاص الذين يخضعون لوالي ة س لطتھم الوطني ة فحس ب،
بل تنسحب كذلك على "األشخاص الذين يعيشون في األق اليم الخاض عة لالح تالل الحرب ي" .وكم ا
تش ير محكم ة الع دل الدولي ة ف ي قض ية برش لونه ) ،(Barcelona Traction Caseتمث ل
االلتزام ات المش تقة م ن المب ادئ واألص ول ،الت ي تعن ى ب الحقوق األساس ية لإلنس ان ،التزام ات
ض ا بااللتزام ات الواقع ة عل ى جمي ع أعض اء
موجھ ة للمجتم ع ال دولي بعموم ه )الت ي تع رف أي ً
المجتمع الدولي ".("erga omnes obligations
وفي ھذا الخصوص ،يرى معظم المفكرين أن األحكام المتعلقة بحقوق اإلنسان ال ورادة ف ي ميث اق
األمم المتحدة تجسد القانون العرفي ،وھي لذلك عالمية التطبيق والسريان ،وتشمل حظر التع ذيب،
والضمانات المحددة للمحاكمة المشروعة ،ومبدأ منع التمييز .وباإلضافة إلى ما تقدم ،يق ول مكت ب
المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األم م المتح دة" :مم ا يحظ ى ب القبول الع ام أن بع ض األحك ام
التي ينص عليھا اإلعالن باتت تمثل قواعد في القانون العرفي الدولي ،وتتضمن األمثلة عل ى ذل ك
حظر التعذيب ،والتمييز العنصري .وھذه عبارة عن قواعد ،التي على الرغم من عدم تحديدھا في
أي ة معاھ دة ،أص بح يُنظ ر إليھ ا م ن خ الل ممارس ة ال دول ،عل ى أنھ ا قواع د ملزم ة م ن الناحي ة
 51ﻴﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻗﻴـﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬـﺎ ﺤـﻕ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ

ﻀﺎ .ﻭﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  14ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ
ﺒﺫﻟﻙ" .ﻭﻟﺫﻟﻙ ،ﻴﺠﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻀﺤﺎﻴﺎ ﻓﺤﺴﺏ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺃﻴ ً
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻥ .ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻘﺴﻡ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺩﻨﺎﻩ ،ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ .ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ "ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ

ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ،ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ.
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القانونية .وفي الواق ع ،يفت رض بع ض المعلق ين أن اإلع الن بمجمل ه يكتس ب ھ ذه المكان ة 52".كم ا
اقترح البعض أن مبادئ أخرى ،من قبيل السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ،وتقري ر المص ير،
ضا.
قد تكتسب ھذه الصفة أي ً
وتمثل القاعدة الملزمة )والمعروفة كذلك بالالتينية " "jus cogensبمعنى "القانون الملزم"( مب ًدأ
أساسيًا من مبادئ القانون الدولي ،وھي تحظى بالقبول ف ي أوس اط المجتم ع ال دولي بر ّمت ه .وعل ى
خ الف الق انون العرف ي الع ادي ال ذي يش ترط القب ول م ن ناحي ة تقليدي ة ،ويت يح تغيي ر االلتزام ات
الناشئة عنه بين الدول ،عن طريق إب رام المعاھ دات؛ ال يج وز ألي ة دول ة خ رق القواع د الملزم ة.
وبموجب اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاھدات ،تقع باطلةً أي ة معاھ دة تنتھ ك أي ة قاع دة م ن القواع د
الملزمة .وتتيح المعاھدة ظھور قواعد ملزمة جديدة ،ولكنھا ال تحدد بذاتھا أية قواعد ملزمة )انظر
المادة  53من اتفاقية فيينا بشأن المعاھدات( .وعدد القواعد الملزمة محدود ،ولكنھ ا ليس ت مص نفة
بصورة حصرية .ف ال تُ و ِرد ھ ذه القواع د أو تح ددھا أي ة لجن ة رس مية ،ب ل إنھ ا تنش أ م ن الس وابق
القض ائية والمواق ف االجتماعي ة والسياس ية ،الت ي ال تفت أ تتغي ر .وم ن القواع د الملزم ة الت ي ت رد
بصورة عامة في ھذا اإلطار حظر شن حرب عدوانية ،والجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم الح رب،
53
والقرصنة ،والتطھير العرقي ،واالستعباد والتعذيب.
وف ي العدي د م ن االختصاص ات القانوني ة المحليّ ة ،ال تتح ول المعاھ دات الدولي ة إل ى ج زء م ن
التشريعات الوطنية ،ما ل م تص ادق عليھ ا الھيئ ات التش ريعية ،وتنش رھا ف ي الجرائ د الرس مية ف ي
الدول المعنية .وفي مثل ھذه األوضاع ،ال يمكن اس تخدام المعاھ دات الدولي ة بص ورة مباش رة ف ي
المح اكم ،بوص فھا ج ز ًءا م ن مجموع ة الق وانين الناف ذة ف ي الدول ة .ولك ن ج رى اس تعمال الق انون
الدولي في كثير من الدول بوصفه مصد ًرا رسميًا مقن ًعا لتفس ير التش ريعات ،عل ى ال رغم م ن ع دم
تح ّوله إلى جزء من القوانين المحلية.
وحت ى ل و ت م التص ديق عل ى معاھ دات حق وق اإلنس ان ،كم ا ھ و الح ال ف ي كن دا م ثالً ،ال يمك ن
استخدام ھذه المعاھدات أمام المحاكم ،ما لم تكن تشكل جز ًءا من القانون الكندي .وفي ھذا الصدد،
قررت المحكمة العليا أن القانون الدولي يمثل مصد ًرا رس ميًا مقن ًع ا )بمعن ى أن ه يمك ن ،ب ل يج ب،
اس تخدامه أداة تفس يرية( حت ى ل و ل م يك ن ملز ًم ا للحكوم ة بموج ب األص ول والقواع د القانوني ة
المحلية .ومن المسائل المركزية التي ترددت في ھذا الشأن ،ما إذا كان يتع ين عل ى م وظفي دائ رة
الھجرة دراس ة أث ر إبع اد األمھ ات عل ى أطف الھن ال ذين يع ّدون م واطنين كن ديين ،وال ذين يملك ون
الح ق ف ي المك وث ف ي كن دا؛ حي ث تبنّ ت دائ رة الھج رة موقفً ا يقض ي بأن ه ال يش ترط عليھ ا أخ ذ
مصالح األطفال بعين االعتبار عند اتخاذ القرار بترحيل أمھاتھم .وھنا ق ررت المحكم ة أن ه يتح تم
أخذ أفض ل مص الح الطف ل بالحس بان ،وھ و م ا يمث ل أح د المب ادئ التوجيھي ة ،الت ي تش ملھا اتفاقي ة
األمم المتحدة لحقوق الطفل ،والتي تمثل كندا إح دى ال دول األعض اء فيھ ا .وف ي ھ ذا الخص وص،
قالت المحكمة:
"ومن المؤشرات األخرى حول أھمية أخذ مصالح األطفال في عين االعتب ار ،عن د اتخ اذ
ق رار متع اطف أو إنس اني ،مص ادقة كن دا عل ى اتفاقي ة حق وق الطف ل ،واعترافھ ا بأھمي ة
حقوق الطفل ،وبأفضل المصالح التي يتمتع بھا األطفال في الوثائق الدولي ة األخ رى الت ي
 52ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ" :ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ" ،ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ
ﺭﻗﻡ  ،30ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:

.http://www.ohchr.org/english/bodies/docs/OHCHR-FactSheet30.pdf

 53ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ،ﺍﻨﻅﺭ:
;Peremptory Norms in International Law, Oxford University Press, 2006
Pierre Klein, Responsibility for Serious Breaches of Obligations Deriving From Preemptory Norms of
;international Law and United Nations Law, EJIL (2002), Vol. 13 No. 5, pp 1244-1255
Alexander Orakhelashvili, The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of
United Nations Security Council Resolutions, EJIL (2005), Vol. 16 No. 1, pp 59–88
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تصادق عليھا كندا .وال تشكل المعاھدات واالتفاقيات الدولية جز ًءا من الق انون الكن دي م ا
يجر إنفاذھا من خالل التشريعات  ...وم ع ذل ك ،فق د تس اعد الق يم الت ي يعكس ھا الق انون
لم ِ
ّ
ال دولي لحق وق اإلنس ان ،ف ي تعزي ز الم نھج المتب ع ف ي تفس ير التش ريعات والمراجع ة
القضائية  ...كما تشدد الدول األخرى ،التي تطب ق نظ ام الق انون الع ام ،عل ى أھمي ة ال دور
الذي يلعبه القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،كأداة في تفسير القانون المحل ي  ...وباإلض افة
إلى ذلك ،يترك ھذا القانون أث ًرا ال يس تھان ب ه عل ى تفس ير نط اق الحق وق الت ي يتض منھا
54
الميثاق".
وتتبنّى مختل ف ال دول ف ي جمي ع أنح اء الع الم أس لوب توظي ف الق انون ال دولي ،ك أداة مو ﱢجھ ة ف ي
تفس ير الق وانين المحلي ة .ول ذلك ،ال تمن ع حقيق ة أن فلس طين ال تس تطيع االنض مام إل ى المعاھ دات
الدولي ة بش أن حق وق اإلنس ان ،القض اة الفلس طينيين م ن النظ ر إل ى الق انون ال دولي بوص فھه أداة
تفسيرية.
ويمكن أن يساعد القانون الدولي القض اة عل ى إض فاء المض مون والمعن ى عل ى الكرام ة اإلنس انية
في س ياق مح دد .ففيم ا يتعل ق ب الحقوق المدني ة والسياس ية م ثالً ،تكتس ب االعتب ارات اآلتي ة أھمي ةً
133
بالنسبة لترسيخ مبدأ الكرامة اإلنسانية:
• يمث ل من ع الم واطنين م ن الوص ول إل ى المؤسس ات العام ة أح د مظ اھر الحرم ان م ن
الكرامة الشخصية.
• ينبع الحق في حماية السيرة والسمعة من التدخل والتھجم اللذين ال يستندان إل ى أي تبري ر
من المفھوم األساسي حول كرامة اإلنسان وقيمته الجوھريتين.
• يتنافى التمييز القائم على أساس الرأي السياسي ،أو غيره من أشكال االعتقاد ،م ع القاع دة
األساسية التي توجب على المجتمع احت رام كرام ة مختل ف المعتق دات واألفك ار ،حت ى ل و
كانت تحملھا أقلية من األشخاص في ذلك المجتمع.
• التعدي على السمة الفردية ،والكرامة الشخصية الذي يقع عند إخضاع احتياجات الف رد أو
أفكاره أو رغباته للرقابة العامة.
• يمنع مبدأ "حماية الكرامة اإلنسانية والخصوصية" الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ،من
استخدام أساليب الت دخل للحص ول عل ى األدل ة؛ ذل ك أن بع ض ھ ذه األس اليب تع ّد عدائي ة
بطبيعتھا ،بالنسبة لكرامة اإلنسان وخصوصيته ،بغض النظر عن أھمية تلك األدلة ،حت ى
ل و ي تم اللج وء إل ى التع ذيب أو المعامل ة الس يئة ف ي ھ ذه العملي ة .وال يج وز التص ريح
باستخدام مثل ھذه األساليب لجمع األدلة.
• وينبع حظر التدخل القھري ف ي عقلي ة الف رد وجس ده ف ي جان ب من ه ،م ن احت رام الكرام ة
اإلنس انية .وھ ذا جان ب مھ م م ن جوان ب حظ ر التع ذيب والمعامل ة أو العقوب ة القاس ية أو
الالإنسانية ،أو الحاطّة بالكرام ة .وال يت أتّى ھ ذا الحظ ر م ن مج رد ش دة األل م أو المعان اة،
ضا على شكل التعدي على الكرامة.
ولكنه يأتي أي ً
• ي رتبط من ع إجب ار الم تھم م ن اإلدالء ب اعتراف يج ّرم ه عل ى خ الف إرادت ه ،أو بعب ارة
أخ رى االعت راف بال ذنب ف ي اس تجواب أو غي ره ،ب الحظر المف روض عل ى انتھ اك
الخصوصية ،والضمير ،والكرامة اإلنسانية ،وحرية التعبير عن الرأي.
• ينطوي احترام كرامة اإلنسان على احترام ممارسة حرية الضمير واإلرادة.
وزيادةً على ما تقدم ،يساعد القانون الدولي في التأكيد على أن قيمة الكرامة "تس تلزم حماي ة الح ق
في االختيار في جميع مناحي الحياة ،إلى جانب الحماية م ن التع ّديات عل ى الكرام ة ف ي المج االت
134
العامة والخاصة".
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التوصيات بشأن إجراء المزيد من األبحاث والتحليالت :م ا ھ ي العالق ة القانوني ة المح ددة القائم ة
ب ين الق انون ال دولي والق وانين الوطني ة ف ي فلس طين؟ ف ي أي ة ظ روف يك ون م ن المفي د االس تعانة
بالقانون الدولي كأداة تفسيرية؟
)د( تعزيز الكرامة اإلنسانية من خالل منھج عملي في البت في القضايا
من المھم في القرارات القضائية النظر إلى التبعات ،المترتبة على اختي ار القض اة لق رارات معين ة
دون غيرھا؛ حيث يتعين على المرء أن ينظر إلى السياق الفعلي الذي تنش أ في ه المطال ب بالكرام ة
اإلنسانية ،وأن يحاول التوصل إلى فھم للتبعات ،التي يحتمل أن تتمخض ع ن الخي ارات المت وافرة
للقاضي الذي يتخذ القرارات القضائية .وينس حب ھ ذا األم ر عل ى الق رارات الت ي يتخ ذھا ك ل م ن
األف راد والدول ة .ففيم ا يتص ل ب الحقوق المدني ة والسياس ية م ثالً ،يس اعد الم نھج ال ذي يق وم عل ى
تطبي ق الكرام ة اإلنس انية ف ي الق انون القض اة ،عل ى الفص ل ف ي القض ايا ،م ن خ الل دراس ة آث ار
القرارات التي يتخذونھا على كرامة الفرد .ولھذا السبب:
• يمث ل من ع الم واطنين م ن الوص ول إل ى المؤسس ات العام ة أح د مظ اھر الحرم ان م ن
الكرامة الشخصية.
• ينب ع الح ق ف ي حماي ة الس يرة والس معة م ن الت دخل وال تھجم الل ذين ال يس تندان إل ى أي
تبرير ،من المفھوم األساسي حول كرامة اإلنسان وقيمته الجوھريتين.
• يتنافى التمييز القائم على أساس الرأي السياسي ،أو غيره من أشكال االعتقاد ،م ع القاع دة
األساسية التي توجب على المجتمع احت رام كرام ة مختل ف المعتق دات واألفك ار ،حت ى ل و
كانت تحملھا أقلية من األشخاص في ذلك المجتمع.
• التعدي على السمة الفردية ،والكرامة الشخصية ،الذي يقع عند إخض اع احتياج ات الف رد،
أو أفكاره ،أو رغباته للرقابة العامة.
• يمنع مبدأ "حماية الكرامة اإلنسانية والخصوصية" الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ،من
استخدام أساليب التدخل للحصول على األدلة؛ وذل ك أن بع ض ھ ذه األس اليب تع ّد عدائي ة
بطبيعتھا لكرامة اإلنسان وخصوصيته ،بغض النظر ع ن أھمي ة تل ك األدل ة ،حت ى ل و ي تم
اللجوء إلى التعذيب أو المعاملة السيئة في ھذه العملية .وال يجوز التصريح باس تخدام مث ل
ھذه األساليب لجمع األدلة.
• وينبع حظر الت دخل القھ ري ف ي عقلي ة الف رد وجس ده ف ي جان ب من ه م ن احت رام الكرام ة
اإلنس انية .وھ ذا جان ب مھ م م ن جوان ب حظ ر التع ذيب والمعامل ة أو العقوب ة القاس ية أو
الالإنس انية أو الحاط ة بالكرام ة .وال يت أتى ھ ذا الحظ ر م ن مج رد ش دة األل م أو المعان اة،
ضا على شكل التعدي على الكرامة؛
ولكنه يأتي أي ً
• ي رتبط من ع إجب ار الم تھم عل ى اإلدالء ب اعتراف يجرم ه عل ى خ الف إرادت ه ،أو بعب ارة
أخ رى االعت راف بال ذنب ف ي اس تجواب أو غي ره ،ب الحظر المف روض عل ى انتھ اك
الخصوصية والضمير والكرامة اإلنسانية وحرية التعبير عن الرأي؛
• ينطوي احترام كرامة اإلنسان على احترام ممارسة حرية الضمير واإلرادة.
)ھـ( تعزيز الكرامة اإلنسانية من خالل إدارة قطاع العدالة
ال يتأتى توطيد الكرامة اإلنس انية م ن خ الل الق رارات الجوھري ة الت ي يج ري اتخاذھ ا ،وإنم ا م ن
خالل الطريقة التي يتم التعامل بھا مع األفراد في المحكمة بشكل يومي .ويمكن أن تس اعد األس ئلة
التالية القاضي وغي ره مم ن يتول ون المس ؤولية ع ن إدارة النظ ام القض ائي ف ي تحدي د م ا إذا ك انوا
يعززون الكرامة اإلنسانية في عملھم أم ال:
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• ھل تبذل كافة الجھود المعقولة لضمان حصول الفرد على القرار المطلوب دون ت أخير ال
داعي له؟
• ھل يج ري ْ
إط الع الخص وم عل ى دور اإلج راءات القض ائية ونطاقھ ا وتوقيتھ ا وس يرھا،
باإلضافة إلى التعامل مع قضاياھم ،وال سيما إذا ما كانت ھذه القضايا تنطوي على جرائم
خطيرة وعندما يطلب الخصوم مثل ھذه المعلومات؟
• ھل ي تم ع رض وجھ ات نظ ر الض حايا وأوج ه قلقھ م وأخ ذھا ف ي االعتب ار ف ي المراح ل
المناس بة م ن اإلج راءات القض ائية ،حيثم ا تك ون مص الحھم عرض ة للت أثر ،وذل ك دون
إجحاف بالمتھمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة؟
• ھل يجري إيالء القدر المطلوب من األولوي ة لس المة الخص وم وع ائالتھم والش ھود ال ذي
يمثلونھم من التخويف أو االنتقام؟
• ھل تتم حماية خصوصية األطراف على الوجه المطلوب؟
• ھل يُراعى ضمان سالمة األط راف م ن التخوي ف أو أعم ال االنتق ام وع ائالتھم والش ھود
المتق دمين لص الحھم قب ل أو أثن اء أو بع د الش روع ف ي إج راءات المحاكم ات القض ائية أو
اإلدارية أو غيرھا؟
• ھ ل يعل م األط راف بش أن المس اعدة المادي ة والطبي ة والنفس ية واالجتماعي ة الت ي يج ري
توفيرھا عبر جھات حكومية أو تطوعية أو مجتمعية أو أھلية؟
55
• ھل يتم األخذ بالحسبان األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة؟
وغالبًا ما تفرض ھيكلية مباني المحاكم نفسھا تحديات صعبة؛ فالمحاكم غي ر مجھ زة بحي ث تس ھّل
إج راء جلس ات المحاكم ات العام ة ،أو االس تجابة لالحتياج ات الخاص ة أو ض مان خصوص ية
وسالمة األط راف ف ي اإلج راءات القض ائية والع املين ف ي النظ ام القض ائي م ن قض اة ومح امين.
وبالطبع ،ال يقع الوصول إلى العدالة ضمن صالحية القضاة بجميع جوانبه .ولكن يض طلع القض اة
بدور مھم في تعزيز الكرامة اإلنسانية من إدارتھم اليومية لقطاع العدالة .فعلى سبيل المث ال ،تُ ْنب ئ
طريقة معاملة ضحايا انتھاكات حقوق اإلنسان في المحاكم ومن قب ل م وظفي المح اكم عل ى جمي ع
مستوياتھم الكثير عن أھمية الكرامة اإلنسانية في أي نظام قانوني.

التوصيات بشأن إجراء المزيد من األبحاث والتحليالت:
ما ھي العقبات المحددة الت ي تق ف ف ي وج ه الكرام ة اإلنس انية ف ي اإلدارة اليومي ة لقط اع العدال ة،
وكيف يمكن التغلب على ھذه العقبات؟ ما الذي يمكن للقاضي القيام ب ه عل ى وج ه التحدي د لتعزي ز
الكرامة اإلنسانية بصورة يومية في إدارة قطاع العدالة؟
)و( تعزيز الكرامة اإلنسانية من خالل إيالء االھتمام الحتياجات الضحايا
يجب أن يتركز أحد االھتمامات الرئيسة التي تشغل نظام العدالة عل ى ض مان إحس اس األش خاص
الذين تتعرض حقوقھم ألي ش كل م ن أش كال االنتھاك ات بنف اذ مج رى العدال ة .ول ذلك ،فم ن المھ م
تحاش ي وق وع ض حايا الج رائم فريس ة لخيب ة األم ل؛ ب ل يتع ين عل ى ك ل ش خص يعم ل ف ي نظ ام
العدالة أن يُظ ِھر االحترام والفھ م ألوج ه قل ق ھ ؤالء الض حايا واحتياج اتھم ومص الحھم .ولض مان
العدالة لألشخاص الذين يقعون ضحية للجرائم ،من الضروري كذلك إعداد آليات قضائية وإداري ة
56
وتعزيزھا.
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 56ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،ﻴﺠﺏ ﺘﻤﻜﻴﻥ

ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ "ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌ ّﺩ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺭﺨﻴﺼـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ" .ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ "ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻌﻴﻬﻡ ﻟﻼﻨﺘﺼﺎﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ".
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وعلى وجه العموم ،فقد أدى انعدام األمن ،والتدخل ف ي عم ل القض اء واإلج راءات القض ائية الت ي
تستھلك الكثير م ن الوق ت دون التوص ل إل ى نت ائج ملموس ة إل ى انع دام ثق ة الم واطنين ف ي النظ ام
القضائي؛ فال يركز نظام القضاء في فلسطين على إنصاف الضحايا ،ب ل يرك ز عل ى اإلج راءات،
وال سيما فيما يتعلق بالمدعى عليھم .وفي بعض الح االت ،يق ال أن القض اة يتع املون م ع الض حايا
وم ع ع ائالتھم والش ھود ال ذين يتق دمون لص الحھم بقس وة .ويس تخدم ھ ؤالء القض اة لغ ة قوي ة م ع
الض حايا ويع املونھم بطريق ة تم تھن ك رامتھم ويص درون لھ م األوام ر لت وجيھھم ح ول كيفي ة
57
التصرف في قاعة المحكمة ،مھملين في ذلك حساسية وضعھم.
وقد تكتسب المساعدة الخاصة المقدمة للضحايا الذين يشھدون أمام المحاكم أھمي ة خاص ة لض حايا
ج رائم االغتص اب وإس اءة معامل ة األطف ال .وم ن المفي د ف ي ھ ذا الس ياق اس تخدام المستش ارين
الم د ﱠربين أو األدل ة المس جلة عل ى أش رطة الفي ديو أو الب ث المباش ر كمس اعدة قانوني ة للض حايا،
بحيث يتمكنون من التواصل مع مستش ارھم الق انوني الخ اص .وف ي ح ين ال يع ّد م ن الس ھل تنفي ذ
مثل ھذه اإلجراءات على المدى القصير في فلسطين ،يس تطيع القض اة وغي رھم اتخ اذ اإلج راءات
الفورية من خالل تبنّي التدابير التي تقع ضمن صالحياتھم .فمثالً،
يعرض نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مثاالً واقعيًا حول الطريقة الت ي تس تطيع بھ ا
ھ ذه الت دابير حماي ة الض حايا ومص الحھم بص ورة عملي ة؛ حي ث يتض من ھ ذا النظ ام ثالث ة مب ادئ
رئيسة :مشاركة الضحايا في اإلجراءات ،وحماية الض حايا والش ھود ،والح ق ف ي جب ر األض رار.
ويش ترط نظ ام روم ا عل ى المحكم ة الجنائي ة الدولي ة أن تض من ف ي جمي ع األوق ات أن الت دابير
58
المتخذة ال تمسّ أو تتعارض مع حقوق المتھمين ومقتضيات إج راء المحاكم ة العادل ة والنزيھ ة.
وفي حين ال يملك القضاة الفلسطينيون سيطرة تامة على اإلجراءات التي تتم ف ي قاع ات المح اكم،
إال أنھم يملكون بع ض الص الحيات الت ي تمك نھم م ن تحدي د كيفي ة تنظ يم القض ايا وإدارتھ ا .ول ذا،
يتعين إيالء المزيد من االنتباه لتحديد كيفية تنفيذ ھذه الصالحيات.
وھناك حاجة كذلك للتدابير الخاصة الالزمة للتعامل مع المطال ب المح ددة الت ي يس تلزمھا التحقي ق
ومالحقة المجرمين وإصدار األحكام في الج رائم الت ي تنط وي عل ى اس تخدام العن ف ض د النس اء،
بما في ذل ك االغتص اب وغي ره م ن أش كال العن ف الجنس ي .فق د تتخ وف النس اء الالت ي يتعرض ن
لمثل ھ ذا العن ف م ن المث ول أم ام المحكم ة ل إلدالء بش ھاداتھن .ول ذلك ،يتح تم عل ى وك الء النياب ة
التأك د م ن ام تالك المحقق ين للخب رة والحساس ية المطل وبتين ف ي ھ ذا الش أن .كم ا ينط وي إج راء
المحاكم ات عل ى ض رورة وع ي القض اة وتفھّمھ م لالحتياج ات والظ روف الخاص ة الت ي تحك م
 57ﺫﻜﺭ ﻟﻨﺎ ﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .ﺍﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀًﺎ :ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ )ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ( :ﻋـﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺼﻔﺤﺔ "ﻫل ﺼﺤﻴﺢ؟؟" ،ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

 58ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  3/68ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ،ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻤﺼـﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ،
ﺒﻌﺭﺽ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺸﻭﺍﻏﻠﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﻤﺱ ﺃﻭ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ

ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ .ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ،ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻭﺠﺒﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ،ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺠﻠﺴﺎﺕ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﻭﺇﻁـﻼﻕ
ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  6/43ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻀﻤﻥ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ،ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ

ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻟـﺫﻴﻥ
ﻴﻤْﺜﻠﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺩﻻﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺸﻬﺎﺩﺍﺘﻬﻡ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  4/68ﻓﺘﺨﻭل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠـﻴﻬﻡ

ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼـﺢ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ.
ﻭﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴـﻲ

ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل .ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،1/75ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺒﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒـﺎﻟﻤﺠﻨﻲ

ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻬﻡ ،ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤُﺩﺍﻥ ﺒﺠﺒﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ

ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺠﺒﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺩّﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻤﻨﺎﺴﺒًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ )ﺍﻨﻅﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻺﻁﹼﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻭل ﺠﺒﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ(.
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ضحايا العنف من النساء .ويتضمن ھذا األمر إجراء المحاكمات بطريقة خاصة لتجنّ ب الص دمات
النفسية التي يتعرض لھا المجني عليھم وعائالتھم والشھود الذين يتقدمون لصالحھم.
ويخلق انعدام وجود محاكم خاصة باألحداث في فلسطين مشكلة من نوع خاص .وفي ھذا الص دد،
قال أحد المحامين" :تقوم إدارة المحاكم بتكليف قضاة مختص ين ب النظر ف ي قض ايا العم ال .فلم اذا
اض م ن القض اة
إذن ال تنفذ اإلدارة ھذا األمر في قضايا األحداث؟" .ونتيجة لذلك ،يتم تعيين أي ق ٍ
ان .ول ذلك ،ال ي تم
للنظر في أي ة قض ية م ن قض ايا األح داث ،س واء ك ان الح دث مجنيً ا علي ه أم ج ٍ
التعامل مع القضايا التي ترفع أمام المحاكم بطريقة تص ون كرام ة الطف ل واحترام ه وض مان ثقت ه
بنفسه ومراعاة قدره .وتتب اين المعامل ة واإلج راءات المتبع ة م ع األطف ال تباينً ا كليً ا ع ن المع ايير
الدولية ذات الصلة ،وذلك ألن القضاة لم يتلقوا التدريب المتخصص ف ي ھ ذا المج ال م ن القض ايا،
كما أنھم ال يخضعون للمساءلة إذا ما أساءوا معاملة األطفال.

التوصيات بشأن إجراء المزيد من األبحاث والتحليالت:
م ا ھ ي اإلج راءات المح ددة الت ي يمك ن للقض اة اتخاذھ ا ،والت ي تق ع ض من ص الحياتھم الفوري ة،
لتعزي ز احت رام كرام ة الض حايا ال ذي ي ْمثل ون أم امھم؟ م ا ھ ي اإلج راءات المح ددة الت ي يس تطيع
القضاة إنفاذھا فيما يتعلق باألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة ،كأولئ ك ال ذين يقع ون ض حية
ألعمال العنف؟
)ز( تعزيز الكرامة اإلنسانية عن طريق االعتراف بعدالة الحقوق االجتماعية واالقتصادية
يفرض القانون الدولي لحقوق اإلنسان التزا ًما باحترام حقوق اإلنسان وحمايتھا وإنفاذھا م ن خ الل
جمي ع اآللي ات المتاح ة ،بم ا فيھ ا نظ ام العدال ة 59.ويعبّ ر االحت رام ع ن االلت زام بع دم الت دخل ف ي
ممارسة أي حق من حقوق اإلنسان .والحماية تعبّر عن االلتزام بضمان ع دم ت دخل اآلخ رين بھ ذا
الح ق ،وال س يما م ن خ الل التنظ يم الن اجع ل ه وت وفير س بل االنتص اف إذا م ا تع رض ھ ذا الح ق
للخرق .أما االلتزام باإلنفاذ فيتضمن االلت زام بتعزي ز حق وق اإلنس ان وتس ھيلھا وتوفيرھ ا .ويلع ب
النظ ام القض ائي دو ًرا أساس يًا ف ي ض مان ك ل الت زام م ن ھ ذه االلتزام ات ،وض مان ت وفير س بل
االنتصاف عند انتھاك حقوق اإلنسان )انظر أدناه( .ويجب على المحاكم ف ي ھ ذا الس ياق أن تنظ ر
إلى ھذه االلتزام ات الواقع ة عل ى الس لطة التنفيذي ة م ن خ الل قي اس أث ر الت دابير الت ي تتخ ذھا ،أو
التي تھمل اتخاذھا ،بشأن الكرامة اإلنسانية.
ويمثل االلتزام باحترام حقوق اإلنسان وحمايتھا وإنفاذھا جانبًا يحتل ق د ًرا عظي ًم ا م ن األھمي ة ف ي
الحقوق االقتص ادية واالجتماعي ة والثقافي ة .ويتك رر اس تخدام ھ ذا المص طلح ف ي التعليق ات العام ة
الصادرة عن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وفي حين ينظر البعض إل ى الحق وق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتبارھا ال تخضع للمحاكمة ،إال أن ھن اك العدي د م ن الح االت
التي تتعامل المحاكم في جميع أنحاء العالم فيھا ،مع جوانب من ھذه الحقوق ،على نح و م ا تُظھ ره
60
ھذه الورقة في عدة مواضع منھا.

 59ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ]ﺃﻱ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ

ﻭﺇﻨﻔﺎﺫﻫﺎ[ .ﻓﻤﺜﻼﹰ ،ﻴﻨﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴـل ﻁﺒﻴﻌـﺔ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﻤﺜل ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤـل

ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﺫ" .ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗـﻡ

 18ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘـﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  24ﺘﺸـﺭﻴﻥ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ/ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ،(E/C.12/GC/18) ،2005ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ .22

 60ﺍﻨﻅﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ :ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔAI ،
 1 ،Index POL 34/009/2005ﺃﻴﻠﻭل/ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ،2005ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:
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وكم ا يق ول قاض ي القض اة آرث ر شاسكالس ن ) ،(Justice Arthur Chaskalsonوھ و قاض ي
القضاة المتقاعد ،في المحكمة الدستورية ،في جنوب إفريقيا ،بعبارة بسيطة" :كيف يمكن أن تكون
ھناك كرامة ،في حياة يحياھا أشخاص ،ال يستطيعون الحصول على الم أوى ،والرعاي ة الص حية،
والغ ذاء ،والم اء؟ أو كي ف يمك ن ألش خاص ال يس تطيعون مس اعدة أنفس ھم الحي اة ،دون ت وافر
المساعدة المناسبة لھم؟" 1ولذلك ،يتطلب ھذا األم ر خل ق الظ روف االجتماعي ة واالقتص ادية الت ي
يعيش الناس في ظلھا حياةً لھا معنى .وال يعتمد ذل ك عل ى السياس ات الت ي تنف ذھا الس لطة التنفيذي ة
فقط؛ بل تضطلع المحاكم بدور محوري ،يتمثل في ضمان احترام الحقوق والحريات ،ويعتمد ذلك
في كثير من الحاالت على تمكين الم واطنين م ن الحص ول عل ى الخ دمات ،والحص ول عل ى س بل
االنتص اف إذا م ا انتھك ت حق وقھم ،وعل ى وج ود السياس ات الت ي تر ّس خ ھ ذه الحق وق ،والكرام ة
اإلنسانية معھا .ولكن الخط الفاصل بين ما يع ّرفه البعض على أنه الفعالية القضائية ودور المح اكم
في ضمان المساواة والعدالة؛ ليس واض ًحا ف ي جمي ع األح وال ،ول ذلك فم ن المھ م اإلق رار بال دور
التي تلعبه المحاكم في مؤسسات الدولة؛ لصون حقوق اإلنسان ،واحترامھا ،وحمايتھا ،وت دعيمھا،
وإنفاذھا.

التوصيات بشأن إجراء المزيد من األبحاث والتحليالت:
كيف تتعامل المحاكم في فلسطين مع الحقوق االجتماعي ة واالقتص ادية؟ م ا ھ ي المع ايير القانوني ة
ذات الصلة التي تُعنى بالحقوق االجتماعية واالقتصادية؟ ما ھي االختبارات الت ي ج رى اعتمادھ ا
في االختصاصات القضائية األخرى ،في مجال الحقوق االجتماعية واالقتصادية؟ ما األھمية الت ي
يحملھا ذلك في السياق الفلسطيني؟
)ح( تعزيز الكرامة اإلنسانية بوصفھا جانبًا من جوانب الحق في سبل االنتصاف الناجعة
إن مجرد وج ود س بل االنتص اف ال يكف ل الحق وق؛ ف الحقوق يمك ن أن توج د حت ى ف ي ظ ل غي اب
س بل االنتص اف تل ك ،ولك ن ھ ذه الس بل تع زز الحق وق ،وتس ھم ف ي إحقاقھ ا .ويج ب ت وافر س بل
االنتصاف ،للتعامل مع االنتھاكات الواقعة عل ى الحق وق م ن قب ل الدول ة أو أجھزتھ ا ومؤسس اتھا،
ومن قبل األطراف التي ال تنتمي للدولة كذلك ،بما في ذلك االنتھاكات التي تقع في سياق الج رائم.
وباإلض افة إل ى ذل ك ،ال يج ب ض مان ھ ذه الس بل ف ي ال دعاوى الجنائي ة فحس ب ،وإنم ا ف ي جمي ع
الدعاوى المدنية ،واإلدارية ،واألسرية ،المنظورة أمام المحاكم.
61
وتنص العديد من الوثائق الدولية بشأن حقوق اإلنسان عل ى الح ق ف ي س بل االنتص اف الناجع ة ،
وتنصّ ھذه الوثائق على وجوب معاملة الضحايا بعطف ،ووجوب احترام كرامتھم.
 .http://web.amnesty.org/library/Index/ENGPOL340092005?open&of=ENG-ZWEﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺩ ًﺩﺍ

ﻀﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﻜﺒﻴ ًﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﺍﻨﻅﺭ ﺃﻴ ً
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  – Case Law Database of the ESCR-NET -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:

.http://www.escr-net.org/caselaw

 61ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ،

ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴـﺔ
ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ ﻭﺠﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ

ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  8ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  1ﻭ 2ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ

ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  2ﻭ 16ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14

ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  39ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘـﻭﻕ
ﺍﻟﻁﻔل .ﻭﻨﺠﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  3ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻋـﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤـﺭﺏ

ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  18ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل/ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ) 1907ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ( ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  91ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ
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وھناك عدد من التحديات الرئيسة التي تواجه إنفاذ س بل االنتص اف الفعال ة ف ي فلس طين .فبموج ب
اتفاقي ة أوس لو ،ال تمل ك المح اكم والي ة عل ى م ا يع رف بمنطق ة )ج( 62.كم ا تمل ك ق وات الش رطة
63
واألجھ زة المكلف ة بإنف اذ الق وانين والي ة مح دودة ف ي منطق ة )ب( لتنفي ذ األحك ام القض ائية.
وباإلض افة إل ى ذل ك ،ال تق وم الس لطة التنفيذي ة بتنفي ذ األحك ام القض ائية ،عل ى نح و م ا ذكرن ا ف ي
موضع سابق من ھذه الورقة .ويمثل الوض ع السياس ي تح ديًا رئي ًس ا يح ول دون س ريان الح ق ف ي
سبل االنتصاف الناجعة.
ولكن سبل االنتصاف ال تعتمد على التعويض أو تنفي ذ ق رارات المح اكم فحس ب ،وھ و م ا يس تلزم
بحد ذاته اضطالع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بدورھم في ھذا الجانب؛ ب ل تأخ ذ ھ ذه الس بل
العدي د م ن األش كال األخ رى ،كم ا نش ير إل ى ذل ك أدن اه بالنس بة لمختل ف أش كال جب ر األض رار.
وتتطلب العديد من الخطوات الالزمة لتحقيق االنتصاف ووضع حد لالنتھاك ات إرادةً سياس ية م ن
جانب السلطة التنفيذية .ولكن الطرق الخالّقة ،التي تضمن سبل االنتص اف تب دأ بالس لطة القض ائية
في المقام األول؛ وذل ك م ن أج ل ض مان ع دم ت رك االنتھاك ات الواقع ة عل ى كرام ة اإلنس ان تم ّر
دون محاسبة أو عقاب.
ويتجسد أحد المناھج المبدعة في جبر األضرار المترتبة على انتھاك الكرامة اإلنس انية ،ف ي ق رار
اتخذت ه المحكم ة األمريكي ة لحق وق اإلنس ان؛ فف ي القض ية األول ى المتعلق ة باألطف ال ،نظ رت
المحكم ة ف ي قض ية ،قُت ل فيھ ا خمس ة أطف ال ،م ن أطف ال الش وارع ف ي غواتيم اال ،وق د حام ت
الشبھات حول الجيش و الشرطة بقتل أولئك األطفال ،وأصدرت المحكمة قرارھا في ھ ذه القض ية
في عام  ،2001بعد أحد عشر عا ًما م ن مقت ل األطف ال الم ذكورين ،وأدان ت الحكوم ة الغواتيمالي ة
بانتھاك سبع مواد من االتفاقية األمريكي ة ،باإلض افة إل ى ث الث م واد م ن اتفاقي ة ال دول األمريكي ة
لمن ع التع ذيب ومعاقب ة مرتكب ه .وف ي ھ ذا الس ياق ،أول ى ك ل م ن القاض ي أنطوني و ترين داد
) ،(Antonio Trindadeوالقاض ي أبري و ب وريلي ) (Abreu Burelliأھمي ة خاص ة للوض ع
الحساس الذي يعيشه أطفال الشوارع في أمريكا الالتينية ،وش ّددا على مس ؤولية الدول ة ع ن حماي ة
حق ھؤالء األطف ال ف ي الحي اة ،والع يش بكرام ة .وف ي ھ ذا الص دد ،ق ال القاض يان" :إن ض رورة
حماية الفئات الكثرى ضعفًا – من قبيل أطفال الشوارع – يتطلب تفس ي ًرا مح د ًدا للح ق ف ي الحي اة،
يأخذ بالحسبان الحد األدنى من الظروف الالزمة للع يش بكرام ة .وتق ع عل ى الدول ة العض و مھم ةٌ
خاصةٌ لحماية حياة أكثر الشرائح المھمشة التي ال تستطيع الدفاع ع ن نفس ھا ،كأطف ال الش وارع".
ويع ّد انتھاك حق ھؤالء األطفال الخمسة في حي اتھم ِج ّد خطي ر ،إذ ج رى انتھ اك حقھ م ف ي الحي اة
الكريمة ،والتحرر من رقبة الفقر والتھميش.
وف ي قرارھ ا ال ذي ص در باإلجم اع ،دع ت المحكم ة إل ى دف ع تع ويض نق دي تبل غ قيمت ه
 508,865.91دوال ًرا أمريكيً ا لع ائالت الض حايا ،باإلض افة إل ى تح ّم ل الرس وم القانوني ة الت ي
صرفتھما المنظمتان غير الحكوميتين اللتان رفعتا ھذه القضية .وفي إشارة إلى الكرامة اإلنس انية،
طلب ت المحكم ة م ن غواتيم اال إنش اء مدرس ة ت ؤوي أطف ال الش وارع ،وتحم ل أس ماء األطف ال
الخمسة ،باإلضافة إلى إخراج جثة أحدھم من قبره ودفنه وفق رغبة أس رته .وف ي نھاي ة المط اف،
فإن ھذا الحكم بجبر الضرر فرض على غواتيماال توفيق قوانينھا الداخلية بشأن األطفال مع المادة
) 19بش أن حق وق الطف ل( م ن االتفاقي ة األمريكي ة ،وأمھل ت المحكم ة الحكوم ة الغواتيمالي ة س تة
أش ھر لالمتث ال لھ ذا األم ر .وتب ين ھ ذه القض ية ،بم ا ال ي دع مج اال للش ك ،أن القض اء ال ي وفر
ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ  12ﺃﻏﺴﻁﺱ/ﺁﺏ  ،1949ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ )ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻷﻭل( ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ
ﻓﻲ  8ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ/ﻴﻭﻨﻴﻭ  ،1977ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  68ﻭ 75ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.

 62ﺤﻭل ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻤﻨﺎﻁﻕ )ﺃ( ،ﻭ)ﺏ( ﻭ)ﺝ( ،ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ،11ﻭ 12ﻭ 13ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ-ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻀـﻔﺔ

ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ،ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ  28ﺃﻴﻠﻭل/ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ،1995ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:
.http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/MHII-62DAP5?OpenDocument
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اإلنص اف للض حايا وع ائالتھم فحس ب ،وإنم ا يأخ ذ بع ين اعتب اره المعن ى الرم زي ال ذي يش ّكله
انتھاك كرامة اإلنسان ،ويضع يده على طريقة معالجته )وھي في ھذه الحال ة بن اء المدرس ة( ،إل ى
جانب تحديد أساس االنتھاك الواقع ومعالجته )وھو في ھذه الحالة تعديل التشريعات(.

التوصيات بشأن إجراء المزيد من األبحاث والتحليالت:

إلى أي ح ّد تأخذ المحاكم الكرام ة اإلنس انية بع ين االعتب ار ف ي تحدي د س بل االنتص اف؟ ھ ل يمك ن
إع داد س بل انتص اف خالق ة ،كتل ك الت ي تح ددھا اتفاقي ة ال دول األمريكي ة لحق وق اإلنس ان ،ف ي
فلس طين؟ وم ا ال دور ال ذي يمك ن أن تلعب ه ھ ذه الس بل ف ي تعزي ز الكرام ة اإلنس انية ف ي المجتم ع
الفلسطيني؟
 -7الحاجة إلى مصادر صريحة حول الكرامة اإلنسانية في القرارات القضائية الصادرة في
فلسطين.
م ن الض روري للقض اة توظي ف مفھ وم الكرام ة اإلنس انية والح ق فيھ ا بص ورة ص ريحة ،ول يس
بصورة ضمنية فقط .وتعزز النقاط التالية الحاجة المل ّحة لذلك:
 قد يع ّد فھم اإلطار المفاھيمي الخاص بالقيم والمب ادئ وتطبيق ه ،كالكرام ة اإلنس انية ،ذاتيً ا
ف ي جان ب كبي ر من ه؛ ول ذلك يص بح لزا ًم ا عل ى القض اة توض يح تس بيبھم وإفھام ه .وتع ّد
اإلشارة الواضحة للكرامة ،وكيفية تقاطعھا مع الحقوق األخ رى ،وكي ف تض طلع ب دورھا
في األحكام الصادرة مھ ّمة؛ ألنھا تش ّكل جز ًءا من العملية التي تعزز المعنى المقترن بھ ذا
المفھوم.
 ونتيج ة للعالق ة الت ي ت ربط الكرام ة اإلنس انية بغيرھ ا م ن الحق وق ،يص بح م ن الجل ّي أن
الحق وق الت ي يكفلھ ا الق انون األساس ي ،وغي ره م ن التش ريعات ،تعتم د عل ى تبنّ ي ق يم
الكرام ة والمس اواة والحري ة م ن قب ل المح اكم ،الت ي يتح تم عليھ ا ترس يخ جمي ع الحق وق
قاطبة.
 لألحك ام القض ائية أث ر مھ م عل ى تنمي ة الق يم ف ي المجتم ع ،ويص بح التأكي د عل ى المب ادئ
والحقوق ضروريًّا عند الدخول في عقلية المجتمع ،ومفھومه ،وتشكيلھا؛ ولذلك فمن ش أن
تحدي د اإلش ارات الواض حة للكرام ة اإلنس انية ت وفير القب ول الق انوني لمب دأ الكرام ة
اإلنسانية ،كما يزيد ذل ك م ن احتم ال انعك اس ھ ذا المب دأ ف ي ع دد كبي ر م ن القض ايا الت ي
تتن اول قض ايا ،وحقوقً ا مختلف ة .كم ا يمك ن بع د ذل ك اس تخدام التس بيب والتعلي ل الل ذين
تش ملھما األحك ام القض ائية ،م ن قب ل الس لطة التنفيذي ة ،ف ي تنفي ذ الق رارات التنفيذي ة،
باإلضافة إلى استخدامھا من جانب المجتمع المدني بجميع شرائحه .وتمثل المسؤولية ع ن
تس بيب األحك ام القض ائية أداة مفي دة إلب راز معن ى الكرام ة المتأص لة ف ي اإلنس ان
واحترامھا؛ ولذلك ،يسھم القضاة في خلق ثقافة تحترم كرامة اإلنسان أيّما احترام.
 وف ي القض ايا الت ي تح وز عل ى اھتم ام العام ة ،والت ي ال يقتص ر أثرھ ا عل ى ف رد بعين ه،
تضطلع القرارات القضائية بدور جوھري ،ليس بالنسبة لبعض المتقاضين فحس ب ،وإنم ا
بالنسبة للمفھوم األوسع لتغيير الخطط الحكومية ،والقرارات اإلدارية.
 تزي ل اإلش ارات الواض حة الغم وض ال ذي يش وب العالق ة ب ين بع ض الحق وق والكرام ة
اإلنسانية ،وھذا األمر ضروري في الحاالت التي ال يتسم فيھا نص القانون بالوضوح ،أو
يتّسم بعدم كفايته .وعلى نحو مماث ل ،ينس حب ذل ك عل ى الح االت الت ي تب رز فيھ ا ثغ رات
في القانون ،أو عندما يتعارض القانون مع القانون األساسي .إن القرارات القض ائية ترف ع
من مستوى نجاعة تفسير القانون ،بطريقة تتواءم مع حقوق اإلنسان.
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 -8التحديات التي تواجه ترسيخ الكرامة اإلنسانية في السياق الفلسطيني.
يخلّ ف الس ياق المح ّدد ال ذي يعم ل في ه القض اة الفلس طينيون ،وأث ره عل ى دورھ م واس تقاللھم أث ًرا
مباش ًرا على كرامة القضاة ،واألط راف المتقاض ين ف ي ال دعاوى أم ام المح اكم .وفيم ا يل ي بع ض
األمثلة على التحديات التي يواجھھا القضاة ،في السياق الفلسطيني:
ً
 (1لم يزل القضاء يعاني من قلة الم وارد عل ى م دى س نوات طويل ة .ولك ن تحس نا ط رأ عل ى ھ ذا
الوضع خالل السنتين الماضيتين ،ولك ن ال ي زال القض اة بحاج ة إل ى م ا يكف يھم م ن الم وارد الت ي
تم ّكنھم من إجراء الدراسات واألبحاث حول األحكام التي يصدرونھا .وباإلضافة إلى ذل ك ،تح ول
القي ود المفروض ة عل ى حرك ة الم واطنين ف ي األراض ي الفلس طينية المحتل ة دون وص ولھم إل ى
المحاكم.
ْ
لم ينفك القضاة والمحامون ومؤسس ات المجتم ع الم دني ف ي فلس طين يش كون عل ى م دى الس نوات
الماضية من إحدى العقبات الرئيسة التي تعتري النظام القانوني ،والتي تتمثل في قلة عدد المح اكم
والقضاة المعينين فيھا؛ مما تسبب في تأخير كبير في النظ ر ف ي القض ايا ،وزع زع ثق ة الم واطنين
في نظ ام العدال ة .وبينم ا ط رأ تحس ن فعل ّي عل ى ھ ذا الوض ع خ الل الس نتين الماض يتين ،ال ت زال
المحاكم تفتقر لحاجتھا إلى البنية التحتية المادية التي تم ّكنھا من ّ
البت في القضايا المنظ ورة أمامھ ا
64
بصورة عملية.
وفي تصريح للھئية الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،الذي نقلته عنھا وكالة م ًعا لألخب ار ،ف إن
العطل ة القض ائية الس نوية الت ي ب دأت ي وم  15تم وز/يولي و  2006تلتھ ا ش ھور ط وال ،ش ھدت
إضراب موظفي القطاع العام؛ بسبب عجز الحكومة عن صرف رواتبھم ،مما تسبب في ش ّل نظام
العدالة في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وباتت المحاكم في ظل ھ ذه الظ روف ،غارق ة ف ي ك ﱟم ھائ ل م ن القض ايا .ويض طر القض اة بس بب
ھذه األعباء الھائلة من القضايا إلى اإلس راع ،ف ي الفص ل فيھ ا .وذل ك ال يم ّك نھم م ن أخ ذ ح اجتھم
من الوقت لدراسة المفاھيم القانوني ة المالئم ة ،وال س يما تل ك الت ي ل م يج ِر اس تخدامھا م ن الناحي ة
التقليدي ة ،كمفھ وم الكرام ة اإلنس انية .ويعن ي ھ ذا األم ر ك ذلك ض يق الوق ت المت وافر إلج راء
ضا ،ال يملك القض اة الوق ت
األبحاث حول الفقه المقارن ،والمواد القانونية المساندة .وبسبب ذلك أي ً
الكافي لكتابة أحكام مسبّبة ومقنعة ،بصورة جيدة ،وبعناية ،تشتمل على المفاھيم القانوني ة الجدي دة،
مثل حق اإلنسان في كرامته.
التوصية:
يجب توفير مصادر البحث والدعم للقضاة؛ إلتاحة الفرص ة لھ م لكتاب ة أحك ام مس ببة ومقنع ة عل ى
النحو المطلوب ،تتضمن المفاھيم القانونية الجديدة ،كالحق في الكرامة اإلنسانية.
ويجب كذلك عقد دورات قانونية تعليمية مدروسة ،تساعدھم على كتابة األحك ام القض ائية المس ببة
والمقنعة ،بالشكل المطلوب.
 (2يعمل االحتالل على إعاقة وصول القضاة والمواطنين إلى المحاكم ب القيود الت ي يفرض ھا عل ى
حركتھم ،وإغالق تجمعاتھم السكانية .ومع ّ
أن رسوم المحاكم متدنية  ،ال يستطيع بعض المواطنين
تح ّملھا؛ بسبب الوضع االقتصادي المتر ّدي.
وفي ھذا السياق ،يعرض مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ) (OCHAصورة قاتمة،
عن القيود المفروضة على حركة المواطنين في األراضي الفلس طينية المحتل ة .فم ن خ الل سلس لة
من التقارير التي يصدر الواحد منھا كل ثالثة أشھر ،يقدم ھذا المكت ب معلوم ات مح ﱠدث ة وتحليلي ة،
حول منع حركة المواطنين في الضفة الغربية .ففي شھر أيلول/سبتمبر  ،2006أشار مكت ب األم م
 64ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ" :ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ،"2005ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ

 ،64ﺁﺫﺍﺭ/ﻤﺎﺭﺱ 2006؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀًﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ،ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ،2006

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ )ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ( ،ﺹ ،104 – 79.ﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:
.http://www.piccr.org/dmdocuments/AnnualReports/2006/eng/chapter_3.pdf
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المتح دة لتنس يق الش ؤون اإلنس انية أن ه اعتب ا ًرا م ن  20أيل ول " ،2006كان ت ق وات االح تالل
اإلسرائيلية تقيم  528حاج ًزا عسكريًا وعائقًا ماديًا ،على امتداد الطرق في الض فة الغربي ة؛ بھ دف
التحكم في حركة المواطنين الفلس طينيين وتقيي دھا – وھ و م ا يمث ل زي ادة تبل غ  %2ع ن الح واجز
والعوائق التي كان عددھا  518حاج ًزا وعائقًا ف ي ش ھر حزي ران/يوني و  .2006ويمث ل ھ ذا الع دد
زيادة بنسبة  %11ف ي ع دد تل ك الح واجز والعوائ ق المادي ة الت ي يقيمھ ا الج يش اإلس رائيلي ،من ذ
65
بداية عام  ،2006وزيادة بنسبة  %40تقريبًا ،منذ شھر آب/أغسطس ".2005
ويخلُص مكت ب األم م المتح دة لتنس يق الش ؤون اإلنس انية إل ى أن "الص ورة الت ي ترس مھا س لطات
االحتالل اإلسرائيلية للضفة الغربية ،تتمثّل في إقليم مق ﱠسم إلى ثالث من اطق منفص لة ،ف ي ش مالھا،
ووس طھا ،وجنوبھ ا .وتع ّد حرك ة الم واطنين س ھلة نس بيًّا داخ ل ھ ذه المن اطق ،ولك ن ال يس تطيع
المواطنون التنقل فيما بينھا ،بسبب مجموعة من الحواجز العسكرية ،وغيرھا من العوائق المادية،
واش تراط الحص ول عل ى تص اريح الم رور ،الت ي تمث ل بمجموعھ ا عقب ات تح ول دون حرك ة
الم واطنين وت نقلھم ،ب ين من اطق الض فة الغربي ة  ...ومن ذ التقري ر األخي ر ،الص ادر ف ي ش ھر
آب/أغسطس  ،2005شددت قوات االحتالل اإلسرائيلية القيود المفروض ة عل ى حرك ة الم واطنين
الفلسطينيين ،بين المناطق الوسطى في الضفة الغربية وش مالھا  ...ومن ذ ش ھر آب  ،2005أمعن ت
قوات االحتالل في تشديد القيود على انتقال المواطنين إل ى المن اطق الت ي تُح ِك م إغالقھ ا ،بم ا فيھ ا
منطقة األغوار ،والقدس الشرقية ،والمنطقة الواقعة بين الجدار الع ازل والخ ط األخض ر )المنطق ة
المغلق ة( 66.وال ي زال اإلغ الق اإلس رائيلي يقطّ ع أوص ال الض فة الغربي ة؛ مم ا ي ؤدي إل ى ع زل
67
التجمعات السكانية ،وال سيما مدينتي نابلس والقدس ،باإلضافة إلى منطقة األغوار.
وقد ت رك اإلغ الق والقي ود الت ي تفرض ھا س لطات االح تالل عل ى نظ ام العدال ة ف ي فلس طين آث ا ًرا
سلبية ال يستھان بھا .وبحسب أح د التق ارير الص ادرة ع ن جمعي ة الق انون ،ال يس تطيع المواطن ون
الوصول إلى المحاكم بسھولة؛ بسبب إعاقة حركتھم ،وتعط ل المواص الت العام ة .وف ي كثي ر م ن
األحي ان ،يق وم الجن ود اإلس رائيليون المتواج دون عل ى الح واجز العس كرية ،باحتج از القض اة،
والش ھود ،والمح امين ،وت أخيرھم ،كم ا ال يس تطيع ھ ؤالء حض ور جلس ات المحاكم ات ،بس بب
اإلغ الق المف روض عل ى تجمع اتھم الس كانية .وتتس بب جمي ع ھ ذه اإلج راءات بت أخير الب ت ف ي
القضايا المنظورة أمام المحاكم ت أخي ًرا كبي ًرا 68.وع الوةً عل ى م ا تق دم ،تع اني محكم ة االس تئناف
الوحي دة ف ي الض فة الغربي ة ،الكائن ة ف ي مدين ة رام ﷲ ،الت ي تنعق د ك ذلك بص فتھا المحكم ة العلي ا
والمحكمة الدستورية؛ بسبب عدم تمكن القض اة والش ھود والخص وم والمح امين ،م ن جمي ع أنح اء
69
الضفة الغربية ،من الوصول إليھا؛ بسبب القيود المفروضة على حركتھم.
وقد أدى ھذا الوضع إلى تناقص عدد القضايا الت ي تُرف ع أم ام المح اكم .ويع ود ذل ك إل ى مجموع ة
من األسباب ،منھا تزعزع ثقة المواطنين بقدرة المحاكم عل ى الب ت ف ي ھ ذه القض ايا ،عل ى ال رغم
م ن الت أخيرات القائم ة ،وت ردد الم واطنين؛ بس بب التك اليف المترتّب ة عل ى رف ع القض ايا ،كرس وم

 65ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ :ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ :ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻭﺘﺤﻠﻴل ،ﺃﻴﻠﻭل/ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ،2006ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺸـﻭﺭ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:
http://domino.un.org/unispal.nsf/2ee9468747556b2d85256cf60060d2a6/26593ed05117bb4f852572050
.053e0d0!OpenDocument
 66ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
 67ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.

 68ﻟﻡ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﻟﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻏﺯﻻﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﺠﺯًﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ،

ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻤﻌﻨﺎ.

 69ﺍﻨﻅﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ :ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 28 ،ﺸﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ،2001ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﺸـﻭﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.http://www.1worldcommunication.org/siege&closure.htm :
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المح اكم ،وأتع اب المح امين .كم ا أس ھم اإلغ الق ال ذي تفرض ه س لطات االح تالل اإلس رائيلية ف ي
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تدھور الوضع االقتصادي؛ مما يح ّد من قدرة المواطنين على الوصول إلى النظام القضائي.
وباإلض افة إل ى م ا تق دم ،يتع رض القض اة لل ذل ،والمھان ة ،والمض ايقات ،الت ي يمارس ھا بحقھ م
الجنود اإلسرائيليون المتمركزون على الحواجز العسكرية .وعل ى ال رغم م ن أن القض اة يب رزون
للجن ود ھوي اتھم الشخص ية الت ي تب رز مناص بھم القض ائية ،ال يس مح الجن ود لھ م ب المرور إل ى
محاكمھم ،وحضور جلسات المحاكمات المقررة لھم .وخ الل زيارتن ا إل ى الض فة الغربي ة إلج راء
ھذا البحث ،لم نتمكن من عقد مقابلة م ع أح د القض اة ،حي ث أوقف ه الجن ود اإلس رائيليون عل ى أح د
الحواجز العسكرية ،وھو في طريقه من القدس إلى رام ﷲ .وقد صرح ذل ك القاض ي بأن ه تع رض
للمضايقات ،وأُجبر على االنتظار .كما نق ل لن ا ع دد كبي ر م ن القض اة والمح امون تعرض ھم لمث ل
ھذه المواقف .وفي س ياق الح ديث ع ن قض ية الكرام ة اإلنس انية ،أش ار ھ ؤالء القض اة والمح امين
إلى أنه يتعين التطرق كذلك لالنتھاكات الواقعة على كرامة الجھاز القضائي واألش خاص الع املين
فيه؛ بسبب ممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلية.
وم ن جان ب آخ ر ،تتمث ل إح دى الممارس ات الت ي تزي د م ن ح دة القي ود المفروض ة عل ى حرك ة
الم واطنين ،ف ي النق ل المس تمر للقض اة م ن محكم ة إل ى أخ رى ،خ الل الس نوات القليل ة الماض ية.
وتبين مراجعة سريعة للجريدة الرسمية الفلسطينية ،وال سيما في الفترة الواقع ة ب ين ع امي 2000
و ،2004قي ام ال رئيس الراح ل ياس ر عرف ات بتعي ين ع دد م ن القض اة ،ف ي مح اكم مختلف ة ،ونق ل
قض اة آخ رين ب ين المح اكم .وف ي ح ين ي رى المح امون أن ھ ذه اإلج راءات تض من أن القض اة،
صا أولئك الذين يعملون ف ي تجمع ات س كانية ص غيرة ،ال يت أثرون بالعالق ات الت ي ت ربطھم
خصو ً
تراع خصوص ية الوض ع الق ائم ف ي األراض ي المحتل ة؛ فالقاض ي
بأسرھم ومجتمعاتھم ،إال أنھا لم
ِ
ال ذي ال يقط ن ف ي المدين ة الت ي يعم ل بھ ا يتع يّن علي ه ،ف ي كثي ر م ن األح وال ،اجتي از الح واجز
العسكرية؛ كي يتمكن م ن الوص ول إل ى المحكم ة ف ي الص باح الب اكر .وق د تس بب ذل ك ف ي ت أخير
ّ
البت في القضايا ،وإلغاء جلسات المحاكمات ،وھو ما يؤثر على نجاعة أداء المحاكم بمجملھا.
التوصية:
 (3تفرض القوانين الموضوعية ذاتھا تح ديًا عل ى القض اة ال ذين ين وون تعزي ز الكرام ة اإلنس انية.
ولذلك يتحتم تعديل ھذه القوانين ،من أجل ترسيخ كرامة اإلنسان ،وتعزيزھا بصورة ْ
مطلقة.
صرح وزير العدل إبراھيم الدغمه ،الذي كان يرأس ديوان الفتوى والتش ريع ،أن الس لطة الوطني ة
الفلسطينية وجدت نفسھا ،عند تأسيسھا ،أمام إرث قانوني متباين ،يتألف من التش ريعات العثماني ة،
وتش ريعات حقب ة االنت داب البريط اني ،والتش ريعات المص رية واألردني ة ،واألوام ر العس كرية
اإلسرائيلية .وبعد قيام السلطة الفلسطينية ،عمل ديوان الفتوى والتشريع على مش روع ،يھ دف إل ى
توحيد التشريعات الفلسطينية ،وإعداد تشريعات جدي دة .وبمس اعدة خب راء فلس طينيين وع رب ،ت ﱠم
استكمال ھذا المشروع ،في مدة تصل إلى أربع سنوات .وأش ار ال وزير إل ى أن ال ديوان تم ّك ن م ن
توحيد ما تزيد نسبته عن  %80من التشريعات الفلس طينية .وال ي زال العم ل جاريً ا عل ى اس تكمال
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توحيد بقيّة التشريعات.
 70ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ )" ،(OCHAﻴﻤﺜل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺴﺒﺒًﺎ ﺭﺌﻴﺴًـﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤـﺔ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ".ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ :ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻭﺘﺤﻠﻴل ،ﺃﻴﻠﻭل/ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ،2006ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺸـﻭﺭ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:
http://domino.un.org/unispal.nsf/2ee9468747556b2d85256cf60060d2a6/26593ed05117bb4f852572050
053e0d0!OpenDocument .
 71ﺍﻨﻅﺭ "ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﺩﻏﻤﻪ :ﺒﺩﺃﻨﺎ ﻓﻲ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜـل ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻀﻐﻭﻁ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺴﻌﺩﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒـﺫﻟﻙ

ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ".ﻭﺍﻗﺘﺒﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻲhttp://www.ipc.gov.ps/ipc_e/ipc_e-1/e- :

 ،interviews/0003.htmlﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ.
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ولك ن يتب ين م ن النظ ر ف ي التش ريعات الس ارية ف ي الض فة الغربي ة وقط اع غ زة ،أن التش ريعات
القديمة ال تزال تُحكم قبضتھا على النظام القانوني الفلسطيني؛ ويعود ذلك في جان ب من ه إل ى ع دم
االستعاضة عن ھذه التش ريعات القديم ة ب أخرى جدي دة ،وف ي جان ب آخ ر إل ى اس تمرار الس لطات
المعنية باإلشارة إلى التشريعات القديمة .وتتضمن ھ ذه التش ريعات ق وانين أساس يّة ،تتعل ق بحماي ة
الحقوق والكرامة اإلنس انية .فعل ى س بيل المث ال ،ال ي زال ق انون العقوب ات األردن ي رق م  16لس نة
 1960ناف ًذا في الضفة الغربية )مع تعديالته( .ويعود قانون العقوبات الس اري ف ي قط اع غ زة ف ي
تاريخ ه إل ى حقب ة االنت داب البريط اني واإلدارة المص رية عل ى القط اع 72.وق د احتج ت جماع ات
حقوق اإلنسان على ھذه القوانين؛ ألنھا تحتوي على أحكام تتعارض مع مفھوم الكرامة اإلنسانية.
وحتى في المواضع التي تخالف فيھا القوانين مفھ وم الكرام ة اإلنس انية بص ورة ص ريحة ،فھ ي ال
ت نص ص راحةً عل ى حماي ة الحق وق ،الت ي تع ّد ض رورية لتحقي ق كرام ة اإلنس ان .وعل ى س بيل
المثال ،يخلو القانون األساسي من النصّ على ضمانة صريحة تكفل الحق في الحياة .وزي ادةً عل ى
ذل ك ،تش تمل العدي د م ن التش ريعات الثانوي ة عل ى أحك ام ،ال ت نص عل ى المس اواة ف ي بع ض
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المجاالت المھمة .وھذا ھو األمر الواقع فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وال تتواءم العديد من األحكام المتعلقة بحماي ة الم رأة م ن العن ف م ع المع ايير الدولي ة ،كم ا أنھ ا ال
تحترم كرامة المرأة .وفي ھذا السياق ،تشير منظمة العفو الدولية إلى ما يأتي:
ال ت وافر الق وانين الس ارية م ا يكف ي م ن الحماي ة للنس اء الالت ي يقع ن ض حايا للعن ف أو
االنتھاكات في أسرھن ،كما تميز بعض القوانين ضد المرأة وتس اعد عل ى انتھ اك حقوقھ ا .إن
ھذه القوانين تورط السلطة الفلسطينية ف ي تعزي ز العن ف الق ائم عل ى أس اس الن وع االجتم اعي
بصورة مباشرة ،ناھيك عن توفير الحصانة للعنف ،الذي ي ْقدم علي ه أف راد أس رة الم رأة .فعل ى
سبيل المثال:
 تعف ي الم ادة  340م ن ق انون العقوب ات األردن ي رق م  16لس نة  1960الس اري ف يالضفة الغربية ،والتي تتعلق ب الجرائم الت ي ترتك ب بحج ة "ش رف العائل ة" ،مرتكب ي
ھذه الجرائم م ن المالحق ة ،أو تف رض عقوب ات مخفف ة عل ى األزواج أو األقرب اء م ن
الذكور ،الذين يقتلون أو يعتدون على زوجاتھم أو قريباتھم بداعي "شرف العائلة".
 وتنص المادة  308من القانون المذكور أعاله على وقف اإلجراءات القانونية المتخذةبحق المغتصب الذي يتزوج ضحيته.
 كم ا تش ترط المادت ان  285و 286م ن الق انون ذات ه أن ه إذا م ا أرادت فت اة أن تق ّدمشكوى بسبب العنف ،أو االنتھاك ،الذي لح ق بھ ا ،فإن ه يتع ين رف ع ھ ذه الش كوى م ن
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قريب ذكر لھا.
وتتمثل أوجه القلق الرئيسة األخرى في حقوق الطفل وقضاء األحداث .وفي ھذا الخصوص ،تعق د
المنظم ة الدولي ة لل دفاع ع ن األطف ال ) (Defense for Children Internationalم ؤتمرات
وطني ة ،ح ول حماي ة األطف ال الفلس طينيين .وف ي الم ؤتمر ال ذي عق د ع ام  ،2006تم ت التوص ية
بوجوب مراجعة بعض األحكام القانوني ة المتعلق ة باألطف ال ،الت ي ال تتواف ق م ع المع ايير الدولي ة،
وال س يما اتفاقي ة حق وق الطف ل .كم ا أوص ى الم ؤتمر بض رورة مراجع ة ق انون الطف ل الفلس طيني
ﻼ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ  58ﻟﺴﻨﺔ ) 1937ﺍﻟﻤﻌﺩل(.
 72ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺜ ﹰ
 73ﻴﻤﺜل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻺﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﻤﺭﻜﺯًﺍ ﺭﻴﺎﺩﻴًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ .ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺒـﺭﺍﺯ

ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺒـﻴﻥ

ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ .ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،1995ﺃﻁﻠﻕ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ،ﺤﻤﻠﺔ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ

ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻜﺎﻤل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ :ﻨﺤﻭ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ" .ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺘﻤﺕ ﺒﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩﻭﻟﻲ،

ﻋﺩﺩًﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺴﺎﺭﻴًﺎ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ.

 74ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ " :ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ :ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴـﺘﺤﻤﻠﻥ ﺍﻟﻌـﺏﺀ"AI Index ،
 31 ،MDE 15/016/2005ﺁﺫﺍﺭ/ﻤﺎﺭﺱ .2005

41

لسنة  ،1994وقانون العقوبات األردني لسنة  ،1960الساري في الضفة الغربي ة؛ م ن أج ل حظ ر
75
العقوبة البدنية بحق األطفال.

التوصية بإجراء المزيد من األبحاث والتحليل:

في أية مجاالت يع ّد الق انون الفلس طيني غي ر مت وائم م ع مفھ وم الكرام ة اإلنس انية؟ كي ف يس تطيع
القض اة أن يوظف وا مفھ وم الكرام ة اإلنس انية؛ م ن أج ل تخفي ف قس وة الق وانين ،والتقالي د القانوني ة
الس ارية ف ي فلس طين؟ م ا ھ ي األدوات التفس يرية ،وغيرھ ا م ن األس اليب المتاح ة للقض اة؛ ك ي
يتمكنوا من تعزيز الكرامة اإلنسانية؟
 (4تلقى العديد من القضاة تدريبات في مج ال حق وق اإلنس ان ،كم ا ش اركوا ف ي م ؤتمرات إقليمي ة
ودولية حول ھذا الموضوع .وقد تنامت إمكانياتھم في مي دان حق وق اإلنس ان ،ولك ن ل م ي تم إج راء
تحليل شامل الحتياجات القضاة بھدف تحديد الثغ رات الت ي يع اني التعل يم القض ائي منھ ا ،ول م ي تم
كذلك إجراء تقويم شامل ،حول أثر التدريب بعد تقديمه للقضاة.
صا لھ م أو
في حين شارك العديد من القضاة في برامج تدريبية مختلفة ،سواء كانت مصممة خصي ً
بالمشاركة مع غيرھم ،فليس ھناك من دليل يشير إلى إجراء تقويم شامل ،حول أث ر ھ ذا الت دريب.
وتُبين النقاش ات الت ي أجريناھ ا م ع القض اة أن ج ز ًءا كبي ًرا م ن الت دريب المتعل ق بحق وق اإلنس ان
ر ّكز على األحك ام الت ي تتض منھا المعاھ دات الدولي ة بش أن حق وق اإلنس ان ،وال س يما فيم ا يتعل ق
بمسائل المحاكمة العادلة والتعذيب .وفي المقابل ،لم يتل ﱠ
ق القضاة سوى ق در ض ئيل م ن الت دريب -
ھذا إذا تلقّوه أصالً -حول مفاھيم أخرى ،م ن قبي ل المس اواة أم ام الق انون ،والح ق ف ي االنتص اف،
وجبر األضرار ،والعدالة الموجھة لصالح الضحايا.
وأش ار القض اة الفلس طينيون ال ذين عق دنا لق اءات معھ م أن ھن اك حاج ة للت دريب وتب ادل األفك ار،
حول كيفية تفسير الق وانين الجدي دة ،م ن زاوي ة الكرام ة اإلنس انية .وھ ذا الت دريب ض روري؛ م ن
أجل ربط القوانين المستحدثة بمفھوم الكرامة اإلنسانية؛ ذلك أنه ال يوجد في حوزة القض اة س وابق
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قضائية يستندون إليھا في ھذا المجال.
كم ا توص ي المنظم ات غي ر الحكومي ة الفلس طينية ،والدولي ة ،بض رورة تق ديم الت دريب األساس ي
للقض اة .ففيم ا يتعل ق بالمس ائل الت ي ترك ز عل ى العدال ة الموجھ ة لص الح الض حايا ،م ثالً ،توص ي
منظم ة العف و الدولي ة – ف ي مع رض تعليقھ ا عل ى العن ف ض د الم رأة – الس لطات الفلس طينية
بض رورة ض مان "ت دريب أف راد الش رطة ،ووك الء النياب ة ،والقض اة ،وغي رھم م ن الم وظفين
الع املين ف ي نظ ام العدال ة الجنائي ة ،ح ول المس ائل المتعلق ة ب النوع االجتم اعي؛ وذل ك م ن أج ل
ض مان تش جيع النس اء عل ى اإلب الغ ع ن العن ف األس ري ،والحص ول عل ى الرعاي ة المناس بة،
والرعاية الطبية ،والدعم المطلوب ،باإلضافة إلى مراقبة نجاعة ھذا التدريب ،وفعاليته في إح داث
التغيير في نظام العدالة الجنائية؛ بھدف حماية حقوق النساء" 77.كما توصي منظمة مراقب ة حق وق
اإلنسان ) (Human Rights Watchالمجتمع الدولي "بمساعدة الس لطة الفلس طينية والمنظم ات
غير الحكومي ة المحلي ة ف ي فلس طين عل ى تق ديم ت دريب أفض ل لعناص ر الش رطة ،ووك الء النياب ة
العام ة ،واألطب اء ،والقض اة؛ للتعام ل م ع قض ايا العن ف ض د الم رأة " .كم ا دع ت ھ ذه المنظم ة
الس لطات اإلس رائيلية إل ى "تس ھيل حرك ة القض اة ،وأف راد الش رطة ،واألطب اء الش رعيين،
والمحامين ،والعاملين االجتماعيين في الضفة الغربية وقط اع غ زة ،ومنھم ا إل ى إس رائيل؛ بھ دف
 75ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ،2006 ،ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:

.http://www.dci-pal.org/arabic/Display.cfm?DocId=159&CategoryId=4

 76ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ" :ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ،"2005ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ
 ،64ﺁﺫﺍﺭ/ﻤﺎﺭﺱ  ،2006ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ .15
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الحصول على التدريب الذي يستھدف تطوير إمكانيات نظام العدالة الجنائية ف ي فلس طين ،بم ا ف ي
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ذلك التدريب في مجال العنف ،القائم على أساس النوع االجتماعي".
 (5تنبع التھديدات الواقعة على استقالل القضاء من عدة مصادر.
يق ول القاض ي الفخ ري األس ترالي مايك ل كيرب ي )" :(Michael Kirbyل ن تق وم قائم ة لس يادة
الق انون دون ض مان درج ة عالي ة م ن االس تقالل ف ي الفك ر والعم ل لألط راف األساس ية المعني ة
بالق انون نفس ه – وھ م القض اة والمح امون المزاول ون واألك اديميون الق انونيون 79".ويس تلزم ھ ذا
األمر استقالل ھذه األطراف األساسية ،عن أجھزة الحكومة األخرى ،وغيرھا من الت أثيرات الت ي
قد تؤثر على قدرة القاضي ،في الفصل في القض ية ،عل ى أس اس الوق ائع وموض وع ال دعوى دون
غيرھم ا .كم ا يتطل ب ذل ك اس تقالل القاض ي ع ن القض اة اآلخ رين ال ذين يش اركون ف ي اتخ اذ
القرارات القضائية.
ويمث ل تش كيل محكم ة أم ن الدول ة ،خ الل ش ھر ش باط/فبراي ر  ،1995أح د التح ديات الرئيس ة
األخرى ،التي تواجه قطاع العدالة في فلسطين .وقد ألغى وزير العدل الفلسطيني )عب د الك ريم أب و
ص الح( ھ ذه المحكم ة ،ف ي ش ھر تم وز/يولي و  ،2003وح ﱠول القض ايا الت ي كان ت ھ ذه المحكم ة
تنظرھا إلى المحاكم النظامية ،وإلى النائ ب الع ام ،كم ا ج رى تحوي ل س جالت محكم ة أم ن الدول ة
ومحاض رھا إل ى النائ ب الع ام .وخ الل س نوات عملھ ا ،وجھ ت منظم ات حق وق اإلنس ان المحلي ة
والدولي ة الكثي ر م ن االنتق ادات لھ ذه المحكم ة؛ بس بب غي اب الض مانات األساس ية ،الت ي تكف ل
المحاكم ة العادل ة .وم ن جمل ة االنتق ادات الت ي ُو ّجھ ت للمحكم ة ،اس تعجال النظ ر ف ي القض ايا
المعروضة عليھا ،وعدم إتاحة الوقت الكافي للمتھمين لتحضير دفوعھم وحرمانھم ،م ن الحص ول
على االستشارات القانونية الناجعة ،وباإلضافة إلى ذلك ،لم يكن باإلمك ان اس تئناف األحك ام ،الت ي
تصدرھا ھذه المحكمة أمام محكمة أعلى درج ة منھ ا ،بم ا فيھ ا أحك ام اإلع دام .وق د أص درت ھ ذه
المحكمة أحكامھا ،بحق مئة وتسعة وأربعين مواطنًا فلسطينيًا ،ثالثون م نھم حكم ت عل يھم بعقوب ة
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اإلعدام ،أُعدم منھم أربعة.
وعالوةً على ما تق دم ،ت م تجاھ ل الق رارات الص ادرة ع ن المح اكم ف ي الكثي ر م ن الح االت ،وم ن
الحاالت البارزة التي شھدھا عام  2000األمر الذي أصدرته المحكمة العليا الفلسطينية ،في الفت رة
الواقعة بين شھري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو من ذلك العام ،بإطالق س راح ثالث ة عش رة
رجالً على الفور خضعوا لالحتجاز لفت رة طويل ة دون محاكم ة  ،حي ث ل م تطل ق الس لطة التنفيذي ة
سراح سوى رجل واحد منھم .ومن عام  1997حتى شھر حزيران/يونيو من عام  ،2005نظ رت
المحكم ة العلي ا ف ي س بعة وس بعين طلبً ا ،إلط الق س راح محتج زين ل دى الس لطة الفلس طينية،
وأص درت قراراتھ ا ب إطالق س راح محتج زين ف ي ثالث ة وس بعين طلبً ا منھ ا ،ورفض ت ثالث ة
استئنافات ،وألغت طلبًا واح ًدا ،حيث كان المحتجز المعني قد أطلق س راحه س لفًا .ول م ي زل خمس ة
وخمسون طلبًا إلطالق سراح محتجزين غير منفذ حت ى ش ھر حزي ران  ،2000وق د أطل ق س راح
العدي د م ن ھ ؤالء المحتج زين ،بع د ص دور األم ر ب ذلك .كم ا حص ل أح د المحتج زين عل ى ق رار
بإطالق سراحه في يوم  8حزيران  ،1998وأطلق سراحه بعد شھرين من ذل ك الي وم ،أي بت اريخ
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 6ش باط/فبراي ر  81.2000وم ن ب ين ھ ؤالء المحتج زين ،تبنّ ت منظم ة العف و الدولي ة اثن ين م نھم،
باعتبارھم أسرى من أس رى الض مير ،وھم ا ال دكتور أحم د ص خر دودي ن ،وال دكتور عب د الس تار
قاسم اللذان اعتقال عام  1999دون توجيه أية تھم لھما ،وذل ك بحج ة التوقي ع عل ى عريض ة توج ه
انتقادات الذعة للسلطة الفلسطينية ،وقد أطلق سراحھما في ش ھر ك انون الث اني/ين اير  ،2000كم ا
عاودت الشرطة اعتقال د .عب د الس تار قاس م خ الل ش ھر ش باط/فبراي ر ،ويب دو أن ذل ك ت م ب داعي
توقيعه على العريضة المذكورة ،وفي يوم  6تموز/يوليو  ،2000أمرت المحكمة العليا الفلس طينية
بإطالق سراحه بسبب اعتقاله دون توجيه أي ة تھم ة ل ه .ولك ن عل ى ال رغم م ن ق رار المحكم ة ،ل م
82
يطلق سراحه؛ إال في يوم  28تموز من ذلك العام.
وفي نفس الوقت ،تعرض القضاة والمحامون العت داءات مباش رة؛ فخ الل ع امي  2005و،2006
سادت األراضي الفلسطينية حالة عامة من انعدام األمن ،وغياب س يادة الق انون؛ مم ا أث ر بص ورة
سلبية على نظام العدالة ،وأدى إلى التدخل ف ي القض ايا الت ي تفص ل المح اكم فيھ ا ،وف ي الق رارات
التي يتخذھا القضاة ،ناھيك عن عدم تنفيذ القرارات القضائية.
وفي شھر آب/أغسطس  ،2005مثالً ،تم تفجير عبوة ناسفة أم ام من زل زھي ر الص وراني ،رئ يس
مجلس القضاء األعلى ،في مدينة غزة ،في حين تس بب انفج ار آخ ر ف ي ت دمير ج دار ،أم ام من زل
النائب العام في السلطة الفلس طينية )حس ين أب و عاص ي( ف ي المدين ة .وق د اس تقال الص وراني م ن
منصبه ،قائالً :إن السلطة التنفيذية ال تتخذ الت دابير الكافي ة لحماي ة الع املين ف ي الس لطة القض ائية،
من مثل ھذه االعتداءات 83.كما ُشنّت اعتداءات أخ رى عل ى مب اني المح اكم ف ي رام ﷲ ،ون ابلس،
وجنين وغزة .ولم يكن القضاة والمحامون بمنأى عن ھذه االعت داءات ك ذلك .وص رح الص وراني
بأن "ھذه االعتداءات ،فضالً عن التھديدات التي يتعرض لھا القض اة ووك الء النياب ة والمح امون،
84
تق ّوض النظام القضائي من أساسه؛ حيث أمسى القضاة يتخ ّوفون من إصدار األحكام القضائية".
وتقدر الھيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أنه بالمقارنة مع السنوات السابقة ،فقد كانت سنة
85
 2005السوءى من ناحية االعتداءات على قطاع العدالة والتدخل في نظام القضاء.
وباإلضافة إلى ذلك ،عمل أعضاء األجھزة األمنية الذين يرفض ون تنفي ذ الق رارات الت ي تص درھا
المح اكم ،وال ذين ال يُجْ رون التحقي ق ،وال ينف ذون أوام ر الح بس ،أو االحتج از ،عل ى الوج ه
المطلوب منھم؛ راحوا يتدخلون في عمل القضاء .وفي بعض الح االت ،ق ام بع ض أف راد األجھ زة
ّ
وشن االعتداءات عليھم ،وذلك كما حص ل ف ي
األمنية أنفسھم ،بمضايقة موظفي السلطة القضائية،
محكم ة رام ﷲ ف ي ي وم  1حزي ران/يوني و  ،2005حينم ا ق ام أف راد م ن جھ از الش رطة باالعت داء
86
على المحامين ،ومنعھم من دخول المحكمة.
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ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ/ﻴﻭﻨﻴﻭ .2000

 82ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :2001 ،ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:
http://web.amnesty.org/web/ar2001.nsf/webmepcountries/ISRAEL+AND+OCCUPIED+TERRITORIE
S?OpenDocument
ﻼ "ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻴﺩﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨـﺯل ﺭﺌـﻴﺱ
 83ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ .ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺜ ﹰ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ" 3 ،ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻁﺱ  ،2005ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ .2005/52

 84ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ – " – Al Jazeera.netﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻀﺭﺍﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻠﺘـﺎﻥ"8 ،
ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻁﺱ .2005

 85ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ" :ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ،"2005ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ
 ،64ﺁﺫﺍﺭ/ﻤﺎﺭﺱ  ،2006ﺹ.60 – 58 .

 86ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.61 – 60 .
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كما جرت محاوالت أخرى من جانب السلطة التنفيذية للتدخل ف ي اس تقالل الس لطة القض ائية .وق د
قاب ل القض اة ،والمح امون ،ومؤسس ات المجتم ع الم دني ھ ذه المح اوالت بمعارض ة ش ديدة .وف ي
ش ھر تش رين األول/أكت وبر  ،2005اس تقال قاض ي القض اة )زھي ر الص وراني( احتجا ًج ا عل ى
تش ريع ق ال إن ه يس مح بالت دخل السياس ي ف ي تعي ين القض اة الج دد .وف ي ھ ذا الخص وص ،بع ث
الص وراني برس الة إل ى ال رئيس محم ود عب اس ،يش رح ل ه فيھ ا أن ه ال يس تطيع االس تمرار ف ي
منص به ،إال إذا ألغ ى الق انون ،ال ذي ص ادق علي ه وال ذي يم نح ال وزراء ص الحية لتعي ين القض اة.
وفي قرار فري د ف ي نوع ه ،حكم ت المحكم ة الدس تورية الفلس طينية بع دم دس تورية ق انون الس لطة
القض ائية رق م  15لس نة  2005وببطالن ه ،وأع ادت العم ل بق انون الس لطة القض ائية رق م  1لس نة
87
.2002
 (6يجب تعزيز ثقة المواطنين بالمحاكم .وھناك أجھزة أخرى ممن تتخذ القرارات التي تتدخل ف ي
دور المحاكم النظامية ،ومنھا نظام القضاء غير النظامي )العشائري( والمحافظين.
يوجد ع دد م ن المؤسس ات ،الت ي يلج أ إليھ ا المواطن ون لح ل المنازع ات الناش ئة بي نھم ،م ن بينھ ا
نظام القض اء العش ائري ،ال ذي ال ي زال س اريًا ف ي األراض ي الفلس طينية المحتل ة ،ولج ان التوفي ق
والتحكيم التي تعمل تحت رعاية المحافظين وتفويضھم 88.ويمارس المحافظون ص الحيات ،تجي ز
لھم اعتقال آخرين ،واحتجازھم ،لمدة ال تزيد عن سنة وذلك دون اكتسابھم لسلطة قضائية تخ ولھم
ب ذلك ودون خض وع إج راءاتھم للمراجع ة القض ائية ،ويع ارض رج ال الق انون ف ي األراض ي
89
الفلسطينية المحتلة ھذه الصالحيات ،ويصرحون بأنھا غير واضحة في القانون.
وبموجب المادة  9من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس ية ،يش كل اعتق ال األش خاص
واحتج ازھم ،دون الحص ول عل ى تف ويض قض ائي ،لم دة ال تزي د عل ى س نة؛ مخالف ة للحماي ة
األساسية التي يتمتع بھا األشخاص المحروم ون م ن ح ريتھم ،وض مان مع املتھم بص ورة إنس انية
واحترام كرامتھم المتأص لة ف يھم .وتش دد لجن ة حق وق اإلنس ان الت ي تش رف عل ى تنفي ذ ھ ذا العھ د
على "وجوب معاملة األشخاص المحرومين من ح ريتھم ب احترام ك رامتھم األص يلة ف يھم ،ويمث ل
ھذا أحد المعايير األساسية ذات التطبيق العالمي .وھو يمثل كذلك أساس التزامات الدول في ميدان
العدالة الجنائية .وھ ذا مب دأ م ن مب ادئ الق انون ال دولي الع ام ،ال ذي ال يج وز الح ط من ه ،حت ى ف ي
حاالت الطوارئ 90".وعالوةً على ما تقدم ،تُع ّرض فت رات االحتج از الطويل ة المحتج زين لخط ر
التعذيب ،وإساءة المعاملة.
وق د تك ون الفت رة الت ي س بقت تأس يس الس لطة الفلس طينية ،أث رت عل ى ثق ة الم واطنين بالمح اكم
وجھاز القضاء؛ بسبب طريقة إدارتھا وعملھا .كما تسھم قلة ال وعي ب القوانين ،وبحق وق اإلنس ان،
لدى جمھور المواطنين ،في ت دني مس تويات الثق ة ف ي المح اكم والقض اء ،وھ ي م ن العوام ل الت ي
تحدد ما إذا كان المواطنون ي رون ف ي اللج وء إل ى المح اكم س بيالً ممكنً ا لالنتص اف م ن المش اكل
 87ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ )ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ( ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ" ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ" ﻀـﺩ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ

ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭ ،ﺭﻗﻡ ) 2005/5ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ( .ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﺴﺨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ:
 .http://muqtafi.birzeit.edu/data/others/hicourt05.pdfﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ(،

ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  27) 2005/5ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ/ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ) (2005ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ(.

 88ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ" :ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ،"2005ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ
 ،64ﺁﺫﺍﺭ/ﻤﺎﺭﺱ  ،2006ﺹ.86 .

 89ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ" :ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺨﻼل ﻋـﺎﻡ  ،"2005ﺴﻠﺴـﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ،64ﺁﺫﺍﺭ/ﻤﺎﺭﺱ  ،2006ﺹ89 .؛ ﻭﺍﻨﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ:
Human Rights Watch: A Question of Security: Violence against Palestinian Women and Girls, HRW
Index No.: E1708, November 7, 2006.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ،ﺼﺭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺨﻭﻟﻬﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ.
 90ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
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الت ي يواجھونھ ا .وم ن جان ب آخ ر ،ل م تُرف ع أم ام المح اكم س وى ادع اءات قليل ة ،للطع ن ف ي
اإلجراءات اإلدارية ،والوصول إلى مراكز الرعاية الصحية والتعليمية ،وغيرھا من المرافق.
وللتأكد من أن المحاكم تضمن احترام حقوق المواطنين وحمايتھا والوف اء بھ ا ،تض من التش ريعات
الفلسطينية أن المواطنين يضطلعون بدور مھم في مراقبة عمل المحاكم ،وأنھ م يحص لون عل ى م ا
يل زمھم م ن المعلوم ات ،ح ول اإلج راءات القض ائية .وعل ى وج ه العم وم ،يض من الق انون إج راء
المحاكم ات بص ورة علني ة ،وباإلض افة إل ى ذل ك ،يح ق للم واطنين الحص ول عل ى األحك ام الت ي
تصدرھا المحاكم ،م ع أن ھ ذا الح ق محص ور ف ي القض ايا المدني ة والتجاري ة ،وال يش مل القض ايا
الجنائية التي توضع بشأنھا قيود ج ّمة ،تحول دون الحصول على المعلومات بشأنھا.
ومع أن قرارات المحاكم علنية ،إال أنه ال يجري نشرھا في الواقع ،وھو م ا م ن ش أنه أن يح ّد م ن
قدرة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني ،ووس ائل اإلع الم ،ناھي ك ع ن القض اة اآلخ رين ،عل ى
الحصول على ھذه األحكام ،واستخدامھا في مواضعھا .وفي الحقيقة ،يمك ن اس تخدام ھ ذه األحك ام
القضائية في العدي د م ن المج االت ،ك إطالق الحم الت العام ة ح ول الحق وق ،والتركي ز عل ى دور
المحاكم في إبراز ھذه الحق وق ،والتع رف إل ى القض ايا المھم ة الت ي تس تحوذ عل ى اھتم ام العام ة،
وتثقي ف الم واطنين ح ول دور المح اكم ،ودور حق وق اإلنس ان ،فض الً ع ن اس تخدامھا س وابق
قضائية في قضايا أخرى .وباإلضافة إلى ذلك ،يشكو المح امون والقض اة ف ي فلس طين م ن أنھ م ال
يستطيعون الحصول على نسخ من التشريعات الجديدة بيسر وسھولة ،فالوقائع الفلسطينية ال تنش ر
بأع داد واف رة ،وال يمك ن ش راؤھا بس ھولة ،وال يج ري توزيعھ ا عل ى المح امين والقض اة ،وتفتق ر
العديد من المحاكم إلى مكتبات خاصة بھا؛ ولذلك ال تتوافر الجريدة الرسمية إال في مكاتب القضاة
والمحامين ،الذين يتمكنون من الحصول عليھا بمجھودھم الفردي .ويمث ل ھ ذا األم ر عقب ة رئيس ة
يواجھھا القضاء في إنفاذ القوانين ،ناھيك عن ضمان احترام حقوق اإلنسان وحمايتھا وإنفاذھا.
 -9معالجة التحديات وتوفير الظروف التي توطد الكرامة اإلنسانية بوصفھا حقًّا قانونيًّا في
فلسطين
)أ( استقالل القضاء
تحتوي التشريعات الفلسطينية على ض مانات قوي ة الس تقالل الس لطة القض ائية ،ويمث ل اس تقالل
القض اء أح د المب ادئ األساس ية ،الت ي يرتك ز عليھ ا الق انون األساس ي )المادت ان  97و 98من ه،
باإلضافة إلى المادتين  1و 2من قانون السلطة القض ائية رق م  1لس نة  2002المعم ول ب ه(؛ حي ث
ينص القانون األساسي في المادة  97منه ،على أن القضاة يص درون أحك امھم ،وفقً ا للق انون ،وأن
91

 91ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ )ﺍﻨﻅﺭ ﺃﻋﻼﻩ(؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ،ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  5ﻟﺴﻨﺔ  2005ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﺨﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ )ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ( ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻀﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭ ،ﺭﻗﻡ ) 2005/5ﻏﻴﺭ

ﻤﻨﺸﻭﺭ( .ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﺴﺨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:
.http://muqtafi.birzeit.edu/data/others/hicourt05.pdf

ﻭﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ  1ﻟﺴﻨﺔ  2002ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  27ﻤﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﻥ ﻟﻠﻌﺯل ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل

ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" .ﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠﻪ .ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  106ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ

ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  82ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ،ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ،ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ،

ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﺤﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ،ﻭﺍﻟﻌﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻭﻅ ﹰﻔﺎ ﻋﺎ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﻠ ﹰﻔﺎ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ.
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األحك ام الص ادرة واجب ة التنفي ذ .أم ا الم ادة  28م ن الق انون رق م  1لس نة  ،2002بش أن الس لطة
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القضائية ،فتنص على أنه ال يجوز للقاضي القيام بأي عمل ،ال يتفق واستقالل القضاء وكرامته.
وتوفر ھذه الضمانات القانونية الخطوة األولى الض رورية ،عل ى طري ق تعزي ز اس تقالل القض اء،
وھن اك الكثي ر مم ا يس تطيع القض اة القي ام ب ه ،للمطالب ة باس تقاللھم ف ي مواجھ ة التھدي دات،
والمض ايقات الت ي تمارس ھا س لطات االح تالل اإلس رائيلية وغيرھ ا بحقھ م .ولك ن ھن اك بع ض
التدابير التي يستطيع المجتمع المدني والقضاء تبنّيھا؛ بھدف المحافظة على استقالل القضاء.
وكخطوة أولى ،يتعين على القضاة ،والمؤسسات القضائية ،أن يواصلوا تأكيد الت زامھم باس تقاللھم
في جميع المناسبات واألحوال .كما يتعين تمكين السلطة القضائية من اإلفص اح ع ن رؤيتھ ا بش أن
م ا يتض منه اس تقالل القض اء ،وم ن ث م إع داد خط ة عم ل؛ تھ دف إل ى ض مان اس تقالله وتعزي زه.
صا حقيقية لدراسة األس ئلة الجوھري ة الت ي تع رض لھ م ،م ن قبي ل م ا
ويجب كذلك منح القضاة فر ً
ھ و اس تقالل القض اء؟ ولم اذا يع ّد ھ ذا االس تقالل مھ ًم ا؟ وم ا الغاي ات الت ي يحققھ ا؟ كم ا يج ب أن
ى ،وآلي ات ،تم ّكنھ ا م ن التباح ث والتو ّ
ص ل إل ى اإلجم اع المطل وب،
تمتلك الس لطة القض ائية منت د ً
داخ ل مؤسس اتھا ،ح ول القض ايا المتعلق ة باس تقالل القض اء ،والمس ؤولية القض ائية ،والعدال ة
االجتماعية وسيادة القانون.
وباإلض افة إل ى ذل ك ،يج ب تمك ين الس لطة القض ائية م ن الحص ول عل ى دع م األوس اط المحلي ة
والدولية ،عند تعرضھا لخطر يتھ ددھا .وم ن ش أن الجمھ ور ال ذي ي درك قيم ة القض اء المس اعدة،
في التصدي للتھديدات التي يتعرض لھا استقالله؛ كما تس اعد ش بكات الزمال ة ،الت ي تض م القض اة
م ن فلس طين ،وقض اة آخ رين م ن جمي ع أنح اء الع الم ،وال ذين يب دون الت زامھم بمب ادئ العدال ة،
والنزاھة ،والكرامة اإلنسانية؛ تساعد القضاة الفلسطينيين على استكش اف معن ى اس تقالل القض اء،
وإعداد اإلستراتيجيات المدروسة التي تمكنھم من تعزيز ھذا االستقالل.
)ب( تعزيز شرعية القضاء وثقة المواطنين فيه
ى متق د ًما م ن الش رعية ،ف ي نظ ر المجتم ع الفلس طيني،
ثانيًا ،يتحتم على القضاة أن يحوزوا مس تو ً
ويمكن ترسيخ ھذه الشرعية من خالل إثبات القضاة لجمھور المواطنين الفلس طينيين ،أن جھ ازھم
القضائي يمثل مؤسسة ،تتمتع بدرجة عالية من المھنية واالستقاللية ،وھ ي ملتزم ة بالوص ول إل ى
العدالة وتحقيقھا ،وأن بإمكانھا إصدار الق رارات العادل ة والمنس جمة .وم ن خ الل تعزي ز ش رعيته
في نظر المواطنين ،عن طريق إصدار األحكام الجيدة ،يستطيع القضاء أن ينشر م ا يمك ن تس ميته
بـ"الحصانة التي تقوم على أساس األداء"؛ وھو ما يعني أن القض اء يس تطيع ،بفض ل أدائ ه الجي د،
أن يتطلع إلى مساندة المواطنين ،عندما يواجه التحديات التي تق ّوض استقالله.
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ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺩ ًﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ .ﻭﺘﺸـﻤل

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﻭﺘﻜﺭﱢﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ .ﻭﻤﻥ ﻭﺍﺠـﺏ ﺠﻤﻴـﻊ

ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .ﻭﻴﺒﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺤﻴﺯ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ،ﻭﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻷﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺘﹸﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻟﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻤﺎﺭﺴـﻪ

ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ،ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ،ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﺃﻭ ﺘﺭﻏﻴـﺏ ،ﺃﻭ ﻀـﻐﻭﻁ ،ﺃﻭ
ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﺩﺨﻼﺕ .ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻭﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻭﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻷﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ .ﻭﻻ ﻴﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ،ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ .ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼـﺒﻬﻡ ،ﺴـﻭﺍ ًﺀ ﻜـﺎﻨﻭﺍ

ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ،ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ،ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ

ﻤﺤﺩﺩﺓ )ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ( .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ،ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﺇﺼﻼﺡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل

ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ".
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وكي يتمكن القضاة من تنمية "حصانتھم التي تستند إلى جودة أدائھم"؛ يلزم للقضاة أمران ،أولھما
إعداد اآلليات الالزم ة لتس ھيل تفاع ل جھ از القض اء م ع الجمھ ور ،ويمك ن أن تحق ق ھ ذه اآللي ات
آن م ًع ا ،حي ث يمكنھ ا أن تض من أن الم واطنين ب اتوا عل ى وع ي بالطريق ة الت ي ق ام
ھ دفين ف ي ٍ
القضاء من خاللھا بتوطيد أرك ان العدال ة وس يادة الق انون ف ي المجتم ع ،كم ا يمك ن أن تس اعد تل ك
اآلليات على تشجيع القضاة أنفسھم على فھم السياق االجتماعي ،الذي يعملون في ه ،وإس ناد عملھ م
على اتخاذ القرارات الجيدة.
وثانيً ا ،تس تدعي "الحص انة القائم ة عل ى أس اس األداء" تزوي د القض اة ب األدوات الت ي تل زمھم
إلصدار قرارات قضائية ذات جودة أفضل؛ حي ث يتع ين م نحھم الف رص الض رورية ،الت ي تو ّس ع
مداركھم ،من خالل التعليم ،وم ن خ الل إنش اء العالق ات التعليمي ة م ع القض اة اآلخ رين ف ي جمي ع
دول الع الم .كم ا يتع ين ت وفير الف رص الالزم ة للقض اة؛ ك ي يعمل وا عل ى تط وير إمكاني اتھم ف ي
البحث ،والتوسع في تسبيب القرارات التي يصدرونھا ،وتطوير مھاراتھم في الصياغة والنقاش.
وزيادةً على ما تقدم ،عل ى القض اة أن يب دوا موقفً ا ي دل عل ى احت رام حق وق اإلنس ان ،مم ا ي ؤھلھم
لكس ب قب ول دورھ م كم دافعين ع ن ھ ذه الحق وق .وق د ج رى م ؤخ ًرا إي الء االنتب اه للقض ايا الت ي
تترك ز ح ول االتھام ات بالفس اد ،بم ا في ه م ن الرش وة والمحس وبية ،المنتش ر ف ي أوس اط المجتم ع
الفلسطيني ،بمن فيه من القضاة ووكالء النيابة ،ففي شھر شباط/فبراير  ،2006أعل ن النائ ب الع ام
الفلسطيني عن وجود عش رات م ن القض ايا ،ح ول الفس اد ،الت ي كان ت تخض ع للتحقي ق ف ي حين ه،
ص ا الس تجوابھم .وم ن ب ين ھ ذه األوام ر،
والتي تم بن ا ًء عليھ ا إص دار أوام ر ح بس بح ق  35شخ ً
صدرت  10أوامر حبس دولي ة 93،ولك ن ل يس م ن الواض ح م ا إذا ك ان أي م ن ھ ذه التحقيق ات ق د
تمخض عن توجيه اتھامات لھؤالء األشخاص ،ناھيك عن إدانتھم.
وعلى مدى السنتين الماضيتين ،لم يزل جھاز القضاء يعقد المنافسات الختيار القضاة الجدد؛ حيث
عقدت آخر ھذه المنافسات في شھر ش باط/فبراي ر  ،2005وتش تمل ھ ذه المنافس ات عل ى االختي ار
المس بق للقض اة ،وإج راء االختب ارات الش فوية ،وعق د المق ابالت ،م ع المرش حين لت ولي المنص ب
القضائي 94.وقد جاء ذلك نتيجة لتعديل قانون السلطة القضائية ،الذي نص عل ى ع دم ج واز تعي ين
أي قضاة ،دون إثبات كفاءة المرشحين لتولي منصب القضاء وأھليتھم ،وحسن سيرتھم وسلوكھم.
)ج( رفد القيادة القضائية
يجب تش جيع القض اة عل ى االض طالع ب دور قي ادي ف ي المجتم ع ،وھ ذا يتطل ب م ن القض اة إب داء
االس تعداد لل دفاع ع ن س يادة الق انون ،ومب ادئ النزاھ ة والمس اواة والعدال ة ،ف ي األوق ات الت ي ال
تحظى بھ ا الق رارات ،الت ي يص درونھا ب القبول ل دى أجھ زة الحكوم ة األخ رى ،أو ل دى الجمھ ور
الع ام .ويج ب أن ينظ ر القض اة إل ى أنفس ھم بوص فھم معلم ين للمجتم ع؛ أي م دافعين ص ارمين ،ال
تفتر لھم ھمة في الدفاع عن س يادة الق انون والكرام ة اإلنس انية .ونش دد م رة أخ رى عل ى أن إقام ة
العالقات ،مع المكونات األساسية في المجتمع المدني ،ورعاية العالقات التعليمية مع القض اة ،م ن
االختصاصات القضائية األخرى ،والذين سبق لھم أن تولوا أدو ًرا قيادية في المجتمع ،تس تطيع أن
تساند اإلمكانيات القيادية لدى القضاة في فلسطين.

 93ﺍﻨﻅﺭ:
Chris McGreal, Palestinian Authority 'may have lost billions', The Guardian, 6 February 2006,
available online at <http://www.guardian.co.uk/world/2006/feb/06/israel>.
 94ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ،ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ،2006ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ )ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ( ،ﺹ ،162 – 129.ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:
http://www.piccr.org/dmdocuments/AnnualReports/2005/eng/part2chapter4.pdf .
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)د( األدوات التفسيرية
بما أن ھيكلية النظام القانوني والقوانين ذاتھا تفرض تحديات عل ى القض اة ،يج ب عل ى القض اة أن
يبحثوا عن مختلف األساليب ،التي تم ّكنھم م ن تفس ير الق وانين ،بطريق ة تع زز الكرام ة اإلنس انية،
وتتفق مع حقوق اإلنسان .وتمثل النظرية التي تقضي ،بأن القانون واضح ،وال يؤدي س وى إجاب ة
واحدة؛ رأيًا تخلى عنه القضاة منذ أمد بعيد؛ ولذلك يحتل تفسير الق انون جانبً ا ال يس تھان بأھميت ه،
وال سيما في نظام القانون العام .وفي األوضاع الت ي تش ھد تناز ًع ا ب ين الحق وق ،أو ف ي األوض اع
التي ال يع ّد فيھا القانون منصفًا ،أو ال ينص على حماية حقوق اإلنسان )كما ھو الحال في عدد من
القوانين الفلسطينية( ،يستطيع القضاة االضطالع بدور ريادي في حماية حق وق مختل ف األط راف
من خالل توظيف مبدأ الكرامة اإلنسانية؛ لذا يجب أن يتمتع القضاة بالقدرة على ممارسة التفسير،
واتخاذ القرارات ،بنا ًء على القانون وبعي ًدا عن العوامل الخارجية ،التي تؤثر على عملھم.
وھن اك ع دد م ن األدوات ،أو األس اليب التفس يرية ،المتاح ة للقض اة ،الت ي تس اعدھم عل ى تعزي ز
كرامة اإلنسان ،ضمن سياق محدد من الوقائع والقضايا؛ ولذلك يجب أن يكون القض اة عل ى وع ي
بمختلف اإلمكانيات التفسيرية ،التي تمھد لھم السبيل الختيار أفضل األس اليب الت ي توط د الكرام ة
اإلنسانية.
وتع رض القائم ة اآلتي ة ،عل ى س بيل المث ال ال الحص ر ،األس اليب المتاح ة للقض اة ف ي ھ ذا
الخص وص :ال ينبغ ي للقض اة أن يق رؤوا الق انون ،ويفترض وا أن أحكام ه تش تمل عل ى جمي ع
اإلجابات التي يتساءلون عنھا )وھو ما يعرف بالمنھج الحرف ي(؛ ب ل يتح تم عل يھم أن ينظ روا ف ي
المقصد الحقيقي ،والقاع دة التاريخي ة الت ي يس تند إليھ ا الق انون ،ويدرس وا المقاص د وال دوافع الت ي
َح َدت بالمشرع ،الستخدام صيغة محددة دون غيرھا .وفي ھذا الشأن ،ق د يس أل القاض ي :م ا ال ذي
يفت رض أن يعني ه الق انون؟ وم ا الھ دف ال ذي يس عى الق انون إل ى تحقيق ه )الم نھج العمل ي(؟ كم ا
يستطيع القضاة أن يبحثوا عن الس وابق القض ائية )الم نھج ال ذي يس تند إل ى المب ادئ( ،وھ ذا م نھج
ثابت وقائم في فلسطين ،ويعود ذلك في جانب منه إلى الت أثر بنظ ام الق انون الع ام .وباإلض افة إل ى
ذلك ،يتعين على القضاة مراعاة المصالح المتنافسة )المنھج العقالن ي( ،وموازن ة ك ل مص لحة م ع
األخرى .وھذا يعني دراسة أي من النتائج يكون مقبوالً وعمليًا أكثر من غيره.
ويحت ل ھ ذا األم ر أھمي ة خاص ة ،بالنس بة العتب ارات الكرام ة اإلنس انية؛ حي ث يقض ي أح د
االعتبارات المھمة ،بالنسبة لقرارات القاضي ،دراسة أثر األحكام التي يصدرھا ،وبالتالي التبعات
الناجمة عنھا ،على نحو ما رأينا فيم ا تق ًّدم .وفض الً ع ن ذل ك ،يع ّد الش رط ال ذي يفرض ه الق انون؛
بوجوب إبداء التسبيب لألحكام القضائية ،وليس مجرد سرد الوقائع الواردة ف ي القض ية ،يع د أم ًرا
ال غنى عنه؛ لشرح الخطوات التي سلكھا القاضي للتوص ل إل ى حكم ه ،باإلض افة إل ى الف وز بثق ة
األطراف في القضية التي ينظرھا ،وبثقة الجمھور بجھاز القضاء ،وبحمايته لحقوق اإلنسان.
)ھـ( دور المجتمع المدني
دي م ن الق انون،
ال مؤسسة ،غير القضاء المستقل ،تستطيع تحقي ق العدال ة بص ورة نزيھ ة عل ى ھ ٍ
وبالتالي حماية حقوق اإلنسان ،والحريات األساسية لألفراد .ومن أج ل تحقي ق ھ ذا األم ر بص ورة
ناجعة؛ يجب أن يعط ي المواطن ون كام ل ثق تھم للقض اء ف ي قدرت ه عل ى تنفي ذ المھ ام الملق اة عل ى
عاتقه بھذه الص ورة المس تقلة والنزيھ ة .ول ذلك ،تت ولى مؤسس ات المجتم ع الم دني دو ًرا مھ ًم ا ف ي
حماية استقالل القضاء وتعزيز دوره.
وق د لعب ت منظم ات حق وق اإلنس ان ،والمؤسس ات القانوني ة ف ي فلس طين ،دو ًرا ال يس تھان ب ه ف ي
مراقب ة الت دخل ف ي اس تقالل الس لطة القض ائية ،والتعبي ر ع ن وج وه قلقھ ا ف ي ھ ذا الش أن ،وھن اك
العدي د م ن األمثل ة ،م ن قبي ل البيان ات الص حفية ،والتق ارير ،والم داخالت ،الت ي وثّق ت فيھ ا تل ك
المنظم ات والمؤسس ات ح االت الت دخل ف ي القض اء ،واحتج ت عليھ ا وطالب ت بإيج اد الحل ول
المناس بة لھ ا .كم ا تس تطيع المنظم ات غي ر الحكومي ة تثقي ف الم واطنين ،ح ول حق وقھم القانوني ة،
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وحول أھمية احترام دور السلطة القضائية واستقاللھا ،ويتمث ل جان ب م ن ھ ذا النش اط ف ي إط الق
الحوار حول ھذا الدور ،وحول األحكام القضائية.
ومن خالل رفع الدعاوى بالنيابة عن األفراد )الدعاوى المتطابقة ،أو الدعاوى التي تكتس ب أھمي ة
بالنس بة لحماي ة حق وق اإلنس ان ،ك العنف ض د الم رأة ،أو قض ايا المنازع ات العمالي ة( ،تس تطيع
مؤسسات المجتمع المدني االضطالع بدور مھ م ،ف ي خل ق الس وابق القض ائية ،الت ي تكف ل ترس يخ
حق وق اإلنس ان وحمايتھ ا ،وتمتل ك العدي د م ن منظم ات حق وق اإلنس ان ف ي فلس طين )بم ا فيھ ا
منظم ات حق وق الم رأة ومنظم ات حق وق العم ال( خططً ا لتق ديم المس اعدة القانوني ة ،والخ دمات
القانونية .وإلى جانب ھذه المنظمات ،تستطيع نقابة المحامين الفلس طينيين لع ب دورھ ا ف ي تعزي ز
حقوق اإلنسان .وال يجوز في ھذا السياق تجاھ ل المح امين؛ "فف ي ك ل اختص اص قض ائي ،يعتم د
القض اة عل ى المح امين اعتم ا ًدا كبي ًرا .فالمح امون ھ م ال ذين يخت ارون القض ايا الت ي تُرف ع أم ام
المحاكم .وھم كذلك الذين يصيغون المرافعات التي تُعرض؛ كي تقوم المحكم ة باتخ اذ قرارھ ا ف ي
القض ية المنظ ورة .إن مھن ة المحام اة تلع ب دو ًرا محوريً ا ف ي ال دفاع ع ن حق وق اإلنس ان ،وھ ي
تس تميت ف ي المحافظ ة عل ى الحق وق األساس ية ،أم ام المح اكم المس تقلة والنزيھ ة ،والت ي تتمي ز
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بكفاءتھا".
وفي حاالت أخرى ،تستطيع المنظمات غير الحكومية العمل كأصدقاء للمحاكم وتقدم لھا المش ورة
)" ،96(" amicus curiaeبحيث تتولى ھ ذه المنظم ات تفص يل المرافع ات ،م ن منظ ور الق انون
الدولي أو القانون المقارن في المسائل المتعلقة بالقض ية الت ي تنظرھ ا المحكم ة ،ومس اعدة القض اة
على اتخاذ القرارات الت ي تنس جم م ع الق انون ال دولي .وب ذلك ،ال تعم ل المنظم ات غي ر الحكومي ة
الواقفة 97بالنيابة عن طرف من األطراف فحسب ،وإنما تس ّخر نفسھا لخدمة المحكمة ذاتھا.
وللمنظم ات غي ر الحكومي ة خب رة ومعرف ة واس عتين ف ي الق انون ال دولي ،مم ا يمكنھ ا م ن تنظ يم
ال دورات التدريبي ة أو الح وارات ،ح ول القض اء ،وم وظفي المح اكم ،والم وظفين المكلف ين بإنف اذ
القانون ،أو المشاركة في تلك الدورات .وقد سبق أن جرت ھذه النشاطات ،ونجحت في ع دد كبي ر
من الدول حول العالم .ومن المھم رفع مستوى وعي المنظمات غي ر الحكومي ة ،والجمھ ور الع ام،
حول العالقة الت ي ت ربط الكرام ة اإلنس انية بحق وق اإلنس ان ،إل ى جان ب دور المح اكم ف ي احت رام
كرامة اإلنسان وحمايتھا.
وھن ا ي ذ ّكرنا القاض ي )كيرب ي( أن ه "عل ى غ رار أھمي ة مھن ة المحام اة ف ي ال دفاع ع ن حق وق
اإلنسان ،يأتي دور منظمات المجتمع المدني؛ ففي كثير من األحيان ،تك ون ھ ذه المؤسس ات مھم ة
لتمكين الضعفاء والفقراء والمنبوذين والمحرومين .ويجب أن تكون العداوة التي يضمرھا القض اء
لھ ذه المؤسس ات ،ش يئًا م ن الماض ي؛ ف دور القض اء ال محال ة يتع ّزز ح ين تنط ق ھ ذه المؤسس ات
بصوت َم ْن ال صوت لھ م ،ويتح تّم عل ى القض اة أن يفك روا ف ي االنض مام بأنفس ھم إل ى المنظم ات
98
غير الحكومية المناسبة".
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The Hon Justice Michael Kirby AC CMG, Strengthening the Judicial Role in the Protection of
Human Rights - An Action Plan, Inter-Regional Conference on Justice Systems and Human Rights,
Concluding Session, 20 September 2006, Brasilia, available online at
<http://www.hcourt.gov.au/speeches/kirbyj/kirbyj_20sep06.pdf>.
 96ﺘﻌﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ "ﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ" .ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ )ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ( ﻟﻪ ﺼـﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻬﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ،ﻭﻴﺘﺩﺨل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ؛ ﻟﻴﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺘﺒﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻭﻴﻁﻠـﻕ
ﺍﻻﺴﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻴﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻜﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺌﻬﺎ ،ﺜﻡ ﻴﺅﺫﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ

ﺒﺭﺃﻱ ،ﺃﻭ ﺤﺠﺔ ،ﺃﻭ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﻭﻥ ﺤﻘﹰﺎ ﻟﻪ )ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ .ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻗﻲ ،ﺤﺎﺭﺙ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ )ﺇﻨﻜﻠﻴﺯﻱ – ﻋﺭﺒﻲ(،
ﻁ.(3 .

 97ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ" ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ

)ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ(.

 98ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺤﺎﺸﻴﺔ  95ﺃﻋﻼﻩ.
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وفضالً عن ذلك ،تستطيع ھذه المنظمات تبنّي القضايا التي تستحوذ على االھتم ام الع ام ،بحي ث ال
تم ّر االنتھاكات التي تُ ْقدم عليھا السلطة التنفيذية دون عقاب ،فعل ى س بيل المث ال ،رفع ت مجموع ة
م ن المح امين ف ي غ زة قض ية ،يطعن ون فيھ ا ف ي الق انون رق م  15لس نة  2005بش أن الس لطة
القضائية ،أم ام المحكم ة الدس تورية .وباإلض افة إل ى القض ايا الت ي ترف ع ك ل منھ ا عل ى ح دة أم ام
القض اء ،يج ب إع داد اإلج راءات الت ي تم ّك ن مجموع ات م ن الض حايا م ن تق ديم مطالب اتھم بجب ر
األضرار الواقعة عليھم ،وتلقّي التعويض عنھا ،على الوجه المناسب.
وليس ثمة الكثير من السوابق القضائية المنبثقة عن القض ايا الت ي تحت ل أھمي ة عام ة ف ي فلس طين.
وف ي المقاب ل ،ف ي فلس طين مراك ز للمص ادر القانوني ة ترك ز بص ورة رئيس ة عل ى تق ديم المش ورة
والتقاضي ،ال سيما في مجاالت حقوق المرأة وحقوق العمال .وھناك عدد قليل ج ًدا ،م ن القض ايا،
التي تطعن في دس تورية الق وانين ،أو القض ايا الت ي تطع ن ف ي السياس ات ،أم ام المح اكم اإلداري ة.
ومع ذلك ،تظھر في األفق تطورات واعدة؛ فبالنسبة للعناص ر اإلجرائي ة ف ي مس ألة المس اواة أم ام
القانون ،ينص القانون رقم  2لسنة  2001بشأن أصول المحاكمات المدنية والتجارية عل ى أن ه "ال
تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن ،ال يكون لصاحبه مص لحة قائم ة في ه يقرھ ا الق انون 99".وق د
فسرت المحكمة العليا ،المنعقدة بصفتھا المحكمة الدستورية ،ھذه الفقرة على أنھا تسمح للمنظم ات
100
غير الحكومية ،التي يتعلق تفويضھا ونظامھا الداخلي بموضوع الدعوى ،أن ترفع قضية فيھ ا.
وھ ذا ق رار مش ﱢجع ،ق د يف تح الب اب أم ام المح اكم األخ رى؛ ك ي تقب ل النظ ر ف ي قض ايا ترفعھ ا
منظمات غير حكومية أخرى.
الخاتمة
يواجه نظام القضاء في فلس طين ع د ًدا كبي ًرا م ن التح ديات الص عبة ،والت ي تع ود ف ي جان ب كبي ر
منھ ا إل ى الوض ع السياس ي ال راھن ،واإلج راءات الت ي تفرض ھا س لطات االح تالل اإلس رائيلية.
وعلى الرغم من جميع ھذه العقبات ،فقد أُطلق ت المب ادرات الت ي تس عى إل ى توطي د س يادة الق انون
وسلطانه ،وترسيخ احترام حق وق اإلنس ان .وف ي ھ ذا الس ياق ،يش ّكل الق انون األساس ي الفلس طيني
101
وثيقة واعدة .كما تركت التدابير األخرى ،التي تھدف إلى تعزيز استقالل القضاء ،آث ا ًرا جليل ة.
ولكن العديد من المشاكل المتأص لة ف ي نظ ام القض اء ال ت زال قائم ة؛ ول ذلك يس اعد التركي ز عل ى
مبدأ الكرامة اإلنسانية نظام القضاء ،على إعادة توجيه المنھج الذي يتبنّ اه ،ف ي النظ ر ف ي القض ايا
بطريقة جديدة ،كما يح ّول ھذا المبدأ دور المحاكم بعي ًدا عن القراءات الروتينية لنصوص القوانين.
ومن المؤكد أن الكرامة اإلنسانية ستساعد القض اة ،عل ى معالج ة العقب ات الت ي تح ول دون تحقي ق
العدال ة بس بب التش ريعات الت ي ال تتف ق م ع حق وق اإلنس ان ،أو الش روط اإلجرائي ة الت ي تع وق
الوصول إلى العدالة.
إن ت دريب الم وظفين المكلف ين بإنف اذ الق وانين ،وأعض اء الس لك القض ائي ض روري لض مان
احت رامھم ،واض طالعھم بحماي ة الكرام ة اإلنس انية ،وحق وق اإلنس ان .وق د حض ر القض اة ف ي
فلسطين العديد من برامج التدريب ،ولكن تلك البرامج لم تكن تركز في صميمھا عل ى المس تجدات
القانونية اإلجرائية ،والموضوعية ،التي تنشأ عن الحاجة إلى تعريف القضاة بالتشريعات المختلف ة
)والمتكاثرة( ،التي صدرت عن المجلس التشريعي الفلسطيني ،خالل العقد الماضي.
 99ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .1/3

 100ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ )ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ( ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ( ﻀﺩ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭ ،ﺭﻗﻡ ) 2005/5ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ( .ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﺴﺨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:

http://muqtafi.birzeit.edu/data/others/hicourt05.pdf .
The Hon Justice Michael Kirby AC CMG, Strengthening the Judicial Role in the Protection of
Human Rights - An Action Plan, Inter-Regional Conference on Justice Systems and Human Rights,
Concluding Session, 20 September 2006.
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ومن األھمية بمكان أن يتم إعداد برامج التدريب الجدي دة ،بحي ث تغ رس مفھ وم الكرام ة اإلنس انية
في عمل القضاة والموظفين ،المكلفين بإنفاذ القوانين ،وفي جمھور المواطنين عامة .وبذلك تتع زز
قدرات جھاز القضاء على تحقيق العدالة ،واالنتقال من النظر إلى ن ص الق انون ،إل ى الغ وص ف ي
روحه.
ُ
وفي حين تعمل التشريعات الجدي دة ف ي نھاي ة المط اف ،عل ى تش كيل أي ة جھ ود مس تقبلة تب ذل ف ي
مضمار التدريب القضائي على األقل ،يجب تص ميم ھ ذا الت دريب ،وف ق أس لوب ي وفر المعلوم ات
ح ول مس ائل أخ رى ،تحم ل أھمي ة بالنس بة للمجتم ع ،بم ا فيھ ا تل ك المس ائل المتعلق ة بالنس اء
واألطف ال ،وحق وق اإلنس ان والكرام ة اإلنس انية ،وغيرھ ا .وم ن المفي د للقض اة ،ف ي كثي ر م ن
األحيان ،مشاركة خبراتھم ،ودراسة الطرق الت ي يعتم دھا زمالؤھ م ف ي مھن ة القض اء ،بم ن ف يھم
زمالؤھم في الدول األخرى ،لحل المشاكل التي تعترضھم في مھنتھم.
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تعريف بمبادرة استقالل القضاء والكرامة اإلنسانيّة
"كرامة"
تھدف مبادرة استقالل القضاء والكرامة اإلنسانيّة )كرامة( إلى دعم سيادة القانون وحق
الفلسطينيّين في اللجوء إلى نظام قضائي عادل عبر دعم السلطة القضائيّة والجھات المك ّونة لقطاع
العدل في فلسطين وتعزيز استقالل القضاء .تحقيقا ً لھذه األھداف تعمل المبادرة على مجموعة من
المحاور أبرزھا :تطوير ومأسسة منھجيّة التدريب القضائي المستمر ،وتفعيل مفھوم الكرامة
اإلنسانيّة في حماية حقوق األفراد والجماعات ،والمساھمة في بناء وتفعيل االئتالفات المجتمعيّة
الداعمة الستقالل القضاء والكرامة اإلنسانيّة ،وإسناد جھود التخطيط لمنظومة العدالة
تعزيز استقالل القضاء في فلسطين:
بشكل الفت ،فقد انتقل القضاء
تط ّور استقالل القضاء في فلسطين خالل السنوات األخيرة
ٍ
الفلسطيني من جھاز يعاني من تد ّخل سلطات االحتالل اإلسرائيلي وتخضع لقيوده إلى سلطة قضائيّة
مستقلّة ضمنت لھا القوانين سارية المفعول الكثير من الضمانات المنشود الستقالل القضاء .إال ّ
إن
العمل على ترسيخ استقالل القضاء في فلسطين ما زال في بدايته .فالقضاء الفلسطين ّي ما زال يعمل
على ترسيخ المبادئ القضائيّة الحامية لحقوق اإلنسان الفلسطين ّي ،وقواعد السلوك القضائيّة ،وال
يزال كذلك في طور مأسسة عمل مجلس القضاء األعلى بلجانه ودوائره المختلفة .وھناك العمل
كذلك على تثبيت ثقافة استقالل القضاء لدى القضاة الجدد ومؤسّسات قطاع العدل ،وتعزيز استقالل
الجھاز القضائ ّي بالموارد البشريّة واإلداريّة والماليّة واللوجستيَة الالزمة لتثبيت ھذه االستقالليّة.
وبال شك ،حقّق القضاء الفلسطيني مكاسب فريدة من نوعھا في سعيه الستقالل السلطة القضائيّة
مقارنةً بسائر الوطن العربي ،ويستمر العمل في ھذا السياق وصوالً إلى التمتّع بحصانة إضافيّة
للقضاء المستقل ال تأتي فقط من مجرّد نصوص القانون ،بل أيضا ً عبر األداء القضائي المستقل
والفعّال والعادل الذي يع ّزز من التفاف الجمھور وممثّلي المجتمع وقطاعاته حول السلطة القضائيّة.
واستقالل القضاء ھو صيانةٌ للسلطة القضائيّة والقضاة فيھا .وقد ارتبط ھذا المفھوم بتحقيق
العدالة والمساواة أمام القانون وتطبيق سيادة القانون ،وبرھنت التجارب على قدرة القضاء المستقل
ت جريئة تحقّق العدالة للمواطنين ،وتضبط أداء السلطات األخرى في الدولة عند
على اتّخاذ قرارا ٍ
تع ّديھا على حقوق األفراد والجماعات.
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لذلك ،تعمل كرامة على دعم جھود تعزيز استقالل القضاء عبر تطوير ومأسسة منھجيّة التدريب
القضائي المستمر ،ومساندة وتفعيل االئتالفات المجتمعيّة الداعمة للقضاء المستقل والفعّال،
والتخطيط السليم لتغطية احتياجات منظومة العدالة بعيدة ومتوسّطة المدى.
تطوير منھجيّة التدريب القضائي:
تعمل كرامة على مساندة القضاء الفلسطيني في جھود التدريب القضائي المستمر عبر
المساھمة في إعداد المدرّبين القضائيّين ،ومساندة القضاة في تطوير مواد وآليّات تدريبيّة ذات جودة
عاليّة يتم إعدادھا وفقا ً الحتياجات وأولويّات الجھاز القضائي في فلسطين ،والعمل بشكل متوازي
على تنفيذ مجموعة من النشاطات التدريبيّة للوصول إلى تبنّي أسلوب نموذجي للتدريب القضائي
المستمر.
وبھدف بناء الذاكرة المؤسّسيّة المرتبطة بالتدريب القضائي ،وتالفي سلبيات تعاقب مشاريع
التدريب القضائي المرتبطة بجداول زمنيّة مؤقّتة ،تقوم كرامة بتنفيذ التدريب عبر إعداد طواقم من
المدرّبين الفلسطينيّن ،وتدريب القضاة المھت ّمين على إعداد وتطوير المناھج التدريبيّة ،ومساندة
القضاة والمعنيّين بالتدريب القضائي في كل مراحل التخطيط والتنفيذ المتعلّقة بالتدريب القضائي.
سيتم ّكن المدرّبون الفلسطينيّون من القضاة والمختصّين من متابعة جھود التدريب في المستقبل،
خصوصا ً في ظل التوثيق الكامل لكافة خطوات تصميم وتنفيذ التدريب الذي تقوم به المبادرة،
وباالستعانة بأيّة أدلّة تدريب قضائي تصدر عنھا دون الحاجة ألية جھات خارجية.
تفعيل مفھوم الكرامة اإلنسانيّة:
تھدف المبادرة إلى تعزيز مفھوم الكرامة اإلنسانيّة لدى القضاء الفلسطيني ،وبيان التطبيقات
بشكل عام ،وفي تعزيز استقالل الجھاز القضائي
العمليّة لھذه المفھوم في حماية حقوق اإلنسان
ٍ
ورقابته على األعمال والقرارات الماسّة بحقوق األفراد والجماعات ،وبالكرامة اإلنسانيّة.
ومفھوم الكرامة اإلنسانيّة ھو مفھوم قانوني تط ّور من جذور فكريّة ،وھو يرتبط بمنظومة
حقوق اإلنسان ويشمل المساواة بين األفراد ومنع كافة أشكال المعاملة الإلنسانيّة أو المھينة أو الماسّة
بالكرامة ،ويؤ ّكد على حريّة الفرد باالختيار والحفاظ على ھويّته وتوفير الظروف الالزمة لتلبية
احتياجاته األساسيّة ،ويحظر التعامل مع الفرد كأداة ،ويتض ّمن سائر عناصر احترام أفراد المجتمع.
وتعمل كرامة على تعزيز مفھوم الكرامة اإلنسانيّة عبر تضمينھا في برامج التدريب القضائي،
والترويج لھا لدى الجمھور ومؤسّسات المجتمع المدني من خالل تعزيز االئتالفات وشبكات الدعم
المدافعة عن قيم الكرامة اإلنسانيّة واستقالل القضاء ،وعبر مساندة القضاء الفلسطين ّي في تطبيق ھذه
القيم وحراسته حقوق األفراد والجماعات وكرامتھم اإلنسانيّة.
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مساندة وتفعيل االئتالفات المجتمعيّة:
ّ
ّ
وألن المجتم َع الداعم الستقالل
ألن الجھاز القضائي ال يمكن عزله عن البيئة المحيطة به،
القضاء يش ّكل إحدى ضمانات استقالليّة وق ّوة الجھاز القضائ ّي ،تض ّمنت كرامة مجموعة من
النشاطات الداعمة لتفاعل المجتمع مع القضاء ،ومنھا نشاطات التوعية المجتمعيّة ،التي تعمل على
نقل صورة نزيھة عن أداء الجھاز القضائي والتط ّورات المتعلّقة بالقضاء إلى الدائرة الواسعة من
المجتمع وإلى المؤسّسات المھت ّمة بسيادة القانون ،وتعمل أيضا ً على رفع اھتمام الجمھور بالسلطة
دعم مجتمع ّي قو ّ
ي ألداء السلطة القضائيّة المتوافق مع العدالة االجتماعيّة
القضائيّة من أجل بناء ٍ
وسيادة القانون.
وستقوم كرامة بتعزيز التفاعل المجتمعي مع مفاھيم استقالل القضاء والكرامة اإلنسانيّة عبر
االشتراك مع وسائل اإلعالم المختلفة لتغطية التط ّورات القضائيّة ،وتوضيح مھ ّددات استقالل
ومھنيّة القضاء ،وبيان كيف يقوم القضاء الفلسطين ّي بالمحافظة على استقالليّته والمدافعة عنھا،
عام
وصوالً إلى خلق الزخم والدعم المطلوبيْن للجھاز القضائي من البيئة المحيطة ،وتكوين رأيﱟ ٍ
مساند الستقالل القضاء وتطبيقه لمبادئ العدالة االجتماعيّة والكرامة اإلنسانيّة.
إسناد جھود التخطيط:
يُعتبر التخطيط لمنظومة العدل ذا أھميّة خاصّة ألنّه يقوم بتحديد أولويّات التطوير والتغيير في
أحد أركان دولة تم ّر بمرحلة التأسيس .فتطوير القضاء والبيئة المحيطة به عمليّة ال بد من أن
تستجيب لألولويّات التي ت ّم تحديدھا في مرحلة التخطيط ،وال بد من أن تراعي الخصوصيّة
الفلسطينيّة والتحديات التي تواجھھا ،والموارد واإلمكانيات المتاحة.
تساھم كرامة في جھود التخطيط عبر ع ّدة وسائل تشمل مجموعات التفكير االستراتيجي التي
تشترك فيھا جھات أكاديميّة وقادة مجتمعيّون وخبراء فنيّون .يتم العمل من خالل ھذه المجموعات
على صياغة رؤية تطويريّة لمنظومة العدالة وتحديد أولويّات العمل.
وتعريف األھداف المرغوبة ،ويتلو ذلك تخطيطٌ على المستوى التنفيذي يھدف إلى تفصيل
الخطوات الالزمة لتحقيق الرؤية التي تتّفق عليھا األطراف ذات العالقة .تعمل كرامة أيضا ً على
دعم الجھات صاحبة الشأن في عبر تزويدھا بالخبرات والقدرات البشريّة واإلمكانات العمليّة،
والتنسيق معھا لعقد الحلقات والندوات المتخصّصة في الوجوه المختلفة لقطاع العدل.
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مجاالت العمل:
تقوم كرامة بشكل مستمر باالنتباه إلى أية فرص وإمكانيّات جديدة تتيح دعم العدل في فلسطين.
ويمتد عملھا ليشمل جھات أخرى مك ّونة ومساندة لبيئة العدل؛ مثل نقابة المحامين والنيابة العا ّمة
وكليات الحقوق والمؤسسات األھلية العاملة في حقل القضاء والمؤسسات اإلعالمية والطب الشرعي
والمعھد القضائي الفلسطيني والشرطة القضائيّة والمعامل الجنائيّة؛ إضافة إلى أيّة فرص أخرى
تتناسب مع فلسفة وأھداف وإمكانيّات المبادرة.
شركاء التنفيذ:
تمتد المبادرة على فترة أربع سنوات بدعم من الوكالة الكنديّة للتنمية الدولية ،وينفذھا معھد
الحقوق في جامعة بيرزيت في فلسطين ،بالتعاون مع جامعة ويندسور في كندا .وھما مؤسّستان لھما
خبرة متخصّصة في البحث والتعليم القانون ّي ،وبناء القدرات ،والتدريب القضائ ّي.
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طاقم كرامة
الفريق
102
أسامة السعدي
103
آالء عرابي
104
آية عمران
105
بثينة سالم
106
ربى حسن
أ .ريم بھدي
طارق عطية
عامر الجنيدي
107
عزة أبو غضيب
عصام زيتاوي
عصمت صوالحة
108
غدير األسعد
109
مجدي أبو زيد
محمود كتانة
د .مصطفى عبد
110
الباقي
د .مصطفى مرعي
د.مضر قسيس
ميرفت حماد
ميرنا بربار
ناتاشا البرغوثي
نورا عوض ﷲ
111
نورا كمال
ھدى روحانة
112
وسيم عارف
113
ياسين السيد

المسمى الوظيفي
مساعد باحث
منسق نشاطات
باحث قانوني
باحث قانوني
مساعد لجنة اإلدارة
مدير مشارك )كندا(
باحث قانوني
مساعد بحث
مساعد بحث
سائق ومراسل
باحث قانوني
منسق نشاطات
مسؤول التواصل المجتمعي ،قائم بأعمال المدير التنفيذي )شؤون مالية
وإدارية(
باحث قانوني
مستشار
مسؤول تطيور المناھج والتدريب القضائي ،قائم بأعمال المدير التنفيذي
)شؤون برنامجية(
مدير مشارك )فلسطين(
مساعد مشروع
مساعد لجنة اإلدارة
سكرتاريا
مساعد إداري
مساعد إداري
مسؤول التواصل المجتمعي
مسؤول مالي
مستشار

 102أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺴﻌﺪي :ﺗﴩﻳﻦ أول  – 2007أاير 2010
 103آﻻء ﻋﺮاﰊ :ﺣﺰﻳﺮان  – 2008ﰷﻧﻮن أول 2009
 104آﻳﺔ ﲻﺮاان :اذار – ﺗﴩﻳﻦ أول 2008
 105ﺑﺜﻴﻨﺔ ﺳﺎﱂ :آذار – أﻳﻠﻮل 2007
 106رﱙ ﺣﺴﻦ :آب  – 2008اذار 2010
 107ﻋﺰة أﺑﻮ ﻏﻀﻴﺐ :ﰷﻧﻮن اثﱐ  – 2007آب 2008
 108ﻏﺪﻳﺮ اﻷﺳﻌﺪ :أﻳﻠﻮل  – 2007اذار 2008
 109ﳎﺪي أﺑﻮ زﻳﺪ :ﰷﻧﻮن اثﱐ  – 2008ﺗﴩﻳﻦ أول 2009
 110د.ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﰶ :ﻧﻴﺴﺎن  – 2008ﰷﻧﻮن اثﱐ 2009
 111ﻧﻮرا ﻛﲈل :ﺣﺰﻳﺮان  – 2008اذار 2009
 112وﺳـﲓ ﻋﺎرف2010-2007 :
 113ايﺳﲔ اﻟﺴـﻴﺪ2009-2006 :
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أبحات ومنشورات صادرة عن كرامة
المفاھيمية
العدالة والكرامه االنسانية في فلسطين
التطبيقية
الكرامه االنسانية :المفھوم النظري وتطبيقات عملية
دليل تقييم التدريب القضائي
المسؤولية القضائية ومساءلة القضاة
األوراق البيضاء
مقترح إلنشاء مركز وطني للطب الشرعي

ميرفت رشماوي
عامر الجنيدي ومحمود كتانة
صالح صوباني
جميل سالم وريم بطمة

المعمل الجنائي :واقع ومستقبل
المستشار القانوني في وزارات السلطة الفلسطينية :مھامه
وتعزيز دوره الوظيفي
تأسيس وحدة للنوع االجتماعي في وزارة العدل :الحاجة
ومقترحات للمھام واالختصاصات
حول اعتماد برنامج المعھد القضائي الفلسطيني
المعھد القضائي الفلسطيني )خيارات تطوير برنامج دبلوم
الدراسات القضائية
عملية نشر التشريعات في الجريدة الرسمية وفقا للنظام
القانوني :االشكاليات والحلول
أوراق الخلفية
الطب الشرعي في فلسطين :الواقع والطموح
تشكيل ومھام واختصاصات مك ّونات قطاع العدالة في
فلسطين :رزمة تعريفية موجّھة لإلعالميين
ديوان الفتوى والتشريع :تنظيمه ومھامه
دراسة مقارنه مع مثيله األردني
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ريم بھدي ومصطفى عبد الباقي ومصطفى
مرعي
عزة أبو غضيب
عصمت صوالحة
ريم بھدي وعامر الجنيدي وعصمت صوالحة
محمود كتانة ومضر قسيس
طاقم باحثي مبادرة كرامة
طارق عطية
أسامة السعدي وعامر الجنيدي
طاقم باحثي مبادرة كرامة
أسامة السعدي

