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تلتزم   التي  واملقاالت  األبحاث  املجلة  األصالة تقبل  فيها  افر  وتتو واملنهجية،  املوضوعية 

 :العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية

 :ت واألبحاث املعمقةللمقاال بالنسبة  

 :اآلتيةالتي تستوفي الشروط  واألبحاث تنشر املجلة املقاالت  •

الدوريات   • في  دوليا  بها  املعمول  واملوضوعية  العلمية  باملعايير    والتي  املحكمة،االلتزام 

 .العلميتستجيب لشروط البحث 

الحياد واملوضوعية في تحكيم املواد العلمية املرشحة للنشر   التحكيم مبدأ تعتمد هيئة   •

األشخاص بمبادئ  مساسها  أو  الفكري  التطرف  من  األعمال  خلو  على  الحرص  أو    مع 

 .األنظمة

في   • بالجدية    املساهمات يراعى  تتسم  أن  املجلة  في  للنشر  نشر    وأال املقترحة  تكون محل 

 .ملتقىسابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال، 

 .املجلةأن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص  •

 صفحة   20يتعدى حجم العمل    وأال   اللغوية،أن تلتزم املقاالت الدقة وقواعد السالمة   •

  هوامش، مصادر مع احتساب  صفحة بالنسبة لألبحاث املعمقة،    50سبة للمقاالت وبالن

 .ومالحق البحث

اللغات: العربية،    وآخر بإحدىترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة البحث  •

 الفرنسية أو االنجليزية )حسب لغة البحث(. 

 :املترجمةبالنسبة لألعمال   

 .املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلةتقيل من األعمال   •

  .االنجليزية  العربية، الفرنسية،  وإلى:تقبل األعمال املترجمة من   •

 .أعاله املذكورةتخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات  •

اختصاص    العلمية حسبإلى أساتذة من ذوي الخبرة    املقدمة املقاالتتحول األعمال   •

 .املقال

 .تسلمهامن  دقائق 5 بعديبلغ الباحث املرسل بتلقي مادته  •
 

 قواعد النشر
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 :التحكيم  ة 

من تمكينها من املادة    شهر في غضون    واتخاذ القرار تلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي   •

 ، مع مراعاة السرية التامة في التحكيم املقترحة للنشر

 .للنشريحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرار تعديالت على املواد املقدمة  •

بتاريخ نشرها حسب رزنامة  • يعلم الباحث املرسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم 

 .املجلة

 شروط النشر: 

 .14 حجم Traditional Arabic العربية شكل باللغة الكتابة:شكل  •

 .     12 حجم Times New Roman بالنسبة للغات األجنبية شكل •

 .يرفق الباحث سيرة ذاتية علمية مفصلة •

 تدرج الهوامش آليا في نهاية كل صفحة وقائمة املصادر واملراجع في نهاية املقال.  •

 نموذج التهميش:  

، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد  واسم امِلؤلفلقب    :الكتب باللغة العربية أو األجنبية .1

 .الطبعة النشر، رقمالنشر، سنة 

 .الصدور  النص، سنة  النص، مضمون  البلد، نوع :التشريعيةالنصوص   .2

 املقالة، عدد   الكاتب، عنوانعنوان املجلة أو الدورية، لقب واسم    :املجالت والدوريات .3

 .االقتباس الصدور، صفحة املجلة، تاريخ 

واسم    :الجامعيةالرسائل   .4 عنوانلقب  املذكرة،  املذكرة،  الطالب،  مؤسسة   درجة 

 .االقتباس الجامعية، صفحة  التخصص، السنة  املذكرة، كليةتسجيل 

موضوع    جهة :الرسميةالتقارير   .5 التقرير،  مكانإصدار  سنة   التقرير،  التقرير،  نشر 

 .صفحة االقتباس التقرير،إصدار  

      :املراجع االلكترونية .6

مع     كامال   اإللكتروني    الرابط معلومات عن شبكة” اإلنترنت” بذكر املنقول  املرجع يوثق

  .املوقع زيارة وتاريخ  ذكر صاحب املادة املنشورة،

 على عنوان املجلة: .7
ً
 ترسل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا
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 االفتتاحية

 بفضله تتم الصاحلات الذياحلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم وبسم اهلل 

 

د  هلل الذي أعاننا على إصدار العدد التاسع واألربعون من هذه املجلة والذي تميز كسابقيه من خالل  الحم

 املواضيع املطروحة فيه وكذا تنوع الدول التي تم معالجة قوانينها.   

فلقد سلط البحث املعمق األول الضوء على مدى توفر الوعي السياس ي لدى املرأة الريفية في الدول العربية،  

السياس ي   الوعي  اكسابهن  كيفيات  عند  متوقفا  القانونية،  األمية  من  ويشكون  متعلمات  غير  أغلبيتهن  حيث 

  ي تواجههن.في بناء العملية السياسية وكذلك العراقيل التلتصبحن فاعالت ومؤثرات 

في الدستور من خالل املقارنة بين الدستورين املغربي  البعد البيئي  أما البحث الثاني فلقد عالج موضوع ادراج  

مع    احتلتها والتونس ي،  التي  املكانة  إبراز  و  اإلدراج  التي حكمت هذا   والداخلية  الخارجية  السياقات  توضيح 

 لالرتقاء بالبيئة والتنمية املستدامة إلى مرتبة قواعد دستورية. قضايا البيئة فيهما في بعديها الكمي والكيفي

فحين تناول البحث الثالث املاهية الدقيقة للمعلومات الجوهرية التي يتوجب على شركات املساهمة املدرجة  

في بورصة الكويت اإلفصاح عنها، من أجل تحديد نطاق تطبيق االلتزام باإلفصاح من جهة، وباكتشاف املعيار  

 القانوني األمثل لتقدير مدى جوهرية املعلومات من عدمها من جهة أخرى. 

سيما   رفعها  وطرق  الجرائم  إثبات  وسائل  من  كوسيلة  البصمات  بأنواع  للتعريف  الرابع  البحث  لينتقل 

الحديثة منها، لتحقق من هوية األشخاص، من أجل التصدي للجرائم بمختلف أنواعها خاصة في ظل التطور  

 لتقني الذي يشهده عصرنا الحالي. العلمي وا

في وحيادها    عن السلطة التنفيذيةلنختم العدد ببحث باللغة االنجليزية يتناول استقاللية النيابة العامة  

 النظام القانوني املغربي، على ضوء الوثائق الدولية واإلقليمية املتعلقة باستقاللية االدعاء العام، 

ر هذا العدد متمنين أن يفتح أفقا جديدة للباحثين في هذه املواضيع  نشكر كالعادة كل من ساهم في إصدا

 بالذات.  

 

 واآلخر لواهلل املوفق يف األو

 املشرفة العامة ومديرة التحرير /سرور طاليب
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 الــــوعـــي السياســـّي للمـــرأة الريفية العـــربـــيـــّـة
The politicla awaresess of rural Arab women. 

 أستاذة بالجامعة العربية للعلوم بتونس.  الدكتورة بثينة محمد مختار الباروني،

Boutheina Mohamed Mokthar Barouni, Professor at Arab University of Sciences in Tunis. 

 

 

 

Abstract : 

The study aimed to shed light on the extent of the political awareness of Arab women 

(especially rural women, illiterate and non-educated, especially women who suffer from law 

illiteracy), and show how to gain this awareness in the political sphere. Political awareness is what 

is seeing and knowing the mentality of rural Arab women can realize their political context even 

interact and affect the construction of the political process. Researcher used the theoretical 

approach with the assistance of the description and analysis, it concluded that the acquisition of 

political consciousness of Arab women and the disparity between the Arab countries are still 

mired with difficulties and obstacles that can be achieved with education, media, and upbringing. 

The study also showed the importance of women's political participation and as long as the Arab 

women participate politically, their political decision become stronger and legitimate. 

Key words : Awareness, political awareness, legal awareness, Arab women, scale of political 

awareness, political participation, political culture, electoral right. 
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 امللخص: 

هدفت الدراسة إلي تسليط الضوء على مدي الوعي السياس ي للمرأة العربية )تحديدا املرأة الريفية، األمية   

وغير متعلمة و املرأة التي تشكو من األمية القانونية(، و أبرزت كيفية اكتساب هذا الوعي في املجال السياس ي.  

ربية من إدراك محيطها السياس ي حتي تتفاعل فالوعي السياس ي بما هو رؤية و معرفة عقلية يمكن املرأة الع

السياسية. العملية  بناء  في  التحليل،   وتؤثر  و  بالوصف  مستعينة  النظري  املنهج  الباحثة  استخدمت  وقد 

وخلصت إلى أن اكتساب الوعي السياس ي للمرأة الريفية العربية وبالتفاوت بين دول الوطن العربي مازالت تعتريه  

ليلها بالتعليم و اإلعالم و التربية. كما أظهرت الدراسة أهمية مبادرة املرأة باملشاركة  صعوبات و عوائق و جب تذ

 القرار السياس ي و شرعية.   السياسية فكلما زادت مشاركتها زادت قوة

الوعي   سلم  العربية،  الريفية  املرأة  القانوني،  الوعي  السياس ي،  الوعي  الوعي،  املفتاحية:  الكلمات 

   السياسية، الثقافة السياسية، الحق االنتخابي.املشاركة  السياس ي،

 

 

 

 املـــــــــــــقدمـــــــــــــــــــــة: 

الديمقراطّية  الفلسفة  للعدالة    1تشير  بتكريسها  الحديثة  املجتمعات  أّن  إلى  تشعر  االجتماعيةاملعاصرة   ،

الفرد باحترام إنسانيته ومعاملته بكرامة، وتشعره باملساواة في التمتع بالحقوق مع غيره من املواطنين. كما يتمتع  

في هذا املجتمع بالحرّية في إطار املسؤولية التي يحددها القانون املبني على معايير    ، سواء أكان رجال أم امرأةالفرد

حقوق اإلنسان. ورغم هذا فاملرأة العربّية مازالت تعاني من إقصائها من دوائر صنع القرار السّياس ّي واالجتماعي  

يعم مّما  املساواة  و  والعدالة  الكرامة  على  تقوم  سياسات  غياب  مع  الوطن  والثقافّي  في  الّتنموّية  املشاكل  ق 

إّن 2العربي العربّية إقصاء  ثقافة  مواجهة  .  الدول  في  ساء 
ّ
 وقانونّية وثقافّية سياسّية رؤية إلى يحتاج الن

  تتحّقق  أّن  أجل من املبذولة الجهود صلب  الثورات  به نادت الذي  الكرامة مفهوم  تضع   واقتصادّية واجتماعّية 

املرأة وتعريفها  صياغتها.   في الجميع يشارك الحّيةإص وطنّية و دولّية، مشاريع توعية  في  التدرج  ووجب كذلك 

 
(1)"La démocratie est une philosophie de vie". Voir, CURIBITA (W.- M.), "Analyse philosophique des conflits actuels d’idéologies : 

Pour une définition de démocratie", UNESCO, PHS, w/6, (t) 1949, p.1.    

Voir aussi, DROIT (R.-P.), "Philosophie et démocratie dans le monde. Une enquête de l'UNESCO", Livre de Poche, Editions 

UNESCO, Paris, 1995. 

، 96-39، صص.2012حمود العزب )خالد(، "املشاركة السياسية للمرأة رؤية شرعية و تنموية"، مؤسسة التنوير للتنمية االجتماعية،  ينظر،    (2) 

حجازي )محمد عبد الواحد(، "الوعي السياس ي في العالم العربي" ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الطبعة األولى ، اإلسكندرية، و ينظر أيضا،  

 . 36، ص. 2007
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لديها بشكله الحقيقي بعيدا عن التعصب وبعيدا عن ربط املواطنة    1بحقوقها وواجباتها وترسيخ مفهوم املواطنة 

 . 2بأشخاص أو أحزاب وجعلها وفق املفهوم الحقيقي املتمثل في االرتباط بالوطن 

 أوال : أهمية موضوع الدراسة و أهدافه. 

و غير املتعلمة،  تهدف الدراسة لتقييم الوضع الحالي للمشاركة السياسّية الواعية للمرأة العربّية الريفية   

و املرأة    أدائها السياس ّي. حسنوالبحث عن أسباب ضعف مشاركتها و الصعوبات التي ال تزال عقبة في طريق  

العربية موضوع الحال هي املرأة الريفية تلك املرأة التي مازال وعيها و إدراكها لحقوقها السياسية منها خاصة،  

الريفية اهتماما كبيرا خالل العشرية  وقد شهدت املشاركة الس منقوصا و شبه غائب.   للمرأة  الواعية  ياسّية 

النشاطات   في  دورها  وأهمية  العربّية،  الريفية  املرأة  بواقع  املهتمين  الدارسين  و  الباحثين،  من  املاضية، 

 . 3واملشاركات و توج هذا االهتمام بدراسة أدائها في الثورات العربّية 

 
)1(  Voir,  ZAAFRANE ANDOULSI (W.), "Citoyenneté et société civile : vers la construction d’une citoyenneté participative ?", in. 

"Constitution, citoyenneté et justice constitutionnelle : Entre exigence démocratique et recompositions territoriales", sous la 

direction de BEN ACHOUR (R.), Centre de Publication Universitaire, 2014, pp.43-63.     

)2(  KRAIEM DRIDI (M.),"Citoyenneté et égalité devant la loi", in. "Constitution, citoyenneté et justice constitutionnelle : Entre 

exigence démocratique et recompositions territoriales", sous la direction de BEN ACHOUR (R.), Centre de Publication 

Universitaire, 2014, pp.67-88. 

وبالحقوق املتساوية على : ” تأكيد اإليمان من جديد بحقوق اإلنسان األساسية, وبكرامة اإلنسان وقيمته,    1945ميثاق األّمم املتحدة سنة  لقد نص   

د على  1948اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لسنة    وهذا ما أكده للرجال والنساء".
ّ
“حق كل إنسان في التمتع بحقوق اإلنسان    : في مادته الثانية أك

ل اإلعالن العا
ّ
ملي لحقوق اإلنسان محطة مهمة في  والحريات األساسية دونما أّي تمييز من أي نوع كان ال سيما التمييز بسبب…. الجنس…”. وقد شك

 
ّ
تتعل اتفاقيات  بين الجنسين، وقد شّجع اإلعالن على صدور  باملساواة وبالحقوق املتساوية  إذ اعترف بشكل واضح وصريح  النساء  ق  تاريخ حقوق 

التي   1952اسية للمرأة الصادرة سنة  ثم االتفاقية املتعلقة بشأن الحقوق السي بالنساء فقط, فصدرت ثالثة اتفاقيات على التوالي خاصة بالنساء.

العامة بش العامة وممارسة جميع الوظائف  د املناصب 
ّ
ح في جميع االنتخابات والهيئات املنتخبة وبتقل

ّ
للنساء “بحق التصويت والترش رط  تعترف 

تمييز".   بينهّن وبين الرجال دون أي    1979لسنة   التمييز أشكال جميع على قضاءلل الدولية االتفاقية من األولى املادة بذلك تطالب كماالتساوي 

 ویكون  الجنس  أساس على  یتم تقييد أو استبعاد  أو تفرقة أي "بأنه : املرأة ضد التمييز عرفت العديد من الدول العربية حيث من عليها واملصدق

  واالجتماعية واالقتصادية السياسية امليادین في األساسية والحریات اإلنسان  بحقوق  للمرأة  االعتراف إحباط أو توهين  ، أغراضه أو آثاره من

 أساس وعلى الزوجية  حالتها عن النظر بصرف لها، ممارستها أو الحقوق  بهذه تمتعها إحباط  أو  توهين أو ،  آخر ميدان  أي في  أو واملدنية والثقافية

متحرك يتطور مع التاريخ و لذلك يصعب تحديد تعريف جامع و ثابت لها، إال  أّما "املواطنة فهي مصطلح سياس ي حي و  . الرجل وبين بينها املساواة

في املشاركة الواعية و الفاعلة لكل شخص دون استثناء و دون وصاية من أي نوع صلب األطر السياسية و   يتمثل عام أنه يمكن تقديم تعريف

فرواس )يسرا( :"الشباب و املواطنة الفعالة، اللي ليا و إللي عليا"، صندوق    االقتصادية و االجتماعية و الثقافية للدولة". ينظر، شقير )حفيظة( و

أفريل   تونس،  املواطنة،  ائتالف حافلة  و  للسكان  املتحدة  :"كل فرد حامل  .  12، ص.2014األمم  بكونه  يعرف  أو رجال  امرأة  أكان  واملواطن سواء 

 ضاها بالحقوق و الواجبات ومنها الحقوق املدنية و السياسية". لجنسية دولة ما من الوالدة أو عن طريق التجنس و يتمتع بمقت

Voir en ce sens, HAMROUNI (S.) et KELIBI (S.), "Lexique de terminologie électorale arabe- français", PNUD Tunisie, 2014, p.65.   

(3) BESSIS (S.),"Femmes et transitions dans le monde arabe", CIPPA – Séminaires IGEP, vol. I, 2013-2014, n° 10,18p. Disponible 

sur : http://cippa.paris-sorbonne.fr. (Consulté le 15/05/2015). 

http://cippa.paris-sorbonne.fr/


 2021  سبتمرب  49العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
14 

ة الواعية للمرأة عند هذا الحد بل إننا نعتقد أن دعم هذه املشاركة  وال تتوقف أهمية املشاركة السياسيّ 

نابع من ثقتنا بضرورة املناداة باإلصالح، و الذي ال بد أن يبدأ من الداخل ال أن ننتظر أن يفرضه عليها اآلخرون.  

ملجتمع، و لن يتم  يبدأ هذا اإلصالح بالعمل على التغلب على الصعوبات التي تعرقل مشاركة املرأة، ألنها نصف ا

 اإلصالح إال بمشاركتها.  

منهج  : العربية اتبعت   :الدراسة ثانيا  الريفية  للمرأة  السياس ي  الوعي  التحليلي  الوصفي املنهج دراسة 

 .واملقارن  والنقدي، االستقرائي،

إلى أي مدى تؤثر املشاركة السياسية في تشكيل الوعي السياس ي لدى املرأة الريفية    :  ثالثا : إشكالية البحث  

 املرأة الريفية العربّية ؟  وما هو مستوى الوعي السياس ي الذي بلغتهالعربية ؟ 

 خطة البحث : 

 للدراسة. اإلطار املفاهيمياملبحث األول : 

  مفهوم الوعي.املطلب األول :  

  مفهوم الوعي السياس ّي.املطلب الثاني : 

 املرأة الريفية العربَية. املطلب الثالث : 

 العربّية. كيفية اكتساب الوعي السياس ي للمرأة الريفية املبحث الثاني : 

 : مراحل اكتساب الوعي السياس ي عند املرأة الريفية العربَية.  املطلب األول 

 :   . مرحلة الالوعي 1

 :  اإلحساسمرحلة . 2

 :   . مرحلة اإلدراك3

 : مرحلة املعرفة. 4

 : مرحلة العمل. 5

 تفعيل املشاركة السياسّية الواعية للمرأة الريفية العربّية. املطلب الثاني : 

 وعي املرأة الريفية بحقها االنتخابي.   املطلب الثالث:

 العربَية. ضعف الوعي السياس ي عند املرأة الريفية املبحث الثالث : 

 اعتبارات ثقافية.املطلب األول : 
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 اعتبارات اجتماعية. املطلب الثاني : 

 اعتبارات سياسّية. املطلب الثالث : 

  

 للدراسة.  املبحث األول : اإلطار املفاهيمي

 الوعي.  املطلب األول : مفهوم

و العالم. "يستخدم مصطلح الوعي بطرق عديدة    البشرية  لهذا املصطلح تاريخ ممتد في الفهم البشرى للذات

، ولوصف شخص أو مخلوق آخر بكونه يدرك شيئا ما،  
ً
 وحساسا

ً
: لوصف شخص أو كائن آخر بكونه متيقظا

ولإلشارة إلى خاصية من حاالت الذهن مثل اإلدراك واإلحساس والتفكير والتي تميز هذه الحاالت عن حاالت  

  1الذهن غير الواعية". 

مفهوم الوعي في اللغة العربّية من الفعل وعى، فقد "ورد في قاموس املحيط، وعى الش يء والحديث ويشتق  

ناهز   الغالم:  ووعى  وجمعه،  حفظه  والكالم:  الش يء  وأوعى  وحواه،  وجمعه  وقبله  وتدبره  حفظه   :
ً
وعيا يعيه 

بره. إنها حالة إدراك الش يء  اإلدراك. فالوعي يعنى لغة اإلحاطة بالش يء وحفظه واستيعابه والتعامل معه أو تد

  2وتعقله." 

، وهو أساس كل معرفة. كما يشير الوعي  
ً
 مباشرا

ً
ويشير الوعي إلى " إدراك اإلنسان لذاته وملا يحيط به إدراكا

إلى الفهم وسالمة اإلدراك، ويقصد بهذا اإلدراك، إدراك اإلنسان لنفسه وللبيئة املحيطة به. ولعل هذا يعنى 

 إلشباع حاجاته، وقضاء مصالحه وهو مدرك للعالقات  فهم اإلنسان لذا
ً
ته ولآلخرين عند تفاعله معهم سعيا

   3بينه وبين اآلخرين والبيئة من خالل املواقف املختلفة." 

ويعرف  الوعي.  موضوع  أو  املدرك  املجال  بحسب  شتى  في صور  اإلنسانّي  الوعي  يتجلى  هذا  على  وتأسيسا 

و الوعي    4، كالوعي الدينّي و الوعي العلمّي و الوعي األخالقّي و الوعي القومّي اإلنسان أشكاال متنوعة من الوعي

  السياس ّي. 

 

 
)1 ( BANKS )W.-P.), "Encyclopedia of Consciousness", Academic Press, Elsevier Inc., Oxford, UK, 2009, p. .157  

 . 226. ص2005"اإلنسان املهدور"، ّدراسة تحليلية نفسّية اجتماعّية، املركز الثقافى العربي، الدار البيضاء،  ،( حجازى )مصطفى(2)

الوعي االجتماعّي والحّد من انتشار العقاقير املخدرة"، رسالة ماجستير، املركز العربي للدراسات األمنية  ( سعود العريفى )محمد(، "العالقة بين  3)

 . 22، ص1995والتدريب، جامعة امللك سعود، الرياض، 

اللغة و املصالح و املصير  الوعي القومي هو : "التحسس بالهوية القومية و االنتماء لشعب أو أّمة بفعل روابط الجنس و الثقافة و التاريخ و  (   4)

"موسوعة   الكبالي )عبد الوهاب( و آخرون،  املشترك، أّي بفعل اإلدراك و التفهم لكينونة االنتماء إلي قومية واحدة، وقبول هذا االنتماء". ينظر،

 . 296، ص.1994السياسة"، الجزء السابع، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، 



 2021  سبتمرب  49العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
16 

 املطلب الثاني : مفهوم الوعي السياس ّي.  

وهي رؤية ومعرفة عقلية   1"بالثقافة السياسّية"   الوعي السياس ي تشير إليه األدبيات االجتماعية والسياسّية

من أفكار وممارسات واختالفات سياسّية يستطيع من خاللها إدراك محيطه    2املجتمع السياس يّ ملا يحيط بأفراد  

السياسّية  العملية  مجمل  في  البناء  والتأثير  التفاعل  ثم  ومن  املناسب  املوقف  واتخاذ  فاملشاركة  3السياس ّي   .

ملجتمعه بشكل إرادي وواع  من    هي بالتالي عملية مجتمعية يشارك فيها الفرد في الحياة السياسّية السياسّية

أجل التأثير في املسار العام وبما يحقق املصلحة العامة التي تتفق مع أرائه ومصالحه وحقوقه وتعد املشاركة  

 .4وهى ضرورة وظيفية ألي نظام سياس يّ  السياسّية إحدى الركائز األساسية التي تقوم عليها الديمقراطّية

الفالس جميع  إليه  أشار  ما  وصفوها  وهذا  حيث  اإلغريقّي  العصر  من  إبتداء  واملفكرين  فة 

وربطوها مع القيم الديمقراطّية. وأشاروا أن أولى حاالت الوعي السياس ّي جاءت  5"الفضيلة املدنّية"  بمصطلح

 
)1(  La définition de la culture politique la plus citée est celle de Gabriel Almond et Sidney Verba dans leur célèbre ouvrage "The 

Civic Culture Revisited" (1980). Selon eux, une culture politique est :"un ensemble de savoirs, de perceptions, d'évaluations, 

d'attitudes et de dispositions qui permettent aux citoyens d'ordonner et d'interpréter les institutions et processus politiques ainsi 

que leurs propres relations avec les institutions et processus". Voir à ce propos, ALMOND (G.) et VERBA (S.), "The Civic culture 

Revisited", Boston, Little Brown, 1980, p.340. La définition retenue par Philippe BRAUD souligne ce qui suit : "La culture politique 

est constituée d'un ensemble de connaissances et de croyances permettant aux individus de donner sens à l'expérience routinière 

de leurs rapports au pouvoir qui le gouverne, et aux groupes qui leur servent de références identitaires". BRAUD, (P.),"Sociologie 

politique", 8ème éd., Paris, L.G.D.J., 1996, p.549. Voir aussi, CLARK (T.-N.) et HOFFMANN-MARTINOT (V.), "La nouvelle culture 

politique", L’Harmattan, 2003, pp.31-35. 

 . 10-5، صص.2017أملانيا، -لين الحسيني )بديع عبد املطلب(، "الوعي السياس ي في الريف املصري"، املركز العربي الديمقراطي، بر  ( ينظر،2) 

، (  بن ديدة )مختار(، "السلطة السياسية وإشكالية الوعي السياس ي عند الفرد الجزائري"، شهادة ماجستير ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان (3

 . 12- 10ص.  ، ص2001- 2000

، 2005نظرّية و منهجّية حديثة تساهم في فهم العلم من حولنا"،  خضر صالح )سامية(، "املشاركة السياسية و الديمقراطية إتجاهات  ،  ينظر(  4)

 . 33-9صص.

Voir aussi, DUVERGER (M.), "La participation des femmes à la vie politique", UNESCO, Paris, 1955, pp.13-112.   

سوف الفالسفة"، دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، الطبعة  املنياوي )أحمد( ،"جمهورية أفالطون : املدينة الفاضلة كما تصورها فيل ، ينظر   5))

، املجلس الوطني للثقافة و 225أيضا، برنيري )ماريا لويزا(،"املدينة الفاضلة عبر التاريخ"، عالم املعرفة، العدد    ينظر.  12- 10، صص.2012األولي،  

 . 328-9، صص.1997الفنون و اآلداب، الكويت، سبتمبر 

مة لصرف انتباه التوعية عن مجرد نشاط إعالمي ومعرفي   "أصبحت الفضيلة ا صمَّ
ُ
 في عدد من املشاريع واالبتكارات املنهجية امل

ً
 مألوفا

ً
ملدنية موضوعا

مال ذلك أال وهو التعرُّف على الحياة السياسية الخاصة بدول معينة، أو تاريخ تطور أحد الدساتير والكيفية التي تم بها استعمال أو إساءة استع

فيه. لدستور إلى التفكير في املسؤولية الشخصية التي تقع على عاتق الفرد متلقي التوعية إلحسان التصرف نحو املجتمع الديمقراطي الذي يعيش ا

املعيشة أشكال  من  الشكل  هذا  مع  تماما  تتالءم  أن  ُيفتَرض  التي  بالفضائل  قوائم  إعداد  تم  اآلخرين،  .وقد  احترام  على  الفضائل  هذه    وتشتمل 

 ".واملسؤولية املشتركة نحو املجتمع، وااللتزام باملبادئ الدستورية وحقوق اإلنسان، والسالم والصداقة في الشؤون املحلية والوطنية 

  ar/topics/ve/veb/default-http://aceproject.org/aceينظر شبكة املعرفة االنتخابية على األنترنت :

عشرون،  ينظر أيضا، )يسار( عابيدين و)بيير( نانو: "مفهوم الفضيلة في مفهوم املدينة"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، املجلد الثامن و ال

 .154- 151، صص.2012ول، العدد األ 

http://aceproject.org/ace-ar/topics/ve/veb/default
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الغذاء   لتأمين  منه  محاولة  في  اإلنسان  اضطر  عندما  السلطة  وتكوين  لالجتماع  اإلنسانّية  الحاجة  نتيجة 

"و   .1والحماية إلى االنتظام في مجتمعات سياسّية لها إطار سلطوي عّبر عنه بالقبيلة و القرية واملدينة والدولة 

مفكرو  أيضا  قصده  االجتماعّي"    ما  املجتمع   "العقد  حالة  إلى  أشاروا  عندما  غيرهم  ولوك  وروسو  هوبز  مثل 

السياسّية  األفراد عن حقوقهم  تنازل  إلى  أدت  التي  واألمن،    املضطربة  الغذاء  مقابل ضمان  السلطة  لصالح 

التنظيم السياس ّي إلدارة    بداية   واعتبروا ذلك إلى  بالحاجة  بالوعي السياس ّي لدى األفراد واملعبر عنه  ملا عرف 

  2املجتمع والدفاع عنه". 

 أّن مرحلة وضع األسس األولى للمجتمع السياس ّي وقيام الدولة أفرز الحاجة إلى قيم أخرى غ
ّ

ير الغذاء  إال

إلى طرح مبادئ وقيم سياسّية أطلق    3واألمن أال وهي العدالة وتأمين الحريات الفردية. وقد دعا عدد من املفكرين 

   عليها املبادئ الديمقراطّية والتي من أبرز أسسها الوعي السياس ّي في املجتمع. 

 املطلب الثالث : املرأة الريفية العربية.

 
،  1998"الضروري في السياسة )مختصر كتاب السياسة ألفالطون("، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  ، إبن رشد،ينظر( 1)

 .  65-61صص.

Voir aussi, COPANS (J.), "Conscience politique ou conscience de la politique", in. Cahiers d’études africains, vol. 15, n° 57, 1975, 

pp.44-55. 

( شتراوس )ليو( وكروبس ي )جوزيف(، "تاريخ الفلسفة السياسية : من جون لوك إلي هيدجر"، الجزء الثاني، ترجمة محمود سيد أحمد، الطبعة (2

للثقافة،   تلك  165-137و صص.  69-7، صص.2005األولي، املجلس األعلي  التي تحاول تفسير نشوء املجتمعات . العقد االجتماعي هو  الفلسفة 

على   وتطور اإلنسانية، إلي جانب بحثها في عالقة الدولة والسلطة بالشعب والجماعة، بمعنى أّن الدولة والسلطة هي نتاج اتفاق عقدته الجماعة

خطار الخارجية والداخلية. كما أّن مفهوم العقد تشكيل هذه الدولة التي ستدير حياتهم وتقدم لهم الخدمات وتفض النزاعات بينهم وتحميهم من األ 

، إذ جرى إعادة دراسته وصياغتها على  
ً
 مختلفا عما كانت عليه قديما

ً
شكل االجتماعي ظهر قديما مع أفالطون و أرسطو، ولكنه اتخذ اآلن مسارا

فسيرهم لها، وهم جون لوك، وجان جاك روسو، وتوماس  تبنى هذه النظرية ثالثة مفكرين جمعتهم قواسم مشتركة عديدة في ت نظرية علمية متكاملة.

ازل الحاصل  هوبز. فالعقد عند جون لوك ملزم من الطرفين : األفراد والحاكم، وإّن األفراد لم يتنازلوا عن كل حقوقهم في حياة الفطرة, بل إّن التن

 بالقدر املهم أو الضروري. أّما مفهوم العقد االجتماعّي عند جان ج
ً
اك روسو إستهدف روسو بفكرة العقد االجتماعي تنازل األفراد عن  كان جزئيا

جان  )  روسوكافة حقوقهم الطبيعية التي كانوا يتمتعون بها في حياة الفطرة، وهذا التنازل لم يتم لشخص معين بالذات أو أشخاص معينين. ينظر،  

،  2011للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولي، بيروت،    جاك(،"في العقد االجتماعي أو مبادئ القانون السياس ي"، املنظمة العربية

 . 213-210و صص. 94-92صص.

فسه  أما توماس هوبز يخالف أرسطو في نظرته إلى كون اإلنسان اجتماعي بطبعه، حيث كان يرى العكس, وهو أنه خالف ذلك, أي إّنه أناني ومحب لن

 بقدر ما يحقق مصلحته الشخص
ّ
ية. ومن هنا يرى أّن الحياة البدائية قد سادتها الفوض ى واالضطراب, وسيطر األقوياء على الضعفاء  ال يعمل إال

 على البقاء، ولهذا السبب تولدت
ً
 كان حريصا

ً
لدى األفراد   والنتيجة التي قد تؤدي إلى فناء اإلنسان، إال أّنه قد حال دون ذلك بأّن اإلنسان غريزيا

يعيشوا تحت رئاسة أو قيادة أحدهم متنازلين له عن حقوقهم وحرياتهم مما يرتب على هذا، االنتقال من حياة الفطرة  فكرة )التعاقد(، ومعناها أّن 

شتراوس )ليو( وكروبس ي )جوزيف(، "تاريخ الفلسفة السياسية : من جون لوك إلي هيدجر"، الجزء األول، ترجمة محمود سيد    .إلى حياة الجماعة

 .609- 573، صص.2005جلس األعلي للثقافة، أحمد، الطبعة األولي، امل

"الوعي السياس ّي كعنصر أساس في بناء النظام السياس ّي الديمقراطي"، مجلة مركز املستنصرية للدراسات    ،، آل طويرش )موس ي محمد(ينظر(3) 

 .   67-60، صص.2009، 28العربية و الدولية، شمارة عدد 
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 في املنـاطق الزراعيـة والـساحلية. ويشمل هذا التعريف املرأة  املرأة الريفية هي املرأة  
ً
التي تقيم و/أو تعمل غالبا

 أو غير  
ً
 زراعيا

ً
 بأجر أو بدون أجر، والتي تقوم بأنشطة منتظمة أو موسمية، والتي تزاول عمال

ً
التي تمارس عمال

األطفال وغير ذلك من األنشطة. وعرفت  زراعي، وتقوم بإعـداد الطعـام، وإدارة شؤون األسرة املعيشية، ورعاية 

هناك عالقة ارتباط بين    :دراستنا املتعلقة بالنساء الريفيات العربيات بأنهن فئة تعاني من التمييز. ورأت ما يلي

مستوى تعليم املرأة الريفية العربية والتشريعات وبين غياب الوعي السياس ي والتمكين السياس ي للمرأة العربية  

 .1يث التمثيل السياس ي واملشاركة السياسيةأو ضعفه من ح

من املؤكد أن الوعي السياس ّي للمرأة يشكل موضوعا مهما في الفكر السياس ّي من حيث تأثيره في األحداث  

السياسّية و معطياتها، بل و يعد الوعي السياس ّي ضرورة حياتية في مجتمعنا في الفترة الراهنة. إن أهمية الوعي  

للمرأة يكمن في زيادة تأثيرها في القرار السياس ّي في املجتمع، و تحويل الرأي العام إلى قوة ضغط على السياس ّي  

 . 2ممارسات الحكومات 

وقد قيل في منتصف القرن التاسع عشر أن تعليم النساء أَدى إلى تعليم الجميع و اليوم نقول إّن وعي املرأة  

لل السياس ي  الوعي  إلى  يؤدي  السياس ي  الحقوق    جميع.بحقها  في  الرجل  مع  التساوي  إلى  تسعى  الواعية  فاملرأة 

والواجبات....تريد املساواة في األجر، تبحث عن حقها في التعليم في التعبير، في االختيار، باختصار املرأة تريد أن 

نا حذف كلمة  تعامل إنسانا كامال و ال تريد أن تكون إنسانا من الدرجة الثانية. و متى حصلت على حقوقها يمكن

 التمييز ضد املرأة من قاموس املجتمع الدولي و عندها ستصبح امرأة واعية و لها كيان.

فاملرأة في رحلة بحث عن ذاتها املستقلة في إطار العرف و القانون، داخل املجتمع الواحد حيث تعمل على  

يعاني من األمّية بصورة عامة ومن األمّية   فاملجتمع العربي إلغاء نظرات النقد و املحاسبة التي ينفذ منها الرجل.

القانونّية و السياسّية بدرجة خاصة و تعتبر املرأة الريفية العربّية األكثر تضررا من هذه الظاهرة بسبب غياب  

 برامج التوعية القانونّية بالحقوق و الحّريات املخصصة لهذه الفئة وتعثرها.

 

 

 

 

 .العربّيةاس ي عند املرأة الريفية  املبحث الثاني : كيفية اكتساب الوعي السي

 
دار الجندي للنشر والتوزيع، القدس، الطبعة األولى   البرغوثي )فداء(، "الوعي السياس ي و النشاط السياس ي للمرأة في األحزاب السياسية"،  (1

 . 10، ص.2020

(2) SCHWARTZENBERG (R.-G.), "Sociologie politique", Montchrestien, 5e édition, 1998, pp.194-199. 
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  مفهوم في أثره ترك العربّية، الدول  بعض في والثورات االنتفاضات مع بدأ الذي  الديمقراطّي  التحول  "إّن 

وطال   السياس يّ  املجتمع ومكونات االستبدادية األنظمة التحول غير طبيعة هذا  1السياسّية". الحياة في املشاركة

  عملية أّن  إذ والنقابات، األحزاب على كبيرة تحديات وفرض والنقابات األحزاب بنية و السياسّية السلطة أيضا

طلق و الشعب لدور  االعتبار تعيد الديمقراطّي  التحول 
ُ
التركيز على   فعال. ويمكن بشكل السياسّية الحياة ت

 مشكلة على األحزاب،  في النساء  مشاركة تفعيل عبر السياسّية، الحياة في املرأة العربية مشاركة تفعيل مسألة

 . 2واملراكز الفاعلة من خالل توعيتهن سياسّيا  القرار مواقع إلى وصولهن تسهيل عدم األقل على أو النساء إقصاء

تعتبر قضية الوعي السياس ّي من أهم القضايا التي يجب االهتمام بها في كل مجتمع يريد أن ينهض ويتقدم.  

كبيرة من النساء اليوم ال يملكن الوعي السياس ّي املطلوب ألّنهن ببساطة محرومات منه    وفي الواقع فإّن نسبة

منذ سنين عديدة. وأكثر من ذلك فاملرأة العربّية محرومة حتى من املنهجية العلمية التي يمكن أّن تحقق لها  

اليوم ليس فقط الوعي بما تريد ولكن ما تفتقده أيضا هو فهم    املرأة العربّيةبمعنى أّن ما ينقص    3ذلك الوعي.

كيفية الوصول إلى ذلك. وانطالقا من هذه الحقيقة يمكن القول بأّن نسبة ال يستهان بها من بنات وطننا العربي  

 . 4يعشن اليوم ما يمكن أن نطلق عليه حالة الالوعي السياس يّ 

لتي تعتقد أنها واعية تعيش اليوم في حالة من الوعي السياس ّي  وحتى الفئات والنخب السياسّية النسوّية ا

 مجموعات صغيرة وغير مؤثرة تملك  
ّ

الذي يمكن وصفه بالوعي الزائف أو الناقص. وال يوجد من بين هؤالء إال

للرقي والتقدم. وعليه فإّن ترسيخ الوعي السياس ّي لدى املرأة   عناصر ومكونات وآليات الوعي السياس ّي الالزم 

 . 5يمثل التحدي األكبر في مسيرة التغيير في كل دولة من دول وطننا العربّي 

اإلطار سنتعرض إلى مراحل   وفي هذا  أولى  العربّية    في مرحلة  الريفية  املرأة  السياس ّي عند  الوعي  اكتساب 

األول ) ااملطلب  الريفية  للمرأة  الواعية  السياسّية  املشاركة  تفعيل  إلى  ثانية  مرحلة  في  ثم   ،)( املطلب  لعربّية 

 (.املطلب الثالثوعي املرأة الريفية بحقها االنتخابَي ) ( و في مرحلة أخيرة كيفية بلوغ الثاني 

 : مراحل اكتساب الوعي السياس ي عند املرأة الريفية العربية:  املطلب األول 

 
ياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية"، في دراسة "احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في علوه )سعدي(،"احت (1)

 . 10، ص.2014األحزاب و النقابات في لبنان"، بيروت، 

)2(  GOUIA (S.),"Le citoyen, Acteur politique et constitutionnel : une approche à la lumière de l’exemple de la révolution 

tunisienne", in. "Constitution, citoyenneté et justice constitutionnelle : Entre exigence démocratique et recompositions 

territoriales", sous la direction de BEN ACHOUR (R.), Centre de Publication Universitaire, 2014, pp.145-164. 

 .3، ص.2005ينظر، بيبرس )إيمان(، "املشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي"، جمعية نهوض و تنمية املرأة، (  3)

 http://www.libya-، مقالة متوفرة على األنترانت على الرابط التالي :2008جويلية    2بالروين )محمد(،"من الالوعي....إلي الوعي السياس ي"،  (   4)

atanona.com/adab/mberween/mb02078a.htmw .(Consulté le 13/05/2015) . 

 . 5ينظر، بيبرس )إيمان(،"املشاركة السياسية للمرأة "، مرجع سابق، ص. ( 5)

http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb02078a.htm
http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb02078a.htm
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 وتأسيسا .1وجداني"  أو عقلي نحو على للعالم  اإلنسان  إدراك  في تتمثل  ذهنية  حالة بوصفه الوعي  إلى "يشار 

  اإلنسان يعرف حيث الوعي، موضوع أو املدرك املجال بتباين تتباين شتى  صور  في اإلنساني الوعي يتجلىّ  هذا  على

 
ً
 األخالقي.  والوعي ّّ السياس ي والوعي العلمي والوعي الديني كالوعي الوعي، من متنوعة أشكاال

 السياسّية الحياة قضايا املرأة فيها تتمثل التي الحالة هو السياس يّ  الوعي إّن  القول  يمكن  املنطلق هذا ومن 

املختلفة، الوعي   .2الواحد اآلن في ووجدانيا معرفيا موقًفا  القضايا هذه من ويتخذون  بأبعادها  ظاهرة  إّن 

قافة السياسّية للمرأ
ّ
ة و كافة  السياس ّي كبقية الظواهر تمر بمراحل و أطوار عديدة حّتى تتبلور و تترسخ الث

 أفراد املجتمع في الوطن العربّي.            

العمل  بمرحلة  تنتهي  و  الالوعي  مرحلة  أدق  بصفة  أو  الوعي  وجود  غياب  بمرحلة  الوعي  اكتساب  ويبدأ 

السياس ّي و هي املرحلة النهائية التي يتم فيها ترجمة هذا الوعي السياس ي إلى أمر ملموس و إلى نتائج تعود بالنفع  

ه "يوجد خمس مراحل هامة لتحقيق الوعي السياس ّي على املرأة  على املر 
ّ
أة الريفية العربّية. والبد من اإلشارة أن

 التي تسعى إلى تغيير أن تفهمها و تميز بينها.  

 :3" و قد أطلق الدكتور محمد بالروين على هذه املراحل املتتالية سلم الوعي السياس يّ 

: هي املرحلة التي تعرف أيضا بمرحلة غياب الوعي.  بالتالي البد من التركيز على أّن هذه    . مرحلة الالوعي1

ما تعني غياب الوعي السياس ّي 
ّ
املرحلة ال تعني غياب كل أنواع الوعي السياس ّي في املجتمع العربي في عصرنا، وإن

ألساسية في محاولة فهم الوعي السياس ّي املطلوب للمرأة التي تريد أّن تحدث التغيير. وهي في العادة املرحلة ا

 للمرأة و صناعته في أي مجتمع. 

: و هي تلك املرحلة التي تشعر فيها املرأة بمن حولها و بما يجب عليها القيام به. بمعني مرحلة اإلحساس.  2

مل حالة االنتباه  هي رد فعل املرأة األولى لفكرة ما، أو لش يء معين تراه أو تسمعه أو تشعر به. و هذه املرحلة تش 

بها. التي تراها أو تسمعها أو تشعر  ه مهم من األشياء 
ّ
أن إلي مرحلة    4ملا تعتقد املرأة  و هذه املرحلة تقود عادة 

 اإلدراك.

              5:  هي املرحلة التي تصل فيها املرأة إلي األشياء التي سبق لها اإلحساس بها.. مرحلة اإلدراك3

 
نسان لدى طلبة مدارس مرحلة التعليم األساس ّى فى وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة"،  ( أبو شمالة )فرج إبراهيم(،"درجة الوعى بحقوق اإل(1

 . 634، ص.2012مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوّية والنفسّية، املجلد العشرون، العدد الثانى، غزة، يونيو 

)علي   (2) بحث والوطن الكويت في واالجتماعّية السياسّية التحديات"أسعد(،   وطفة   جامعة طالب عند السياس يّ  الوعي مضامين  في العربي: 

 . 70. ص ، 2003 مارس-، جانفي31 املجلد ،3 العدد الكويت، الفكر، عالم مجلة الكويت"،

:. مقالة متوفرة على األنترنات على  2008جويلية    2بالروين )محمد(،"من الالوعي....إلي الوعي السياس ي"،    )3 ) التالي   http://www.libya-الرابط 

atanona.com/adab/mberween/mb02078a.htmw.le 14.05.2015)  (consulté 

 . 162-160، صص.2003 منصور )طلعت( و آخرون ،"أسس علم النفس العام"، األنجلو املصرية، القاهرة، (4)

 .188-159ينظر نفس املصدر،صص. ((5

http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb02078a.htm.(consulté
http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb02078a.htm.(consulté
http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb02078a.htm.(consulté
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التي املعرفةمرحلة  .  4 األشياء  املبادئ حول  و  األفكار  و  الحقائق  املرأة  فيها  تمتلك  التي  املرحلة  تلك  هي   :

 1أحست بها و أدركتها و فهمت معانيها و ووعت بالتالي فوائدها وسلبياتها. 

إلي برنامج  : هي تلك املرحلة التي تقوم فيها املرأة بتحويل هذه األشياء و األفكار التي عرفتها  مرحلة العمل.  5

عمل لتحقيق أهدافها املنشودة و عند ذلك يكتمل الوعي.  ليتحول الوعي بالتالي إلى حقيقة البد أن تترجم إلى  

عمل و ذلك ألّن الوعي بدون عمل ال قيمة له. و هذه املراحل التي تعمل على ترسيخ الوعي السياس ي تحقق عن  

الوع  تشكيل  على  األول  املسؤول  فهي  الّدولة،  املجتمعات  طريق  أغلب  في  املواطنين  بين  ونشره  السياس ّي  ي 

 2املستقلة هي الدولة. 

في تحقيق    الدور األساس ي  العربّية، فإن  في بعض الدول  اليوم  الّدولة كما هو الحال  وفى حالة غياب دور 

الوعي السياس ّي املناسب والضروري لبناء وتطوير املجتمع يقع بالدرجة األولى على الّنخب وخصوصا الّنخب  

ه يوجد ا
ّ
لعديد من الوسائل التي يمكن استخدامها  السياسّية والثقافّية فى داخل الوطن وخارجه. والحقيقة أن

 لتحقيق هذا الغرض لعل أبرزها :

بها والعمل على تشجيعهم على  أوال الّناس  توعية  الّدولة ضرورة  ترى  التي  االتفاق على األهداف  ، ضرورة 

بقا.  تحقيقها. وذلك ألّن مفهوم الوعي السياس ّي هو مفهوم نسبّى ويتكون من املراحل الخمس التي قدمناها سا

 وعليه فالبد أن يتم االتفاق مسبقا على مكونات الوعي السياس ّي املرغوب تحقيقه وكيف يمكن التعاطي معه.  

بين كل فئات   ّّ ، تبَني وتشجيع كل األعمال التربوّية والتعليمّية الهادفة من أجل نشر الوعي السياس يثانيا

جميع أبناء الوطن في ظل مناخ حر مفتوح للجميع.  ، فتح كل قنوات الحوار و النقاش البناء بين  ثالثاالشعب.  

، القيام بحمالت دعائية وإعالمية هادفة من أجل تعريف أبناء الشعب الواحد بالقضايا املهمة ألجل زيادة  رابعا

وعيهم بذلك. وهذا يعنى ضرورة وجود خطط وبرامج دقيقة لتوعية الجماهير وحمايتهم من حمالت التضليل  

الخصم. خامسا، إحياء املناسبات الدينّية والوطنّية الهامة قصد تعليم املواطن وتثقيفه    التي سوف يقوم بها

 بما له وما عليه. وأخيرا نشر املصطلحات واألفكار والقيم الحية واملفيدة والتي تقرب وتقوَى وتجمع وال تفرق. 

 

 

 

 ّية. تفعيل املشاركة السياسّية الواعية للمرأة الريفية العرب املطلب الثاني :

 
مركز   2002/ 1،  275. ينظر أيضا، عدي حذام )زهور(،"قضايا املرأة العربية املعاصرة"، املستقبل العربّي، العدد  84ينظر املرجع السابق، ص.(1) 

 . 142-140دراسات الوحدة العربية، صص.

 . 28، ص.2006"الوعي السياس ّي وتطبيقاته : الحالة الكردستانية نموذجا"، الطبعة األولي، مطبعة خاني، دهوك، البرواري )زيرفان سليمان(، (2) 
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وقد اعتبر أرسطو املشاركة    1املشاركة السياسّية هي قلب الديمقراطّية فقد اهتم الفالسفة اليونانيون بها. 

الجماهيرّية مصدرا للحياة السياسّية و طاقة في مواجهة الظلم و االستبداد. و تعرف املشاركة  السياسّية بكونها  

القرار  بأمور السياسة وصنع  ، فكلما زادت املشاركة السياسّية من جانب املواطنين  2:"درجة اهتمام املواطن 

ما زادت قوة القرار السي 
ّ
، كما أن  5، أي ممارسة الحّق االنتخابي 4وأبسط صور املشاركة هو التصويت   3اس ّي. كل

فيها".  تتوسع  التي  املجتمعات  في  العنف  صورة  تقلل  اتساعها  و  عند    6املشاركة  السياسّية  املشاركة  تعني  و 

أثير في عملية  صاموئيل هانتجتون و جون نلسون "ذلك النشاط الذي يقوم به املواطنون العاديون بقصد الت 

صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذا النشاط فرديا أم جماعيا، منظما أم عفويا، متواصال أم متقطعا، سلميا  

 . 7أم عنيفا، شرعّيا أم غير شرعي، فعاال أم غير فعال" 

ر  حيث تقتض ي املشاركة السياسّية وجود مجموعة بشرية من املواطنين  و املواطنات يتوفر لديهم الشعو 

باالنتماء لهذه املجموعة والتعبير عن إرادتها متى توفرت لديهم اإلمكانيات املادية و املعنوية. في هذا اإلطار يعتبر  

و   السياسّية  القرارات  صنع  في  للمواطنين  أوسع  بمشاركة  يسمح  الذي  النظام  الديمقراطّي،    اختيارالنظام 

اعية هي جوهر املواطنة، فاملواطنون ذوو الحقوق املدنّية  ممثليهم. و يمكن القول إّن املشاركة السياسّية الو 

 .  8واالجتماعية و االقتصادية والثقافّية و السياسّية التي يعترف بها الجميع للجميع بحكم العقد االجتماعي 

ي  و في هذا السياق يمكننا اإلشارة إلى أّن الثورات العربية ما هي إال إعالن عن سقوط العقد االجتماعي الذ  

امهم نتيجة تراجع األخيرين عن الوفاء بالتزاماتهم االقتصادّية و 
َ
نحو    االجتماعيةكان قائما بين املواطنين وحك

 
 .15املصدر نفسه، ص. (1)

(2) El AMOURI (T.) et ABDELMAJID (M.),"La femme et le partage de la décision. CREDIF", Observatoire de la condition féminine 

et Institut El Amouri, Tunis, CREDIFF, 1992, 92p. 

خضر صالح )سامية(،"املشاركة السياسّية و الديمقراطّية إتجاهات نظرّية و منهجّية حديثة تساهم في فهم العلم من حولنا"، مرجع  ،ينظر (3) 

 . 23-21سابق، صص.

  ."« légitime »يمقراطّية هي الوحيدة التي يمكن إعتبارها ذات مشروعية "ظهر الحق اإلنتخابّي مع ظهور الفكرة القائلة أّن الحكومات الد (4) 

. ينظر كذلك،  345، ص.2010ينظر، بن حماد )محمد رضا(، "املبادئ األساسية للقانون الدستوري"، طبعة ثانية محّينة، مركز النشر الجامعي، 

 .8، ص.2005التونسية،  مظفر )زهير(،"النظام اإلنتخابي في تونس"، منشورات املطبعة الرسمية 

(5) Voir, HAURIOU (M.), "Droit constitutionnel et institutions politiques", éd., Paris, 1974, pp.169-225. 

Voir aussi, DUVERGER (M.), "Institutions politiques et droit constitutionnel", Paris, PUF, 1990, pp.247 et s.  

. ينظر كذلك، غزوي )محمد سليم محمد(،  372-345ينظر، بن حماد )محمد رضا(،"املبادئ األساسية للقانون الدستوري"، مرجع سابق، صص.

،  1989البحوث و النشر، تونس، ، دراسة في كل من التشريع األردني و املقارن"، املجلة القانونية التونسية، مركز الدراسات و االنتخاب"نظام 

 . 109-60صص.

 . 164، ص.2006)إسماعيل عبد الفتاح( )وآخرون (، "معجم مصطلحات حقوق اإلنسان"، مركز إسكندرية للكتاب،  عبد الكافي(6) 

(7)  HUNTINGTON (S.-P.) et NELSON (J.),"No easy choice : political participation in developing countries", Cambridges, Havard 

UP, 1976, p.7. 

"في العقد اإلجتماعّي أو مبادئ القانون السياس ّي"، املّنظمة العربّية للترجمة، مركز دراسات  ،روسو )جان جاك( )ترجمة( لبيب )عبد العزيز((8) 

 .  95-92، صص.2011الوحدة العربّية، بيروت، الطبعة األولي، 
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 تأسيسا  
ُ
مواطنيهم و مواطناتهم وتضييقهم الشديد في جانب الحقوق املدنية والسياسية. و يعتبر مفهوم الثورة

فاملشاركة  يعبر عن مطالب الشعب وتطلعاته، وُينهي أزمنة التناقض التي بلغت منتهاها.    1"لعقٍد اجتماعي جديد" 

 .2السياسّية تمثل أساس الديمقراطّية و تعبر عن سيادة الشعب 

ناشطة   إليه  أشارت  ملا  تأكيد  العربي  الوطن  في  الريفية  للمرأة  الواعية  السياسّية  للمشاركة  اختيارنا  إن 

ن مَنا بأّن املرأة بصفة عامة و املرأة    2015مارس    8حقوقية يوم  
َ
على إثر االحتفال باليوم العاملي للمرأة، و تيق

حقوقها   تعي  أن  املهمشة...عليها  و  الشعبية  للطبقات  تنتمي  التي  املرأة  وأيضا  الريفية  و  الفالحة  و  العاملة 

   وتستوعبها حتي تطالب بتفعيلها على أرض الواقع.

مرأة تعني أن لها موقفا معينا وشخصيا قائما على املعرفة و اإلدراك، وبكونها جزءا  و املشاركة السياسّية لل

أو السياس ّي و  .  3من املجموعة  العام  بالشأن  تبدأ باالهتمام  حيث تمر املشاركة السياسّية بمراحل مختلفة، 

رة تحمل املسؤوليات  تتطور إلي االنخراط السياس ّي و قد تتحول للقيام بنشاط سياس ّي ثم تنتهي بالوعي بضرو 

السياس يّ  النضال  و  العمل  أشكال  كل  و  السياسّية،  .  4السياسّية  الثقافة  ملفهوم  اإلطار سنتعرض  في هذا  و 

 وتأثيرها و أخيرا تجديد الثقافة السياسّية.  

القرن  يعد مفهوم الثقافة السياسّية من املفاهيم الحديثة في علم السياسة، حيث استخدمها في خمسينيات  

و تعتبر الثقافة السياسّية جزءا من الثقافة    .املاض ي األمريكي غابرييل أملوند. و قد  تعددت تعريفاتها و تباينت

بمفهومها العام، وهي تختلف من مجتمع إلى آخر، فهي ثقافة فرعية تتأثر بالثقافة األشمل، وتؤثر بشكل كبير  

 
إعالن مبادئ أساسية من منظمات من املجتمع املدنّي في املنطقة العربية، صدر هذا االعالن عن اجتماع اقليمي     جديد:    اجتماعي   ( نحو عقد(1

والذي عقد   بعنوان "مسارات التحوالت الديمقراطّية والتنمية العادلة في املنطقة العرّبية: نحو بناء الدولة املدنية وتأسيس لعقد اجتماعّي جديد"،

، و املعهد العربي لحقوق اإلنسان،     املنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، الجمعيةبدعوة من شبكة  
ّ
املصرية للنهوض باملشاركة املجتمعية

حجار )جورج(،"العقد اإلجتماعي الجديد و الثورات العربية"، أفكار و دراسات، ينظر .2011ماى    30و   29وذلك في القاهرة يومي االحد واالثنين في  

 http://www.globalarabnetwork.com/studies/7856-2012-08-13-013956متوفرة على الرابط التالي : . مقالة 2012

 العقد اجتماعي الجديد، ففي تونس مهد الثورات، تم االتفاق  
ً
إلى وضع خارطة طريق إلرساء عقد اجتماعي جديد، لقد طورت الدول العربية فعليا

ل هذا العقـد خطوة إلرساء ميثاق مجتمعي تنخرط فيه  2013جانفي    15بهدف إحداث مجلس وطني للعقد االجتماعي تم التوقيع عليها في  
ّ
. وقد مث

مبادرة مشتركة بين مركز املعلومات    تماعي من خاللاألحزاب السياسّية واملنظمات املهنية واملجتمع املدني. وفي مصر تم إحداث مركز للعقد االج

بناء على توصيات تقرير التنمية البشرية ملصر، وذلك لتقديم الدعم    ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء املصري والبرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة،

ا مبادئ  إلى  يستند  تنموي  في مصر من مدخل حقوقي  البشرية  التنمية  املعارضة  الفني لجهود  قامت  املواطنة. وفي سوريا،  الرشيد ومفهوم  لحكم 

ان  السورية باالتفاق على عهد وطني جديد، وخطة للمرحلة االنتقالية حيث تمت مناقشة الوثيقتان في مؤتمر توحيد املعارضة في القاهرة في جو 

خطة املرحلة االنتقالّية بداية أو خطوة أولية لتشكيل عقد اجتماعي وتشكل هاتان الوثيقتان اللتان تعرضتا للكثير من النقد العهد الوطنّي و    .2012

  جديد في سورية.

 . 98-95أو مبادئ القانون السياس ي"، مرجع سابق، صص االجتماعي"في العقد  ،لبيب )عبد العزيز روسو )جون جاك( )ترجمة( (2)

)3 (  BEN SLIMANE (H.), FOURATI (S.), "Aux urnes les citoyennes", AFTURD,  (avec le soutient de) La Fondation Friedrich, Tunis, 

2017, 48p. 

 . 5بيبرس )إيمان( ،"املشاركة السياسية للمرأة "، مرجع سابق، ص. ( (4

http://www.globalarabnetwork.com/studies/7856-2012-08-13-013956
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عة املعارف واآلراء واملشاعر واملعتقدات واالتجاهات السائدة  ويقصد بها مجمو  .1على ثقافة املجتمع السياسّية

والسلوك   والشعور  التفكير  طرق  إنها  واملشاركة،  الشرعية  واالنتماء،  الوالء  والحكم،  السياسة  نحو شؤون 

مجموع االتجاهات واملعتقدات واملشاعر التي تعطي نظاما  "وعند لوسيان باي    .الخاص بجماعة ما   2السياس يّ 

 . 3للعملية السياسية، وتقدم القواعد املستقرة التي تحكم تصرفات األفراد داخل النظام السياس ي"  ومعنى

أما عند روبيرت داهل فهي العامل الذي يفسر أنماط التعارض السياس ي وعناصرها، هي التوجهات الخاصة  

، التوجهات نحو األشخاص  4السياس يبحل املشكالت، التوجهات نحو السلوك الجمعي، التوجهات نحو النسق  

 . 5اآلخرين 

يلي كما  السياسية  الثقافة  عناصر  تحديد  يمكننا  التعريفات  هذه  من   :انطالقا 

واملجتمع - لألفراد  السياسية  واملعارف  والسلوكيات  القيم  مجموعة  تمثل  السياسية   .6الثقافة 

للمج- العامة  الثقافة  من  جزء  فرعية،  ثقافة  السياسية  بهالثقافة  وتتأثر  فيه  تؤثر   .تمع 

و - االقتصادية  كالبنية  العوامل  مختلف  بتغير  وذلك  متغيرة  بكونها  تتميز  السياسية    االجتماعيةالثقافة 

 والسياسية والثقافية.  

 
(1) ALMOND (G.), VERBA (S.),"The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations", Boston, Little Brown, 1963, 

p.13. Voir aussi, BERTRAND (B.),"Culture et politique", Economica, 3e édition, Paris, 1993, pp.43-45. 

(2) BRECHON (P.),"Comportements et attitudes politiques", Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2006, pp.39-56. 

)3(  LUCIAN (W.-P.), VERBA (S.), "Politicla culture", International encyclopedia of the social sciences, 1968, p.218. 

. http://www.alrai.com/article/29545.html.  2005أفريل  6"التنمية السياسّية و الثقافة السياسية"، الرأي،  ،فاخوري )جالل( )4)

(Consulté le 16/05/2015). 

(5) DAHL (R.),"Democracy and Its Critics", Nex Haven, Yale University Press, 1989, p.264. Dans ses analyses de la démocratie 

Robert Dahl soutient qu’une compétence civique  et une culture politique "favorable to democratic ideas and practices" sont 

nécessaires pour qu’un pays développe son système institutionnel démocratique. Les arguments qu’il présente sont identiques à 

ceux d’Allmond et Verba, réitérant l’idée que la naissance et la viabilité des institutions démocratiques fonctionnelles dépendent 

de l’existence d’une culture politique adéquate.    

لنيل شهادة املاجستير  6) "الثقافة السياسية لدى الطلبة الجامعيين"، مذكرة  الديني،   االجتماععلم    اختصاص( حمودي )سميرة(،  السياس ي و 

  االجتماعية، تعتبر أن : "الثقافة السياسية تعتبر عامل في تطور املجتمعات ،فهي ناتجة عن التنشئة  6، ص.2016-2015جامعة أبى بكر بالقايد،  

 الثقافة السياسية دليل حضاري على تقدم املجتمع".  باعتبارتنشئة السياسية، وتكون بداية من األسرة واملدرسة واإلعالم واملجتمع املدني، وال

http://www.alrai.com/article/29545.html


 2021  سبتمرب  49العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
25 

إلى آخر داخل نفس املجتمع.  - إلى آخر ومن فرد  السياسية تختلف من مجتمع  التنشئة  الثقافة  كانت  ملا 

السياسية   1االجتماعية  الريفية    2والتنشئة  املرأة  دور  فإن  عام،  بشكل  املجتمع  وفي  األسرة  في  هامة  عمليات 

العربية في هذه العمليات تعتمد على الخصائص األساسية التي تتصف بها من حيث املستوى التعليمي والفئة  

الثقافة التقليدية التي تميز بين العمرية و النشاط االقتصادي. فأمية املرأة الريفية من شأنها أن تعيد إنتاج  

وتحصر نشاطاتها فقط في املجال الخاص.  الذكور واإلناث والتي تقلل من أهمية نشاطات املرأة في املجال العام

في هذه   بالتشكل  يبدأ  والفتاة  الولد  فإن وعي  تنشئته  في  أهمية  للطفل ذات  األولى  العمرية  املراحل  كانت  وملا 

   االجتماعيةلفتاة والوسط األسري لها فإن دورها كامرأة الحقا في التنشئة  املرحلة، وفي ظل أمية ا
ً
ال يكون داعما

للمرأة الريفية رهين موافقة الرجل والعائلة وذلك يعنى  املشاركة السياسيةو تبقي    . االجتماعيةللتطور والتنمية  

أ  العام.  املجال  ضمن  الحديثة  وأدوارها  نشاطاتها  في  االختيار  حرية  املجتمعية  غياب  والبيئة  األسرة  أن  ي 

 واجتماعيا. 
ً
 واقتصاديا

ً
 التقليدية ال تزال تعمل على استبعاد وتهميش املرأة عن املجال العام سياسيا

وجب العمل على تمكين املرأة الريفية    االجتماعية وملا كانت املشاركة العامة للمرأة تعتبر ضمن املتغيرات  

إّن أي نظام    التثقيف و التأهيل.و  ات متعددة أهمها بناء قدراتها عبر التعليمالعربية في املجال العام عبر عملي

سياس ي هو بحاجة إلى ثقافة سياسية تغذيه وتحافظ عليه، تختلف نوعيتها من نظام سياس ي إلى آخر. وتساهم  

م في تحديد  الثقافة السياسية السائدة في املجتمع إلى حد كبير في تحديد شكل نظام الحكم، بل أنها قد تساه

فاالستقرار داخل النظام يعتمد نسبيا   يساهم في استقرار األنظمة السياسية.مما    عناصر القيادة السياسية 

على الثقافة السياسية، ذلك التجانس الثقافي والتوافق بين ثقافة النخبة والشعب يساعدان على االستقرار، 

 بينما عدم التجانس بينهما يمكن أن يعرض النظام لنزاعات قد تعصف باستقراره.   

 

 

 
يلتقي  " .21، ص.1997، حسن إسماعيل )محمود(،"التنشئة السياسية دراسة في دور أخبار التلفزيون"، دار النشر للجامعات، القاهرة، ينظر (1) 

على أنها تطبيع الفرد    االجتماعية، وذلك إذا نظرنا إلي التنشئة  االجتماعية وعلم السياسة في عدة نقاط من أهمها عملية التنشئة    االجتماععلم  

  يتمكن ريةتطو  عملية أنها "على السياسية التنشئة داوسن ريتشارد ". كما يعرفمن جيل إلى جيل  االجتماعي، و أنها أيضا تشمل نقل التراث  اجتماعيا

 تساعده متنوعة  ومعتقدات ومشاعر معلومات الفرد  يكتسب العملية هذه خالل ومن .سياسيا  النضوج  من خاللها املستقبل املواطن أو مواطن

 تجاه  فاملشاعر .العامة االجتماعية توجهاتها من جزءا السياسية الفرد توجهات وتعتبر   به. املحيطة  السياسية بالبيئة االرتباط و وتقييم فهم على

، ريتشارد داوسن )وآخرون(، "التنشئة السياسية، دراسة  ينظر.  "والدينية والثقافية االقتصادية النظر بوجهات الغالب في ترتبط السياسية الحياة

 .   61، ص.1998، منشورات جامعة قار يونس، بن غازي، 2تحليلية"، ط

رغم تردد مصطلح "التنشئة السياسية" في الفكر االجتماعي منذ فترة بعيدة. فإن أول من صاغ هذا املصطلح "هربرت هايمان" و ذلك بعنوان  (2) "

اسية". و قد عرف هايمان عملية التنشئة السياسية بأنها: تعلم الفرد ألنماط إجتماعية عن طريق مختلف مؤسسات املجتمع التي  "التنشئة السي

  ."
ًّ
 ، حسن إسماعيل )محمود(،"التنشئة السياسية دراسة في دور أخبار التلفزيون"،ينظرتساعده على أن يتعايش مع هذا املجتمع سلوكيا و نفسيا

 . 35-20ص.مرجع سابق، ص



 2021  سبتمرب  49العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
26 

 .نتخابياملطلب الثالث : وعي املرأة الريفية بحقها اال 

تمر املشاركة السياسية بمراحل مختلفة، تنطلق باالهتمام بالشأن العام أو السياس ي، فتتطور إلي القيام  

السياسية. نشر   النشاطات  تعاطي  و  السياسية  املسؤوليات  بالوعي بضرورة تحمل  تنتهي  ثم  بنشاط سياس ي 

الديمقراطية وتوعية  لتحقيق  الرجال  و  النساء  املواطنة    الوعي بضرورة تشريك  التمتع بحق  النساء بضرورة 

وتدعيم اهتمامهن بالشأن العام و اكتساح الفضاءات العمومية لتحقيق االندماج االجتماعي و القيام بدور  

 فعال في املجال السياس ي و داخل املجتمع.

 من الحقوق 
ً
التي تؤلف   وفي نفس هذا السياق، يذهب الكثير من املفكرين إلى اعتبار الحق االنتخابي واحدا

الى جانب حرية الرأي واالعتقاد واملساواة أمام القانون ما بات يعرف في األدبيات السياسية والقانونية بحزمة  

الحقوق الطبيعية لألفراد؛ تلك الحقوق التي يعود تفعيلها املعاصر إلى عهد الثورات البرجوازية؛ مع أن الكثير  

الحقوقية للكثير من البلدان حتى قبل ظهور القوانين األساسية  من تلك الحقوق وجد تجلياته في املنظومات  

والنشر وغيرها كانت من تعاليم فالسفة اليونان    2والرأي واالعتقاد   1)الدساتير(؛ فموضوعات مثل حرية التفكير

حقوق  واإلغريق ومفكري عصر النهضة في أوروبا  وحركة اإلصالح في العالم العربي. وقد احتلت مسألة ممارسة ال

 
من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان تقول :"لكل شخص الحّق في حرية التفكير و التعبير و الدين، ويشمل هذا الحّق في حرية تغيير   18املادة  (1) 

واء أكان ذلك سرا أو مع  ديانته أو عقيدته، و حرية اإلعراب عنهما بالتعليم و املمارسة و إقامة الشعائر و املمارسة و إقامة الشعائر ومراعاتها، س

على : "حرية الرأي و الفكر و التعبير و اإلعالم و الحق في النفاذ إلي    2014جانفي    27من الدستور التونس ي الصادر في    31الجماعة". ينّص الفصل  

ة وعيا بالوجود ومصدر االستقالل أو  ". خالصة القول، أّنه إذا كانت الحرياالتصالاملعلومة. تسعي الدولة إلي ضمان الحّق في النفاذ إلي شبكات  

وهو من   فضاءا يتولد فبه الحلم اإلنساني، فإن الفكر، "أثمن مواهب اإلنسان، و أعظمها أثرا في مدنيته، و إنطالقه دليل الحضارة وسبيل  العلم،

. 119، ص.1979،  1لعلم للماليين، بيروت، طنتائج العقل، و من أدوات حرية اإلدارة".ينظر، املحمصاني )صبحي(، "أركان حقوق اإلنسان"، دار ا

تختزل كل هذا : "ليس ألحد على وجه األرض الحق في أن يملي على اآلخرين ما يجب عليهم أن يعتقدوه, أو أن يسلبهم الحق في أن  ولعّل مقولة سقراط  

 . "يفكروا كما يريدون 

"لكل شخص الحّق في حرية التفكير و التعبير و الدين، ويشمل هذا الحّق   ا أّن:من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذكورة أنف  18املادة    تنّص   (2)

، سواء أكان ذلك  في حرية تغيير ديانته أو عقيدته، و حرية اإلعراب عنهما بالتعليم و املمارسة و إقامة الشعائر و املمارسة و إقامة الشعائر ومراعاتها

من اإلعالن نفسه: »لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير, ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي   19وتقول املادة   سرا أو مع الجماعة". 

 .تدخل, واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"

على أّن : "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية املعتقد و الضمير و ممارسة الشعائر الدينية،   2014من الدستور التونس ي لسنة    6وينّص الفصل  

ا، كما  و التسامح وبحماية املقّدسات و منع النيل منه  االعتدالضامنة لحياد املساجد و دور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم  

 االعتقاد على اختالف ضروبها, من   تلتزم بمنع دعوات التكفير و التحريض على الكراهية و العنف و بالتصدي لها".
ُ
 التفكير تستتبعها حرية

َ
إن حرية

 اإلنسان في اختيار عقيدته الدينية, وفي إتباع املذهب الذي يؤمن به منها, وفي إ
ُ
قامة ما تفرضه هذه العقيدة دينية وفلسفية وفنية... ومن أهمها حرية

 لضمان أي حق من  
ٌ
 أساسية

ٌ
أداة التعبير  أو هذا املذهب من سلوكيات أو شعائر أو طقوس اجتماعية؛ إن ذلك من حق كل إنسان. ألن "حرية 

قاد والتعبير واإلبداع والبحث  الحقوق األساسية األخرى"، وعلى رأسها حرية التفكير. وبهذا املعنى, أصبحت "حرية التفكير" وما يليها من حرية االعت

 في جميع القوانين والدساتير الحديثة وإعالنات الحريات األساسية.  
ً
، ومكرَّسة

ً
سة ، ليفين )ليا(،"حقوق اإلنسان أسئلة و أجوبة"، ينظرالعلمي، مقدَّ

      .87، ص.1986، 1ترجمة تحت إشراف اتحاد املحامين العرب، دار املستقبل العربي، القاهرة، ط.
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 واسعا من اهتمام املفكرين والسياسيين  
ً
السياسية للمرأة بشكل عام وحقها االنتخابي على وجه الخصوص حيزا

 وعلماء القانون.  

باالعتراف   طالبن  اللواتي  السياسية هن  الحياة  في  املشاركة  بأهمية  لوعيهن  نتيجة  النساء  أن  املالحظ  من 

لك مع ظهور الحركات النسوية األمريكية و البريطانية. و تعتبر  بحقهن في التصويت منذ القرن التاسع عشر وذ

في والية ويومنق ثم    1869الواليات املتحدة من أوائل الدول التي اعترفت بحق النساء في االنتخاب و ذلك سنة  

والدنمارك    1913و النرويج سنة    1901. أسندت بعد ذلك كل من أستراليا سنة  1893كان دور نيوزيلندا سنة  

و منغوليا سنة   1921و بلجيكا سنة   1920والواليات املتحدة األمريكية سنة  1918و بريطانيا سنة   1915نة س

اليابان وكوريا    1936و تركيا سنة    1930و السويد سنة    1929واإلكوادور سنة     1923 إيطاليا و  و فرنسا و 

العربية،  1945الجنوبية سنة   املنطقة  في  و  للمرأة.  التصويت  في  للنساء    الحق  اعترفت  أول دولة  لبنان  كانت 

والجزائر سنة    1960، و املغرب سنة  1957، و تونس سنة  1956، ثم مصر سنة  1952بالحق في التصويت سنة  

و    2002والبحرين سنة    1999و قطر سنة    1982و األردن سنة    1980و العراق سنة    1964و ليبيا سنة    1962

الكويت سنة    2003سلطنة عمان سنة   العربية املتحدة سنة    5200و  الربيع    20061و اإلمارات  و قد ساهم 

 .    2هذا الحق  2015العربي في منح املرأة السعودية سنة 

هذه    العالم،  دول  أغلب  في  صعوبات،  عدة  السياس ي  املجال  دخول  محاولتها  عند  املرأة  واجهت  لقد 

الصعوبات تختلف باختالف خصوصيات الدول و الحضارات. والصعوبات التي تعيق مشاركة املرأة في الحياة  

الثقافّية،   املجاالت االقتصادية،  القانونّية والسياسيّ االجتماعيةالعامة تشمل  التعليم يجعل ،  انتشار  إن  ة. 

املرأة قادرة على تلبية احتياجاتها، فاملرأة املتعلمة يتوفر لديها الوعي الكافي للمطالبة بحقوقها املختلفة سواء  

أكانت اجتماعية، اقتصادية، قانونية أو سياسية. على هذا األساس و نظرا ألهمية وعي املرأة بحقوقها كإنسان  

ها
َ
   ي تدعم من خالل النصوص التشريعية الدولية و املحلية. االنتخابي الذ سنتناول إدراكها بحق

الرجل  بين  املساواة  أساس  على  االنتخاب  حَق  املحلية  و  الدولية  التشريعية  النصوص  من  العديد  أقرت 

جب  من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان تؤكد أن : "إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، وي  21واملرأة. فاملادة 

 
تونس،   ((1 الجامعي،  النشر  مركز  التونسية،  القانونية  املجلة  االنتخاب"،  لحق  الدستورية  "الضمانات   : رضا(  )محمد  حماد  بن  ، 2007ينظر، 

 .  118ص.

ينصان    2013سبتمبر    29ه املوافق ل  02/1434/ 29بتاريخ    45و الثاني تحت رقم أ/  44صدر األمران امللكيان رقم أ/  2014ديسمبر    12بتاريخ   )2(

% من مقاعد العضوية كحد أدني.  و يضم املجلس  20بأن تكون املرأة عضوا يتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية في مجلس الشوري، و أن تشغل نسبة  

عضو هم مجموع أعضاء مجلس الشوري السعودي. نص األمران امللكيان متوفران على الرابط التالي:   150من أصل    امرأة  30الحالي في عضويته  

madina.com.sa/node/426265-http://www.al  البلدية إعتبارا من سنة    كما تم إقرار مشاركة املرأة في الترشح و التصويت لعضوية املجالس

2015  : التالي  األنترنت  رابط  على  السعودي  امللك  لخطاب  ملخص  أيضا  ينظر    .

news/567540/http://arabic.rt.com امللك_السعودي_يمنح_للمرأة_حق_الترشح_والتصويت_في_االنتخابات_البلدية_وحق_العضوية_في_مجل

 س_الشورى/ 

http://www.al-madina.com.sa/node/426265
http://arabic.rt.com/news/567540الملك_السعودي_يمنح_للمرأة_حق_الترشح_والتصويت_في_الانتخابات_البلدية_وحق_العضوية_في_مجلس_الشورى/
http://arabic.rt.com/news/567540الملك_السعودي_يمنح_للمرأة_حق_الترشح_والتصويت_في_الانتخابات_البلدية_وحق_العضوية_في_مجلس_الشورى/
http://arabic.rt.com/news/567540الملك_السعودي_يمنح_للمرأة_حق_الترشح_والتصويت_في_الانتخابات_البلدية_وحق_العضوية_في_مجلس_الشورى/
http://arabic.rt.com/news/567540الملك_السعودي_يمنح_للمرأة_حق_الترشح_والتصويت_في_الانتخابات_البلدية_وحق_العضوية_في_مجلس_الشورى/
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أن تتجلي هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجري دوريا باالقتراع العام و على قدم املساواة بين الناخبين و  

من العهد الدولي    25بالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت". و هذا ما تبنته املادة  

"يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور ملا اعتبرت أن  1الخاص بالحقوق املدنية و السياسية 

 ، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود معقولة :2في املادة 

 أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية،  -

الناخبين    - بين  املساواة  قدم  وعلى  العام  باالقتراع  دوريا  تجري  نزيهة  انتخابات  في  َينتخب،  و  ٌينتخب  أن 

 وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين".  

  أن : لكل املواطنين الحق   2من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب   13و في نفس اإلطار اعتبرت املادة  

في املشاركة بحرّية في إدارة الشؤون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية و  

من اتفاقية القضاء    7ذلك طبقا ألحكام القانون. فيما يخص االتفاقيات الخاصة بحقوق النساء فإن املادة  

النساء  املسلط على  التمييز  أشكال  ا3على جميع  التدابير  ، طالبت من جميع  تتخذ جميع  بأّن  األطراف  لدول 

املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في الحياة السياسّية و العامة للبلد، تكريس املساواة مع الرجل. مما  

يكفل للمرأة الحق في التصويت في االنتخابات و االستفتاءات العامة، و األهلية النتخاب جميع الهيئات التي 

التي    4من االتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة   1القتراع العام. كذلك املادة  ينتخب أعضاؤها با

تعترف للنساء بحق التصويت في جميع االنتخابات، بشرط التساوي بينهن و بين الرجال، دون أي تمييز )املادة  

1 .) 

ا باالقتراع  املنتخبة  الهيئات  جميع  انتخاب  في  يشاركن  أن  في  باألهلية  التشريع  و  بمقتض ي  املنشأة  لعام، 

)املادة   تمييز  أي  دون  الرجال  وبين  بينهن  تساوي  بشروط  بعض  2الوطني،  اعترفت  املحلي،  املستوي  وعلى   .)

التشريعات بالحقوق السياسية للنساء مثل القوانين االنتخابية التي تعترف للنساء و الرجال بالحق في االنتخاب  

صداه في القانون االنتخابي التونس ي الذي أسند للنساء و الرجال على السواء    و الحق في الترشح. وهذا ما نجد

في فصله األول صفة الناخب بإقراره ما يلي : "يتمتع بحق االنتخاب جميع التونسيين والتونسيات البالغين من  

خمسة أعوام    سنة(، واملتمتعين بالجنسية التونسية منذ  18إلي    2008العمر عشرين عاما كاملة )تحولت منذ  

 
 .1968نوفمبر  29 في املؤرخ  68- 30 عدد القانون  بمقتض ى  العهد هذا على التونسية الجمهورية صادقت(1) 

 الدولة عليه . وقد صادقت1982جوان  26في   نيروبي في  العادية دورته في األفارقة الوزراءمجلس   قبل من والتصديق للتوقيع وعرض اعتمد  (2)

 . 1817، ص. 1982أوت  13-10،  54العدد  125. الرائد الرسمي التونس ي السنة 1982أوت  6 في املؤرخ 64 - 82 عدد القانون  بمقتض ى  التونسية

اعتمدت التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقّية(3)  املرأة  لألمم الجمعّية قرار بموجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت ضد   العاّمة 

جويلية  12في  املؤرخ 68 - 85 القانون عدد بمقتض ى  االتفاقية هذه على التونسية الدولة صادقت 1979 ديسمبر    18 املؤرخ في    180 / 34 املّتحدة

1985 . 

ا  اتفاقية(4)  للمرأة تم  تخص الحقوق  العامة لألمم املتحدة    اعتمادهالسياسية  للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية  (  7-)د  640و عرضها 

 .   1967نوفمبر  21املؤرخ في  41- 67. و قد صادقت عليها الجمهورية التونسية بمقتض ي القانون عدد 1952ديسمبر  20املؤرخ في 
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التي نص عليها  أية صورة من صور الحرمان  الذين لم تشملهم  على األقل و بحقوقهم املدنية و السياسية و 

  .1القانون" 

بعد   على حاله حتى  الوضع  بقي  قد  املرسوم عدد    2011و  في  2011لسنة    35حين ظهر  املؤرخ  ماي    10، 
الذي ينص على أن : االنتخاب    2ت و املواطنين في الفصل  . و تم االعتراف بصفة الناخب لجميع املواطنا22011

حق لجميع التونسيات و التونسيين البالغين من العمر ثماني عشرة كاملة في اليوم السابق إلجراء االنتخابات،  

املتمتعين بحقوقهم املدنية و السياسية و غير املشمولين بأية صورة من صور الحرمان. و قد تأكد هذا الحق  

املتعلق باالنتخابات و    2014ماي     26مؤرخ في    2014لسنة    16من القانون األساس ي عدد    5ل الفصل  من خال

االستفتاء بكونه :"يعد ناخبا كل تونسية و تونس ي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم 

 بأي صور الحرمان ]...[".  بحقوقه املدنية و السياسية و غير مشمول  االسابق لالقتراع، و متمتع 

بالغة ألن غيابها عن   له أهمية  السياس ي عن طريق االنتخاب  الشأن  في  في املشاركة  املرأة بحقها  إذن وعي 

مراكز أخذ القرار يعني عدم اهتمام السياسات املحلية و الدولية بالقضايا التي تخص النساء. بالتالي يمكننا  

في النساء  مشاركة  عدم  أن  نعتبر  بضرورة    أن  الوعي  نشر  وجب  لذلك  ضدهن.  تمييز  هو  السياس ي  العمل 

االعتراف للنساء بالحقوق املرتبطة باملواطنة لتحقيق الديمقراطية. و تنمية الوعي بإرساء ثقافة حقوق اإلنسان  

عي  لدي األطفال و النساء، و الرجال حتى يعي الجميع بأن حقوق اإلنسان، حقوق كل الناس، نساء ورجاال. و الو 

بحق املرأة االنتخابي يتم عبر الخلية األولي للمجتمع أي األسرة فاملؤسسة التربوية )التعليم( ثم و سائل اإلعالم،  

مات ضغط وتحت الثمانينات، املشرع فاملنظمات غير الحكومية. "منذ
ّ
مات العربّية الحكومّية غير  املنظ

ّ
 واملنظ

ساء مشاركة نسبة  تطّورت الدولّية،
ّ
  2013سنة    %   13.8إلى   وارتفعت %  9.1إلى   2008 سنة وصلت حيث الن

اعتماد   بعد للنساء السياسّية   املشاركة في امللحوظ  التطور  هذا ويأتي .االسكوا منظمة قّدمته الذي  املسح حسب

 وتونس.  ليبيا في التناصف  أو واألردن الجزائر مثل الّدول  بعض في ""الكوتا

 الدول  مع باملقارنة النسب أضعف  من العربّية الدول  في للنساء  السياسّية املشاركة نسبة تبقى ذلك ورغم

 %". 20.4إلى   2014 سنة وصل الذي  العامّ  املعّدل ودون  %23.20و أوروّبا   % 24.10األمريكّية 

 

 

 

 
  25و تم إلغاء هذا القانون عدد    1959جويلية    30املؤرخ في    1959لسنة    86بمقتض ي القانون عدد    1959األول سنة    االنتخابيظهر القانون  (1) 

 .    االنتخابيةالذي يتعلق باملجلة  1969أفريل   8املؤرخ في  1969لسنة 

 أعضاء املجلس الوطني الـتأسيس ّي. بانتخابيتعلق  2011ماي  10املؤرخ في  2011لسنة  35( املرسوم عدد (2
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 املبحث الثالث: ضعف الوعي السياس ي عند املرأة الريفية العربية. 

ما من مؤشرات النمو االجتماعي و فاعلية الشرائح والفئات املختلفة في  تعد املشاركة السياسية مؤشرا ها

املجتمع، و من ثم فإن مشاركة املرأة السياسية ترتبط مباشرة بوضع املرأة في املجتمع. كما تعتبر مؤشرا على  

 . 1الوضع الديمقراطي ووعي النظام السياس ي، و توجيه التنمية لالنتفاع بقدرات املرأة السياسية 

يعاني املجتمع العربي من األمية القانونّية بصورة عامة و تعتبر املرأة العربية األكثر تضررا من هذه الظاهرة  

. إن مشاركة املرأة في الحياة السياسية رهن ظروف  2بسبب غياب برامج التوعية القانونّية بالحقوق و الحريات

على مقدار ما يتمتع به املجتمع من حرية و ديمقراطية    املجتمع الذي تعيش فيه، و تتوقف درجة هذه املشاركة

 من الناحية السياسية، وعلى ما يمنحه املجتمع من حريات اجتماعية للمرأة ملمارسة هذا الدور. 

والسياسية   االجتماعيةو لذا فإنه ال يمكن مناقشة املشاركة السياسية الواعية للمرأة بمعزل عن الظروف 

وعلى الرغم من املكاسب الكثيرة التي تحققت للمرأة العربية مؤخرا، فإنه ال يزال هناك  التي يمر بها املجتمع.  

. بحيث لم يعد الحديث  3العديد من الصعوبات التي تحول دون تفعيل مشاركة حقيقية للنساء في الوطن العربي

ها مختلف املؤسسات  عن تفعيل املشاركة السياسية للمرأة ترفا، و إنما هو ضرورة ملحة يجب أن تتعامل مع

الحرة   و  الواعية  السياسية  للمشاركة  يزال  ايجابَي. فال  املدني بشكل  املجتمع  وإعالم ومؤسسات  من حكومة 

للمرأة الكثير لتصل إلي املشاركة الحقيقية الفعلية في صنع القرار، و هذه املشاركة هي التي ستكفل لباقي نساء  

ويرجع ضعف الوعي السياس ي للمرأة  يطالب بها و يبحث عنها.    الوطن العربي الحصول على حقوقهن بفضل من

 
- 86، صص.2015: املرأة العربية و التشريعات"، مركز املرأة العربية للتدريب و البحوث كوثر، تونس 2015"تقرير تنمية املرأة العربية ،ينظر ((1

رابط التالي: . هذا التقرير متوفر على ال39

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/womens_empowerment/CAWTAR_report.html 

التي لم    ومتدارك في كنهه ومفهوم الوعي الحقوقي من املفاهيم   اإلحاطة بالش يء ومعرفته على نحو يجعل األمر معروفا  هوإّن الوعي الحقوقي    ((2

ء تلك  تأخذ حظها في التناول كثيرا بوصفها أساس لتناول تلك الحقوق وأخذها بل وحمايتها من خطر االنتهاك  والوعي الحقوقي يسبق دائما استيفا

ي بمثابة الشرارة األولى التي ينطلق منها االستيفاء والحماية سوى كان عن طريق األخذ بالقوة أو بأي وسيله أخرى  والوعي الحقوقي  الحقوق فذلك الوع

أو كسب     هو معرفه اإلنسان لحقوقه بحيث ال يتصور وجود مطالبة دون إدراك ملاهية تلك الحقوق والتي أّما أّن تكون جاءت نتيجة امتياز أو منحه

دنى  شك أّن الوعي الحقوقي يعد بمثابة الحد األدنى لدرء خطر االنتهاك والخطر وعدم الوعي الحقوقي متالزمان فإذا غاب الوعي وهو الحد األ وال 

عى العام  بأنه: ذلك الو  Wasby يعرفه وسبى   .لالستيفاء كان الخطر أكثر مثوال والعكس بمعنى أّن خطورة االنتهاك تتباعد كلما كان الوعي أكثر حضورا

 وأّن هذه الحقوق يجب
ً
أال يتم    بأّن الحقوق يمكن املطالبة بها والدفاع عنها ضد اآلخرين، والسيما الحكومة. فالناس يدركون أنهم يمتلكون حقوقا

 4حقوق اإلنسان،    ينظر، فرغلي )هارون(،"الوعي بحقوق اإلنسان : تعريفه و أهميته"، أنفاس نت من أجل   اختزالها من قبل الحكومة أو اآلخرين.

التالي:  2014أكتوبر   الرابط  على  متوفرة  مقالة   .-49/5633-58-15-30-12-49/2010-25-18-29-12-http://anfasse.org/index.php/2010

19-16-12-04-10-2014    

Voir, LAKSIRI (F.), "A Survey on Human Rights Awareness in Cambodia, Human Rights Education in Asian Schools", Vol.4, .pp.107- 

127. (OnLine): http://www.hurights.or.jp/pub/hreas/4/13fernando.htm   

 . 275-274: املرأة العربية و التشريعات"، مرجع سابق، صص.2015"تقرير تنمية املرأة العربية (3) 

http://anfasse.org/index.php/2010-12-29-18-25-49/2010-12-30-15-58-49/5633-2014-10-04-12-16-19
http://anfasse.org/index.php/2010-12-29-18-25-49/2010-12-30-15-58-49/5633-2014-10-04-12-16-19
http://www.hurights.or.jp/pub/hreas/4/13fernando.htm
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ثقافية   اجتماعية  "أ"  باألساس العتبارات  اعتبارات  اعتبارات سياسية    "ب"و  الوعي  "جثم  اكتمال  تعيق    ،"

 السياس ي للمرأة العربية. 

  املطلب األول : اعتبارات ثقافية

يرتكز الوعي الثقافي في املجتمع العربي ، في جزء كبير منه على النظام الطائفي و القبلي، ويرتبط بالعامل  

يمنع   لم  أنه  اإلشارة  من  بد  وال  الفقهي.  بالتراث  ممثال  املشاركة  الديني  صريح  بشكل  السنة  ال  و  القرآن  ال 

ي الداللة، و على العرف ليستنتجوا قاعدة  السياسية للمرأة لكن عديد الفقهاء استندوا إلي حديث غير قطع

منع املشاركة السياسية للمرأة. فابن حزم تمسك بشرط الذكورة و استشهد بحديث :"لن يفلح قوم أسندوا  

 التي السائدة الثقافة من مثلت لعقود جزًءا الرؤية املؤَسسة على الفقه الديني أّن  شك . وال1أمرهم إلي امرأة" 

 للسياسة،   املرأة  أهلّية عدم استبطنت

 مع  املجتمع، في القانونّية الثقافة  انتشار ضعف أّن  ذلك  .املجتمع في القانونّية  هذا باإلضافة لغياب الثقافة 

 ومؤّسسات  بين املواطنين برزت  التي القطيعة وعن القانون  دولة  مبادئ  القائمة على رفض املاض ي تراكمات 

 .السياس يّ  العمل في املرأة  عموما، قلص انخراط السياسية الحقوق  انتهاك عن فضال الّدولة

قة نقص  االجتماعيةو  الثقافية التراكمات  هذه جميع  عن  نتج  وقد
ّ
في  ثقة  نقص املرأة كذلك في الث  املرأة 

الالفتة املحدودّية إلى واقعّيا  أّدى  ما وهو .2السياس يّ  بالعمل لالضطالع نفسها  إلى بالنسبة لالنتباه العددية 

 تهميش بل القرار اتخاذ هياكل في  التأثير ضعف  ثّم  ومن  والجمعيات والنقابات األحزاب  داخل املرأة حضور 

  الهياكل، هذه داخل دورها
ّ
 باعتباره الحزب داخل املرأة نشاط تقديم فيها يكون  حيث الحاالت  بعض في إال

 األحزاب قيادات أّن  خصوصا املرأة  مشاركة  تطور  يعرقل الثقافي العائق  غير. وهذا  ال  والدعاية للتباهي واجهة

  أحزابهم ضمن املرأة مشاركة تدعيم طرح يتحاشون  يجعلهم ما وهو  املجتمع، رفض  مواجهة   في ترغب ال

 خاّصة تدابير باتخاذ   وال املشاركة هذه  بجدوى  أصال مقتنعين غير  إّنهم القول  املبالغة من ليس السياسية. بل 

 .العامّ  بالشأن واالهتمام السياسّية الفضاءات اكتساح على النساء لتشجيع

وجب االهتمام بقضية تعليم املرأة، وتوعيتها، بأن تدرس، وتتعلم، حتى تحصل على أعلى الدرجات العلمية، 

وأال تكتفي بالقراءة والكتابة فقط، أو بدرجة دنيا من التعليم، ثم يبدأ التأثير عليها إلخضاعها لفكرة الزواج في  

سن مبكرة. فهناك العديد من البنات الالئي لم يستكملن مسيرتهن التعليمية، بسبب الزواج املبكر، والدخول  

عد من القضايا الرئيسية، في  
ُ
في دائرة املشكالت املجتمعية، واألسرية. فقضية تعليم املرأة في الدول العربية ت

فقط، ولذلك حرصت املواثيق الدولية، والصكوك  عملية التنمية بوجه عام، وليس في مجال التنمية السياسية  

 
 . 179، ص. 1985الجيل،  دار ،4 ج والنحل"، واألهواء امللل في الفصل ،"علي( محمد أبو حزم ) ابن ((1

،  ينظر، سيد فهمي )محمد(، "املشاركة االجتماعية و السياسية للمرأة في العالم الثالث"، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ((2

 .12-10. وينظر كذلك، بيبرس )إيمان(، "املشاركة السياسية للمرأة "، مرجع سابق، صص.418- 415، صص.2011
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الحقوقية، والّدساتير الوطنية، على تدعيم الحق في التعليم، وترسيخه، وتعزيزه، ألن العلم هو أساس تقدمها  

 . 1و بالتالي تقدم املجتمع ككل

تعزيز التشريعات    كما يكون الُبعد الثقافي مهما للغاية، فهناك عدة موروثات ثقافية خاطئة، وعلى الرغم من 

القانونية للمسائل التي تساهم في بناء مجتمع قوي، ومتماسك. و هناك من مازال ينظر إلى املرأة وأنها غير مؤهلة  

 للمشاركة في الحياة الثقافّية، أو غيرها، وإّن كل فنونها تنحصر فقط في املنزل.  

أن تقوم بدور فعال، في نشر الوعي بأهمية    ولذلك يتعين على املؤسسات الوطنية، ومنظمات املجتمع املدني،

، وإتاحة الفرص املتكافئة في طريقها، كي يتم تمكينها، وتدعيمها، ومساندتها  2مشاركة املرأة في الحياة السياسية 

اإلمكانيات، وقدرتها على  من  بالعديد  تمتعها  في ظل  القرار، وخاصة  العامة، وصناعة  الحياة  في  املشاركة  في 

 .3وضع الخطط، واالستراتيجيات، التي توفر حلوال للمشكالت، وملعظم القضايا املجتمعية  املساهمة في

 .املطلب الثاني : اعتبارات اجتماعية

ل هذه االعتبارات أوال، في التخلف االجتماعي حيث
َ
تعتبر أهم سماته األمية، التعصب، االنغالق، االنبهار   تمث

ل السياس ي. وهذا بالتأكيد لم يكن وليد املرحلة الحالية وإنما هو نتيجة  غير الواعي وتهميش دور املرأة في املجا

تراكم عبر عقود من السيطرة األجنبية وعدم االستقرار والدكتاتورية. األمر الذي جعل األفراد يلتفون حول  

لي أصبح  تقسيماتهم الطائفية أو القومية مّما ساعد في انعكاس هذه التقسيمات على الواقع السياس ّي وبالتا

 . وحل محله التعصب واالنحياز غير الواعي  الوعي السياس ّي غائبا عن املرأة

. وهذا األمر يعود أيضا  4في ضعف الوعي السياس ي للمرأة العربية   ضعف العدالة االقتصادية كذلك ساهم

واملحلي وعدم جدية الحكومات  إلى املراحل التي عاشها املجتمع العربي والتي عانى خاللها من االستغالل األجنبي  

انعكاس   وغيرها، فضال عن  والتصنيع  الثورة  وتوزيع  البطالة  االقتصادية السيما  املشاكل  حل  على  املتعاقبة 

الظروف السياسية على الواقع االقتصادي مما انعكس بالتالي على حالة املجتمع الثقافية بشكل عام والوعي  

راجع الوعي هو الفقر والبحث عن الكسب الذي ال يسمح لإلنسان  السياس ي بشكل خاص. و من أبرز عوامل ت 

بأن يطالب بحقوقه السياسية التي تتيح له املشاركة في النشاطات السياسية بمختلف أوجهها. ونرى أن سياسة  

التجويع هي إحدى وسائل األنظمة إلضعاف الوعي وإحباط املجتمع ومنعه من محاسبتها األمر الذي قد يدفع  

 
 . 95-93،مرجع سابق،صص. : املرأة العربية و التشريعات"2015"تقرير تنمية املرأة العربية (1) 

 . مقالة متوفرة على الرابط التالي: 2014ديسمبر  4، غريب )شحاتة(،"رأي حول دور املرأة العربية في الحياة السياسية"، ينظر(2) 

http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/12/04/opinion-arab-woman-role-politic. (Consulté le 05/06/2015). 

يوليو    24الحوار املتمدن، تاريخ النشر   الثقافة السياسية وأثرها في السلوك السياس ي، جاسم محمد )دايش(، نفس املرجع السابق، ينظر كذلك    ((3

 . https://bit.ly/3a0Babc، املقالة متوفرة على الرابط التالي: 2020جوان   20 االطالع، تاريخ 2018

 .99-66: املرأة العربية و التشريعات"، مرجع سابق،صص.2015( ينظر،"تقرير تنمية املرأة العربية (4

http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/12/04/opinion-arab-woman-role-politic
https://bit.ly/3a0Babc
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يطلق عليه بالثورة الشعبية وهي في الواقع اندفاع غير واع للجماهير املقهورة طلبا للخالص مما ينتج عنه   إلى ما

 .1انهيار شامل ملرتكزات املجتمع وبروز حالة جديدة ال تعرف نتائجها 

إدارة    في  تؤثر  مازالت  والتقاليد  العادات  ألن  منخفضة  مازالت  العربية  للمرأة  السياسية    فاملشاركة 

السياس ي  املجال  في  املرأة  عمل  يرفضون  مازالوا  الذين  الرجال  وخاصة  وجود  2املجتمعات  عدم  إلى  إضافة   ،

تحقيق   من  يّحد  مّما  السياسّية،  الحياة  في  الدخول  على  للمرأة  الرجل  قبل  من  التشجيع  أو  األسري  الدعم 

كذلك غياب اآلليات والبرامج الواضحة  املساواة بين الرجل واملرأة، ويجعل الفرص السياسّية للمرأة محدودة.  

سائّية واألحزاب السياسية ومنظمات  
ّ
ملشاركة املرأة السياسّية، حيث يالحظ غياب التنسيق بين التنظيمات الن

كما يمكن اإلشارة إلى محدودية مشاركة   .3املجتمع املدني بشكل عام لتحسين الوضع السياس ي املتدهور للمرأة 

ياسّية، واستغالل بعض األحزاب السياسّية للدين والتقاليد واألعراف لتضليل الرأي العام  املرأة في األحزاب الس

الهيئات   في  املرأة  وجود  مستويات  مختلف  بين  التنسيق  نقص  عن   
ً
فضال عنه،  الحقيقة  لحجب  واملجتمع، 

ساء
ّ
للن السياسّية  ضعف الوعي السياس ّي والقانوني    .الرسمية واألحزاب والتنظيمات األهلية لكفالة الحقوق 

للمرأة، غيب عنها إدراكها لقوتها االنتخابية وقدرتها على املساهمة الفعالة في توجيه الحياة العامة، كما أّن عدم  

سائّية التي تتقدم للترشح   الذكوري ثقتها بنفسها التي أفرزتها ظروف املجتمع  
ّ
انعكس على عدم ثقتها بالعناصر الن

املالية لخوض االنتخابات و  4العامة في االنتخابات   يترتب عنه عدم قدرة املرأة على مواجهة املتطلبات  . وهذا 

 .بالتالي ضعف مشاركة املرأة في السلطات التشريعّية والقضائّية والتنفيذّية أو منظمات صنع القرار في الدولة

املتعلقة بعدم معرفة أفراد املجتمع السياس ي كما أن ضعف الوعي السياس ي ينعكس من خالل أزمة الهوية،  

لهوية نظامهم السياس ي وطبيعته. فهل هو نظام قبلي أم ديني أم علماني أم غير ذلك؟ هذا األمر يجعل الصورة  

غير واضحة لدى األفراد مما يجعلهم غير قادرين على تحديد حقوقهم وكيفية التعامل مع املواقف واالختالفات  

 .السياسّية

 ب الثالث : اعتبارات سياسّية.  املطل

الرؤية   يفقد  كذلك  و   ،
ً
ديمقراطّيا و   

ّ
سياسّيا املجتمع  بناء  على  سلبية  آثار  له  السياس ّي  الوعي  غياب  إّن 

و أي   بين أفراد املجتمع.  تنهار وتفقد توازنها  ، و يجعل قيم الحياة 
ً
 و ثقافيا

ً
الواضحة لنضج املجتمع سياسيا

الوعي السياس ّي يعطل دور املجتمع ويقمع حرية التفكير البشرّي.  و في ظل غياب الوعي ال  تراجع في مسيرة بناء  

 
(، "الثورات العربية، أي ربيع للنساء؟"،الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، باريس،  ،شريف )خديجة(، بيرنارد )أنطوان(، بيسيس )صوفيينظر(  (1

 .70-3، صص.2012مارس 

 .4، املرجع السابق، ص.ينظر (2)

رقم  3) العدد  الحقوق  سلسلة  السياسية"،  املشاركة  و  "املرأة  مصر:  اإلنسان  لحقوق  األرض  مركز   .2012جويلية    12،  81(  

http://anhri.net/?p=8889. 

 . 2010أكتوير  25سليم )جمانة(، "هل تنتخب املرأة ...املرأة"، جريدة الدستور،  ((4
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يمكن ألّي شعب أو مجتمع التعرف على واقعه و رصد مواطن القوة و الضعف والعوامل املؤثرة فيه. وبذلك  

عدم فهم أسلوب    يصبح من الصعوبة التكهن بتداعيات الظروف السياسّية التي تحيط باملجتمع، و ذلك بسبب

غة السياسّية 
ّ
املثالّية التي يعبر بها العالم املتحضر عن أحداثه السياسّية. وغياب الوعي السياس ّي   1مفردات الل

يضع الديمقراطّية الناشئة في خطر، و يسحق مفهومها و يضيع على الشعب العربّي فرص االلتحاق في صفوف  

، فال بد للقوى 
ً
السياسّية االهتمام بالوعي السياس ّي إلنجاز مشروع الديمقراطية في    الدول املتقدمة ديمقراطّيا

العالم العربي وتعزيز مفهومها بشكل صحيح. تقع مسؤولية الوعي هذه على عاتق األحزاب السياسّية ومنظمات  

ال أهمية  يدرك  أن  للمجتمع  فالبد   . الناجحة  السياسّية  البرامج  و  اإلعالمية  الوسائل  و  املدني  وعي  املجتمع 

حديثة   بأساليب  الديمقراطّية  مفهوم  تطبيق  خالل  من  ذلك  و  الوعي  حالة  تكريس  وسبل  للمرأة  السياس ي 

 .2تتناسب مع املقاييس الدولّية، و تنسجم مع منظومة املجتمع العربي األخالقية و الثقافّية والتاريخّية 

رأة. إذ أن من أهم ميزات األنظمة  طبيعة النظام السياس ّي من شأنه أن يؤكد ضعف الوعي السياس ّي عند امل 

الشمولية تحديد قدرة األفراد وخاصة النساء على التفكير السياس ّي وجعله يدور ضمن خطط محددة تخدم 

الثقافة   في  التعمق  عن  عام  بشكل  األفراد  ابتعاد  إلى  يؤدي  وهذا  وحسب.  إستمراريتها  وتضمن  األنظمة  هذه 

ت وصالحيات السلطة وغيرها، ألن هذه املسائل تعتبر من املمنوعات  السياسّية كالّدستور والحقوق والواجبا

في مثل هذه األنظمة مما يسهم في ضعف الوعي السياس ّي للمرأة وتعميق حالة الجهل والتخلف لديها. والسؤال  

الذي يطرح نفسه حول قلة الوعي السياس ّي لدى فئات وقطاعات كبيرة من النساء، كيف يمكن للمرأة النفاذ  

ى موقع املشاركة السياسّية إذا كان الوعي العام في غالبيته يحاصرها كل هذا الحصار؟ فهي إن نفذت من  إل

املتخلفة، ناهيك عن حصار موقف    االجتماعيةفلن تسلم ال من حصار النظرة    3صراعات الدوائر االنتخابّية 

 حين تمثل هذه املرأة أكثر من نصف األصوات
ً
االنتخابية. النساء يتهمن املترشحات بقلة    املرأة من املرأة وتحديدا

الوعي، والتحجج بعدم كفاءة املرأة، وسيادة العرف االجتماعي وعدم الثقة بقدرات املرأة قياسا لقدرات الرجل. 

للمرأة و حول ما قيل عن استبداد املرأة    االجتماعيةجميع تلك األسباب تستمد سطوتها من تخلف النظرة  

 إلى الرئاسة.  وهيمنتها عند الوصول 

نتيجة   النظام السياس ّي، أزمة مشاركتها السياسّية  للمرأة الذي رسخه  وترتب عن ضعف الوعي السياس ّي 

واالقتصادية والثقافّية. فالثورات العربية   االجتماعيةلشعورها بأّن الواقع السياس ّي الجديد لم يحل مشاكلهم  

لم تحل مشكلة الوعي السياس ّي لدى املرأة بما أّن النخب السياسّية منشغلة في الصراع على السلطة ومكاسبها  

 
 . 25-24البرواري )زيرفان سليمان(،"الوعي السياس ّي وتطبيقاته : الحالة الكردستانية نموذجا"، مرجع سابق،صص. (1)

 ص.159،  2006ي السياس ي"، دار نهضة مصر، إمام )عبد الفتاح إمام(، "الديمقراطية والوع( 2)

اتها دوائر الدائرة االنتخابية هي "جزء من تراب دولة ما يدعي فيه متساكنوه إلي انتخاب نائب أو نواب عنهم. يمكن أن تكون الدوائر اإلدارية هي ذ(   3)

 انتخابية. كما يمكن ترسيم دوائر خاصة بالعمليات االنتخابية". 

D’après, HAMROUNI (S.) et KELIBI (S.), "Lexique de terminologie électorale arabe- français", op.cit., p.37. 
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ه  .1كل ذلك يجعل الفرد يعزف عن املشاركة السياسية وبذلك تصبح العملّية الديمقراطّية شكلّية وصورّية 
ّ
لعل

، مشاركتها في الثورات العربية. فقد  2ت الوعي السياس ّي للمرأة العربّية، ولو بتفاوت بين الدول من أبرز تجليا

في ساحات    2011و سنة    2010شكلت أواخر سنة   العام إن  في الشأن  العربية  في مشاركة املرأة  مفترقا هاما 

  .3الثورات أو في الفضاء االفتراض ي 

 تشهد التي البلدان في السياسّية األجهزة من للمرأة استبعادا أو اتهميش  و حتي بعد الثورات العربية نجد

وعموما في املنطقة العربية الزالت مشاركة املرأة في صنع القرار محدودة، على الرغم من التدابير    .انتقالية مرحلة

اإليجابية التي إتخذتها بعض البلدان كنظام الحصص، أو مبدأ التناصف، يبقي الوعي السياس ي للمرأة العربية  

تحتل املنطقة العربية املرتبة األدني في ،  2015ماي  1في    4ضعيفا. ووفق تصنيف "النساء في البرملانات الوطنية" 

باملائة، أحدهما قطر و الثاني    0.0تمثيل املرأة داخل البرملانات العربية. يوجد بلدان عربيان في آخر مرتبة بدرجة  

%. هذا وتعتبر    1.05كانت املرأة اليمنية فيه حاضرة في البرملان بنسبة    2011رغم أّن هذا األخير، سنة  ،  5اليمن

 6نسبة مشاركة املرأة األردنية في مواقع القرار متواضعة. كذلك

، بعد أّن تم    2011الحكومة املعينة في ديسمبر   في عضوا  41 من  فقط نساء ثالث  تونس، تم تنصيب  وفي

، 2014أكتوبر    26وإثر االنتخابات التشريعية بتاريخ   .7%28.2مقعدا أي بنسبة    217امرأة من أصل    59انتخاب  

،أّي بنسبة    8عضوا، مما يمثل حوالي ثلث أعضاء البرملان التونس ي الجديد   217امرأة من أصل    68  تم انتخاب

 
 . 172، ص.2006"عزوف املرأة العراقية عن املشاركة السياسّية"، مجلة البحوث التربوّية و النفسّية، العدد الثامن،  ، ( كاضم )شروق(1)

)2(  MFAREJ (L.),"La représentation féminine après le 14 janvier", in. La transition démocratique en Tunisie Etat des lieux "Les 

Thématiques", Diwen Edition, Tunis, 2012, pp.153-168.  

 للدراسات آفاق مركز والقيود"، الفرص  :القيادة مواقع في التونسيات النساء )نعيمة( ،" سمينة ينظرفيما يخص وضعية املرأة في تونس،

 http://aafaqcenter.com/index.php/post/1348 (le 15.05.2015 (Consulté.2012الرابط التالي:  ينظروالبحوث، 

 بحرينال إلى تونس . "من3ص. مرجع سابق، شريف )خديجة(، بيرنارد )أنطوان(، بيسيس )صوفي(،"الثورات العربية، أي ربيع للنساء؟"، ،ينظر(3) 

نساء نزلت اليمن إلى مصر ومن
ّ
 االجتماعية والعدالة الديمقراطية في بالحق املواطنين،  كل غرار يطالبن، على لكي  الشارع إلى الفئات شتى  من ال

نساء طالبت وقد .واملساواة  والحرية
ّ
 رفعتها التي  واملطالب الثورات هذه أكدت وقد .اإلنترنت  شبكة عبر وكذلك العامة امليادين في الكرامة في بحقهن ال

ساء
ّ
  يشكل مما الحركات  هذه في أساسًيا   دوًرا لعبن وقد. الحقوق  عاملية الن

ً
رمضاني  ينظر  الحقوق". هذه أصالة  على  دليال  ،

 . 271-259، صص.2012)نسرين(،"املدونون"،"االنتقال الديمقراطي في تونس : الفاعلين"، إصدار ديوان، تونس، 

(4) "Les femmes dans les parlements nationaux", Etat de la situation le 1e mai 2015, classement mondiale effectué par l’Union 

interparlementaire (L'Union interparlementaire est l'organisation internationale des Parlements (article 1e de son statut). Elle a 

été créée en 1889). http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm. Voir site d’internet : http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm. 

(Consulté le 24/05/2015). 

(5) Voir site d’internet : http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm. (Consulté le 24/05/2015). 

ة"، رسالة  ( ينظر، حسن جاسم )ريم(، "دور اإلعالم في تعزيز الوعي السياس ي لدي املرأة األردنية من وجهة نظر الناشطات في قضايا املرأ 6)

 ،  2017إعالم، جامعة الشرق األوسط،  اختصاصماجستير 

 .11،شريف )خديجة(، بيرنارد )أنطوان(، بيسيس )صوفي(،"الثورات العربية، أي ربيع للنساء؟" ، مرجع سابق، ص.ينظر ( 7)

(8) Voir en ce sens, le site d’organe de gestion des élections tunisien : www.isie.tn 

http://aafaqcenter.com/index.php/post/1348((Consulté
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1348((Consulté
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1348((Consulté
http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm
http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm
http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm
http://www.isie.tn/
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 ُرشحتا اللتين اللجنتين في النسائي يحضر العنصر مصر، لم في.  1باملائة، دون تغيير في ترتيبها العربي   31.33

 التمثيل لتعزيز ضمانات تضع التي اإلجراءات الجديد االنتخابي لقانون األغى   الجديد، و الّدستور  لصياغة

حقيبة وزارية تم إسناد   33، و من ضمن فقط %2 الجديد البرملان في النساء عدد فإّن  للنساء بالبرملان  األقص ى

للنساء بنسبة    4 بين  11.4حقائب وزارية  للفترة املمتدة  أّما في%2013-22015  القانون الجديد املغرب .   فإّن 

 الحكومة   في عضو 30 من واحدة وزيرة فقط، هناك    15% حصة املرأة أعطي   2011 أكتوبر في أعتمد الذي 

حقيبة    39، تم تشكيل حكومة جديدة مكونة من  2013أكتوبر    10السابقة(، في   الحكومة في وزيرات سبع  مقابل(

 . 20193وزيرات سنة  4بية ل، وتم ترفيع عدد الوزارات املسند للمرأة املغر منها للنساء  6وزارية، أسندت 

مقاعد في انتخابات مجلس األمة    4وفي الكويت، وألول مرة في تاريخ البالد، تمكنت املرأة من الحصول على  

، لم تحصل املرأة الكويتية على  2012، وإجراء انتخابات جديدة سنة  2011. وإثر حّل املجلس أواخر  2009سنة  

تمكنت امرأة كويتية واحدة من دخول البرملان    2013لحكومة. وإثر انتخابات  أي مقعد و ال أّي حقيبة وزارية في ا

إلي حدود سنة    2017. ومنذ سنة  4خسرت مقعدها ليصبح البرملان الكويتي خاليا من النساء   2020ولكنها سنة  

 املجلس تبناه  الذي  االنتخابي  القانون  يتضمن فلم ليبيا، . أما في5وزيرات بالحكومة الكويتية   4تم تعيين    2021

تحصلت املرأة الليبية    2012املنتخبة. وفي انتخابات جويلية   األجهزة في املرأة  لتمثيل نسبة أّي  الوطني االنتقالي

، انخفض عدد  2014مقعدا في الجمعية الوطنية. و في انتخابات جوان    200%( من ضمن  16مقعدا )  33على  

% أيضا. أما في الجزائر فإّن املشاركة السياسية  16مقعدا بنسبة    93صل  مقعد من أ  30إلي    33املقاعد من  

  7عامليا. فقد حصلت املرأة الجزائرية على    27%، أي األولى عربيا و في املرتبة  31.6للمرأة تعتبر عالية بنسبة  

انتخابات  مقعدا في البرملان الجزائري في    462مقعدا من أصل    145حقيبة، وعلى    34حقائب وزارية من أصل  

ه "سيتولي مفهوم الديمقراطية املغزى الحقيقي و الديناميكي فقط    تقدم  وبناء على ما.  62013سبتمبر  
ّ
نقول إن

إذا أصبحت السياسات الوطنية تقر على نحو مشترك من قبل الرجال و النساء بنظرة عادلة ملصالح وكفاءات  

 .7نصفي املجتمع" 

 

 
تنمية املرأة العربية  (1)  التشريعات"، مرجع سابق،ص.2015"تقرير  البرتغال و    30. )تحتل تونس املرتبة  44: املرأة العربية و  بالتساوي مع  عامليا 

 f/classif.htm (Consulté le 23.05.2015).-http://www.ipu.org/wmn): disponible sur le site Rapportنا(. غويا

 )2. 31-30، صص.2017فردريش إيبرت، جمهورية مصر العربية، ( عدلي )هويدا( و آخرون، "املشاركة السياسية للمرأة"، مؤسسة 

   0-الحكومة-أعضاء/https://www.maroc.ma/ar/content( ينظر الصفحة الرسمية للحكومة املغربية :  3)

(4 )https://www.alhurra.com/kuwait/2020/12/06/ موقعها-تعزز -واملعارضة-نساء-الكويتي -البرملان 

 . 2021جانفي   24املوافق ل  1442جمادي   11الصادر بتاريخ  2021لسنة  18( ينظر املرسوم األميري عدد 5)

، املشاركة السياسية والتمكين السياس ي للمرأة املعوقات، التحديات وآليات املعالجة في الوطن العربيبودرهم )فاطمة(، مخلوف )ناجح(، " ( 6)

 . 99- 77، صص.2013سبتمبر  13، عدد 4مجلة آفاق للعلوم، املجلد 

الحالي في مشاركة الرجال والنساء والحياة السياسية"، التي اعتمدها املجلس البرملاني   ينظر، خطة عمل "من أجل تصحيح عدم التوازن (7) 

 (.1994مارس  26)باريس في  154البرملاني في دورته  لالتحاد الدولي، هيئة صنع السياسات 

http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm%20(Consulté%20le%2023.05.2015).)Rapport
http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm%20(Consulté%20le%2023.05.2015).)Rapport
https://www.maroc.ma/ar/content/أعضاء-الحكومة-0
https://www.maroc.ma/ar/content/أعضاء-الحكومة-0
https://scholar.google.fr/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=ygx0Dk8AAAAJ&citation_for_view=ygx0Dk8AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.fr/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=ygx0Dk8AAAAJ&citation_for_view=ygx0Dk8AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.fr/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=ygx0Dk8AAAAJ&citation_for_view=ygx0Dk8AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
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 الخـــــاتــــــمـــــــة: 

 . أوال: النتائج 

نا توصلنا العتبار الوعي السياس ّي للمرأة الريفية العربّية  1
ّ
. من املناسب أن أختم هذه املقالة بالتأكيد على أن

 . 1هو أمر ضروري وأساس ي إلحداث أي تغيير مطلوب ومثمر ولبناء دولة متقدمة 

ت2 أّن  املرأة  الواجب على  أهداف  . وعليه فمن  لها  تكون  وأن  بإيجابية  تتفاعل معه  بها وأن  درك ما يحيط 

واضحة. فاملرأة ضمن املجتمعات العربية بمختلف بلدانه، تعيش مستويات مختلفة ومراحل متنوعة من الوعي  

 السياس ّي. 

تفه3 الذي  باألسلوب  املختلفة  املجتمع  فئات  من  نسوية  فئة  كل  مع  التعامل  من  البد  ه 
َ
أن مه  .واستنتجنا 

 وباملنطق الذي تقبله.  

. ووجدنا أّن قضية الوعي السياس ّي للمرأة الريفية العربية هي قضية جوهرية وأساسّية، واملرأة العربية  4

 تمثل فيها الفاعل الرئيس ي لذلك يجب عليها أن تأخذ بزمام األمور وتناضل أكثر فأكثر.  

. وتبين لنا أّن املتتبع ملؤشرات مشاركة املرأة في الحياة السياسّية في النظم املختلفة، قديما و حديثا، وحجم 5

هذه املشاركة السياسّية يرى أنها تتعلق بطبيعة وعي املرأة و نظرة املجتمع إليها. إّن بعض النساء يخترن الرجال  

ذكوري، و لعدة أسباب و صعوبات  )ثقافية و اجتماعية و  لتولي املناصب العامة، بحكم ترعرعهن في مجتمع  

 اقتصادية وسياسية( تتطلب تغييرا جذريا بعيد املدى في مفاهيم املجتمعات و قناعاتها.  

. وانتهينا إلى القول بوجود أسباب واضحة ومهمة تجعل التمثيل الوصفي للمرأة الريفية العربية ضروريا  6 

لسياسية للمرأة، واملساءلة، وشرعية الحكومات الديمقراطية. ورغم ذلك، ال يشير  للحكم التمثيلي، واملساواة ا

 .2وجود املرأة بالضرورة إلى سياق أكثر ديمقراطية 

 :التالية التوصيات  نقترح التي توصلنا إليها للنتائج وطبقا

 . ثانيا : التوصيات

افّية و تربوّية و سياسية دقيقة تؤكد على  . نوص ي بالتركيز على الوعي السياس ّي بخطط وبرامج إعالمية و ثق 1

 وعي املرأة السياس ّي و دورها الفاعل مع تقنينها.  

 
السياس ي عند الطالب الجامعي قناة الشروق ( بن عيس ي )خيرة(، "متابعة البرامج السياسية في القنوات الخاصة ودورها في تنمية الوعي  1)

 .77، ص.2018-2017أنموذجا"، مذكرة ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 

، كلية GIW، 2018النسائي املعهد العاملي للقيادة على الديمقراطية"،  االجتماعي"القيادة السياسية للنسائية : تأثير النوع كاوبر كولز )مينا(، ( 2)

 . 59كينجز لندن، ص.
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. كما نوص ي بتوعية املرأة الريفية العربية سياسيا حتى تربي أبنائها على اإلحاطة بقضايا املجتمع مما يعزز  2

 انتمائهم ووالءهم للوطن.  

ل3 األكاديمّي  التثقيف  إطار  في  كذلك  نوص ي  الجامعات  .  في  السياسّية  الثقافة  بتدريس  القادمة  ألجيال 

 والتركيز على هذا البعد املهم. 

 

 :  قائمة املراجع و املصادر 

 . مراجع باللغة العربية :1

 :   الكتب أ.

"الوعي السياس ي و النشاط السياس ي للمرأة في األحزاب السياسية"، دار الجندي للنشر    البرغوثي )فداء(،  -

 .2020والتوزيع، القدس، الطبعة األولى 

"الوعي السياس ّي وتطبيقاته : الحالة الكردستانية نموذجا"، الطبعة األولي،    البرواري )زيرفان سليمان(،  -

 .2006مطبعة خاني، دهوك، 

)موس ي    - الديمقراطي"،    ،محمد(آل طويرش  السياس ّي  النظام  بناء  في  أساس  كعنصر  السياس ّي  "الوعي 

 .2009، 28مجلة مركز املستنصرية للدراسات العربية و الدولية، شمارة عدد 

الديمقراطي، برلين  الحسيني )بديع عبد املطلب(،  - العربي  في الريف املصري"، املركز  - "الوعي السياس ي 

 . 2017أملانيا، 

،"الضروري في السياسة )مختصر كتاب السياسة ألفالطون("، مركز دراسات الوحدة العربية،  إبن رشد  -

 . 1998بيروت، لبنان، 

، املجلس الوطني للثقافة و  225ة، العدد املدينة الفاضلة عبر التاريخ"، عالم املعرفبرنيري )ماريا لويزا(،" -

 .1997الفنون و اآلداب، الكويت، سبتمبر 

رضا(،   - )محمد  حماد  النشر    بن  مركز  محّينة،  ثانية  طبعة  الدستوري"،  للقانون  األساسية  "املبادئ 

 الجامعي، تونس.

الواحد(،  - لدني  حجازي )محمد عبد  الوفاء  العربي"، دار  العالم  في  السياس ي  والنشر، "الوعي  الطباعة  ا 

 .2007الطبعة األولى، اإلسكندرية،  

الدار ،(حجازى )مصطفى  - العربى،  الثقافى  املركز  نفسّية اجتماعّية،  تحليلية  ّدراسة  املهدور"،  "اإلنسان 

 .  2005البيضاء، 
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التنشئة السياسية دراسة في دور أخبار التلفزيون"، دار النشر للجامعات،  حسن إسماعيل )محمود(،"  -

 . 2012لقاهرة، ا

)خالد(،  - العزب  للتنمية    حمود  التنوير  مؤسسة  تنموية"،  و  شرعية  رؤية  للمرأة  السياسية  "املشاركة 

 . 2012االجتماعية، 

نظرّية و منهجّية حديثة تساهم في   اتجاهات"املشاركة السياسية و الديمقراطية    خضر صالح )سامية(،  -

 .2005فهم العلم من حولنا"، 

)جوزيف(،  - وكروبس ي  )ليو(  الجزء    شتراوس  هيدجر"،  إلي  لوك  جون  من   : السياسية  الفلسفة  "تاريخ 

 .  2005للثقافة،  األعلىالثاني، ترجمة محمود سيد أحمد، الطبعة األولي، املجلس 

أو مبادئ القانون السياس ي"، املنظمة العربية للترجمة، مركز    عياالجتمافي العقد  جان جاك(،")  روسو  -

 .2011دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولي، بيروت، 

، منشورات جامعة قار يونس، بن  2"التنشئة السياسية، دراسة تحليلية"، ط  ريتشارد داوسن )وآخرون(،  -

 .1998غازي، 

  احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية"، في دراسة "  احتياجاتعلوه )سعدي(،"  -

 .2014تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب و النقابات في لبنان"، بيروت، 

 .2005في تونس"، منشورات املطبعة الرسمية التونسية،   االنتخابيالنظام )زهير(،"مظفر  -

: املدينة الفاضلة كما تصورها فيلسوف الفالسفة"، دار الكتاب    املنياوي )أحمد(  - ،"جمهورية أفالطون 

 .2012العربي، دمشق، القاهرة، الطبعة األولي، 
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 دسرتة البيئة: دراسة مقارنة بني املغرب وتونس
The constitutionalisation of the environment: a comparative study 

between Morocco and Tunisia 
حقوق   كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، ماستر اإلدارة، الديمقراطية، محمد نبو

 املغرب اإلنسان، إبن زهر، أكادير.  

NEBBOU MOHAMED -  Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales. 

MASTER « ADHD » Agadir. Maroc. 

 

 

 ملخص:  

البيئي لدستور  املتن    2011هذه املقالة تعالج موضوع املضمون  في  البيئة  من خالل تقص ي حضور قضايا 

ومقارن. واستهدفت توضيح السياقات الخارجية والداخلية التي حكمت  الدستور اعتمادا على منهج استنباطي  

إدراج البعد البيئي في هذا الدستور وإبراز املكانة التي احتلتها قضايا البيئة فيه في بعديها الكمي والكيفي وفي  

ت بها  يعد من املستجدات التي جاء  2011وتوصلت إلى أن املضمون البيئي لدستور   ضوء التجربة التونسية.

البيئة حاضرة كميا ونوعيا وأن ذلك مترتب عن سياقات خارجية وأخرى    1996تعديالت دستور   وأن دسترة 

 داخلية استوجبت االرتقاء بالبيئة والتنمية املستدامة إلى مرتبة قواعد دستورية. 

 : الدستور، البيئة، التنمية املستدامة، مقارن، املغرب، تونس. الكلمات املفاتيح 

Abstact: 

This article addresses the environmental content of constitution 2011 by investigating the 

presence of environmental issues in the constitutional body based on a deductive and 

comparative approach. It found that the environmental content of the 2011 Constitution was one 

of the new developments in the amendments to the1996 Constitution, that the Constitution of 

the environment was present in quantitative and qualitative terms, and that, as a result of external 

and internal contexts, the environment and sustainable development had to be elevated to 

constitutional status. 

Keywords: Constitution,  Environment, Sustainable Development, Comparative, Morocco, 

Tunisia. 
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 مقدمة:

ظيت البيئة باعتبارها إطارا للعيش وقاعدة لألنشطة البشرية واالقتصادية باهتمام اإلنسان منذ القدم  ح

 وتزايد االهتمام بها من قبل البشرية مع توالي السنوات . 

ف  وتعرف البيئة "عند البيئيين على أنها البعد الخارجي وإطار حياة اإلنسان الذي يعرف تطورا وتأثيرا ملختل

،كما توصف عبارة "بيئة" بأنها كل ما يحيط بنا. مجموع الظروف الطبيعية 1مكوناته بما فيها النشاط اإلنساني" 

 .2والثقافية التي تعيش فيها األحياء وتنمو" 

الحاضن    التي تشكل اإلطار  الثقافية واالجتماعية  الطبيعة واألحوال  بكونها "مجموع أحوال  أيضا  وتحدد 

وإحيائية من جهة، وفاعلية نشيطة في وسعها   وكيمائيةهو جسم يتعرض لتأثيرات فيزيائية  لإلنسان، من حيث

 .3أن تخلق أنشطة بشرية متنوعة من جهة أخرى" 

تنامي األخطار   البيئة جراء  واملنظمات مع قضايا  الدول  تعاطي  في  نوعيا  السبعينات منعطفا  وشكل عقد 

بعناصر البيئة وبالنظم اإليكولوجية حيث ترتب عن ذلك عقد  املحدقة بها بسبب األنشطة البشرية املضرة  

مؤتمرات واستصدار إعالنات واتفاقيات ورفع توصيات وتقارير من أجل لفت عناية املنتظم الدولي واملجتمعات  

للبعد   االقتصادية  والسياسات  البرامج  مراعاة  عبر  بها  اإلضرار  من  والتخفيف  بالبيئة  العناية  إلى  اإلنسانية 

ئي والعمل على نشر الوعي البيئي وتعزيز اإلطار املؤسساتي والقانوني الكفيل بحماية البيئة وفرض احترام البي

 حرمتها والنهوض بها وتجريم األنشطة املضرة بها.

ولقد واكبت هذه الدينامية العاملية الرامية إلى إرساء قواعد قانون دولي لحماية البيئة جهود داخلية على  

البيئة من    مستوى كل دولة الدولية لحماية  في مجال االتفاقيات  التزامات الدول األطراف  لترجمة  على حدى 

 لنفس الغرض.   واستراتيجيات خالل إرساء قوانين وإحداث مؤسسات حمائية للبيئة وصياغة سياسات وبرامج  

تا أوائل النصف  ويعتبر املغرب وتونس من الدول التي واكبت وساهمت في هذه الدينامية العاملية إذ شرع  

الثاني من القرن املاض ي وبشكل خاص مطلع السبعينيات منه في إرساء دعائم نظام قانوني ومؤسساتي لحماية  

جهة من  البيئية  للتطور    4منظومتيهما  السلبية  االنعكاسات  من  للتخفيف  العاملية  الصيرورة  في  واملساهمة 

 
ة وآفاق  عبد الفتاح الزين، البيئة واإليكولوجيا: أسئلة املعرفة وهندسة التدبير مقاربة سوسيولوجية، البيئة والتنمية املستدامة : أدوار جديد   1

، دار أبي رقراق  2021نسانية و مؤسسة فكر  الطبعة األولى  واعدة للعلوم االجتماعية، تنسيق محمد الدريوش و جمال فزة، كلية اآلداب والعلوم اإل

 . 40الرباط، ص –للطباعة والنشر 

 . 5ص ، 2006فرنس ي،  -اململكة املغربية، كتابة الدولة املكلفة باملاء والبيئة:  مصطلحات البيئة والتنمية املستدامة معجم عربي 2

نسيق محمد جاج ، سوسيولوجيا البيئة والتنمية مشكالت معاصرة، البيئة والتنمية املستدامة : أدوار جديدة وآفاق واعدة للعلوم االجتماعية، ت   3

 . 75الرباط، ص  –، دار أبي رقراق للطباعة والنشر  2021الدريوش و جمال فزة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية و مؤسسة فكر  الطبعة األولى    محمد

4 Voir : 
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التحديات    االقتصادي  ومواجهة  العالم  عبر  اإليكولوجية  والنظم  البيئية  املوارد  على  الديمغرافي  والضغط 

املتواصلة بشأن حماية كوكب األرض عبر املشاركة في املؤتمرات املتعلقة بحماية البيئة أو التصديق واالنضمام  

 .1وتبنيها من جهة ثانية  إلى االتفاقيات الدولية الرامية إلى ذلك أو املساهمة في صياغة التوصيات

من   بالرغم  أنه،  مستوى    االنخراطغير  على  داخلية  قانونية  قواعد  األرض وسن  كوكب  حماية  في  الدولي 

البلدين، فقد ظلت قضايا البيئة غائبة في على مستوى القواعد الدستورية ولم نجد لها حضور حقيقيا إال مع  

حيث    22014ودستور الجمهورية التونسية لسنة    2011ي لسنة  التعديالت التي جاء بها كل من الدستور املغرب 

 دستورية.  ومبادئ تم االرتقاء بقضايا البيئة إلى مصاف قواعد 

أي مكانة لقضايا البيئة في الدستور  وانطالقا من هذا املنظور يتولد السؤال اإلشكالي لهذه املقالة، وهو:  

 ؟  2014والدستور التونس ي لسنة   2011املغربي لسنة 

وسنعتمد في استجماع عناصر اإلجابة عن إشكالية هذه املقالة املنهج االستنباطي واملقارن إلى جانب اعتماد  

 املقتربين الكمي والكيفي.

بتونس كما    2014باملغرب و دستور  2011وتهدف هذه املقالة إلى قياس نطاق املقتضيات البيئية في دستور 

 وكيفا، وذلك من خالل : 

   ؛ياقات الخارجية والداخلية التي حكمت إدراج البعد البيئي في دستوري البلدين توضيح الس     -

في بعديها    2014والتونس ي لسنة     2011إبراز املكانة التي احتلتها قضايا البيئة في  الدستور املغربي لسنة      -

 الكمي والكيفي. 
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UNIES POUR L’AFRIQUE ; EXAMEN DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ; Série des examens des performances 

environnementales, No. 38 ; NATIONS UNIES ; New York et Genève, 2014. 

- Halle Birgit ; Allali Abdelkader ; Staatsem Philippe ; Profil Environnemental de la Tunisie .2012. p84  

في   2 التونسية الصادر  :    2014يناير    24دستور الجمهورية  آخر زيارة    securite.tn/ar/node/44137-slationhttps://legiأطلع عليه على املوقع 

23.03.2021 . 

https://legislation-securite.tn/ar/node/44137
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ولقد اقتض ى تناول إشكالية هذه املقالة أن نستعرض املالمح البيئية العامة في الدستورين والسياقات التي 

أوال   ذلك  في  البيئة  إدماج قضايا  في  الدستورين  ساهمت  وفق مضامين  دسترتها  نطاق  ورسم  األول(  )املبحث 

 املغربي والتونس ي ثانيا ) املبحث الثاني(.

 بتونس  2014باملغرب ودستور   2011يا البيئة من مستجدات دستور املبحث األول: دسترة قضا

لسنة          الدستوريين  املشرعين  بها  جاء  التي  املستجدات  من  جانبا  للدستورين  البيئي  املضمون  يجسد 

بتونس     2008و دستور     باملغرب   1996بتونس، ومن التعديالت التي طالت دستور    2014باملغرب ولسنة   2011

الدولية في مجال حماية البيئة والنهوض بها وتفاعال مع    التزاماتهالثاني( وذلك انسجاما مع ما تتطلبه  ) املطلب  

 املجتمعية والتحديات البيئية بالبلدين )املطلب األول(. الديناميكيات

 املطلب األول: االلتزامات الدولية للمغرب وتونس في مجال حماية البيئة والتنمية املستدامة  

عم اللتزاماتهما  شكلت  وتونس  املغرب  ترجمة  من  مظهرا  املستدامة  والتنمية  البيئة  مقتضيات  إدماج  لية 

الدولية في مجال حماية البيئة وتبني نهج التنمية املستدامة ) الفقرة األولى( وتفاعال مع مطالب املجتمع املدني  

 الثانية(.  والسياس ي في الرقي بالشأن البيئي إلى مستوى قواعد دستورية ) الفقرة 

الفقرة األولى: دسترة الشأن البيئي مدخل ملالءمة التشريعات الداخلية مع االلتزامات البيئية الدولية  

 بالبلدين

تشكل مالءمة الدول لتشريعاتها الوطنية مع القواعد الدولية واالقليمية مدخال لتفعيل التزاماتها على        

الصعيد الدولي واالقليمي حيث عبر هذه التقنية يتم ترحيل القواعد الدولية امللتزم بها إلى متون التشريعات  

م مدى احترام الدول والحكومات لتعهداتها الدولية الوطنية، وانطالقا من فحص هذه املالءمة ونطاقها يتم تقيي

 واالقليمية. 

وتمثل الدساتير البوابة األولى في عملية املالءمة باعتبارها تأتي على رأس هرم املنظومة القانونية للدول،   

 ومنها تتفرع باقي القواعد القانونية األدنى وتخضع لها عمال بمبدأي التراتبية والدستورية.

عليها    وانطالقا واملحافظة  البيئة  حماية  مجال  في  الثنائية  أو  األطراف  املتعددة  الدولية  تعهداتهما  من 

واالنخراط في جهود مواجهة التحديات البيئية على الصعيد الدولي واإلقليمي، وكذا تقريب تشريعاته الوطنية  

القانونية البيئية وتعزيزها خالل  مع املنظومة القانونية لشركائه فقد عمل املغرب وتونس على تحديث ترسانته  

 العشرين سنة األخيرة. 

باملغرب من     2011وتعتبر عملية االرتقاء بقضايا البيئة والتنمية املستدامة إلى مراتب قواعد دستورية سنة  

منذ   بدأ  نوعية ضمن مسلسل  بمثابة محطة  بيئية  مقتضيات  على  نصت  التي  الفصول  من  خالل مجموعة 
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تس  من  الثاني  املاض يالنصف  القرن  مع  1عينيات  ومالءمتها  البيئية  التشريعية  الترسانة  وتوطيد  تعزيز  هم 

، واستهدف هذا املسلسل أساسا إرساء  20032التزاماته الدولية واالقليمية في املجال البيئي وبشكل أقوى منذ  

وانين جديدة باإلضافة  القواعد القانونية الدنيا حيث تم اإلقدام على مراجعة العديد من القوانين وإصدار ق

 . 3إلى سياسات وبرامج واستراتيجيات ذات صلة بالبيئة 

القانونية املغربية، وضمنها   التي استدعت مالءمة املنظومة  البيئية  إلى هذه االلتزامات  العودة  ومن خالل 

  61ها أو قبل بها  الدستور، فقد بلغ عدد االتفاقات البيئية التي صادق عليها املغرب أو انضم إليها أو وقع علي

و متنوعة   . كما أن هذه االتفاقيات متعددة األطراف منها الدولي واالقليمي والثنائي،4  2014اتفاقا حتى حدود

اتفاقية حماية طبقة   االتفاقيات نجد  البيولوجي، ،األوزون املواضيع ومن هذه  التنوع  الحفاظ على   اتفاقية 

االتفاقية املتعلقة باملحافظة على الحياة   املناخي، إعالن ريو ديجانيرو،  اتفاقية األمم املتحدة اإلطار بشأن التغير

اتفاقية حماية الوسط البحري   اتفاقية األمم املتحدة ملحاربة التصحر، الحيوانية والوسط الطبيعي ألوروبا،

 والساحل باملنطقة املتوسطية.

امل املستوى  املغرب االقتصادية والجيوسياسية على  أن رهانات  نظام  كما  توسطي، خاصة االستفادة من 

الوضع املتقدم في ظل اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي حتمت القيام بإجراءات وتدابير ترمي إلى تقريب  

البيئية  التشريعية  املنظومة  ذلك  في  بما  األوروبي  نظيره  مع  املغربي  فرص  5التشريع  رهان  كسب  جانب  إلى   ،

وما تتطلبه االستفادة منها من اشتراطية متعلقة    6لية وبرامج التعاون الدوليةالتمويل من قبل املؤسسات الدو 

االقتصادية   املجاالت  جميع  في  وتوطيدها  للبلد  واملؤسساتية  القانونية  البيئة  لتحسين  إجراءات  باتخاذ 

 واالجتماعية والثقافية والبيئية.

 
 .1914نشير إلى أن هناك قوانين ذات صلة بالبيئة قبل هذا التاريخ ومنها من يعود إلى الفترة االستعمارية مثل ظهير   1

 املتعلق باملاء    10.95قوانين همت أساسا حماية املاء واملحافظة عليه منها القانون  5خالل النصف الثاني من عقد التسعينات صدرت    

2 COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L’EUROPE COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES 

POUR L’AFRIQUE ; EXAMEN DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ; Série des examens des performances 

environnementales, No. 38 ; NATIONS UNIES ; New York et Genève, 2014 ; p11 . 

رات  يتوفر املغرب حاليا على العشرات من القوانين والنصوص التنظيمية التي تهدف إلى حماية البيئة عامة أو أحد عناصرها، كما يتوفر على عش   3

 البرامج واالستراتيجيات الخاصة بحماية البيئة واملحافظة عليها وتنميتها. 

4 COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L’EUROPE COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES 

POUR L’AFRIQUE ; EXAMEN DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ; Série des examens des performances 

environnementales, No. 38 ; NATIONS UNIES ; New York et Genève, 2014 ; p225. 

بي نظام الوضع املتقدم في ظل اتفاقية الشراكة، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، سلسلة  شفيق بوكرين، عالقة املغرب باالتحاد األورو  5

 .366ص   1،2018،ط. 122مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 

6 COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L’EUROPE COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES 

POUR L’AFRIQUE ; EXAMEN DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ; Série des examens des performances 

environnementales, No. 38 ; NATIONS UNIES ; New York et Genève, 2014 ; p98. 
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يعود اهتمام الدولة التونسية بالشأن البيئي    وال يختلف مسار التجربة التونسية عن التجربة املغربية بحيث 

، غير أن فترة الثمانينات والتسعينيات  1القرن املاض ي من خالل برامج احياء  وتدبير املوارد الطبيعية   ستيناتإلى  

البيئي التونس ي، فقد   التشريعمن القرن املاض ي والعقد األول من األلفية الثالثة تشكل الفترة البارزة في تاريخ  

التي خضعت لتطورات متعددة فيما بعد ثم وكاالت متخصصة في حماية البيئة    1990حدث وزارة البيئة سن  أ

بها وقبلهما أحدثت سنة   البيئة   1988والنهوض  الوطنية لحماية  النصوص  2الوكالة  العديد من  ،كما صدرت 

بشأن امللك العمومي    95.13لى القانون  القانونية الرامية إلى حماية وتدبير املوارد البيئية ونشير في هذا الصدد إ

  1995يوليوز    17املتعلق بحماية املياه والتربة الصادر بتاريخ    70-95والقانون    1995يوليوز    24البحري بتاريخ  

  34-2007وكذا قانون مراقبة جودة الهواء   . املتعلق بتدبير النفايات  1996يونيو    10بتاريخ    41-96ثم القانون  

 .3وغيرها   2007يونيو  4الصادر بتاريخ 

 ويعود هذا االهتمام املكثف بالشأن البيئي التونس ي إلى أمرين :  

التحديات البيئية الداخلية التي بدأت تعرفها البالد منذ ثمانينيات القرن املاض ي املترتبة عن تلوث    أولهما: 

املياه، والنفايات ومخلفات الصناعة والتطور الحضري والنشاط السياحي الش يء الذي تطلب حماية للموارد  

لحمايتها  وتشريعات  سياسات  ونهج  ملوثة  غير  أنشطة  نحو  فضال4واالتجاه  املوارد    ،  حماية  إلى  الحاجة  عن 

 .5الطبيعية املتسمة بالهشاشة البيئية 

: ما يتطلبه مصادقتها على االتفاقيات واملعاهدات الدولية الرامية لحماية البيئية والنهوض بها من  ثانيهما

موجود،  جهود تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية سواء بإحداث مؤسسات أو إصدار قوانين أو مالءمة ما هو  

من   أزيد  على  تونس  و    70بحيث صادقت  النباتية  واألصناف  الطبيعة  حماية  دولية وجهوية شملت  اتفاقية 

 .6والوسط البحري والطاقة واملناخ...

مع مطالب   تفاعل  للبيئة  الدستورية  الحماية  الثانية:  لرفع    الديناميكياتالفقرة  املجتمعية ومدخل 

 التحديات البيئية باملغرب وتونس

إلى جانب السياق الخارجي، دور في تضمين مقتضيات بيئية في الدستورين   لقد كان للسياق الداخلي،       

الدستورين تعديل  لحظة  شكلت  وجمعيات   حيث  ونقابات  أحزاب  من  الداخليين  الفاعلين  ملختلف  فرصة 

البيئي بالشأن  الخاصة  وتصوراتها  مقترحاتها  بإدراج  للمطالبة  حكومية  غير  باقي   ومنظمات  جانب  إلى 

 
1Birgit Hielle ;Abdelkader Allali ;Philippe Staaten ; Profil Environnement de la Tunis ; Euronet Constortum ;   P37 

2Birgit Hielle ;Abdelkader Allali ;Philippe Staaten ; Profil Environnement de la Tunis ; Euronet Constortum ;  P38 

3Birgit Hielle ;Abdelkader Allali ;Philippe Staaten ; Profil Environnement de la Tunis ; Euronet Constortum ;  P36 

4Birgit Hielle ;Abdelkader Allali ;Philippe Staaten ; Profil Environnement de la Tunis ; Euronet Constortum ;  P37 

5Birgit Hielle ;Abdelkader Allali ;Philippe Staaten ; Profil Environnement de la Tunis ; Euronet Constortum ;  P12 

6 Birgit Hielle ;Abdelkader Allali ;Philippe Staaten ; Profil Environnement de la Tunis ; Euronet Constortum ; P84 
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االقتصادية  1القضايا  التنمية  رهانات  أمام  حقيقيا  تحديا  تشكل  أصبحت  البيئية  اإلشكاالت  ،باعتبار 

نتيجة الظروف الطبيعية واملناخية املتسمة بالهشاشة البنيوية من جهة، وبسبب ضعف    2واالجتماعية باملغرب 

برامج والسياسات العمومية والقطاعية من جهة ثانية.  الحكامة البيئية ومنظور االستدامة وحماية البيئة في ال

وجراء التطورات املناخية العاملية وانعكاساتها على الدول من جهة ثالثة. كما كانت مطلب دسترة الشأن البيئي 

بتاريخ   امللك  خطاب  من  املرتكزات    2011مارس    9جزء  أحد  أن  على   أكد  حيث  الدستوري،  التعديل  حول 

ا للتعديل  للدستور السبعة  الفردية   لشامل  الحريات  مجال  وتوسيع  واملؤسسات،  الحق  دولة  "ترسيخ   هو 

السياسية   أبعادها،  بكل  اإلنسان  حقوق  منظومة  وتعزيز  ممارستها،  وضمان    واالقتصاديةوالجماعية، 

 والتنموية والثقافية والبيئية...".  واالجتماعية

على املذكرات التي تقدمت بها العديد من األحزاب والنقابات والجمعيات واملنظمات    االطالعويظهر من خالل  

الحكومية  السياسية    3غير  القضايا  بقية  جانب  إلى  املذكرات  هذه  في  باهتمام  حظي  البيئة  موضوع  أن 

الف في  حيث شكلت دسترة قضايا البيئة مطلبا لجل املذكرات مع اخت  واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. 

، 5وأخرى مسهبة في فقرات مطولة   4املساحة التي شغلتها داخلها بين مذكرات تناولتها باقتضاب في فقرة أو بند

، ومن عددت وفصلت في القضايا البيئة التي 6بين من أدرجتها بشكل عام  دسترتهاونوعية القضايا التي طالبت ب

والبعض بمنظور اإلجراءات    8املذكرات بمنظور الحقوق   ،وطبيعة الدسترة حيث تناولتها بعض7ينبغي دسترتها 

 .9أو املقاربات أو السياسات 

 
  22.03.2021أخر زيارة    tp://bnm.bnrm.ma:86/Arabe/Reforme_de_la_constitution.aspxhtيمكن االطالع على هذه املذكرات في املوقع :     1

 . 15.54الساعة 

 . 23التقرير الخمسينية ص  املغرب املمكن : 2

  22.03.2021أخر زيارة    http://bnm.bnrm.ma:86/Arabe/Reforme_de_la_constitution.aspxلالطالع على هذه املذكرات يمكن زيارة املوقع :    3

 . 15.54الساعة 

 :على سبيل املثال4

 .  13، ص 2011أبريل  19نسان، مذكرة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإل -

 . 6، ص2011أبريل  3مذكرة حزب االستقالل،  -

 . 4،ص2011أبريل  12مذكرة حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي  -

 . 5ص  2011أبريل   5على سبيل املثال: مذكرة حزب اليسار األخضر املغربي،  5

 . 4،ص2011أبريل  12االشتراكي مذكرة حزب الطليعة الديمقراطي  على سبيل املثال 6

 على سبيل املثال:  7

 . 5ص  2011أبريل   5مذكرة حزب اليسار األخضر املغربي،   -

 . 7ص 2011أبريل   20مذكرة الشبكة املغربية األورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية، -

 على سبيل املثال:  8

 2011أبريل   11مذكرة املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان  -

 2011أبريل   19الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، مذكرة  -

 .2011أبريل  4على سبيل املثال مذكرة حزب األصالة واملعاصرة  9

http://bnm.bnrm.ma:86/Arabe/Reforme_de_la_constitution.aspx%20أخر%20زيارة%2022.03.2021
http://bnm.bnrm.ma:86/Arabe/Reforme_de_la_constitution.aspx%20أخر%20زيارة%2022.03.2021
http://bnm.bnrm.ma:86/Arabe/Reforme_de_la_constitution.aspx%20أخر%20زيارة%2022.03.2021
http://bnm.bnrm.ma:86/Arabe/Reforme_de_la_constitution.aspx%20أخر%20زيارة%2022.03.2021
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وقد كان أيضا للتحديات البيئية بتونس سواء تلك املتعلقة بطبيعة خصائصها الطبيعية املتسمة بالهشاشة  

املوارد وما نجم  أو الناجمة عن التطور الديمغرافي والعمراني واالقتصادي والضغط على  1واألخطار الطبيعية 

وغيرها  واالستنزاف  التلوث  إشكاالت  من  ذلك  والتنمية  2عن  البيئة  بقضايا  التونس ي  املشرع  ارتقاء  في  دور 

 املستدامة إلى قواعد دستورية من أجل تكريس حمايتها وضمان استدامتها.

ة املكرسة لحماية البيئة  كما ساهم املجتمع املدني التونس ي املهتم بالشأن البيئي في هذه الدينامية الدستوري

تشكل لوبي ضغط لحماية البيئية    3،بحيث باتت الجمعيات البيئية التي تعرف تصاعدا متواصال كميا ونوعيا 

 . 20114والنهوض بها من خالل مبادراتها املواطنة السيما ما بعد 

باملغرب    2011دستور    املطلب الثاني: دسترة حماية البيئة واألخذ بنهج التنمية املستدامة من مستجدات 

 بتونس  2014و 

دستور           ودستور    1996طالت  املقتضيات    2008باملغرب  أبرزها  من  التعديالت  من  العديد  بتونس 

النوعية   )الفقرة األولى( ويتضح من قراءة إحصائية  األهمية  بالبيئة والتنمية املستدامة  الدستورية املتعلقة 

 )الفقرة الثانية(.  2011والكمية التي شغلتها في دستور 

 : التنصيص على مقتضيات بيئية من مستجدات دستور البلدين الفقرة األولى

دستور          ومقتضيات  أحكام  بين  املقارنة  من  دستور    1996ودستور   2011يستخلص  وأحكام  باملغرب 

هي    2014و   2011بتونس أن من املستجدات النوعية التي تضمنتها الوثيقة الدستورية لسنة  2014و    2008

 ية للبيئة والتنمية املستدامة.إدماج املنظومة املفاهيم

املغربي أي عبارة بيئية أو ذات صلة بالبيئة    1996إن الباحث في هذا املوضوع يخلص إلى أنه لم ترد في دستور  

عامة ب"أحكام  املوسوم  منه  األول  الباب  من  عشر  الثامن  الفصل  في  جاءت  واحدة  املبادئ    -باستثناء 

 وردت بصيغة عامة. األساسية"، وهي عبارة " الكوارث" التي

وقد نص هذا الفصل أن "على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب  

حيزا أوسع وحضورا أكثر كثافة وتنوعا مقارنة بدستور    2011البالد." باملقابل شغلت هذه املفاهيم في دستور  

من    18ضمنها التعديل الذي طرأ على  الفصل    حيث ورد في تسعة فصول موزعة على سبعة أبواب من   1996

، حيث أصبح مضمونه " على الجميع أن يتحمل، بصفة  2011في دستور  40الذي عدل بالفصل  1996دستور 

تلك   وكذا  البالد،  تنمية  تتطلبها  التي  التكاليف  عليها،  يتوفرون  التي  الوسائل  مع  يتناسب  وبشكل  تضامنية، 

 
1Birgit Hielle ;Abdelkader Allali ;Philippe Staaten ; Profil Environnement de la Tunis ; Euronet Constortum ;  P12 

2Birgit Hielle ;Abdelkader Allali ;Philippe Staaten ; Profil Environnement de la Tunis ; Euronet Constortum ;  P12 

 . 2021باملئة من النسيج الجمعوي بتونس حسب إحصائيات  2.52جمعية بيئية وتمثل  600تتجاوز  3

4Birgit Hielle ;Abdelkader Allali ;Philippe Staaten ; Profil Environnement de la Tunis ; Euronet Constortum ;  P42 



 2021  سبتمرب  49العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
51 

طبيعية التي تصيب البالد."، كما تم تغيير موقعه في الهندسة الدستورية حيث  الناتجة عن اآلفات والكوارث ال

 .2011إلى الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق األساسية في دستور    1996انتقل من الباب األول في دستور  

التي طرأت عليها تعديالت وأضيفت إليها مقتضيات بيئية إلى جانب    1996أما الفصول األخرى من دستور        

الفصل الثامن عشر، فنجد الفصل الخامس عشر ضمن نفس الباب الذي عدل بالفصل الخامس والثالثين  

،  1ذات مضمون بيئي   الوارد ضمن باب الحريات والحقوق األساسية حيث تمت إضافة فقرة  2011من دستور  

وكذا الفصل السادس واألربعون الذي عدل بالفصل الواحد والسبعين ضمن الباب الرابع الخاص بسلطات  

من الفقرة األولى    27و  26وتمت إضافة مقتضيات بيئية من خالل مضمون البندين   2011البرملان من دستور 

 ثم الفقرة األخيرة منه. 

قة بإدماج البعد البيئي في التشريع الدستوري من خالل التعديل الذي كما تتضح هذه املستجدات املتعل

وفصوله الثالثة وعوض بالباب الحادي عشر في الدستور الحالي وأضيفت    1996لحق الباب التاسع من دستور  

 . 2له مقتضيات بيئية على مستوى عنوان الباب وأحكام ومقتضيات فصوله 

ضمن    2011بإدخال مفاهيم وألفاظ بيئية، فإن دستور    1996ستور  وإلى جانب هذه التعديالت التي همت د

باإلضافة إلى   136ثم الفصل  31والفصل  19ذلك أيضا في مقتضيات دستورية جديدة كما هو وارد في الفصل 

"التنمية   مفهوم  استعمال  بحيث يالحظ  الجيدة  بالحكامة  املتعلق  الثاني عشر  الباب  في  الفرعيين  العنوانين 

لكن دون أن ترد أية لفظة أو عبارة في أحكام ومقتضيات فصول هذا الباب ذات صلة بالبيئة أو    3ة" املستدام

مة وقضايا  ا، كما الوجود ألي هيئة أو مؤسسة أوكل لها االختصاص في مجال التنمية املستد4التنمية املستدامة 

مقابل ذلك في التجربة التونسية نجد  ،  5البيئة بعبارة صريحة أو حملت في تسميتها الدستورية هذه العبارات 

 
التي جاء فيها ... كما تعمل ) أي الدولة( على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من    2011من دستور    35نقصد بذلك الفقرة الثانية من الفصل     1

 وعلى حقوق األجيال القادمة..".   شأنها تعزيز العدالة االجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية،

   2011من دستور  153و 152و  151من خالل الفصول  1996من دستور  95و94و 93يتعلق األمر بالتعديالت التي طالت الفصول  2

 من الدستور. 167والعنوان الفرعي الذي ورد بعد الفصل  160نقصد بذلك العنوان الفرعي الذي ورد بعد الفصل   3

 التي تلت هذين العنوانين الفرعيين 171إلى  161الفصول من نقصد بذلك  4

 املؤسسات والهيئات املنصوص عليها في هذا الباب تحمل التسميات التالية :   5

 املجلس الوطني لحقوق اإلنسان  -

 مؤسسة الوسيط.  -

 مجلس الجالية املغربية بالخارج.  -

 التمييز. الهيأة املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع أشكال  -

 الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري. -

 مجلس املنافسة . -

 الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها .  -

 املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. -

 املجلس االستشاري لألسرة والطفولة. -
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مثال "هيئة التنمية املستدامة وحماية حقوق األجيال القادمة" في القسم الرابع من الدستور، وإن كان هذا ال  

لحقوق   الوطني  املجلس  اهتمامات  من صلب  املستدامة  والتنمية  البيئة  قضايا  تكون  أن  استنتاج  من  يمنع 

ول لها الدستور النظر في جميع القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان  اإلنسان باعتباره الجهة التي خ

وحمايتها، املواطنات   والحريات  وحريات  وحقوق  كرامة  وبصيانة  بها  والنهوض  الكاملة،  ممارستها  وبضمان 

كما نصت    ، التي تعد الحقوق البيئية والحق في التنمية املستدامة من مشموالتها1واملواطنين، أفرادا وجماعات 

 من الدستور .   31على ذلك مقتضيات الفصل  

تقريره   في  البيئية  الحقوق  ولعل ما يرجح صحة هذا االستنتاج هو تضمين املجلس فقرات حول وضعية 

، وهي املرة األولى التي تتضمن وثيقة من وثائق هذه  20192السنوي حول حالة حقوق اإلنسان باملغرب لسنة  

 املؤسسة مقتضيات بيئية حسب ما اطلعنا عليه في هذا الباب ما بعد إصدار هذا الدستور.  

على التنصيص على عدة مفاهيمية    2011وعلى ضوء ما سبق، فإن املشرع الدستوري املغربي عمل سنة         

ل ألفاظ أو توصيفات توحي إلى مكون من مكونات البيئة أو حالة البيئة )  تهم البيئة بصيغ متعددة إما في شك

املاء، الغابات، الصيد، الكوارث الطبيعية...( أو مصطلحات أو مفاهيم تحيل على نهج تدبير تنموي ) البيئة، 

هيم واأللفاظ التي  الثروات الطبيعية، التنمية املستدامة، تدبير وحماية املوارد البيئية( غير أن العديد من املفا 

في   وردا  اللذان   والتلوث"  "املناخ   قبيل مثال  إليها من  اإلشارة  تتم  لم  املستدامة  والتنمية  البيئة  لحقل  تنتمي 

أو   املناخي  التغير  أو  الجبل  أو  الساحل  أو  النبات  أو  البيولوجي  التنوع  أو أخرى من قبيل:  التونس ي  الدستور 

 األنظمة اإليكولوجية ...وغيرها. 

في شأن تبني قضايا البيئة والتنمية املستدامة،    1996كما يتضح أن املغرب رغم تعهداته السابقة عن       

، فإن ذلك لم ينعكس  1992خاصة تلك التعهدات املترتبة عن االلتزام بإعالن قمة األرض في ريوديجانيرو سنة  

في   على الرغم من   2011على ترسانته الدستورية وبقي األمر كذلك حتى سنة   البيئي  بالشأن  االهتمام املبكر 

حيث    1972املغرب كما يتضح ذلك من خالل التطور املؤسساتي واالداري الخاص بالبيئة الذي يعود إلى سنة  

سيتبع هذا القطاع لوزارة الداخلية من   1985أحدث قسم للبيئة بوزارة السكنى وإعداد التراب والسياحة، وفي  

ثم    1992الرتقاء به إلى كتابة دولة مكلفة بالبيئة تابعة لوزارة الداخلية سنة  خالل قسم خاص بالبيئة وسيتم ا

  1997، وكتابة دولة مكلفة بالبيئة تابعة لوزارة الفالحة والبنيات والبيئة مرة أخرى سنة  1995وزارة للبيئة سنة  

  2002، وفي 1998عام    تحت وصاية وزارة التخطيط والبيئة والتهيئة الحضرية واإلسكان  االسم وتحويلها بنفس  

ستصبح هذه الكتابة تابعة لوزارة إعداد التراب واملاء والبيئة ثم تعود إلى مجرد مصلحة تابعة لنفس الوزارة  

 

 املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي. -

 من الدستور  161الفصل   1

: فعلية حقوق اإلنسان نموذج ناش ئ للحريات،   2019التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان باملغرب لسنة  املجلس الوطني لحقوق اإلنسان:   2

 .  49، ص 210إلى   205، الفقرات 2020مارس 
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إلى كتابة دولة مكلفة باملاء والبيئة تابعة لوزارة الطاقة واملعادن    2007ويرتقى بها من جديد سنة    2004سنة  

بعد   مكوناتها خاصة ما ترسانة القانونية املتعددة بشأن البيئة في عموميتها أو. كما يتجلى في ال1واملاء والبيئة 

نصا قانونيا بيئيا إلى جانب املخططات واملؤسسات املعنية بتنمية وحماية املنظومة    13حيث تزيد عن    2002

بها  والنهوض  باملاء 2البيئية  املتعلق  التشريع  الحصر:  ال  املثال  سبيل  على  ذلك  من  ونذكر  البيئة  3،  وحماية   ،

...وغيرها من التشريعات البيئية الصادرة قبل دستور  5، وبالتلوث الهوائي 4واملحافظة عليها والتنمية املستدامة 

2011. 

التونسية هي األخرى شهدت نقلة نوعية بخصوص   التجربة  التجربة الدستورية املغربية، فإن  وعلى غرار 

بين د البيئة حيث من خالل مقارنة  في املضمون   2014ودستور    2008ستور  دسترة  يتضح االنتقال امللموس 

يتضمن أي مقتض ى دستوري في هذا الشأن باستثناء عبارة  "  6   2008البيئي لهذا األخير بحيث لم يكن دستور 

استخدام ثروة البلد لفائدة الشعب" في الديباجة، في حين نجد حيزا هاما شغلته قضايا البيئة في متن دستور  

في  ح2014 بيئية  عبارات  وردت  أصل    7يث  من  في    149فصول  ورودها  جانب  إلى  للدستور  املشكلة  فصال 

 الديباجة. 

 الفقرة الثانية: حماية البيئة وتبني نهج  التنمية املستدامة في دستوري البلدين مقاربة إحصائية 

تقدير حجم        املغربي من  الدستور  في  البيئي  املعجم  قراءة  في  والنوعي  الكمي  باملقترب  االستعانة  تمكننا 

الدستوري   التعديل  لحظة  الدستوري  املشرع  قبل  من  املستدامة  والتنمية  للبيئة  أعطي  الذي  االهتمام 

 .7  2011سنة

الجديدة       املفاهيمية  العدة  الدستوري  املشرع  ضمن  مقتضيات    لقد  خالل  من  الدستوري  النص  في 

وأحكام واردة في عشرة فصول نصت بصريح العبارة على هذه املفاهيم التي تقوم عليها التنمية املستدامة أو  

 
1COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L’EUROPE COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES 

POUR L’AFRIQUE ; EXAMEN DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ; Série des examens des performances 

environnementales, No. 38 ; NATIONS UNIES ; New York et Genève, 2014 ; p21 . 

2 MINISTÈRE DÉLÉGUÉ AUPRÉS DU MINISTRE DE L'ENERGIE DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT, CHARGÉ 

DE L’ENVIRONNEMENT ; OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 

MAROC ; 3éme Rapport sur l’Etat de l’Environnement du Maroc ;2015 ; p 38. 

 . 6305ص  6494املتعلق باملاء، جريدة رسمية رقم  36.15بتنفيذ القانون رقم   2016غشت  25بتاريخ  1.16.113ظهير شريف رقم   3

الجريدة  املتعلق بحماية واستصالح البيئة،   11.03( بتنفيذ القانون رقم  2003ماي    12)  1424ربيع األول    10صادر في    1.03.59ظهير شريف رقم  4

 . 1900  الصفحة 2003/ 19/06بتاريخ  5118الرسمية عدد 

 .املتعلق بمحاربة تلوث الهواء 13.03قانون رقم  5

 .2014وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم املؤقت للسلط العمومية إلى أن تمت املصادقة على دستور  2011علق العمل بهذا الدستور سنة  6

يعني عدم استحضارنا إلمكانية وجود مقتضيات تحيل   ن البيئي للدستور في هذه الفقرة الإن اقتصارنا على املقترب املعجمي في تحليل املضمو    7

 ضمنيا على قضايا البيئة والتنمية املستدامة في الدستور. 



 2021  سبتمرب  49العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
54 

إليه أو تشكل جزءا من مدلولها أي ما يعادل   ، وباملقاربة مع  1باملئة من إجمالي فصول الدستور   5.55تهدف 

فإن تضمين مفاهيم البيئة والتنمية املستدامة تبقى أقل، إذ لم يتجاوز سبعة    2014الدستور التونس ي لسنة  

فصال على الرغم من التقارب الكبير من حيث النسبة التي تشكلها هذه الفصول من    149فصول من مجموع  

 . 2باملئة  4.69إجمالي مقتضيات الدستور التونس ي التي تصل إلى 

 من خالل مقاربة إحصائية موزعة حسب تكرارها كما يلي :   2011ويتضح أن هذه النسبة الواردة في دستور 

  ؛3عبارة "البيئية" تكررت ثالثة مرات في الدستور  -

 ؛ 4وعبارة "البيئة" أو"بيئة" ذكرت مرتين -

 ؛5وعبارة "البيئي" أو"بيئي" ذكرت أربعة مرات  -

 ؛6ة مرات في متن الدستور فيما عبارة  "مستدامة" تكررت سبع -

وفي الثانية ربطت بعبارتي  7أما عبارة " الطبيعية " فقدت تكررت ثالثة مرات  أقرنت في األولى بعبارة "الثروات"  -

 10، كما وردت عبارة "حقوق األجيال القادمة"9وفي الثالثة أضيفت إلى عبارة "املوارد"   8"اآلفات والكوارث" 

 . 12وعبارة " الغابات" مرة واحدة و"الصيد" مرة واحدة أيضا  11مرة واحدة وعبارة "املاء/املياه" مرتين

ونجد أن هذه املنظومة املفاهيمية للتنمية املستدامة والبيئة على مستوى الهندسة الدستورية جاء ذكرها  

، والباب الرابع  13 والحقوق األساسيةفي بعض من مقتضيات ستة أبواب هي:  الباب الثاني املتعلق بالحريات  

التشريعية بالسلطة  التنفيذية 14الخاص  بالسلطة  الخاص  الخامس  والباب  الخاص  15،  التاسع  الباب  وفي   ،

 
 . 19،31،35،40،71،136،151،152،153،180يتعلق األمر بالفصول :  1

 .12،13،44،45،65،129،136يتعلق األمر بالفصول:  2

 . 19،71،88في الفصول  3

 . من الدستور املغربي 71و  31في الفصلين  4

 من الدستور املغربي  151،152،153في الفصول  5

 من الدستور املغربي   31،35،71،136،152،153في الفصول  6

 من الدستور املغربي   35في الفصل  7

 من الدستور املغربي  40في الفصل   8

 من الدستور املغربي  71في الفصل   9

 من الدستور املغربي  35في الفصل    10

 من الدستور املغربي  71و  31في الفصلين   11

 من الدستور املغربي   71في الفصل   12

 ورد في أربعة فصول من من أصل واحد وعشرون فصال املكونة للباب.  13

 املشكلة للباب.ورد في واحد من أصل واحد وعشرين فصال  14

 وردت في  فصل واحد من أصل ثمانية فصول بهذا الباب  15
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األخرى  الترابية  والجماعات  واالجتماعي  1بالجهات  االقتصادي  باملجلس  الخاص  عشر  الحادي  الباب  وفي   ،

 .3ص بالحكامة الجيدةثم في الباب الثاني عشر الخا  2والبيئي

غير أن حضور هذه املنظومة املفاهيمية على مستوى هذه األبواب ليس بنفس الدرجة بل يتضح اختالف  

لم   فيما  مرات وعلى مستوى جميع فصوله  وتكررت ستة  الحادي عشر  الباب  في  وأخر، فقد وردت  باب  بين 

العاشر من الدستور ويتأرجح حضورها في بقية األبواب  يتجاوز عدد املرات التي ذكرت فيها مرة واحدة في الباب  

 .األخرى مابين هاتين القيمتين

وباملقارنة مع التجربة التونسية في إدماج هذه املفاهيم ذات الصلة بالبيئة والتنمية املستدامة، فإن املشرع   

 4يتجزأ منه  تعد جزء النص عليها باإلضافة إلى ديباجة/توطئة الدستور التي    2014الدستوري التونس ي لسنة  

ب  املوسوم  األولى  الباب  والحريات 5العامة"   املبادئ " في  للحقوق  املخصص  الثاني  والباب  الثالث  6،  والباب   ،

 8، وفي القسم الرابع من الباب السادس املتعلق بالهيئات الدستورية7الخاص باختصاصات السلطة التشريعية 

، ويالحظ على هذه التجربة كما  9ثم في الباب السابع من الدستور الذي أفرد للسلطة املحلية واختصاصاتها 

التجربة املغربية التفاوت في الحضور بين باب وأخر حيث تسجل حضورا مهما في باب الحقوق والحريات متبوعا  

 بالديباجة وتبقى أقل في بقية األبواب.

التونسية في هذا الدمج املفاهيمي بالتركز بشكل عام حيث ال تتعدى خمسة  وتتفرد التجربة الدستو    رية 

أبواب في مقابل سبعة أبواب في الدستور املغربي، وبالتركز بشكل أكبر في باب الحقوق والحريات فيما التجربة  

باب املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي)هيئة استشارية(، و  في  التركز  تتفرد عنها أيضا  املغربية نجد هذا 

عكس التجربة املغربية التي تتسم بالضعف ومحدودية العبارات    واالصطالحيبالتنوع والتعدد والغنى اللفظي  

 (. 1املستعملة كما يوضح الجدول)

 . 2014و التونس ي    2011(: الحقل املفاهيمي للبيئة والتنمية املستدامة في الدستورين املغربي  1الجدول)

 
 فصل من هذا الباب.  11ورد في واحد من أصل  1

 وردت على مستوى جميع فصول الباب 2

 وردت في العنوان الفرعي الثاني من الباب فقط. 3

 2014من الدستور التونس ي لسنة  145الفصل  4

 ورد في فصلين من أصل  عشرين فصال بهذا الباب.   5

 ورد في فصلين من أصل ثمانية وعشرين فصال بهذا الباب.   6

 ورد في فصل واحد من أصل عشرين فصال في هذا الباب. 7

 ورد في فصل واحد من أصل فصل واحد من القسم. 8

 ورد في فصل واحد من أصل اثني عشر فصال بهذا الباب.  9
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ال املفاهيمي  بالبيئة  الحقل  خاص 

املغربي   الدستور  في  املستدامة  والتنمية 

2011 

الحقل املفاهيمي الخاص بالبيئة والتنمية املستدامة  

 2014في الدستور التونس ي 

املاء، البيئية، على  الحصول  في   الحق 

بيئة سليمة، في  املستدامة، العيش   التنمية 

الطبيعية، الثروات   ، الحفاظ   مستدامة، 

الق  األجيال  الكوارث   اآلفات، ادمة، حقوق 

املوارد   الطبيعية، حماية  البيئة،  تدبير 

 املياه، الغابات، الصيد.  الطبيعية، البيئي،

املناخ، استدامة، البيئة الحفاظ، سالمة   سليمة، 

استمرارية، الطبيعية،  القادمة،  موارد،  ،األجيال  اآلمنة 

التنمية املستدامة، االستغالل الرشيد، الثروات، الحق في 

ترشيد استغالله، الحق في بيئة  املاء، املحافظة على املاء،

البيئية،  البيئي،  التلوث  على،  القضاء  متوازنة،  سليمة، 

القادمة،  التنمية املستدامة، حماية حقوق األجيال  هيئة 

 الثروات الطبيعية.

 2021املصدر: إنجاز شخص ي 

سلف،     مما  انطالقا  املالحظ  لسنة   إن  الدستوري  املشرع  أن  التي   2011هو  البيئية  املقتضيات  تناول 

أو   حق  صيغة  في  يوردها  تارة  أنه  نجد  حيث  متعددة،  زوايا  من  الدستور  في  غاية    مبدأأدمجها  أو  دستوري 

ام دستورية أخرى وتارة ثالثة  أو موضوع إلعمال أحك  اختصاصدستورية أو قيمة دستورية وتارة ثانية في صورة  

وهو ما انعكس على  مواقع حضورها في الهندسة الدستورية، إذ نجدها   في شكل نهج أو اختيار تدبيري وتنموي، 

والهيئات   الحكامة  باب  في  نجدها  كما  التشريعية،  السلطة  باب  وفي  األساسية  والحقوق  الحريات  باب  في 

 بية.االستشارية وباب الجهات والجماعات الترا

املغربي ودستور     2011املبحث الثاني : نطاق دسترة حماية البيئة وتبني نهج التنمية املستدامة في دستور  

 التونس ي  2014

عليها كحقوق وغايات   التنصيص  الدستورين من  في  املستدامة  البيئة والتنمية  امتد نطاق دسترة قضايا 

 شارة العمومية ) املطلب الثاني(. دستورية ) املطلب األول( إلى مجاالت للتشريع واالست

املطلب األول: حماية البيئة واملحافظة عليها واعتماد التنمية املستدامة بمثابة حقوق وغايات دستورية  

 باملغرب وتونس 

 الفقرة األولى: السمو بالبيئة والتنمية املستدامة إلى مرتبة حقوق دستورية في الدستورين

التنمية املستدامة مكانة حقوق دستورية بعدما    2011سنة    بوأ املشرع الدستوري خالل       البيئة وكذا 

 .  االتجاهنفس  2014ظلت دون ذلك في الدساتير السابقة وسلك املشرع الدستوري التونس ي لسنة 
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ولقد انتقل بها املشرع عبر هذه الخطوة من وضعية خدمات ومرافق ومقاربات وتصورات عمل وتدبير...  كما  

إلى مرتبة حقوق مضمونة    2011ذي قبل في التشريعات واملخططات والبرامج السابقة عن دستور  ظلت ترد من  

املغربي القانوني  الهرم  في  وثيقة  أسمى  في  عن     ومحمية  يترتب  والتي  القانونية  القواعد  باقي  عنها  تتفرع  التي 

انتهاك   وتراتبيتها  ملبدأ مخالفتها  القانونية  القواعد  املحكمة   1دستورية  أمام  بعدم دستوريته  الدفع  ويستدعي 

وإلى غايات وقيم دستورية وميادين تشريع    2الدستورية للجهات واألطراف املخول لها ذلك بمقتض ى الدستور 

 واستشارة أيضا. 

وعلى ضوء ذلك، فإن "التنمية املستدامة "وفق الدستور ليست فقط نهج أو مقاربة في التدبير يتعين اتباعها  

ق فعالية ونجاعة السياسات والبرامج االجتماعية واالقتصادية والبيئية وأن البيئة أيضا ليست إطارا  لتحقي

املدنية   الحقوق  كبقية  الدستورية  الحقوق  من  يعدان  بل  قبل  ذي  من  إليهما  ينظر  ظل  كما  فقط  للعيش 

ال أن التنمية املستدامة في  والسياسة واالقتصادية واالجتماعية املنصوص عليها في هذا الدستور. فيما نجد مث

الدستور التونس ي تم التنصيص عليها كغاية دستورية فقط ومن األدلة على ذلك ما نصت عليه الفقرة األولى  

 منه،  إذ  ورد فيها أن " على الدولة أن تسعى إلى تحقيق العدالة االجتماعية والتنمية املستدامة".    12من الفصل  

بالتنمية االنتقال  هذا  املواطنات    ويتضح  قبل  من  بهما  التمتع  يتعين  حقوق  مرتبة  إلى  والبيئة  املستدامة 

الفصل   من  والعاشر  التاسع  البندين  خالل  من  الدولة    31واملواطنين  تعمل   " فيه  جاء  حيث  الدستور  من 

نات  على تعبئة كل الوسائل املتاحة، لتيسير أسباب استفادة املواط  واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية،

 واملواطنين، على قدم املساواة، من الحق في : ... 

  4والعيش في بيئة سليمة  3الحصول على املاء   -
 

 الفقرة األولى من الفصل السادس من الدستور   حسب منطوق   1

 الباب الثامن من الدستور    2

 لالطالع على نطاق هذا الحق وأساسه في املرجعية الدولية يمكن العودة  على سبيل املثال إلى : 3

 . 1976ذ سنة املادة األولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي دخل حيز النفا -

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.  14املادة  -

 . 1989من اتفاقية حقوق الطفل   24املادة  -

 من اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة  28املادة  -

 .2030الهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة  -

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ( للجنة املعنية بالحقوق 15التعليق العام رقم)  -

   4، ص 2006برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية  -

 لالطالع على أساس هذا الحق ونطاقه في املرجعية الدولية يمكن الرجوع إلى :   4

 .1972إعالن استكهولم سنة  -

 1982امليثاق العاملي للطبيعة  -

 . 1992املتحدة عن البيئة والتنمية ريو ميثاق األرض، مؤتمر األمم  -

 . 2030الهدف السادس والخامس عشر من أهداف التنمية املستدامة   -
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 ". 1التنمية املستدامة   -

وباالستناد إلى هذا الفصل، فإن السهر على الولوج إلى هذه الحقوق وتحقيق تمتع املواطنات واملواطنين بها  

املسؤوليات   تترتب  حيث  الترابية  والجماعات  العمومية  واملؤسسات  الدولة  وهي  ثالثة  أطراف  على  يقع 

وصالحياته ويمكن الوقوف   الختصاصاتهوااللتزامات تبعا للطبيعة القانونية لكل طرف واإلطار القانوني املحدد  

املحددة   تلك  سواء  الدستور  فصول  خالل  من  طرف  لكل  بالنسبة  االلتزامات  هذه  ونطاق  طبيعة  على 

السلطة التنفيذية في الباب الخامس   الختصاصات وصالحيات املؤسسة امللكية في الباب الثالث من الدستور أو

الجماعا  أو  الرابع  الباب  في  التشريعية  التنظيمية  أو  القوانين  وكذا   وغيرها،  التاسع...  الباب  في  الترابية  ت 

الترابية  الترابية، 2للجماعات  ومصالحها  الوزارية  القطاعات  واختصاصات  الحكومة  لعمل  املنظمة  واملراسيم 

 والقوانين التنظيمية أو العادية املحدثة للمؤسسات العمومية واملحددة لصالحياتها واختصاصاتها . 

أ على  كما  ينص  ذاته  الفصل  تم    مبدآن  ما  وهذا  تمييز  ودون  الحقوق  هذه  من  االستفادة  في  املساواة 

الفصل   في  أيضا  عليه  هذا    19التنصيص  احترام  في    املبدأ بخصوص  الواردة  والحريات  الحقوق  إعمال  في 

 الدستور بما فيها الحقوق البيئية.

حظ الذي  الدستوري  السمو  هذا  من  الرغم  وعلى  أنه،  هذا  غير  منطوق  خالل  من  الحقوق  هذه  بها  يت 

الفصل، فإن املشرع حصر مسؤولية األطراف في تيسير أسباب االستفادة منها فقط. وهو ما يعني االلتزام ببذل  

بالتجربة   ومقارنة  بنتيجة،  االلتزام  وليس  الحقوق  بهذه  املواطن  تمتع  في  إليها  املشار  األطراف  قبل  من  عناية 

الدستوري التونس ي يحمي هذه الحقوق بشكل أكبر ويلتزم بتحقيق نتيجة وليس فقط  التونسية نجد املشرع  

بذل عناية، إذ ينص على أن الحق في املاء مضمون، وأن املحافظة عليه وترشيد استغالله من واجبات الدولة  

اخ وعلى الدولة  ، كما أن الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وتساهم في سالمة املن3إلى جانب املجتمع 

 .4توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي

 

التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة    16املبادئ اإلطارية ال - في تقرير املقرر الخاص املعني بمسألة  الواردة  بشأن حقوق اإلنسان والبيئة 

 .2018امة الصادر سنة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستد

  https://sdgs.un.org/2030agendaعلى الرابط :    2030لالستزادة حول موضوع التنمية املستدامة يمكن الرجوع إلى : خطة التنمية املستدامة   1

 . 23.03.2021آخر زيارة 

للجماعات     2 التنظيمي  للقانون  البيئية  املضامين  واالقاليم  113.14لالستزادة حول  للعماالت  التنظيمي  والقانون  التنظيمي   112.14،  والقانون 

باملوقع    111.14للجهات   الترابية"  للجماعات  التنظيمية  القوانين  على ضوء  باملغرب  البيئية  املسألة  ب"  املوسوم  مقالنا  على  االطالع   ...،يمكن 

-aroc.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d8%a9https://ruralm

-d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9%

-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%

d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7/%  22.03.2021أخر زيارة 

 نس ي  من الدستور التو  44الفصل   3

 من الدستور التونس ي   45الفصل  4

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://ruralmaroc.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7/
https://ruralmaroc.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7/
https://ruralmaroc.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7/
https://ruralmaroc.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7/


 2021  سبتمرب  49العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
59 

كما أن املقارنة بالتجربة التونسية بهذا الخصوص تبين أن الدستور التونس ي حصر مسؤولية ضمان هذه   

الحقوق والسهر على تحقيق التمتع بها على عاتق الدولة فقط دون غيرها عكس املشرع الدستوري املغربي الذي  

 جعلها مقسمة بين أطراف ثالثة كما أسلفنا اإلشارة إلى ذلك.

أيضا أن املشرع الدستوري املغربي جمع بين الحق   31ويستفاد من الوقوف على البند  التاسع من الفصل  

في املاء والحق في بيئة سليمة  وحصر التمتع بهما للمواطنين واملواطنات دون غيرهم خالفا للمشرع الدستوري  

املاء والفصل    44الذي جعلهما منفصلين حيث أفرد الفصل    التونس ي في  بيئة سليمة ولم   45للحق  في  للحق 

 يربطهما بشرط املواطنة. 

الفصالن   ما تضمنه  البيئية سيجد    19و  31وإلى جانب  الدستورية  للمقتضيات  الدارس  من أحكام، فإن 

من مسؤولية الدولة العمل على "تحقيق    وبشكل خاص الفقرة الثانية منه التي نصت على أن   35كذلك  الفصل  

تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة االجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى  

حقوق األجيال القادمة" حيث يتضح من خاللها أيضا إلزام الدولة بالحرص على حماية الحقوق البيئية لألجيال  

ر مدخل تبني التنمية املستدامة والسهر على الحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية  القادمة كما الحالية عب

من االستنزاف واالستغالل غير املعقلن. كما أن املشرع في هذا الفصل أناط بالدولة الحرص على تحقيق التوازن  

املساس ب الفردية والتنافس الحر من جهة وضمان عدم  املبادرة  البيئية  الضروري بين ضمان حرية  الحقوق 

من جهة أخرى. وهو ما يعني أن هذه الحرية ليست مطلقة بل يتحدد نطاقها عند مستوى    واملواطنينللمواطنات  

الشروع في اإلضرار بالبيئة كملك عام وحق مكتسب للجميع حيث يستوجب معه تدخل الدولة انسجاما مع  

ل حقوق اإلنسان بل يبدو أن عملية املناظرة بينهما  مسؤولياتها الثالث في الحماية واالحترام واإلعمال في مجا 

تفيد بأن املرتبة الدستورية للحقوق البيئية وحقوق األجيال القادمة سابقة من حيث الحماية عن حرية املبادرة  

واملقاولة والتنافس لكون انتفاء األول سيجعل من الثانية في عداد العدم ،فال مبادرة حرة إذا ما انتفت الثروات  

 لتي على أساسها يمكن أن تتشكل املبادرة والتنافس واملقاولة. ا

وحقوق       البيئية  للحقوق  الحماية  أولوية  على  الحرص  في  التونس ي  والدستور  املغربي  الدستور  يتقاطع 

األجيال القادمة من خالل ما تضمنته ديباجته  التي جاء فيها " ووعيا منا بضرورة املساهمة في سالمة املناخ  

فاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرار الحياة اآلمنة لألجيال القادمة"،  والح

التي نصت على أنه " تعمل الدولة على االستغالل الرشيد للثروات الوطنية"    12وكذا الفقرة الثانية من الفصل  

ب املتعلق بالحريات والحقوق فيما نص املشرع  فيما يختلفان في أن املشرع الدستوري املغربي قعد لذلك في البا

باب   في  ذلك  على  الطبيعية    املبادئ التونس ي  الثروات  هذه  حماية  من  عزز  التونس ي  الدستور  أن  كما  العامة 

 الطبيعية كضمانة لتمتع األجيال القادمة بما أورده من أحكام في الفصل الثالث عشر الذي جاء فيه " الثروات

عرض .باسمه عليها السيادة  الدولة تمارس التونس ي، للشعب ملك
ُ
 اللجنة على املتعلقة بها االستثمار عقود ت

عرض .الشعب نواب  بمجلس املختصة
ُ
   ".املجلس للموافقة على شأنها في تبرم التي االتفاقيات وت
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تورية في ضوء  الفقرة الثانية: املحافظة على البيئة وعلى حقوق األجيال القادمة بمثابة غايات وقيم دس 

 الدستورين  

إلى الدولة مهمة السهر على حماية البيئة بالحفاظ على الثروات    2011أوكل املشرع الدستوري لسنة         

الوطنية وضمان حقوق األجيال القادمة من خالل عملها على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، ويعد هذا من  

 . 1996من دستور  15التعديالت التي مست الفصل 

- الدولة–وقد جعل الدستور في مقابل ضمان الدولة لحرية املبادرة واملقاولة، والتنافس الحر ،عملها         

على الحفاظ على الثروات الطبيعية وحمايتها من االستنزاف بالسهر على ترشيد استعمالها مما يضمن العدالة  

الدستور وذلك عبر اعتماد نهج تنموي قائم  من  35بين األجيال كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من الفصل 

وأجياله  املجتمع  فئات  بين  املنافع  توزيع  في  عادلة  وتنمية  استدامي  منظور  املشرع  1على  تبني  ذلك  ويعني 

البعد   هناك  واألرباح  النمو  على  املبني  االقتصادي  البعد  بجانب  حيث  املستدامة  التنمية  ألبعاد  الدستوري 

لة االجتماعية في توزيع املنافع والخيرات االقتصادية ثم البعد البيئي الحريص على  االجتماعي املستحضر للعدا

 حماية البيئة وضمان استدامة املوارد البيئية وتوازنها وضمان استفادة األجيال القادمة منها. 

إلى جانب وظيفة        الدولة  الفقرة أيضا، أن املشرع الدستوري جعل من وظائف  ويتضح من خالل هذه 

االجتماعية   املصالح  حماية  على  الثروات    واالقتصاديةالسهر  على  واملحافظة  البيئة  حماية  وظيفة  ...وغيرها 

الطبيعية من االستغالل املفرط وغير الرشيد من قبل األغيار باعتبارها حق مشترك بين مختلف فئات املجتمع  

عام   وملك  صيانته  وجب  املتعاقبة  لألجيال  به  االنتفاع  مكفول  بمقتض ى  وحق  قبلها  من  الحماية  يتطلب 

 الدستور.

كما يستفاد، كذلك من قراءة في هذا الفصل، أن املشرع الدستوري جعل من حرص الدولة على تحقيق  

التنمية املستدامة والعمل على حماية الثروات الطبيعية مدخال لتحقيق غاية دستورية تلك املاثلة في العدالة  

لحقوق البيئية كما الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مراعاة ملبدأ ترابط  فيما بين األجيال في التمتع با 

 .للتجزئةالحقوق وعدم قابليتها 

من الدستور الذي يبرز اهتمام املشرع الدستوري بالبيئة والتنمية املستدامة   35وإلى جانب أحكام الفصل 

التضامن في رفع األعباء الناجمة عن الظواهر    الذي يجعل من  40من منطلق الغايات الدستورية، نجد الفصل  

قيمة   البالد  تنمية  تتطلبها  التي  التكاليف  تحمل  في  التضامن  جانب  إلى  البالد  تصيب  التي  الضارة  الطبيعية 

التي  الوسائل  مع  يتناسب  وبشكل  تضامنية،  بصفة  يتحمل،  أن  الجميع  على  أنه  على  نص  حيث  دستورية 

 
العد   1 تعزيز  تنمية بشرية مستدامة، من شأنها  تحقيق  تعمل على  الحر. كما  والتنافس  املبادرة واملقاولة،  الدولة حرية  ...تضمن   " فيها  الة جاء 

 االجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق األجيال القادمة..". 
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التي التكاليف  عليها،  عن    يتوفرون  الناتجة  تلك  وكذا  البالد،  والكوارث    األعباء تتطلبها  اآلفات  عن  الناجمة 

 الطبيعية التي تصيب البالد. 

كقيمة         الطبيعية  املخاطر  أعباء  مواجهة  في  التضامن  حول  الفصل  هذا  في  الواردة  األحكام  أن  ويبدو 

التي تعد جزء ال في ديباجة الدستور،  يتجزأ منه، من أن إرساء دعائم مجتمع   دستورية تنسجم مع ما أعلن 

ؤسسات دولة حديثة، حيث  متضامن يشكل غاية دستورية إلى جانب غايات أخرى من أجل توطيد وتقوية م

وتقوية   توطيد  مسيرة  بعزم  فيه،...تواصل  رجعة  ال  الذي  الختيارها  وفاء  املغربية،  اململكة  "أن  على  نصت 

مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها ... وإرساء دعائم مجتمع متضامن..." كما نجد هذا املنظور الغائي في التقعيد  

الذي جعل من التنمية املستدامة على الصعيد    136مة في الفصل  الدستوري للشأن البيئي والتنمية املستدا

 الترابي غاية تستدعي تأمين مشاركة السكان والرفع من مساهمتهم في تحقيقها.

للبيئة والتنمية        التقعيد  املغربية والتونسية بخصوص  الدستوريتين  التجربتين  بين  املقارنة  ومن خالل 

 فاملالحظ أن التجربة التونسية هي األخرى ضمنت أحكاما في هذا االتجاه،  املستدامة كقيم وغايات دستورية،

حيث نجد ذلك في ديباجة الدستور التي تجعل من الحفاظ على البيئة واملساهمة في سالمة املناخ ضرورة من  

" تسعى"  أجل استدامة املوارد الطبيعية واستمرارية الحياة اآلمنة لألجيال القادمة كما نجد استعمال عبارة  

 من الدستور، وهو ما يحيل على التناول بمنظور الغاية.  12الدولة إلى تحقيق التنمية املستدامة في الفصل 

كما نجد إضفاء صبغة الغاية الدستورية على املقتضيات الدستورية ذات املضمون البيئي في عنوان القسم   

األجيال القادمة. وبخصوص النظر إليها من   الرابع الذي يتحدث عن التنصيص على هيئة غايتها حماية حقوق 

الفصل   نجد مقتضيات  فإننا  القيم،  إرساء  املستخلصة من استغالل    136منظور  املداخيل  تجعل من  التي 

الثروات الطبيعية وسيلة للنهوض بالتنمية الجهوية في إطار التضامن املجالي حيث نصت الفقرة الثالثة منه  

 الجهوية بالتنمية للنهوض الطبيعية الثروات استغالل من الواردة  املداخيل من نسبة تخصيص  على أنه " يمكن 

  ".الوطني على املستوى 

إن املقارنة بين األحكام الدستورية البيئية التي تؤسس للمقتضيات البيئية كغايات وقيم دستورية في        

الطبيعية   املخاطر  رفع تحدي  القيم والغايات من منظور  لهذه  املغربية رسخت  التجربة  بأن  تفيد  التجربتين 

 فع الطبيعية في تعزيز قيمة التضامن. وأعبائها، فيما نجد التجربة التونسية غلبت منظور التمتع باملنا

في   املغربي مشتركا  الدستوري  املشرع  بها جعله  االلتزام  والحرص على  والغايات  القيم  إعمال هذه  أن  كما 

فيما حصره املشرع الدستوري التونس ي في نطاق مسؤوليات   فهو على عاتق الدولة واملواطنين، بعض األحيان،

 الدولة.  

الثاني: حماية   التشريعية والهيئات  املطلب  البيئة والتنمية املستدامة من املجاالت الجديدة للسلطة 

البلدين بدستوري  بمهمة   ،االستشارية  أناطها  حيث  التشريعية  السلطة  وعاء  من  الدستوري  املشرع  وسع 
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ستشارة  التشريع في املجال البيئي )الفقرة األولى(، كما جعل من قضايا البيئة والتنمية املستدامة موضوع لال 

 العمومية إلى جانب القضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية )الفقرة الثانية(. 

البيئة   بالسهر على حماية  التشريعية معنية  األولى: دستوري تونس واملغرب يجعالن  السلطة  الفقرة 

 والتنمية املستدامة  

دة التي أناط فيها املشرع الدستوري املغربي  تعتبر قضايا البيئة والتنمية املستدامة من امليادين الجدي       

سلطة التشريع إلى البرملان بشكل صريح، إذ نجد أن من التعديالت التي طرأت على الفصل السادس واألربعين 

هو إدخال قضايا البيئة والتنمية املستدامة كميادين جديدة يختص البرملان بالتشريع فيها    1996من دستور  

إليه صراحة    2011ستور  من د  71حيث نص الفصل   إلى املواد املسندة  على أن "القانون يختص، باإلضافة 

 بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في امليادين التالية: .... 

   ؛القواعد املتعلقة بتدبير البيئة وحماية املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة-

 .." . ؛نظام املياه والغابات والصيد -

ا في  أضاف  الفقرة  كما  في  إليها  املشار  امليادين  إلى  باإلضافة  للبرملان،   " أن  الفصل  نفس  األخيرة من  لفقرة 

السابقة صالحية التصويت على قوانين تضع إطارا لألهداف األساسية لنشاط الدولة، في امليادين االقتصادية  

 واالجتماعية والبيئية والثقافية.". 

أ املذكور  الفصل  مقتضيات  خالل  من  على   ويتضح  السهر  مسؤولية  بالبرملان  أناط  الدستوري  املشرع  ن 

 حماية البيئة والتنمية املستدامة من خالل سلطتين هما :

 ؛ التشريع  -

 التصويت. -

الذي ينص    19كما نجد هذه املسؤولية املوكولة إليه في تنظيم الشأن البيئي والتنمية املستدامة  من الفصل  

نطاق التمتع بالحريات والحقوق األساسية املنصوص عليها في الباب الثاني من  على أن القانون يعد من ركائز  

الدستور وفي باقي مقتضياته وفي االتفاقيات الدولية واملواثيق كما صادق عليها املغرب التي من ضمنها البيئية   

 إلى جانب أحكام الدستور وثوابت اململكة.

لتصويت أو املصادقة املخولتين له بمقتض ى الدستور يعمل  التشريع وا إن البرملان إذن، ومن خالل سلطتي

على تنظيم الشؤون والقضايا املتعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة من أجل حمايتها وتنميتها وتجريم املساس بها  

املكانة الدستورية التي أعطيت لها سواء   ووضع الشروط والكيفيات وتسطير العقوبات... وغير ذلك مما تقتضيه 

أو  ك وقيم  غايات  أو  له   ... مبادئ حقوق  املخول  قانون  آلية مقترح  التشريع من خالل  باعتماد سلطة  وغيرها 

 من الدستور.  79بمقتض ى الفصل 
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كما يسهر البرملان على احترام هذه املكانة الدستورية التي أعطيت له حين النظر في القوانين والسياسات  

ال بها  تتقدم  التي  واملخططات  مشاريع  والبرامج  عرض  عند  املصادقة  آلية  استثمار  خالل  من  أمامه  حكومة 

 القوانين والقوانين التنظيمية من قبل السلطة التنفيذية.

وإلى جانب التشريع والتصويت الذي يجعل البرملان معنيا بالشؤون والقضايا ذات الطابع البيئي، فإن ذلك  

بما في ذلك املرتبطة    1ي وتقييم السياسات العموميةيتحقق أيضا من خالل عملية الرقابة على العمل الحكوم

بحماية البيئة والتنمية املستدامة، وهو مدخل آخر يمكن البرملان من القيام بمسؤولياته في الحرص على احترام  

أو   والتصويت  التشريع  إلى جانب مدخلي  التنفيذية  السلطة  الدستور من قبل  في  الواردة  البيئية  املقتضيات 

  املصادقة.

غير أنه، وعلى الرغم من هذه املكانة الدستورية التي أعطاها املشرع الدستوري للبرملان في مجال التشريع   

  2011بما في ذلك قضايا البيئة والتنمية املستدامة في إطار التخفيف من العقلنة البرملانية التي جاء بها دستور 
مجاال وترك ما دون ذلك للسلطة التنفيذية بما في    30، فإنه جعل سلطته محصورة في مجال ضيق حدد في  2

ذلك ،طبعا، أمور تتعلق بالبيئة والتنمية املستدامة الش يء الذي   جعل من الحكومة مشرعا أصليا والبرملان  

مما نسجل معه أن الحكومة هي األخرى معنية بالعمل على   3القيم على السلطة التشريعية مجرد مشرعا ثانويا 

لبيئي ،قيد دراستنا، والسهر على حماية البيئة وتنميتها فيما ينسجم واملوقع الدستوري الذي  تنظيم الشأن ا

منه في أن يتقدم رئيس   88، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة األولى من الفصل  2011أصبحت تحتله مع دستور  

تضمن الخطوط الرئيسية  الحكومة بعد تعيينها من قبل امللك أمام البرملان ببرنامج الحكومة الذي يجب أن ي

السياسة   ميادين  في  وباألخص  الوطني،  النشاط  مجاالت  مختلف  في  به  القيام  الحكومة  تنوي  الذي  للعمل 

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.  

ئات  الفقرة الثانية: الدستوران يجعالن من قضايا البيئة والتنمية املستدامة مجاالت جديدة لعمل الهي

 االستشارية مع بعض الفروقات.

دستور        في  البيئي  البعد  تعزيز  همت  التي  الدستورية  التعديالت  عن  الدور    2011نجم  نطاق  توسيع 

واحتفظ به    1992االستشاري للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي تم التنصيص عليه منذ دستور  

دستور   تعديل  واالجت  1996في  االقتصادية  املجاالت  في  استشارية  مؤسسة  للحوار  باعتباره  وفضاء  ماعية 

واإلنصات العمومي والتعددي حيث انضاف إلى هذه املجاالت املجال البيئي والتنمية املستدامة. وهو ما يتضح  

بشكل جلي في التسمية الجديدة حيث انتقل من مجلس اقتصادي واجتماعي إلى مجلس اقتصادي  واجتماعي  

 
 من الدستور   78الثانية من الفصل  الفقرة 1

(، املجلة املغربية للسياسات العمومية،  2011يوليوز  29إلى دستور  1962دجنبر  14أمين السعيد، البرملان في ظل الدساتير املغربية) من دستور  2

 . 55، ص 2014خريف  13غفور دهشور، العدد  تنسيق  حسن طارق، أحمد مفيد،

 . 95، ص 2012، 3،سلسلة العمل التشريعي واالجتهادات القضائية، العدد  -شرح وتحليل–الجديد للمملكة املغربية كريم لحرش ، الدستور   3
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عديالت هيئة استشارية في قضايا البيئة لفائدة الحكومة  وكذا في الصالحيات إذ أصبح بفضل هذه الت  1و بيئي  

التي ظل يستشار بشأنها سابقا  إلى جانب القضايا االجتماعية واالقتصادية  ، كما بات من  2والبرملان بغرفتيه 

صالحياته الجديدة  اإلدالء برأيه في التنمية املستدامة فضال عن التوجهات العامة لالقتصاد الوطني كصالحية  

 قة. ساب

وقد انعكس هذا الوضع الدستوري الجديد للمجلس القاض ي بضم مجاالت البيئة والتنمية املستدامة إلى  

نطاقه االستشاري على مقتضيات وأحكام القانون التنظيمي املنظم له كما يالحظ ذلك من خالل التعديالت  

التنظيمي   القانون  في  جاءت  واال   128.12التي  االقتصادي  باملجلس  والبيئي املتعلق  للقانون    3جتماعي  املعدل 

 .6وتأليفه 5. خاصة املرتبطة بصالحيات املجلس 60.094التنظيمي 

وقد كان لهذه املستجدات الدستورية وقع على املمارسة العملية للمجلس كما تعكس ذلك الوثائق املنجزة  

املستدامة املنجزة في إطار طلب من    االستشارية  في مجال البيئة والتنمية   بآرائه سواء  املتعلقة    2011ما بعد  

وكذا في مضامين التقارير السنوية التي يصدرها    8أو اآلراء املعدة في إطار اإلحالة الذاتية  7البرملان أو الحكومة 

 . 9حول الحالة االقتصادية واالجتماعية والبيئة للبالد واألبحاث والدراسات املرتبطة بصالحياته 

ن الدستورين املغربي والتونس ي بهذا الخصوص، أنه، وإن كانا معا تضمنا هيئات  ويالحظ من عقد مقارنة بي

تعنى بقضايا البيئة والتنمية املستدامة وإدراجها على نفس املستوى داخل الهندسة الدستورية في التجربتين 

 
 الباب الحادي عشر من الدستور املغربي .  1

 من الدستور املغربي .   152الفقرة األولى من الفصل    2

رقم    3 الشريف  في    1.14.124الظهير  ل    1435شوال    3الصادر  التنظيمي    2014يوليوز    31املوافق  القانون  باملجلس    128.12بتنفيذ  املتعلق 

  .6374- 6370ص ص  2014غشت  14بتاريخ  6282االقتصادي واالجتماعي والبيئي ، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

الشريف رقم  ا  4 في    1.10.28لظهير  التنظيمي    2011مارس    5صادر  القانون  بتنفيذ  املنشور املت  60.09،  باملجلس االقتصادي واالجتماعي،  علق 

 . 946- 942ص ص  2010مارس  11بتاريخ   5820بالجريدة الرسمية عدد 

  128.12الباب الثاني من القانون التنظيمي   5

 128.12الباب الثالث من القانون التنظيمي  6

 ثابة ميثاق للبيئة والتنمية املستدامة باملغرب بم 99.12على سبيل املثال: اإلحالة املتعلقة ب : مشروع القانون اإلطار  7

 على سبيل املثال:  8

 . 2014الحكامة عن طريق التدبير املندمج للموارد املائية في املغرب  -

 .2020تسريع االنتقال الطاقي لوضع املغرب على مسار االقتصاد األخضر  -

 .2015إدماج مقتضيات التغيرات املناخية في السياسات العمومية  -

 نشير على سبيل املثال إلى:9

 . 2019إلى  2011التقارير السنوية حول الحالة االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمغرب   -

 .2019دراسة حول النموذج التنموي الجديد للمغرب  -

 .2018دراسة حول تقييم فعلية الحقوق اإلنسانية باألقاليم الجنوبية مارس  -

 .2013الجديد لألقاليم الجنوبية أكتوبر  دراسة حول النموذج التنموي  -
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باب الحكامة  معا حيث جاءت املقتضيات الخاصة بهذه الهيئة في الدستور املغربي في الباب الحادي عشر قبل  

الجيدة وقبل القسم املخصص للحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد في التجربة التونسية، إال أن هذه األخيرة  

 تختلف عن التجربة املغربية على عدة مستويات وهي: 

: املشرع التونس ي جعل املؤسسة املعنية بقضايا البيئة والتنمية املستدامة في الباب املتعلق بالهيئات  أوال -

لدستورية حيث نصت املقتضيات الخاصة بها في القسم الرابع بصيغة : هيئة التنمية املستدامة وحماية  ا

 ؛ حقوق األجيال القادمة

املستدامة     ثانيا: - للتنمية  وهيئة  املغربية  التجربة  في  وبيئي  واجتماعي  اقتصادي  مجلس  بين  التسمية  في 

 ؛ وحماية حقوق األجيال القادمة في التجربة التونسية

االقتصادي واالجتماعي  ثالثا - للمجلس  ثالثة فصول  املغربي  الدستوري  املشرع  الذي خصص  الوقت  في   :

  فصل واحد فقط؛والبيئي اكتفى املشرع التونس ي ب

الدستور املغربي جعل من استشارة الحكومة والبرملان للمجلس في القضايا االقتصادية واالجتماعية    رابعا: -

، في املقابل جعل املشرع الدستوري التونس ي من استشارة الهيئة في مشاريع القوانين 1والبيئية أمرا اختياريا 

 ؛2البيئية وفي مخططات التنمية أمرا إلزاميا  املتعلقة باملسائل االقتصادية واالجتماعية و 

الدستور املغربي أحال على قانون تنظيمي بخصوص تأليف املجلس وتنظيمه وصالحياته وكيفية    خامسا: -

في املقابل الدستور التونس ي سكت عن ذلك واكتفى فقط بالتنصيص على بعض الشروط الالزمة   3تسييره 

  .4انتذابهمفي أعضاء هذه الهيئة ومدة 

 خالصة:  

بيئية يعد من أوجه مستجدات دستوري             في محصلة هذه الدراسة يستخلص أن إدماج مقتضيات 

كما تعكس هذه املستجدات املكانة التي احتلتها قضايا البيئة والتنمية املستدامة في السياقات   املغرب وتنوس،

 الداخلية والخارجية التي رافقت زمن التعديل الدستوري في البلدين.  

النقلة النوعية والكمية التي جاء بها األول مقارنة    1996مع دستور  2011وتفيد مقارنة الدستور البيئي لسنة  

التي أعطت للشأن البيئي مكانة مهمة   2014اني، غير أنها تبقى متواضعة في ضوء التجربة التونسية لسنة  بالث

 .  2008سواء كميا أو نوعيا الذي هو األخر سجل نقلة مهمة مقارنة بدستور 

 
 من الدستور املغربي   152الفقرة األولى من الفصل    1

 من الدستور التونس ي   129الفقرة األولى من الفصل    2

 من الدستور املغربي   153الفصل   3

 من الدستور التونس ي 129الفقرة الثانية من الفصل  4
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من    وإذا كان املشرع الدستوري املغربي والتونس ي خطى خطوة مهمة في اتجاه حماية واحترام وتنمية البيئة 

خالل االرتقاء بها إلى قواعد دستورية باعتبارها إطارا للعيش، وحقا من حقوق اإلنسان، وقاعدة لخلق الثروة،  

وتحديا جديدا ينبغي مراعاته في صنع السياسات والبرامج، فإن تفعيل هذه القواعد وفق روح الدستورين يشكل  

الت معه  يتولد  مما  الدسترة،  لهذه  معنى  تعطي  التي  والسياسات  اللبنة  التشريعات  مطابقة  ساؤل حول مدى 

التي   الجديدة  املكانة  لهذه  بالبلدين  الدستورية  اللحظة  بعد  ملا  البيئية،  واملمارسات  والبرامج  واالستراتيجيات 

 بوأها الدستوران للشأن البيئي.  

 املراجع: 

 باللغة العربية:   ❖

 الكتب  ▪

.الدار  2012ئي، البيئي، اإلنساني، أفريقيا الشرق،  ، الغذاأبعادهاألمن على اختالف  أنسة اكحل العيون،   •

 البيضاء. 

التشريعي واالجتهادات    -شرح وتحليل– ، الدستور الجديد للمملكة املغربية    كريم لحرش  • ،سلسلة العمل 

 . 2012، 3القضائية، العدد 

 املقاالت :  ▪

(،  2011يوليوز    29ى دستور  إل  1962دجنبر   14، البرملان في ظل الدساتير املغربية) من دستور  أمين السعيد •

خريف   13غفور دهشور، العدد   املجلة املغربية للسياسات العمومية، تنسيق  حسن طارق، أحمد مفيد،

2014. 

الزين، • الفتاح  البيئة    عبد  سوسيولوجية،  مقاربة  التدبير  وهندسة  املعرفة  أسئلة  واإليكولوجيا:  البيئة 

دة للعلوم االجتماعية، تنسيق محمد الدريوش وجمال فزة،  والتنمية املستدامة : أدوار جديدة وآفاق واع

والنشر   للطباعة  رقراق  أبي  دار   ، األولى  الطبعة  فكر   مؤسسة  و  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب    –كلية 

 20.21الرباط.

سوسيولوجيا البيئة والتنمية مشكالت معاصرة، البيئة والتنمية املستدامة : أدوار جديدة   محمد جاج ، •

وآفاق واعدة للعلوم االجتماعية، تنسيق محمد الدريوش و جمال فزة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية و  

 . 2021الرباط.  –مؤسسة فكر  الطبعة األولى ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر  

 : أطروحات ▪

بوكرين • املجلة  شفيق  الشراكة،  اتفاقية  ظل  في  املتقدم  الوضع  نظام  األوروبي  باالتحاد  املغرب  عالقة   ،

 . 2018سنة   1،ط. 122املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 

قانونية ودستورية ،    مالئمات ، التشريع املغربي واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان  عبد العزيز لعروس ي •

 .2014املجلة املغربية  لإلدارة املحلية والتنمية،
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 قوانين وطنية   ▪

رقم   • شريف  في    1.11.91الظهير  شعبان    27صادر  الدستور،  2011يوليو    29)  1432من  نص  بتنفيذ   )

 .3600(، ص  2011يوليو  30) 1432شعبان   28مكرر بتاريخ  5964الجريدة الرسمية عدد 

املتعلق باملجلس    60.09، بتنفيذ القانون التنظيمي    2011مارس    5صادر في    1.10.28الشريف رقم  الظهير   •

 . 946-942ص ص  2010مارس    11بتاريخ  5820االقتصادي واالجتماعي، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

رقم   • الشريف  في    1.14.124الظهير  ل    1435شوال    3الصادر  القانون    بتنفيذ  2014يوليوز    31املوافق 

  14بتاريخ    6282املتعلق باملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، الجريدة الرسمية عدد    128.12التنظيمي  

 .6374- 6370ص ص  2014غشت 

 . 10.02.2014، الرائد الرسمي  2014يناير   27دستور الجمهورية التونسية الصادر في  •

 مواثيق دولية:  ▪

االقتصاد ▪ بالحقوق  الخاص  الدولي  و العهد  والتصديق    االجتماعيةية  للتوقيع  وعرض  اعتمد  والثقافية، 

كانون األول/ديسمبر    16( املؤرخ في  21-ألف )د  2200واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  

 .1976، دخل حيز النفاذ 1966

والتصدي ▪ للتوقيع  وعرضت  اعتمدت  املرأة،  التمييز ضد  أشكال  جميع  على  القضاء  واالنضمام  اتفاقية  ق 

 .1979كانون األول/ديسمبر  18املؤرخ في  180/ 34بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

العامة   ▪ الجمعية  قرار  بموجب  واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرضت  اعتمدت  الطفل،  حقوق  اتفاقية 

 . 1990 أيلول/سبتمبر 2اذ: ، تاريخ بدء النف 1989تشرين الثاني/نوفمبر   20املؤرخ في  25/ 44لألمم املتحدة 

 2008اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة دخلت حيز النفاذ ماي   ▪

 .2030أهداف التنمية املستدامة  ▪

من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    12و    11على املادة  (  15التعليق العام رقم)   ▪

 .2002والثقافية  االجتماعيةللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية و ،

 . 2006برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية  ▪

 .1972إعالن استكهولم سنة  ▪

 1982امليثاق العاملي للطبيعة  ▪

 .1992ميثاق األرض، مؤثمر األمم املتحدة عن البيئة والتنمية ريو  ▪

ة في تقرير املقرر الخاص املعني بمسألة التزامات  بشأن حقوق اإلنسان والبيئة الوارد 16املبادئ اإلطارية ال ▪

 .2018حقوق اإلنسان املتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة الصادر سنة 

 تقارير ودراسات   ▪

 .2025سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة   50املغرب املمكن،  •
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: فعلية    2019املجلس الوطني لحقوق اإلنسان: التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان باملغرب لسنة   •

 . 2020للحريات، مارس  ناش ئ حقوق اإلنسان نموذج 

و  • التقرير السنوي حول الحالة االقتصادية   : والبيئية    االجتماعيةاملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
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 يف بورصة الكويت ماهية املعلومات اجلوهرية حمل االلتزام باإلفصاح

 )دراسة يف قانون هيئة أسواق املال الكوييت(

What is the Material Information to the Disclose Obligation in the "Boursa 
Kuwait"? (The Case of Kuwaiti Capital Markets Authority Law) 

 KILAWماجستير في قانون الشركات من كلية القانون الكويتية العاملية  أ. هشام عماد العبيدان 
Hesham Emad Al-Obaidan, Master of Corporate Law – the Kuwait International College of Law (KILAW (.  

 

 

Abstract 

This research is summarized in determining the exact nature of the material information that 

listed companies should disclose in the "Boursa Kuwait". 

The knowledge of the information's legal nature is sufficient to determine the obligation of 

disclosure on the one hand, and to discover the optimal legal standard for assessing the 

materiality of the information on the other hand. 

The Kuwaiti Capital Markets Authority CMA Law has given great importance to the principle 

of disclosure in the stock exchange, which necessitates studying the extent to which the bylaw is 

compatible in addressing the precise definition of what the material information is. 

We have analyzed the clauses of Disclosure Book No. 10 issued under the bylaw in order to 

extract the precise details of the information mentioned in this book as material information, all 

with the aim of criticizing the CMA's standard of the materiality, in order to extract a precise 

standard for identifying the material information. 

Keywords: Material Information, Obligation to Disclosure, Transparency, Stock Exchange, 

Financial Markets, Capital Markets Authority, Boursa Kuwait. 
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 امللخص 

ص موضوع   ب على شركات املساهمة  يتلخَّ البحث في تحديد املاهية الدقيقة للمعلومات الجوهرية التي يتوجَّ

 اإلفصاح عنها، ذلك بخصوص الشركات املدرجة في بورصة الكويت. 

حيث إنَّ معرفة املاهية القانونية لهذا النوع من املعلومات كفيٌل بتحديد نطاق تطبيق االلتزام باإلفصاح  

 ملعيار القانوني األمثل لتقدير مدى جوهرية املعلومات من عدمها من جهة أخرى. من جهة، وباكتشاف ا

 ملبدأ اإلفصاح في البورصة، األمر الذي يوجب دراسة  
ً
 كبيرة

ً
وقد منح قانون هيئة أسواق املال الكويتية أهمية

ة بهذا القانون في معالجة التحديد الدقيق ملاه ية املعلومات الجوهرية  مدى توفيق التعليمات التنفيذية الخاصَّ

 محل االلتزام باإلفصاح. 

الصادر بموجب التعليمات التنفيذية املذكورة بغرض    10وقد قمنا بتحليل نصوص كتاب اإلفصاح رقم  

، كلُّ ذلك بهدف  
ٌ
ها معلوماٌت جوهرية استخراج التفاصيل الدقيقة للمعلومات التي ذكرها هذا الكتاب على أنَّ

الهيئة لتحديد صفة الجوهرية في املعلومات، واستخراج معياٍر دقيٍق لتحديد املعلومات  نقد املعيار املعتمد من  

 الجوهرية.

املفتاحية هيئة  :  الكلمات  املال،  أسواق  البورصة،  الشفافية،  باإلفصاح،  االلتزام  الجوهرية،  املعلومات 

 .األوراق املالية

 

 املقدمة
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في   الهندية  بالروبيات  في األسهم  التداول  تاريخها، كان  أزماٍت متفاوتٍة على مّرِ  الكويت  لقد واجهْت بورصة 

 . 2االستقالل، إلى أن ظهر الدينار الكويتي بعد االستقالل أوائل الخمسينات قبيل 

 
 .49القرآن الكريم، سورة الكهف، اآلية   1

2https://alphabeta.argaam.com/article/detail/30837#:~:text=%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%

D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%201982%20%3A%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D

9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7,%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A

5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86

%D9%82%D8%AF%D9%8A%20%D8%8C%20%D9%88%D9%82%D8%AF   

https://alphabeta.argaam.com/article/detail/30837#:~:text=%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%201982%20%3A%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7,%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/30837#:~:text=%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%201982%20%3A%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7,%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/30837#:~:text=%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%201982%20%3A%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7,%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/30837#:~:text=%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%201982%20%3A%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7,%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/30837#:~:text=%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%201982%20%3A%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7,%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D
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رت بها دولة الكويت، أزمة  
َّ
بسبب تضخم أسعار األصول مثل العقارات    1976واللمحة األولى لألزمات التي تأث

،  أزمة املناخ املشهورة التي نشطت بها الشركات الكويتية والخليجية املقفلة  1982واألسهم بشكل مبالغ فيه، وفي  

بحيث ظهرت البعض منها بشكل وهمي في السوق الثانوية؛ وكانت األسعار اآلجلة تتضاعف بشكل جنوني في ظل 

 بيئة غامضة وانعدام في الشفافية. 

، فقد ساد التالعب والتضليل للكسب الغير مشروع، ونتج عنه هبوط حاد للبورصة، 1998ومن ثم تلتها أزمة  

 بدأ الشفافية واإلفصاح.وكانت البورصة في أمّسِ الحاجة مل

 على اقتصاد الدول املتقدمة والنامية، وهذه األزمة    2008فيما كان لألزمة املالية العاملية في  
ً
 واضحا

ً
تأثيرا

 في بيئة تداول أوراق املال وغيرها. 
ً
 وخارجيا

ً
رت على املستوى املالي لدول داخليا

َّ
 أث

 على تطبيق مبدأ    2010لعام    7ويتية رقم  وكان لصدور قانون إنشاء هيئة األسواق املالية الك
ً
 واضحا

ً
تأثيرا

 . 2015الشفافية واإلفصاح، وقد صدر آخر الئحة تنفيذية لإلفصاح بموجب كتاب خاص عام 

ال يمكن ضبط االلتزام باإلفصاح في البورصة إذا لم يتمَّ ضبط معنى املعلومات التي يجب اإلفصاح عنها  

، هذه املعلومات التي يتوجَّ 
ً
 ب أن تكون ضمن فئٍة حساسٍة على حركة التداول في البورصة.أوال

حيث إنَّ شركات املساهمة املدرجة في البورصة تقوم بإدراج أسُهِمَها في البورصة على أساس أن يتمَّ التداول  

  :
ً
 وشراًء من املستثمرين، لكن التساؤل األهم يكون دائما

ً
 عليها بيعا

بيع أو الشراء؟ هل على أساس الشائعات التي يسمعها من الناس؟ أم على على أّيِ أساٍس يقوم املستثمر بال

 طريقة تجربة الحظ؟!

خذ قراره االستثماري بالبيع أو الشراء بناًء على دراسٍة ماليٍة   بالتأكيد ال هذا وال ذاك، فاملستثمر يجب أن يتَّ

درجة، ومن ثمَّ ت
ُ
بدو أسهمها على شكل فرصٍة جيدٍة؛ فيقوم  دقيقٍة، يستنتج منها قوة املركز املالي للشركة امل

ب الشراء.  ا إذا ظهر للمساهم ضعف املركز املالي لشركته، فيقوم بالبيع أو يتجنَّ  املستثمر بالشراء، أمَّ

 وهنا نتساءل: كيف سيقوم املستثمر بالدراسة؟ على أّيِ مادٍة سَيعَتِمُد؟ 

ال عن  الصادرة  الجوهرية  املعلومات  أهمية  تظهر  هنا،  واٍع  من  استثمارّيٍ  قراٍر  بناء  في  املدرجة  شركات 

ُمَها األداء املالي للشركات وليس الشائعات.
ُ
 ومدروٍس، والتأسيس لسوٍق كفٍء َيْحك

لكن املشكلة األساسية بخصوص هذه املعلومات هو تحديد ماهيتها القانونية، حيث إنَّ حاالتها واحتماالتها  

 ُيقاُس عليه في إلزام الشركات باإلفصاح. ال تنتهي، ولذلك يجب على القانون أن يَ 
ً
 عاما

ً
 َضَع معيارا

 هذا املعيار كان في تعريف الهيئة لـ "املعلومات الجوهرية" كالتالي:  
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صِدر أو  املدرج الصندوق  أو املدرجة الشركة لدى  معلومة "أيُّ 
ُ
ق -األحوال حسب- امللتزم أو امل

َّ
 بنشاطه تتعل

  معرفتها تكون  وال  إداراته أو املالي بمركزه  أو  بشخصه  أو
ً

 أو  أصوله على تأثيٌر  ولها  للجمهور واملتعاِمِلين متاحة

ي أن يمكنألعماله و  العام  املسار على أو  املالي وضعه  أو  خصومه ر إلى تؤّدِ  الورقة  تداول  حجم أو  سعر في  تغيُّ

ِر أن يمكن أو  املالية  للورقة بالنسبة  املتعاِمِلين أو عزوف  جذب في أو  املدرجة  املالية 
ّ
صِدر قدرة في تؤث

ُ
 على امل

 .1  "الوفاء بالتزاماته

 على  
ً
 من املعلومات قد ال تكون جوهرية

ً
، فهي تنطبق على شريحٍة كبيرٍة جدا

ً
 جدا

ٌ
 أنَّ هذه املعايير عامة

َّ
إال

رة في مركزها   ِ
ّ
ة بالشركة ومؤث

َ
ِبط

َ
َر في التداول على  أرض الواقع؛ فقد تكون املعلومة ُمرت غّيِ

ُ
املالي ويمكن لها أن ت

ر تلك الظروف.  ر في التداول بعد تغيُّ ِ
ّ
 أنَّ السوق قد تجاوزها ولم تعْد تؤث

َّ
 أسهمها في ظروٍف معينٍة، إال

ر   ِ
ّ
ة بالشركة، وتؤث

َ
ِبط

َ
؛ فاملعلومة ُمرت

ً
 جوهرية

ً
، يمكن ملعلومة احتراق مصنع للشركة أن تكون معلومة

ً
فمثال

 بسبب ضعف    بمركزها
ً
 فعال

ً
 أنَّ هذه املعلومة قد ال تكون جوهرية

َّ
ر بالتداول على أسهمها، إال ِ

ّ
املالي، وقد تؤث

، أو انتشار فئة  
ً
 عن العمل أصال

ً
 لصغر حجم املصنع أو كونه متوقفا

ً
تأثير احتراق املعمل على املركز املالي نظرا

هم املركز املالي بل يركزون   على تذبذبات األسعار، وغيرها من األسباب. املضاربين الذين ال يهمُّ

 أهداف البحث 

ها أمثلة للمعلومات الجوهرية. .1 دتها الهيئة على أساس أنَّ  شرح ماهية املعلومات التي حدَّ

إسقاط هذه املعلومات على معايير صفة الجوهرية التي اعتمدتها الهيئة في تعريفها للمعلومات   .2

 الجوهرية.

 اكتشاف الثغرات في معايير صفة الجوهرية للمعلومات.   .3

 استنتاج معياٍر جديٍد ملاهية الجوهرية في املعلومات محل اإلفصاح.  .4

 أهمية البحث 

ي إلى إجهاد الشركات املدرجة بإفصاحاٍت مرهقٍة   إنَّ عدم تحديد وضوح ماهية املعلومات الجوهرية سيؤّدِ

ي إلى   انخفاض مستوى شفافية السوق وكفاءتها نتيجة بقاء املعلومات التي تستحقُّ  غير ضروريٍة من جهة، ويؤّدِ

 عن جمهور املستثمرين من جهة أخرى.
ً
 صفة الجوهرية مكتومة

ً
 فعال

 من هنا، تظهر أهمية تحديد معياٍر دقيٍق وواقعّيٍ لهذه املعلومات.  

 منهج البحث 

 سنعتمد على مناهج البحث التالية: 

 معنى املعلومة الجوهرية وأهميتها في أسواق املال. : لشرح املنهج الوصفي ➢
 

 ب التعريفات.، كتا6الحرف م/ 1
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: لتوضيح الغاية من اإلفصاح عن كل معلومة جوهرية ذكرتها الهيئة على سبيل املنهج التحليلي ➢

 املثال. 

االستنتاجي ➢ التأصيلي  على  املنهج  الهيئة  من  املذكورة  الجوهرية  املعلومات  إسقاط  بغرض   :

هذه املعلومات، األمر الذي سيكشف عن ثغرات في معيار تحديد    املعايير املعتمدة منها لتحديد معنى

املعلومات الجوهرية. كلُّ ذلك، بهدف طرح مقترحات قانونية تضبط معيار تحديد صفة الجوهرية في 

 املعلومات. 

 مصطلحات البحث 

 : هيئة أسواق املال الكويتية.الهيئة ➢

مة لتداول األوراق املالية. البورصة ➢
َّ
نظ

ُ
 : السوق امل

 الصادر بموجب التعليمات التنفيذية لقانون الهيئة. 10: الكتاب رقم تاب اإلفصاحك ➢

 : هي املعلومات التي يجب اإلفصاح عنها.املعلومات الجوهرية ➢

 : بورصة الكويت. البورصة ➢

تها، وما يجري فيها من أحداث دون مبادرة أو التزام منها  الشفافية ➢ : شفافية الشركة عن وضعيَّ

 للكشف عنها. 

طائلة  اإلفصاح ➢ تحت  معلوماتها  عن  الكشف  بمبادرة  تقوم  أن  الشركة  على  يفرض  التزام   :

 . 1العقوبات التأديبية 

 إشكالية البحث 

 "ما هو املعيار الدقيق لتحديد املاهية القانونية للمعلومات الجوهرية في بورصة الكويت؟" 

ط البحث 
َّ
 ُمخط

الهيئة املثال عن املعلومات الجوهرية، ثم نقوم بإسقاط هذه  سنقوم بتحليل املعلومات التي طرحْت عبرها  

ط التالي:
َّ
خط

ُ
 املعلومات على املعايير التي اعتمدتها الهيئة لقيام صفة الجوهرية، كلُّ ذلك وفق امل

 الداخلياملبحث األول: املعلومات الجوهرية ذات املنشأ  

 املطلب األول: صفة الجوهرية الناشئة من ذات الشركة 

 لب الثاني: املنشأ الداخلي للمعلومات.. ومعايير الجوهرية املط

 
 لالطالع على املصطلحات الخاصة باإلفصاح في الفقه األمريكي التقليدي، راجع: 1

Block, Dennis J., et. al., Affirmative duty to disclose material information concerning issuer's financial condition and business 

plans, The Business Lawyer, 1985, page 1243. 
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 الخارجياملبحث الثاني: املعلومات الجوهرية ذات املنشأ  

 املطلب األول: صفة الجوهرية الناشئة من خارج الشركة 

 املطلب الثاني: املنشأ الخارجي للمعلومات.. ومعايير الجوهرية 

 

 

 املبحث األول 

 الداخلي املنشأ  املعلومات الجوهرية ذات  

لـ   حصرّيٍ  غيِر  تعداد  على  املال  أسواق  هيئة  لقانون   
ً
تنفيذا الصادر  اإلفصاح  كتاب  "املعلومات  نصَّ 

، أي أنَّ هذا التعداد كان على سبيل املثال بغرض تقديم توضيٍح عملّيٍ "Material Information"الجوهرية"  

 يئة. ملعايير املعلومات الجوهرية كما وردْت في تعريف اله 

 لإلفصاح تحت طائلة املسؤولية 
ً
ت الهيئة على املعلومات الجوهرية التي تكون محال ، وهي تختلف 1وقد نصَّ

  "Inside Information""املعلومات الداخلية" عن املفهوم املصطلحي لـ: 
ً
 معا

ً
 وجوهرية

ً
، بحيث  2التي تكون سرية

 
 راجع حول املساءلة عن خرق االلتزام باإلفصاح، لدى: 1

Samamba, Lennox Trivedi, Civil Remedies for Breach of Continuous Disclosure Obligation of Issuers of Securities in the Comesa 

Region—a Regional Comparative Analysis, SSRN papers, 2019. Available at: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3497961 (24-1-2021). 

قرر أنه خطأها بعدم افصــــاحها عن "... الحكم له على الشــــركة املطعون ضــــدها بإلزامها بتعويض مادي وأدبي عن األضــــرار التي اصــــابته من جراء ما 

 :  ينظر.  معلومات..."

 .2015-11-25، جلسة 2015، لعام 1539محكمة التمييز الكويتية، الدائرة التجارية، الطعن رقم 

: ينظر. 1996فتحي، حسين، تعامالت املطلعين على أسرار أسهم الشركة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، عام  2
ً
 أيضا

ــــريع ــــوري والتشــ ــــة مقارنة بين القانونين الكويتي والســ ــــوق االوراق املالية: دراســ ــــ ي، همام، املفهوم القانوني للمعلومات الداخلية في ســ املقارن،    القوصــ

 .429، الصفحة 2013، ديسمبر 4، العدد 37مجلة الحقوق، جامعة الكويت، املجلد 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3497961
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لع عليها اقتراف جريمة استغالل  
َّ
ه ال يمنح  1املعلومات يمكن للُمط ، باملقابل ُيكافُح اإلفصاح هذه الجريمة؛ ألنَّ

لع الفرصة الستغالل املعلومات 
َّ
ط
ُ
 .2امل

الشركة كما وردْت من   الناشئة عن ذات  الجوهرية  املعلومات ذات صفة  بتحديد  املبحث  في هذا  سنقوم 

معايير املعلومات الجوهرية عليها الستكشاف ثغرات  الهيئة على سبيل املثال )املطلب األول(، ثم نقوم بإسقاط  

 هذه املعايير )املطلب الثاني(. 

 املطلب األول 

 صفة الجوهرية الناشئة من ذات الشركة

مت الهيئة العديد من األمثلة عن املعلومات الجوهرية الناشئة من ذات الشركة، والتي يجب اإلفصاح   قدَّ

 :4، وهي3عنها

 
 في الفقه لدى: ينظر. 2015، لعام 22، املعدلة بالقانون رقم 2010 ، لعام7، قانون هيئة أسواق املال، رقم 118املادة   1

 .1999سالم، عمر، الحماية الجنائية للمعلومات غير املعلنة للشركات املقيدة بسوق األوراق املالية، دار النهضة العربية، القاهرة، عام 

 راجع على سبيل املثال في قضاء محكمة التمييز:

 :ينظر. استغالله ملا لديه من معلومات عن الشركة في الحصول على فائدة لنفسه...""... عدم جواز 

 .2008-6-15، جلسة 2007، لسنة 295محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم 

 كانت  
ً
ـــه أو لغيره، أيا ـــول على فائدة لنفســ ـــبه في الحصــ ـــلت إليه بحكم منصــ ـــتغل املعلومات التي وصــ ـــو مجلس اإلدارة أن يســ ـــلة هذا الغير  "... عضــ صــ

 :ينظر.  به..."

 .2015-6-17، جلسة 2014، لسنة 1916محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم 

 في التعليق القضائي، لدى:  ينظر

: تعليق على حكم 2010لســـنة  7الشـــريعان، فاطمة، مفهوم املعلومة محل االســـتغالل في عملية اســـتغالل املعلومات الداخلية بموجب القانون رقم  

 .47، الصفحة 2019، يونيو 2، العدد 43ي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، املجلد رقم قضائ

 حول العالقة بين جريمة استغالل املعلومات الداخلية واإلفصاح، راجع: 2

Park, James J., Insider Trading and the Integrity of Mandatory Disclosure, Wisconsin Law Review, 2018, page 1133. 

 وكذلك:

Mitts, Joshua, Insider Trading and Strategic Disclosure, SSRN papers, 2020. Available at: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3741464 (24-1-2021). 

 بخصوص اإلفصاح االلكتروني، لدى:  ينظراإلفصاح عبر موقع البورصة االلكترونية وموقع الشركة كذلك، يتمُّ  3

ت التجارية ســامي، أحمد، تحليل وتقييم أثر اإلفصــاح اإللكتروني للتقارير املالية على دعم قرارات املســتثمرين في البورصــة، املجلة العلمية للدراســا

 .287، الصفحة 2016، عام 3، العدد 7ماعيلية، جامعة قناة السويس، املجلد والبيئية، كلية التجارة باإلس

 :ينظر.  " ... وضع الشروط واملواعيد والوسائل التي يتم بها اإلفصاح..."وقد أكدت محكمة التمييز الكويتية على واجب إدارة السوق )الهيئة(: 

 .2006-2-14جلسة ، 2003، لسنة 319محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم 

 : ينظرقالت املحكمة العليا لوالية ديلور األمريكية أنَّ واجب الشركة باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية هو واجب أمانة. 

"[D]irectors of a Delaware corporation have a fiduciary duty to disclose fully and fairly all material information…". See: Appel v. 

Berkman, Supreme Court of Delaware, February 20, 2018. 

 .2010، لعام 7، التعليمات التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال، رقم 10، كتاب اإلفصاح، رقم 1-1-4املادة   4

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3741464
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: الصفقات 
ً
 أوال

ٌر على الشركة املدرجة" "الدخو  ➢ ِ
ّ
؛ 1ل في مشروٍع ُمشترٍك أو صفقِة استحواٍذ، ولها انعكاٌس مؤث

 على حركة التداول في البورصة 
ً
ْعَتَبُر املشاريع وصفقات االستحواذ من أكثر األخبار تأثيرا

ُ
، ألنَّ 2حيث ت

 في قيمة أسهم الشركة بعد إتمام ا
ً
 جذريا

ً
عون اختالفا

َّ
د اإلعالن  املتداِوِليَن يتوق لصفقة، لذلك فإنَّ ُمجرَّ

 
ً
 جوهرية

ً
ل معلومة ِ

ّ
 . 3عنها ُيمث

ٍر"  ➢ ِ
ّ
؛ ُيشترط هنا أن يكون العقد ذو أهميٍة وتأثيٍر على مستقبل الشركة، 4"إبرام أو إنهاء عقٍد مؤث

 مثل عقد توريد النفط الخام لشركة التكرير. 

ٍر"  ➢ ِ
ّ
 في نشاطها على ابتكاٍر معيٍن قد حصلت  ؛ كأن تكون الشركة  5"بيع أو شراء أصٍل مؤث

ً
ُمعَتِمَدة

لٍة، بحيث يعتمد إنتاجها على استغالل هذا االختراع، لكن بعدها تقوم   عليه بموجبه براءة اختراٍع ُمسجَّ

 ببيع حقوق استغالل االختراع لشركٍة ثانيٍة. 
ً
 هذه الشركة مثال

ْعَتَبُر معلومة إتمام اتفاقية  6 أجنبّيٍ""إدراج األوراق املالية للشركة في بورصاٍت أخرى أو سوٍق  ➢
ُ
؛ ت

قبول   يتمُّ  ال  الشركة  أنَّ  والسبب   ،
ً
خارجيا أو   

ً
جديدا اإلدراج  كان  إذا   

ً
إيجابيا  

ً
خبرا العادة  في  اإلدراج 

أثبتت قوة   بات، تكون قد 
َّ
قت هذه املتطل  حقَّ

ْ
إذ بات ماليٍة قاسيٍة، فهي 

َّ
إيفائها بمتطل  بعد 

َّ
إال إدراجها 

 املالي من الناحية النظرية على األقل. مركزها 

فوائٍد"  ➢ أو  التزاماٍت  أو  ديوٍن  سداد  عن  ف 
ُّ
تعطي  7"التخل قد  التي  املالي  ر 

ُّ
التعث بدايات  وهي   ،

  
ً
معلومة السداد  عن  ف 

ُّ
التخل معلومة  من  يجعل  الذي  األمر  الشركة،  إفالس  إمكانية  على  راٍت  ِ

ّ
مؤش

 .
ً
 جوهرية

الشركة   ➢ بين  صفقٍة  يدخل "أيُّ  ترتيٍب  أيُّ  أو  والزميلة،  التابعة  أو  األم،  والشركات  املدرجة 

ٌر"  ِ
ّ
 له، ولها انعكاٌس مؤث

ً
ُم تمويال ن في أّيِ مشروٍع أو أصٍل أو ُيقّدِ يْ

َ
ل  8بموجبه كلٌّ من الطرف ِ

ّ
شك

ُ
؛ حيث ت

 
 (، كتاب اإلفصاح.1) 1-1-4املادة   1

 حول تجربة االتحاد األوروبي مع تنظيم اإلفصاح عن األحداث، راجع: 2

Szulc, Małgorzata, and Paweł Zieniuk, The disclosure of events after the reporting period. The example of listed companies from 

selected European countries, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 109, No, 165, 2020, 139-. 

 في هذا املجال لدى القضاء األمريكي: ينظر 3

United States v. O'hagan, United States Supreme Court, June 25, 1997. 

 (، كتاب اإلفصاح.2) 1-1-4املادة   4

 (، كتاب اإلفصاح.3) 1-1-4املادة   5

 (، كتاب اإلفصاح.4) 1-1-4املادة   6

 (، كتاب اإلفصاح.13) 1-1-4املادة   7

 (، كتاب اإلفصاح.17) 1-1-4املادة   8
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ل هذه الصف ِ
ّ
شك

ُ
، ت

ً
ة أو الزميلة التابعة لبعضها بعضا

َ
ِبط

َ
رت
ُ
قات تغييراٍت هامٍة  الصفقات بين املشاريع امل

ر.  ِ
ّ
 في هيكل رأس املال وتمويل كّلٍ منها، ذلك إذا كانت الصفقة من النوع املؤث

"العمليات ذات الطبيعة غير املتكّرِرة التي قد تحصل أو تقوم بها الشركة املدرجة، ومنها على     ➢

التي قد يكون من سبيل املثال ال الحصر: تثمين عقار، الحصول على تعويضات، دفع تعويض للغير، و 

املالي"  ومركزها  املدرجة  الشركة  أرباح  على  التأثير  إلى 1شأنها  ي  تؤّدِ التي  العمليات  من   
ٌ
وهي مجموعة ؛ 

ها تحظى بتأثيٍر في مركز الشركة املالي.  ل بياناٍت ماليٍة غير دوريٍة، لكنَّ
ُّ
 تشك

رات  : التغيُّ
ً
 ثانيا

ٍر في بيئة إنتاج الشركة امل ➢ ِ
ّ
ٍر مؤث درجة أو نشاطها، مثل وفرة املوارد وإمكانية الحصول  "أيُّ تغيُّ

ن أو تدهوٍر ملحوٍظ في اإليرادات"  ي إلى تحسُّ ان  2عليها، ويكون من شأنه أن يؤّدِ  مثلما حصل إبَّ
ً
؛ تماما

، حيث ارتفعت القيم السوقية لشركات األدوات الطبية بعد أن تضاعف 20203بداية أزمة كورونا عام  

ا زاد من مواِرِدَها وإيراداِتَها، وباملقابل انخفضت قيم شركات الطيران بعد  ة مراٍت، ممَّ الطلب عليها عدَّ

ل وانتشار الخوف بين الناس من السفر عبر الطائرة؛ كون ركوبها قد   إقرار غلق الحدود وحظر التجوُّ

ض من إيرادات الطائرات  ي ي إلى انتشار العدوى بفعل الجو املغلق املختلط على متنها، األمر الذي خفَّ ؤّدِ

 .  بشكٍل حاّدٍ

ٍر في تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة العليا والتنفيذية أو أعضاء هيئة   ➢ "أيُّ تغيُّ

؛ حيث 4أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي"   الرقابة الشرعية، أو أيُّ تغييٍر ملراقب الحسابات الخارجي 

 في أداء  
ً
 مؤثرا

ً
ْعَتَبُر هذه التغييرات ذات طبيعٍة جذريٍة في البنية اإلدارية للشركة، األمر الذي يكون عادة

ُ
ت

 الشركة وإيراداتها. 

َبِة على الشركة املدرجة سواًء كا ➢ ِ
َرتّ
َ
ت
ُ
 على االلتزامات امل

ُ
ة التي تطرأ رات الهامَّ نت قصيرًة أو  "التغيُّ

تمويٍل   أّيِ  الحصول على   األجِل، منها 
َ

االئتمانية -طويلة التسهيالت  أّيِ شكٍل من  أو إصدار    -أو  ٍر،  ِ
ّ
مؤث

فيه"  استخدامها  َراِد 
ُ
امل والغرض  اإلصدار  تفاصيل  ذكر  مع  ديٍن  ألدوات  املدرجة  ل  5الشركة  ِ

ّ
شك

ُ
ت ؛ 

 وجاء  التسهيالت االئتمانية رئة تمويٍل إضافيٍة للشركة إذا 
ٌ
 مالية

ٌ
رغبت بتوسيع نشاطها أو أصابتها أزمة

ُع أن يزيد من اإليرادات. 
َّ
ا ُيتوق  هذا التمويل إلنقاذها، ممَّ

 
 (، كتاب اإلفصاح.21) 1-1-4املادة   1

 (، كتاب اإلفصاح.6) 1-1-4املادة   2

 في تجاذبات اإلفصاح املحاسبي مع األزمات املالية، لدى:  ينظر 3

الجزائر،    قي،محروس، رمضان، األزمات املالية وانعكاساتها املحاسبية دراسة تحليلية، مجلة الدراسات املالية واملحاسبية واإلدارية، جامعة أم البوا

 .29، الصفحة 2016، ديسمبر  6العدد 

 (، كتاب اإلفصاح.9) 1-1-4املادة   4

 (، كتاب اإلفصاح.10) 1-1-4املادة   5
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ٍن أو تدهوٍر ملحوٍظ في  ➢ ى إلى تحسُّ ٍر في خطط استثمار رأس املال من شأنه أن يؤّدِ ِ
ّ
ٍر مؤث "أيُّ تغيُّ

ات، زيادة   ِة" اإليرادات مثل: بناء مصانٍع، زيادة املعدَّ
َ
َدف هْ ستَ

ُ
؛ وهي حالة قيام 1خطوط اإلنتاج، األسواق امل

دخول   احتمال  خانة  في  يصبُّ  الذي  األمر  املال،  رأس  وتشغيل  دوران  ل  ُمعدَّ لرفع  مباشرٍة  موجباٍت 

 الشركة في مرحلة ارتفاٍع ملموسٍة باإليرادات. 

 على هيكل رأس املال"  ➢
ُ

ٍر يطرأ ِ
ّ
ٍر مؤث ل الش 2"أيُّ تغيُّ ركة من إصدار السندات إلى طرح  ؛ كأن تتحوَّ

األسهم بهدف توفير تمويٍل طويل األجل فيها، ففي هذه الحالة َيعكُس هذا التغيير في هيكل رأس املال  

 تغييراٍت جذريٍة أخرى في قيمة الشركة وحقوق املساهمين.

املدرجة" ➢ الشركة  وأنشطة  ألغراض  تعديٍل  أو  تغييٍر  نش3"أيُّ  من  الشركة  ل  تتحوَّ كأن  اط  ؛ 

  
ً
 كبيرة

ً
ق الشركة مجموعة حّقِ

ُ
 إلتمامه أن ت

ُ
ل الذي ُيشترط االستشارات املالية إلى الوساطة، ذلك التحوُّ

ي إلى زيادة قيمتها السوقية. بات املالية، والذي قد يؤّدِ
َّ
تطل

ُ
 من امل

ف الشركة املدرجة عن العمل أو عن القيام بأحد أنشطته الرئيسية، مع توضيح أسباب   ➢
ُّ
"توق

؛ ُيعتبُر 4واء كانت نتيجة للكوارث والحريق أو التوقف الطوعي عن النشاط ألّيِ أسباب أخرى" ذلك س

ملخاطر   الشركة  تعريض  ذلك  سيعني  حيث   ،
ً
تأثيرا السلبية  الظروف  أكثر  من  العمل  عن  ف 

ُّ
التوق

م وتآكل رأس املال.   التضخُّ

ي إلى  ➢ ٍن ملحوٍظ في اإليرادات" "وجود منتٍج جديٍد، أو اكتشاٍف جديٍد، من شأنه أن يؤّدِ ؛ 5تحسُّ

ٍد من إنتاج شركة التكرير، وبالتالي من إيراداتها،  
َّ
مثل اكتشاف بئر نفٍط أو غاٍز جديٍد سيزيُد بشكٍل مؤك

 . 6وهو ما يرتبط بشكٍل كبيٍر مع البيئة النفطية في الكويت 

: اإلفصاح 
ً
 ثالثا

اجتماع   ➢ انعقاد  إلى  الدعوة  عن  اإلفصاح  "اإلفصاح  هذا  ن  يتضمَّ أن  على  العامة  الجمعية 

ص بنود جدول أعمال االجتماع"  رٍة،  7ملخَّ ِ
ّ
؛ يحمل انعقاد الجمعية العامة احتماالت إصدار قراراٍت مؤث

.
ً
 جوهرية

ً
 لذلك ُيعتبر خبر االنعقاد بحّدِ ذاته معلومة

 
 (، كتاب اإلفصاح.11) 1-1-4املادة   1

 (، كتاب اإلفصاح.12) 1-1-4املادة   2

 (، كتاب اإلفصاح.19) 1-1-4املادة   3

 (، كتاب اإلفصاح.23) 1-1-4املادة   4

 (، كتاب اإلفصاح.5) 1-1-4ادة  امل 5

 في تجربة البورصة البولندية مع إفصاح شركات الطاقة:  ينظر 6

Majchrzak, Iwona, and Bożena Nadolna, Assessment of the Scope of Environmental Information Disclosure in External Reporting 

of Polish Stock Exchange Listed Companies in the Energy Sector, European Research Studies, Vol. 23, No. 4, 2020, page 201. 

 (، كتاب اإلفصاح.25) 1-1-4املادة   7
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➢   ... الحاالت  في  اإلدارة  مجلس  اجتماع  انعقاد  إلى  الدعوة  عن  مجلس  "اإلفصاح  )اجتماعات 

ن هذا اإلفصاح ملخص بنود جدول األعمال"  ؛ ُيعتبُر مجلس اإلدارة رأس الهرم  1اإلدارة( على أن يتضمَّ

 على قيمة أسهم الشركة كونها قد تحمل  
ً
اإلداري في الشركة، فمن الطبيعي أن تكون الجتماعاته تأثيرا

رٍة على عملها ومستقبلها  ِ
ّ
 .2معها قراراٍت مؤث

تأجيل  "اإلفصاح   ➢ حال  في  واإلفصاح  اإلدارة،  مجلس  أو  العامة  الجمعية  اجتماع  نتائج  عن 

عها املستثمرون بشكٍل  3االجتماع واألسباب التي َدَعْت إلى هذا التأجيل"  ؛ كلُّ هذه الظروف واألخبار يتتبَّ

ها قد تحمل معها تغييراٍت هامٍة في تشغيل رأس املال.   كبيٍر ألنَّ

ا  ➢ البيانات  عن  والسنوية" "اإلفصاح  املرحلية  التي 4ملالية  األساسية  املالية  املعلومات  وهي   ،

بغرض   ذلك  كلُّ  املالي،  مركزها  وتقييم  الشركة  أوضاع  معرفة  بغرض  والجمهور  املساهمون  ينتظرها 

أساسيات   من  املالية  البيانات  عن  اإلفصاح  وُيعتبُر  عدمه،  من  بيعها  أو  أسهمها  بشراء  القرار  خاذ  ِ
ّ
ات

 .5كات حوكمة الشر 

 للشائعات وتناقض املعلومات في 
ً
ُيساهُم االلتزام الصارم باإلفصاح عن هذه املعلومات في مواجهة

و"التشويش"   السوق 6، 

"Muddling"7 .8 وَيزيُد بالتالي من كفاءتها ، 

 
 (، كتاب اإلفصاح.26) 1-1-4املادة   1

ـــريتها بل جوهريتها أ 2 ـــ ـــ ـــتغالل ليس بناًء فقط على ســ ـــ ـــ ل مجريات االجتماع إلى معلومة داخلية قابلة لالســ . وقد بحث جانب من الفقه في أنَّ تحوُّ
ً
ـــا ـــ ـــ يضــ

 :ينظر

Milia, Carlo, did that meeting discuss ‘inside information’? Insights from the USA and EU on when confidential information 

becomes material, Journal of Financial Compliance, Vol. 2, No. 1, 2018, page 37. 

 (، كتاب اإلفصاح.27) 1-1-4املادة   3

 (، كتاب اإلفصاح.28) 1-1-4املادة   4

 في تجربة السوق املصري بخصوص تأثير الحوكمة على القوائم املالية:  ينظروهذا من أساسيات الحوكمة في الشركة،  5

صــري:  عبد الرحمن، أحمد، أثر قواعد حوكمة الشــركات على درجة التحفظ املحاســبي في القوائم املالية املنشــورة للشــركات املســجلة بســوق املال امل

 . 2011، يونيو 1، العدد 15جعة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، املجلد دراسة نظرية وتطبيقية، مجلة الفكر املحاسبي، قسم املحاسبة واملرا

 للتوسع حول هذا املوضوع، راجع:  6

ـــــة نظرية وميدانية،  ـــ ـــــرية: دراســ ـــ ـــــة املصــ ـــ ـــــاح عن تقرير تعليقات اإلدارة في تخفيض عدم تماثل املعلومات في البورصــ ـــ   عبد الرحمن، أحمد، دور اإلفصــ

 . 2014، يونيو 1، العدد 28كلية التجارة، جامعة سوهاج، مصر، املجلد   مجلة البحوث التجارية املعاصرة،

7 Mosma, David, and Timothy Olson, Muddling Through Counterfactual Materiality and Divergent Disclosure: The Necessary 

Search for a Duty to Disclose Material Non-Financial Information, Stanford Environmental Law Journal, Vol. 26, 2007, page 137. 

 حول هذا املوضوع، لدى:  ينظر 8

، يناير  38بوفاتح، بلقاســم، دور حوكمة الشــركات في تحســين كفاءة األســواق املالية، مجلة دراســات، جامعة عمار ثلي،ي باألغواط، الجزائر، العدد 

 .181، الصفحة 2016
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البورصة"  ➢ في  املدرجة  للسندات والصكوك  بالنسبة   ... الجوهرية  املعلومات  ؛ 1"اإلفصاح عن 

ْعَتَبُر 
ُ
 على سداد  حيث ت

ً
 وقدرة

ً
 مالية

ً
ل وفرة ِ

ّ
ه سيشك  للتمويل بالدين، فعلى الرغم من أنَّ

ً
 السندات َمصدرا

 في ذمة الشركة يجب عليها اإليفاء به عندما َيِحيُن  
ً
 أنَّ قيمة السندات تبقى دينا

َّ
االلتزامات والضرائب، إال

 موعد استحقاق هذه السندات.

الجوهري املعلومات  وشرح  استعراض  كتاب  بعد  في  املثال  سبيل  على  وردت  كما  الشركة  عن  الناشئة  ة 

عَتَمِدة من الهيئة.
ُ
 اإلفصاح، علينا إسقاطها على معايير املعلومات الجوهرية امل

 املطلب الثاني 

 املنشأ الداخلي للمعلومات.. ومعايير الجوهرية

 : 2املعلومات كما يلي جاءت معايير املعلومات الجوهرية وفق تعريف الهيئة لهذه 

 و بالشركة املدرجة،  االرتباط •

 و في مركزها املالي،  التأثير •

 أو ظروف التداول على أسهمها،   إمكانية تغيير •

 على قدرتها على الوفاء.  إمكانية التأثير  •

يمكن إسقاط هذه املعايير على أهّمِ املعلومات الواردة كمثاٍل لصفة الجوهرية الناشئة عن الشركة، كما  

 ي:يل

ق   ➢ في املعلومات الجوهرية الناشئة من داخل الشركة    بالشركة   املعلومة  معيار ارتباط يتحقَّ

 ،  3والتي يتلخص موضوعها بشأن يخص الشركة 

 و

تكون   ➢ أن  املالييجب  الشركة  مركز  في   
ً
رة

َّ
مؤث باختالف  املعلومة  يختلف  التأثير  هذا  لكن   ،

ع املساهمين، فقد تكون     الظروف وبتنوُّ
ً
 بسيطة

ً
 معلومة افتتاح خطوط الطيران إلى الصين معلومة

ً
مثال

ر بشكٍل جوهرّيٍ في القيمة السوقية لشركة الطيران إذا   ِ
ّ
ها قد تؤث  أنَّ

َّ
رٍة في الظروف الطبيعية، إال ِ

ّ
غير مؤث

الطيران عن تحريك   وامتناع معظم شركات  انتشار جائحة كورونا  بداية  في ظروف  االفتتاح  كان هذا 

.   رحالت
ً
 ونسبية

ً
 تقديرية

ً
ْعَتَبُر صفة

ُ
 من/وإلى الصين، بالتالي فإنَّ صفة التأثير ت

 
 تاب اإلفصاح.(، ك29) 1-1-4املادة   1

 ، كتاب التعريفات.6الحرف م/ 2

 راجع في هذا املقام لدى القضاء األمريكي: 3

Dirks v. SEC, Supreme Court of United States, July 1, 1983. 
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كما أنَّ التأثير في القيمة السوقية لألسهم ال َيقتصُر على التأثير في املركز املالي للشركة التي أصدرتها، 

ر ظهو   في القطاع االقتصادي للشركة، وهكذا قد يتأخَّ
ً
رة ِ

ّ
ر تأثير هذه املعلومات  بل قد تكون املعلومة مؤث

 ال محالة. 
ً
 على املركز املالي للشركة رغم أن هذا التأثير يكون قادما

أنَّ   رغم  املباشرة،  املادية  املالية  باألمور  ها 
ُّ
كل ق 

َّ
تتعل كانت  الهيئة  دتها  عدَّ التي  املعلومات  أنَّ  كما 

يلعب   فقد  املالي،  مركزها  في  ر  ِ
ّ
تؤث قد   

ً
مثال الشركة  بمعايير  أخالقيات  الشركة  التزام  عن  اإلفصاح 

ر هذه املعلومات على احترام   1الصناعة واحترام البيئة  ِ
ّ
 في إقبال املستثمرين على الشركة؛ حيث تؤث

ً
دورا

 . 2اسم الشركة وسمعتها، وعلى مركزها املالي 

 و

فيها   ➢ رة  ِ
ّ
واملؤث بالشركة  ة 

َ
ِبط

َ
رت
ُ
امل املعلومة  تكون  أن  تغيير يجب  تحقيق  على   

ً
ظروف    قادرة في 

؛ حيث إنَّ ما يهمُّ في تحديد صفة الجوهرية هو القدرة على إنشاء اتجاٍه تداولّيٍ  التداول على أسهمها

ٍر في سعر  ي إلى تغيُّ ا يمكن أن يؤّدِ ٍن بالبيع أو الشراء بما يعكس املعلومات السلبية أو اإليجابية، ممَّ ُمعيَّ

 .3فصاح عن املعلومة السوق واختالف القيمة السوقية للشركة نتيجة اإل 

الشركة   كانت  فإذا  ألخرى،  بورصٍة  من  التداول  ظروف  في  التأثير  إمكانية  تختلف  الواقع،  في  لكن 

قد   الشركة  على  االستحواذ  معلومة  فإنَّ  املثال،  على سبيل   
ً
معا ونيويورك  الكويت  بورصة  في  مدرجة 

 تداولية لبيع األسهم بأسعار متصاعدةٍ 
ً
ل ضغوطا ِ

ّ
شك

ُ
سعي املستحوذ للسيطرة على أكبر نسبة    نتيجة  4ت

منها بأّيِ سعر، بينما قد ال تشكل هذه املعلومة أيَّ تأثيٍر ُيذكر في بورصة نيويورك ألنَّ عرض االستحواذ  

في  التي ال ترغب  اع السوق  انتشار فئة املضاربين على األسعار وصنَّ في ظل  ة تغييراٍت  أيَّ ل 
ُّ
هذه ال ُيشك

 وال يرغبون ببيع  ارتفاع سعر سهم الشرك
ً
، كما أنَّ املساهمين في نيويورك قد يكونون أكثر وعيا

ً
ة مثال

 
 :ينظرللتوسع،  1

ـــــنـاعيـة في دول مجلس التعـاون الخلي،ي، مجلـة الـ  ـــ ـــ ـــــرـكات الصــ ـــ ـــ ــــــاح البيئي للشــ ـــ ـــ ـــــتقبليـة  الـدبـاغ، لقمـان، وغيره، تحليـل اإلفصــ ـــ ـــ ــــــات املســ ـــ ـــ بحوث   -دراســ

 .173، الصفحة 2012، عام 1، اإلصدار 3مستقبلية، كلية الحدباء الجديدة، املجلد 

 في التجربة الكندية مع اإلفصاح عن املعلومات املالية املتعلقة باملناخ، ووجود فراغ تشريعي هناك:  ينظر 2

Peihani, Maziar, Disclosure of Climate-related Financial Information: Time for Canada to Act, 2017. See: 

https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep16152.pdf (24-1-2021). 

 : ينظراعتبر القضاء األمريكي أن اإلفصاح عن املعلومات الجوهرية هو الذي يحدد سعر السهم.  3

"… the price of a company's stock is determined by the available material information…". See: 

ARKANSAS TEACHERS RETIRE. v. Goldman Sachs Grp., United States Court of Appeals, Second Circuit, January 12, 2018. 

 لالطالع على تجاذبات املعلومات الجوهرية مع تسارع أوامر التداول في البورصة، راجع: 4

Bernardi, Lorena, managing material information around equity accelerated bookbuilding offering, Journal of Financial 

Compliance, Vol. 4, No. 1, 2020, page 6. 

https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep16152.pdf
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رٍة على حركة التداول في هذه   ِ
ّ
أسهمهم، األمر الذي يجعل من معلومة عرض االستحواذ معلومة غير مؤث

 .1البورصة

 أو

 على قدرة الشركة على الوفاءيمكن للمعلومة الجوهرية أن تكون  ➢
ً
رة ِ

ّ
 ؛  مؤث

 للوفاء بالتزاماتها في العام املالي، على أمل   •
ً
كأن يكون القرض الذي حصلت عليه الشركة كافيا

 .
ً
 جوهرية

ً
 إيجابية

ً
ن ظروف عملها في العام القادم، فُيْعَتَبُر القرض معلومة  تحسُّ

ف معظم نشاطاتها،   •
ُّ
توق في ظّلِ   

ً
 سلبيا

ً
القرض خبرا الشركة على  يكون خبر حصول  كما قد 

بطريقٍة  وعدم وجو  القرض  على  لت  تحصَّ قد  الشركة  تكون  القرض، حيث  لهذا  حقيقّيٍ  د ضماٍن 

 .
ً
ة اإلفالس، ويكون خبر القرض سلبيا

َّ
 ملتويٍة، فهنا قد ُيدِرُك الجمهور أنَّ الشركة على حاف

ٍر   ِ
ّ
ه غير مؤث  أنَّ

َّ
 في مركز الشركة املالي، إال

ً
را ِ
ّ
في ظروف التداول  وفي كلتا الحالَتْين قد يكون خبر القرض مؤث

 لكن املساهمين كانوا ال يرغبون بتوسيع نطاق الشركة باستخدام  
ً
على أسهمها، فقد يكون القرض إيجابيا

األداء   في   
ً
استمرارا بل  لهم،  بالنسبة   

ً
جوهريا  

ً
خبرا القرض  معلومة  من  يجعل  ال  الذي  األمر  االقتراض، 

 التقليدي للشركة.

ر املالي للشركة، قد يكون هذا  وفي املقابل، قد يكون خبر االقتراض  
ُّ
ُع أن َيزيَد من التعث

َّ
السلبي الذي ُيتوق

ِة بانهيار الشركة املحتوم. 
َ
سَبق

ُ
 الخبر غير هام للمساهمين والجمهور، ذلك ملعرفتهم امل

املعلومة   يكفي العتبار  ال  الشركة  مالية  على  التأثير  مع  السداد  على  الشركة  قدرة  معيار  فإنَّ  بالتالي، 

 على تغيير ظروف التداول على أسهم الشركة، لذلك كان  جوهري
ً
 أن تكون املعلومة قادرة

ً
، بل يجب أيضا

ً
ة

قدرة   وبين  الوفاء،  على  الشركة  قدرة  على  املعلومة  تأثير  بين  والجمع  العطف  أسلوب  استخدام  األفضل 

، لي 
ٌ
 العتبار املعلومة جوهرية

َ
س فقط قدَرُتَها على التأثير  املعلومة على تغيير ظروف التداول؛ أي أن ُيشترط

 قدرتها على تغيير ظروف التداول. 
ً
 بالوفاء، بل أيضا

 

 

 

 
د القضاء األمريكي على أهمية ظروف تشكل املعلومة في قيام واجب اإلفصاح عنها،  1

َّ
 :ينظرأك

Chiarella v. United States, Supreme Court of United States, March 18, 1980. 

:  ينظر
ً
 حديثا

"… when necessary to make statements made, in the light of the circumstances under which they were made…". See: 

Singer v. Reali, United States Court of Appeals, Fourth Circuit, February 22, 2018. 
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 املبحث الثاني 

 الخارجي املعلومات الجوهرية ذات املنشأ  

 عليها بغير إرادتها، أي بموجب  
ً
يمكن أن تنشأ املعلومة الجوهرية من خارج الشركة، عندها تكون مفروضة

لَزُم باإلفصاح عن هذه املعلومات الخارجية مسيرٍة األحداث التي 
ُ
 بها، وعلى الرغم من ذلك، فالشركة ت

ُ
حِيط

ُ
، 1ت

ها تدخل ضمن النظام القانون لإلفصاح   .2حيث إنَّ

ل إلى   للجمهور، فهي حينئٍذ ستتحوَّ
ً
 تبقى املعلومات الخارجية مجهولة

َّ
 Blind""ُبَقٍع عمياء" بالتالي، يجب أال

Spots"  ر للهيئة فرض العقوبات التأديبية على الشركة في هذه الحالة،  3ب من الفقه كما وصف جان ، وهو ما ُيبّرِ

 .4ومن ضمنها إلغاء إدراجها في البورصة

ثم   األول(،  )املطلب  الشركة  خارج  من  الناشئة  املعلومات  في  الجوهرية  الهيئة صفة  عالجْت  كيف  سنرى 

 هذه املعالجة على معايير 
ُ
سِقط

ُ
 الجوهرية املعتمدة من الهيئة )املطلب الثاني(. ن

 املطلب األول 

 صفة الجوهرية الناشئة من خارج الشركة

كمعلوماٍت   ف  صنَّ
ُ
ت والتي  الشركة،  عن  الخارجية  املعلومات  من   

ً
بعضا اإلفصاح  كتاب  في  الهيئة  دْت  عدَّ

م 
َّ
 ، مثل: 6، ومن شفافية السوق 5الحوكمة جوهريٍة، والذي َيزيُد اإلفصاح عنها من درجة ارتقاء الشركة على ُسل

 
 ضوع لدى:حول هذا املو  ينظريجب أن يكون اإلفصاح باألسلوب االلكتروني حتى يصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور،   1

زقازيق،  خلف، أســـــماء، العوامل املؤثرة على مســـــتوى وجودة اإلفصـــــاح اإللكتروني للتقارير املالية، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة ال

 . 65، الصفحة 2016، يوليو 2، العدد 38املجلد 

 :ينظر 2

وق االوراق املالية وآثارها القانونية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير الجامعة الحربي، محمد، الجوانب القانونية لإلفصاح والشفافية في تداوالت س

 .2012األردنية، نوقشت عام 

3 Georgiev, George S., Too big to disclose: Firm size and materiality blindspots in securities regulation, The UCLA Law Review, Vol. 

64, 2017, page 602. 

4  

ســهم  "... املطعون ضــدها بإلزامها بتعويض مادي وأدبي عن األضــرار التي أصــابته من جراء ما قرر أنه خطأها بعدم إفصــاحها عن معلومات تداول األ 

ــــوق الكويت لألوراق املالية نتيجة عدم التزامها بتقديم تلك البيانات وهو ما ــهمها في ســ ــ ــبب في إلغاء إدراج أســ ــ .  تكرر منها..." واملعلومات املالية مما تســ

 :ينظر

 .2015-11-25، جلسة 2015، لسنة 1539محكمة التمييز الكويتية، طعن رقم 

ــــاد والتنمية والقانون، معهد العلوم  5 ـــ ـــ ــــكاة في االقتصــ ـــ ـــ ــــركات، مجلة املشــ ـــ ـــ ــــفافية في تفعيل حوكمة الشــ ـــ ـــ ــــاح والشــ ـــ ـــ ــــة اإلفصــ ـــ ـــ ــــياســ ـــ ـــ قادة، يزيد، دور ســ

 .189، الصفحة 2016، يناير 1، العدد 1شنت، الجزائر، املجلد االقتصادية، التسيير والعلوم التجارية، جامعة تمو 

 في تجربة السوق الجزائرية لدى:  ينظر 6
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: التغيرات القانونية والتنظيمية 
ً
 أوال

أو    -محليٍة أو أجنبيةٍ -"أيُّ تأثيٍر مادّيٍ نتيجة صدور قوانيٍن أو قراراٍت من قبل جهاٍت حكوميٍة   ➢

غيرها"  أو  دوليٍة  س1منظماٍت  عن   
ً
ُبعَدا واألكثر  الشركة  نشاط  في   

ً
تأثيرا األكثر  الحالة  وهي  لطتها، ؛ 

ٍة عن الشركة بشكٍل مفاجٍئ لها على األغلب، األمر الذي  
َّ
صُدُر من سلطاٍت ُمستقل

َ
فالقوانين والقرارات ت

، مع التنبيه  2ُيوجُب على الشركة اإلفصاح عن تأثير صدور القانون أو القرار على أعمالها ومستقبلها 

، مثل أصول أو إيرادات الشركة وف
ً
ق كتاب اإلفصاح، وليس في سمعتها أو  لضرورة كون التأثير ماديا

 عناصرها املعنوية األخرى. 

بعة مع بيان أسباب التغيير وتأثير ذلك على البيانات   ➢ تَّ
ُ
"أية تغييراٍت في السياسات املحاسبية امل

املالية،  3املالية"  البيانات  تحضير  لجان  طريقة عمل  في  الدولية  املحاسبية  السياسات  تغييرات  ر  ِ
ّ
تؤث ؛ 

ال على  ولجان  يجب  لذلك  الخارجي،  الحسابات  مراجع  عمل  في  وكذلك  الداخلية،  واملحاسبة  تدقيق 

ر هذه السياسات الدولية  ى للجمهور معرفة سبب التغيير الظاهر  4الشركة اإلفصاح عن تغيُّ ، حتى يتسنَّ

 من البيانات املالية الربعية والسنوية الصادرة عنها.  

: نزاعات 
ً
 ثانيا

ِر على املسار العام ألعمال ونشاط الشركة املدرجة أو في مركزها   ➢
ّ
"أيُّ دعوى قضائيٍة قد تؤث

صُدُر  ٌر عليها"   املالي أو في كيانها القانوني، وأيُّ حكٍم قطعّيٍ يَ ِ
ّ
؛ تجدر اإلشارة  5في موضوعها وله انعكاٌس مؤث

أقامت   التي  الجهة  لكون  خارجّيٍ  منشٍأ  ذات   
ً
معلومة ْعَتَبُر 

ُ
ت الشركة  املرفوعة ضدَّ  الدعوى  أنَّ  إلى  هنا 

  
ً
معلومة اعتبارها  فُيمكن  خارجيٍة  جهٍة  الشركة ضدَّ  من  قامة 

ُ
امل الدعوى  ا  أمَّ  ،

ٌ
خارجية  

ٌ
جهة الدعوى 

 
ــادية واملالية، جامعة الوادي، الجز  ــات االقتصـ ــة الجزائر، مجلة الدراسـ ــفافية في تفعيل بورصـ ــبي والشـ ــاح املحاسـ ــمينة، عزيزة، دور اإلفصـ ائر،  بن سـ

 .148فحة ، الص2016، عام 3، العدد 9املجلد 

 في التجربة املصرية لدى:  ينظر

ـــــرية، املجلد   ـــــرائب املصــ ـــــرة الدورية لجمعية الضــ ـــــوق األوراق املالية، النشــ ـــــفافية في ســ ـــــابات في إذكاء مبدأ الشــ ، 27عمران، محمد، دور مراقب الحســ

 .51، الصفحة 2017، مايو 106العدد 

 (، كتاب اإلفصاح.7) 1-1-4املادة   1

ـــتثم 2 ـــ ـــاعد املســ ـــ ـــول إليه، وهو ما يســ ـــ ـــهل الوصــ ـــ  ســ
ً
ـــاح الكترونيا ـــ  عندما يكون اإلفصــ

ً
ـــة ـــ ـــليم، خاصــ ـــ ــــــوق    ينظررين على اتخاذ القرار الســ في تجربة الســ

 السعودية، لدى:

لة بســوق  عبد الرحمن، أحمد، دور اإلفصــاح عن التقارير املالية وغير املالية اإللكترونية في تحســين قرارات املســتثمرين بالشــركات املســاهمة املســج

 . 2016، يناير 1، العدد 53السعودي: دراسة ميدانية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، املجلد املال 

 (، كتاب اإلفصاح.8) 1-1-4املادة   3

 في هذا املوضوع لدى:  ينظر 4

املعلومات لدى املســــتثمرين في البورصــــة، املجلة العلمية للدراســــات  في تخفيض عدم تماثل    IFRSســــامي، أحمد، دور معايير التقارير املالية الدولية

 . 260، الصفحة 2016، عام 3، العدد 7التجارية والبيئية، كلية التجارة باإلسماعيلية، جامعة قناة السويس، املجلد 

 (، كتاب اإلفصاح.14) 1-1-4املادة   5
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ً
ها تحتوي على نزاٍع مع جهٍة خارجيٍة، كما أنَّ القرار الحاسم لهذا  مختلطة  بقراٍر داخلّيٍ لكنَّ

ُ
؛ فهي تنشأ

 النزاع سيكون من جهة القضاء املستقل. 

  
ً
ة بغّضِ النظر عن ذلك، تحمل منازعات األعمال التجارية الكثير من الضرر لجميع أطرافها، خاصَّ

حاُل إلى لقضاء؛ بسبب  
ُ
به إجراءات التقاض ي الطويلة أمام املحاكم،  عندما ت سّبِ

ُ
التأخير الكبير الذي ت

وِجُب على الشركة  
ُ
 على سمعتها، كلُّ هذه العوامل ت

ً
 سلبيا

ً
كما أنَّ لدخول الشركة ساحات القضاء تأثيرا

رٍة على الشركة في مسارها أو مركزها أو ش1اإلفصاح عن املعلومة كاملة  ِ
ّ
كلها، ، وجود دعوى قضائيٍة مؤث

 ثم األحكام القطعية الصادرة في هذه الدعوى. 

ر على املسار العام ألعمال الشركة املدرجة مع أي أطراٍف مثل:  ➢ ِ
ّ
"وجود نزاٍع أو خالٍف قد يؤث

فين"
َّ
ال واملوظ وّرِدين، املقاوِِلين من الباطن، العمَّ

ُ
 وغير  2العمالء، امل

ً
را ِ
ّ
؛ في هذه الحالة يكون النزاع مؤث

 على القضاء، وتحدث هذه الحاالت بشكٍل  واضح املعا
ً
ه ال يكون معروضا لم من حيث جهة القرار؛ أي أنَّ

فين عن العمل بغرض تحصيل حقوقهم. 
َّ
ال واملوظ  خاّصٍ مع إضراب العمَّ

  
ً
 ُمكلفا

ً
كذلك في حالة حدوث أزمٍة مثل جائحة كورونا التي قد تجعل من توريد البضاعة للشركة أمرا

ف عن التوريد أو املطالبة  بشكٍل لم يكْن مُ 
ُّ
 عند إبرام العقد، األمر الذي قد يدفع املوّرِد إلى التوق

ً
عا

َّ
توق

 بتعديل العقد أو حتى بالدفع بانقضائه بالقوة القاهرة. 

: التقييم املالي  
ً
 ثالثا

ِة للشركة يكون لها تأثيٌر على نتائج األعمال"  ➢
َ

وك
ُ
ْمل

َ
؛ وهذه  3"أيُّ نتائج تقويم ألصٍل من األصول امل

، فإذا صدرت نتائج تقويم األصول من جهات التقييم الخارجية  4املعلومات من نتائج تطبيق الحوكمة

جاه   ِ
ّ
حّرِك عجلة التداول في ات

ُ
ر في مركزها املالي وقد ت ِ

ّ
فعلى الشركة اإلفصاح عنها؛ ألنَّ هذه املعلومات تؤث

ألصول ذاتها  الشركة  من  التقييم  كان  إذا  ا  أمَّ ن،  املالية  ُمعيَّ البيانات  ملعنى  تخضع  املعلومة  فهذه  ها 

 الجوهرية غير الدورية. 

 
ــــبب مخالفات اإل  1 ــــاءلة بســ ــــركة عن املســ ــــاح الجزئي ال يعفي مجلس إدارة الشــ دت املحكمة العليا في والية ديلور األمريكية على أنَّ اإلفصــ

َّ
ــــاح، أك فصــ

 .Morrision v. Berry, Supreme Court of Delaware, July 9, 2018  :ينظر

 (، كتاب اإلفصاح.15) 1-1-4املادة   2

 (، كتاب اإلفصاح.16) 1-1-4املادة   3

 في تجربة السوق السعودي، لدى:  ينظر 4

املعتاز، إحســـــان، التزام شـــــركات املســـــاهمة باإلفصـــــاح عن متطلبات الئحة حوكمة الشـــــركات في اململكة العربية الســـــعودية: دراســـــة مســـــحية، مجلة 

 . 2009، يناير 1، العدد 2ة، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة القصيم، املجلد العلوم اإلدارية واالقتصادي
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عليه"  ➢ يطرأ  تغييٍر  وأيُّ  املدرجة  للشركة  ائتمانّيٍ  تصنيٍف  أو  1"أيُّ  سات  املؤسَّ بعض  تعمل  ؛ 

  
ً
الشركات بنشاط التقييم االئتماني، وهو يعني قياس قدرة الشركة على الوفاء بالديون، مع منحها عالمة

شيُر إلى درجِة مخاطِر إقراِضَها. ُمعيَّ 
ُ
 ت
ً
 نة

فإذا حصلت الشركة على عالمة تصنيٍف ائتمانّيٍ قوّيٍ أو ارتفعت قوة عالمتها، فإنَّ سعر سهمها في 

السوق قد يرتفع، ألنَّ ذلك ُيشيُر إلى ارتفاع قيمتها السوقية بمقدار زيادة قوة مركزها املالي وقدرتها على  

 عكس في حالة انخفاض عالمة التصنيف االئتماني. تحصيل تمويٍل جديٍد، وال

: العالقة مع الشركات األخرى 
ً
 رابعا

ٍل أو انقساٍم أو تصفيٍة للشركة املدرجة أو أّيٍ من الشركات   ➢ "اإلعالن عن أّيِ اندماٍج أو تحوُّ

ٌر على الشركة املدرجة" ِ
ّ
ْعَتَبُر 2التابعة والزميلة لها، وله انعكاس مؤث

ُ
 عن الشركة    ؛ هذه املعلومة ت

ً
خارجية

كون الشركات التابعة أو الزميلة تحظى بشخصيٍة اعتباريٍة ُمستقلٍة عن الشركة ذاتها، وفي ذات الوقت  

بناًء على    
ً
ة ببعضها بعضا

َ
ِبط

َ
ُمرت ها ببساطٍة  املالي؛ ألنَّ ر معلومات هذه الشركات على مركز الشركة  ِ

ّ
تؤث

 على االنعكاس على األخرى  رابطة امللكية التي تجمعها، والتي تجعل أيَّ 
ً
تأثيٍر مالّيٍ في إحداها قادرا

3 . 

ٌر   ➢ ِ
ّ
ق بالشركات التابعة والزميلة للشركة املدرجة لها انعكاٌس مؤث

َّ
"توافر معلوماٍت جوهريٍة تتعل

املالي"  الطيران  4على مركزها  السلبية بظاللها على مجموعٍة من شركات  املالية  الظروف  أرخْت  ؛ حيث 

 على الشركة األم القابضة لها. خالل 
ً
 مالية

ً
رخي هذه الظروف ضغوطا

ُ
، ت

ً
 أزمة كورونا مثال

: شراء الشركة ألسهمها 
ً
 خامسا

؛ فهنا يكون الطلب من الشركة  5"موافقة الهيئة على شراء أو بيع أسهم الخزينة فور صدورها"  ➢

ُه منها، لكن القرار يكون  
ُ
مِلك

َ
 بالتالي.لشراء أسهمها أو بيع ما ت

ً
 من الهيئة، وتكون املعلومة خارجية

ً
 خارجيا

أهم   من  خزينة  أسهم  إلى  األسهم  هذه  ل  وتحوُّ ألسهمها  الشركة  شراء  على  الهيئة  موافقة  ْعَتَبُر 
ُ
وت

سمُح لها بتحريك العرض والطلب  6املعلومات الجوهرية 
َ
ها تعكس الخطط االستثمارية للشركة، وت ؛ ألنَّ

 ي قد يدفع سعر هذه األسهم نحو االرتفاع أو االنخفاض. على أسهمها، األمر الذ 

 
 (، كتاب اإلفصاح.18) 1-1-4املادة   1

 (، كتاب اإلفصاح.20) 1-1-4املادة   2

 :ينظريقف تأثير اإلفصاح عن مثل هذه املعلومات املعقدة على قدرة املساهمين على استيعاب االرتباط بينها وبين شركتهم،   3

عأنة من   العشــيبى، بدر الدين، مدى إدراك املســتثمرین للمحتوى املعلوماتى للتقاریر املالأة وأثرلا على قرارات االســتثمار: دراســة اســتكشــافأة علي

 . 2016املستثمر املؤسس ي بسوق األوراق املالأة اللأبي، رسالة ماجستير باالقتصاد، جامعة بنغازي، ليبيا، نوقشت عام 

 (، كتاب اإلفصاح.22) 1-1-4املادة   4

 (، كتاب اإلفصاح.24) 1-1-4املادة   5

 ال يجوز للشركة أن تتذرع بأن املسألة خاصة بصفقة لها وعلى أسهمها، ألن الصفقة تجري في البورصة وتؤثر على أسعارها. 6

 في حول فكرة عدم جواز فشل الشركة باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية، لدى:  ينظر
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 املطلب الثاني 

 املنشأ الخارجي للمعلومات.. ومعايير الجوهرية

 يمكن إسقاط معايير على املعلومات ذات املنشأ الخارجي على معايير الجوهرية، كما يلي:

معيار   ➢ بالشركةيكون  للمعل  االرتباط  بالنسبة   
ً
حساسية املعايير  أكثر  املنشأ  هو  ذات  ومات 

ها    أنَّ
َّ
 من املعلومات الخارجية التي ذكرتها الهيئة على سبيل املثال، إال

ً
 كبيرا

ً
الخارجي، حيث وجدنا عددا

ها   َيمسُّ كأن  مباشٍر؛  مادّيٍ  بشكٍل  الحليفة  أو  الزميلة  أو  التابعة  بالشركات  أو  بالشركة   
ً
ة
َ
ِبط

َ
ُمرت كانت 

 نيف. قانون أو قرار أو دعوى أو تقييم أو تص

 بالشركة، لكنه يرتبط بها  
ً
ِبٍط مباشرة

َ
لكن في املقابل، قد يكون القانون أو القرار الخارجي غير ُمرت

سٍة عامٍة إلى شركٍة بعد   درج فيها الشركة من مؤسَّ
ُ
بشكل غير مباشر مثل التغيير في شكل البورصة التي ت

 البورصة ألنظمة التسعير فيها.  خصخصتها، قد يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة الشركة بعد تحسين إدارة 

 و ➢

دت معايير وأمثلة الهيئة على أنَّ هذا التأثير هو تأثيٌر  التأثير في الشركةبالنسبة ملعيار   ➢
َّ
، فقد أك

من   يجعل  الذي  األمر  مباشر،  غير  بشكل  مادّيٍ  إلى  ينقلب  قد  املعنوي  التأثير  أنَّ  مع  مباشٌر،  ماديٌّ 

 ج
ً
 تستحق اإلفصاح في الواقع.معلومة التغيير املعنوي، معلومة

ً
 وهرية

، قد ال يكون لقراٍر تأديبّيٍ يمسُّ العمالة أو اإلقامات تأثيٌر على الشركة وميزانيتها بشكٍل مادّيٍ  
ً
فمثال

األجانب وال   الها  ُعمَّ تستغلُّ  التي  الشركة  بمظهر  تظهر  كأن  بشكل معنوي  فيها  ر  ِ
ّ
يؤث قد  ه  لكنَّ مباشٍر، 

ع على توطين  شّجِ
ُ
ر في سمعتها وفي اإلقبال عليها، ثم في وارداتها. ت ِ

ّ
 الكفاءات املحلية، األمر الذي قد يؤث

 و ➢

ملعيار   ➢ التداول بالنسبة  ظروف  تغيير  هذه  إمكانية  في  ر  ِ
ّ
تؤث قد  الخارجية  املعلومات  فإنَّ   ،

ل لهم مثل الصدمة على األ 
ُّ
 غلب. الظروف أكثر من الداخلية، ألنَّ املستثمرين يتفاجؤون بها، وتمث

 أو ➢

ر بشكٍل كبيٍر من املعلومات الخارجية  قدرة الشركة على الوفاءإمكانية التأثير في   ➢
َّ
، فهي تتأث

  
ً
بيانا للشركة  املالية  املتانة  يتناول  بياٍن  أّيِ  اعتبار  يجب  لذلك  االئتمانية،  التصنيفات  وبشكٍل خاّصٍ 

 واجب اإلفصاح عنه؛ ألنه قادر على تغيير ظروف التداول في الواقع.   
ً
 جوهريا

 :الخاتمة

 
Imai, Shin, Request to Investigate Tahoe Resources for Failure to Disclose Material Information, Justice and Corporate 

Accountability Project, May 8, 2017. Available at: 

https://justice-project.org/wp-content/uploads/2017/07/final-bcsc-disclosure-complaint-re-tahoe-may-15-2017.pdf (24-1-

2021). 

https://justice-project.org/wp-content/uploads/2017/07/final-bcsc-disclosure-complaint-re-tahoe-may-15-2017.pdf
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ال املعلومات  ماهية  تحديد  غير  كان  األمثل  من  عدد ٍكبيٍر  على  ها  نّصِ بدليل  الهيئة،  على   
ً
صعبا جوهرية 

عَتَمد منها في تعريف هذه املعلومات لم يشمْل ظروف البورصة 
ُ
املنضبطة في إطار معياٍر واضٍح، كما أنَّ املعيار امل

 واألبعاد غير املباشرة للمعلومات. 

 ة: بناًء عليه، فقد خرجنا بالنتائج والتوصيات التالي

 : النتائج 

ها كانت على سبيل املثال ال الحصر.  .1  نصَّ كتاب اإلفصاح على مجموعٍة كبيرٍة من املعلومات الجوهرية، لكنَّ

جاء تعداد معايير صفة الجوهرية في تعريف الهيئة للمعلومات الجوهرية، وهي االرتباط بالشركة، والتأثير في   .2

 درتها على الوفاء. مركزها املالي، وفي ظروف التداول عليها أو في ق

 في ظروف التداول دون   .3
ً
 مباشرة

ً
يمكن للمعلومات الجوهرية أن تنشأ بغير املعايير املذكورة، إذا كانت مؤثرة

 مركز الشركة املالي. 

 في الواقع، بسبب االختالف في تقدير  .4
ً
َق املعلومات جميع املعايير املذكورة، لكنها ال تكون جوهرية حّقِ

ُ
يمكن أن ت

 ريك التداول بين املتداولين وباختالف البورصات.التأثير وتح 

5.   
ُ
ِبط

َ
رت
َ
ر املعلومات الخارجية التي ت ِ

ّ
ُيْعَتَبُر معيار االرتباط األكثر أهمية بالنسبة للمعلومات الخارجية، حيث تؤث

 بالشركة بشكل مباشر أو غير مباشر. 

ي إلى تكون انطباع معنوي في ال  .6 ر املعلومات الخارجية التي تؤّدِ ِ
ّ
ي هذا إلى تغيير مادي في تؤث شركة، وقد يؤّدِ

 الشركة بشكل غير مباشر وعلى املدى الطويل. 

 : التوصيات

 يكون معيار صفة الجوهرية في املعلومات، كالتالي:

 ، فهي املعلومات: داخل الشركة بالنسبة للمعلومات الجوهرية الناشئة من  .1

ص موضوعها  ➢ ة بالشركة؛ أي التي يتلخَّ
َ
ِبط

َ
رت
ُ
 بشأن يخصُّ الشركة. امل

 بالشركة، أو في سمعتها.  ➢
ُ
حيط

ُ
رة في مركز الشركة املالي، أو في الظروف املالية واالقتصادية التي ت ِ

ّ
 املؤث

ة بكّلِ  ➢ القادرة على تغيير ظروف التداول على األوراق املالية املتداولة في البورصة، ذلك وفق الظروف الخاصَّ

 فيها الشركة على حدة. فترٍة زمنيٍة وبكّلِ بورصٍة أدرجْت 

 في ظروف التداول   ➢
ً
 أيضا

ً
رة ِ

ّ
القادرة على التأثير في قدرة الشركة على الوفاء، بشرط أن تكون هذه املعلومة مؤث

 على أسهم الشركة. 

، فباإلضافة إلى املعايير السابقة، يجب أن تكون  من خارج الشركةبالنسبة للمعلومات الجوهرية الناشئة   .2

 املعلومة:

➢  
َ
ِبط

َ
 بالشركة أو بالشركات األم أو الزميلة أو التابعة أو الحليفة لها، بشكٍل مباشٍر أو غير مباشٍر.ُمرت

ً
 ة
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ي بطبيعة الحال إلى التأثير   ➢  بما سيؤّدِ
ً
رة فيها معنويا ِ

ّ
 على نشاطها ومركزها وشكلها، أو مؤث

ً
 فيها ماديا

ً
رة ِ

ّ
مؤث

 املادي فيها. 

 على تغيير ظروف التداول عليها.  ➢
ً
 قادرة

 على تغيير ظروف التداول على أسهمها.م  ➢
ً
 في قدرة الشركة على الوفاء إذا كانت قادرة أيضا

ً
 ؤثرة

 : قائمة املراجع

: املراجع باللغة العربية
ً
 أوال

سمينة  - الدراسات  بن  مجلة  الجزائر،  بورصة  تفعيل  في  والشفافية  املحاسبي  اإلفصاح  دور  عزيزة،   ،

 . 2016، عام 3، العدد 9االقتصادية واملالية، جامعة الوادي، الجزائر، املجلد 

، بلقاسم، دور حوكمة الشركات في تحسين كفاءة األسواق املالية، مجلة دراسات، جامعة عمار  بوفاتح   -

 . 2016، يناير 38ط، الجزائر، العدد ثلي،ي باألغوا 

، محمد، الجوانب القانونية لإلفصاح والشفافية في تداوالت سوق االوراق املالية وآثارها القانونية:  الحربي  -

 .2012دراسة مقارنة، رسالة ماجستير الجامعة األردنية، نوقشت عام  

كتروني للتقارير املالية، مجلة البحوث  ، أسماء، العوامل املؤثرة على مستوى وجودة اإلفصاح اإللخلف  -

 . 2016، يوليو 2، العدد 38التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، املجلد 

، لقمان، وغيره، تحليل اإلفصاح البيئي للشركات الصناعية في دول مجلس التعاون الخلي،ي، مجلة  الدباغ  -

 . 2012، عام 1، اإلصدار 3بحوث مستقبلية، كلية الحدباء الجديدة، املجلد  -الدراسات املستقبلية 

اق املالية، دار النهضة  ، عمر، الحماية الجنائية للمعلومات غير املعلنة للشركات املقيدة بسوق األور سالم -

 .1999العربية، القاهرة، عام 

 ، أحمد:  سامي -

في تخفيض عدم تماثل املعلومات لدى املستثمرين في البورصة،    IFRSدور معايير التقارير املالية الدولية •

، 7لد  املجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، كلية التجارة باإلسماعيلية، جامعة قناة السويس، املج

 . 2016، عام 3العدد 

البورصة، املجلة   • في  املالية على دعم قرارات املستثمرين  للتقارير  اإللكتروني  أثر اإلفصاح  تحليل وتقييم 

، العدد 7العلمية للدراسات التجارية والبيئية، كلية التجارة باإلسماعيلية، جامعة قناة السويس، املجلد  

 . 2016، عام 3
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وم املعلومة محل االستغالل في عملية استغالل املعلومات الداخلية بموجب القانون  ، فاطمة، مفهالشريعان  -

،  2، العدد  43: تعليق على حكم قضائي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، املجلد رقم  2010لسنة    7رقم  

 .2019يونيو 

 ، أحمد:عبد الرحمن -

القوائم • في  التحفظ املحاسبي  املالية املنشورة للشركات املسجلة    أثر قواعد حوكمة الشركات على درجة 

كلية   واملراجعة،  املحاسبة  قسم  املحاسبي،  الفكر  مجلة  وتطبيقية،  نظرية  دراسة  املصري:  املال  بسوق 

 .2011، يونيو 1، العدد 15التجارة، جامعة عين شمس، املجلد 

البورص • في  في تخفيض عدم تماثل املعلومات  ة املصرية: دراسة  دور اإلفصاح عن تقرير تعليقات اإلدارة 

املجلد   مصر،  سوهاج،  جامعة  التجارة،  كلية  املعاصرة،  التجارية  البحوث  مجلة  وميدانية،  ،  28نظرية 

 .2014، يونيو 1العدد 

بالشركات   • املستثمرين  قرارات  تحسين  في  اإللكترونية  املالية  وغير  املالية  التقارير  عن  اإلفصاح  دور 

السعودي  املال  بسوق  املسجلة  كلية املساهمة  العلمية،  للبحوث  التجارة  كلية  مجلة  ميدانية،  دراسة   :

 .2016، يناير  1، العدد 53التجارة، جامعة اإلسكندرية، املجلد 

قرارات  العشيبى  - على  وأثرها  املالية  للتقارير  املعلوماتي  للمحتوى  املستثمرين  إدراك  مدى  الدين،  بدر   ،

املست من  عينة  على  استكشافية  دراسة  رسالة  االستثمار:  الليبي،  املالية  األوراق  بسوق  املؤسس ي  ثمر 

 .2016ماجستير باالقتصاد، جامعة بنغازي، ليبيا، نوقشت عام 

الدورية  عمران  - النشرة  املالية،  األوراق  في سوق  الشفافية  مبدأ  إذكاء  في  الحسابات  مراقب  دور  محمد،   ،

 .2017، مايو 106، العدد 27لجمعية الضرائب املصرية، املجلد 

االقتصاد  قادة  - في  املشكاة  مجلة  الشركات،  حوكمة  تفعيل  في  والشفافية  اإلفصاح  سياسة  دور  يزيد،   ،

عهد العلوم االقتصادية، التسيير والعلوم التجارية، جامعة تموشنت، الجزائر، املجلد والتنمية والقانون،  

 . 2016، يناير 1، العدد 1

، حسين، تعامالت املطلعين على أسرار أسهم الشركة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  فتحي  -

 . 1996عام 

، همام، املفهوم القانوني للمعلومات الداخلية في سوق االوراق املالية: دراسة مقارنة بين القانونين  القوص ي -

 . 2013، ديسمبر 4، العدد 37الكويتي والسوري والتشريع املقارن، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، املجلد 

، مجلة الدراسات املالية واملحاسبية  ، رمضان، األزمات املالية وانعكاساتها املحاسبية دراسة تحليليةمحروس  -

 .2016، ديسمبر  6واإلدارية، جامعة أم البواقي، الجزائر، العدد 
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في  املعتاز  - الشركات  حوكمة  الئحة  متطلبات  عن  باإلفصاح  املساهمة  شركات  التزام  صالح،  بن  إحسان   ،

ة، كلية االقتصاد واإلدارة،  اململكة العربية السعودية: دراسة مسحية، مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادي

 . 2009، يناير 1، العدد 2جامعة القصيم، املجلد 

: املراجع باللغة اإلنكليزية 
ً
 ثانيا
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- Block, Dennis J., et. al., Affirmative duty to disclose material information concerning issuer's 
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- Georgiev, George S., Too big to disclose: Firm size and materiality blindspots in securities 

regulation, The UCLA Law Review, Vol. 64, 2017. 

- Imai, Shin, Request to Investigate Tahoe Resources for Failure to Disclose Material 

Information, Justice and Corporate Accountability Project, May 8, 2017. Available at: 

https://justice-project.org/wp-content/uploads/2017/07/final-bcsc-disclosure-complaint-

re-tahoe-may-15-2017.pdf (24-1-2021). 

- Majchrzak, Iwona, and Bożena Nadolna, Assessment of the Scope of Environmental 

Information Disclosure in External Reporting of Polish Stock Exchange Listed Companies in the 

Energy Sector, European Research Studies, Vol. 23, No. 4, 2020. 

- Milia, Carlo, did that meeting discuss ‘inside information’? Insights from the USA and EU on 

when confidential information becomes material, Journal of Financial Compliance, Vol. 2, No. 1, 

2018. 

- Mitts, Joshua, Insider Trading and Strategic Disclosure, SSRN papers, 2020. Available at: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3741464 (24-1-2021). 

- Mosma, David, and Timothy Olson, Muddling Through Counterfactual Materiality and 

Divergent Disclosure: The Necessary Search for a Duty to Disclose Material Non-Financial 
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- Park, James J., Insider Trading and the Integrity of Mandatory Disclosure, Wisconsin Law 

Review, 2018. 

- Peihani, Maziar, Disclosure of Climate-related Financial Information: Time for Canada to Act, 

2017. See: 

https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep16152.pdf (24-1-2021). 

- Samamba, Lennox Trivedi, Civil Remedies for Breach of Continuous Disclosure Obligation 

of Issuers of Securities in the Comesa Region—a Regional Comparative Analysis, SSRN papers, 

2019. Available at: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3497961 (24-1-2021). 

- Szulc, Małgorzata, and Paweł Zieniuk, The disclosure of events after the reporting period. 

The example of listed companies from selected European countries, Zeszyty Teoretyczne 

Rachunkowości, Vol. 109, No, 165, 2020. 

: األحكام القضائية 
ً
 ثالثا

 (  /https://www.eastlaws.comمحكمة التمييز الكويتية )األحكام املدنية والتجارية   -1
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 القضاء األمريكي  -2
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- ARKANSAS TEACHERS RETIRE. v. Goldman Sachs Grp., United States Court of Appeals, Second Circuit, 

January 12, 2018. 

- Appel v. Berkman, Supreme Court of Delaware, February 20, 2018. 

- Singer v. Reali, United States Court of Appeals, Fourth Circuit, February 22, 2018. 

- Morrision v. Berry, Supreme Court of Delaware, July 9, 2018. 
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التعريف بالبصمة وطرق رفعها

Fingerprint identification and ways to raise it
افضال السيد صديق كردمان)الشريعة واألنظمة – جامعة الطائف - اململكة العربية السعودية(

Afdal El-Sayed Seddik Kardman (Taif University - Saudi Arabia)

ABSTRACT

  Fingerprints  are  one  of  the  forensic  evidence  that  is  used  as  a  means  of  proving  various 
crimes  and  uncovering  various  cases.  The  role  of fingerprints  increases  with  the  steady  and 
increasing development in the field of their use in security and civil applications and fields, which 
greatly help in verifying the identity of people. The types of fingerprints in the field of legal and 
security systems,  both  traditional  and  modern,  are  the  genetic  footprint,  fingerprint,  feet,  eye 
print, lips, teeth, ears, voice, hair, and brain print. The importance of this study lies in the fact that 
the  main  motive  of  the  legal  and  security  agencies  is  to  confront  the  apparent  increase  of  the 
criminal  phenomenon  of  various  kinds,  especially  in  light  of  the  scientific  and  technical 
development  that  our  age  is  witnessing.  By  removing  their  fingerprints  from  the  crime  scene, 
identifying  them  and  punishing  them  for their  crimes  that  represent  an  attack  on  society,  its 
security and social order. Therefore, the researcher tried to address the subject of fingerprints and 
how to remove them from the crime scene, which is useful in criminal investigations to uncover 
crimes and reach the perpetrators of these crimes. And that is through the prominent role that 
this visual forensic evidence presents to us, which facilitates the detection of facts in the easiest 
and fastest scientific way without effort or time by conducting the comparison process between 
the suspect's fingerprint and what is removed from the crime scene. Thus, through this study, God 
willing, it can be reached to the types of fingerprints and the best ways to remove them from the 
crime scene, and to fully emphasize the importance of fingerprints as one of the forensic evidence 
and its prominent role in criminal investigations to uncover various crimes.  
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 امللخص: 

تعد البصمات أحد األدلة الجنائية والتي تستخدم كوسيلة من وسائل إثبات الجرائم املختلفة والكشف عن    

التطبيقات   في  استخدامها  مجال  في  واملتزايد  املطرد  التطور  مع  البصمات  دور  ويزداد  املتنوعة،  القضايا 

 في التحقق  
ً
 من هوية األشخاص.  واملجاالت األمنية واملدنية والتي تساعد كثيرا

الوراثية   البصمة  في  والحديث  منها  التقليدي  واألمنية  القانونية  األنظمة  مجال  في  البصمات  أنواع  وتتمثل 

وبصمة األصابع والقدمين وبصمة العين والشفتين واألسنان واألذنين والصوت والشعر وبصمة الدماغ.  وتكمن  

القانونية واألم  الدافع األساس ي لألجهزة  أن  في  الدراسة  للظاهرة  أهمية هذه  الواضح  للتزايد  التصدي  نية هو 

من   مانع  فال  الحالي،  يشهده عصرنا  الذي  والتقني  العلمي  التطور  ظل  في  خاصة  أنواعها  بمختلف  اإلجرامية 

االستفادة بما يفرزه هذا التطور من معينات ووسائل تقنية وعلمية في وقٍت قياس ي للوصول ملرتكبي الجرائم من  

ح الجريمة والتعرف على هويتهم ومعاقبتهم على جرائمهم التي تمثل اعتداًء على خالل رفع بصماتهم من مسر 

املجتمع في أمنه ونظامه االجتماعي. لذلك حاول الباحث التطرق ملوضوع  البصمات وكيفية رفعها من مسرح  

ذلك من  الجريمة والذي يفيد في التحقيقات الجنائية للكشف عن الجرائم والوصول ملرتكبي هذه الجرائم. و 

خالل الدور الباز الذي تقدمه لنا هذه األدلة الجنائية املرئية والتي تسهل الكشف عن الحقائق بأسهل وأسرع  

الطرق العلمية دون جهد أو وقت بإجراء عملية املقارنة بين بصمة املشتبه به وما يتم رفعه من مسرح الجريمة.  

والطرق املثلى لرفعها عن مسرح    إلى أنواع البصماتوبذلك يمكن التوصل من خالل هذه الدراسة ان شاء هللا

الجنائية   التحقيقات  في  البارز  ودورها  الجنائية  األدلة  كأحد  البصمات  أهمية  على  التام  والتأكيد  الجريمة، 

 للكشف عن الجرائم املختلفة.

      

   مقدمة:

تعددت أساليب ارتكاب الجرائم وتطورت وسائلها لذلك احتاج املجتمع أو جهات التحقيق لوسائل كشف   

متطورة ملكافحة هذه الجرائم باملقابل. فظهر علم األدلة الجنائية كمحصلة ضرورية للكشف عن هذه الجرائم  

 لتعقب املجرمين والقبض عليهم.  
ً
علم األدلة الجنائية هو علم يختص  و والوقاية منها والبحث وراء الحقيقة سعيا

في دراسة جميع االفتراضات والوقائع املحيطة بالجريمة واستخدامها كدليٍل ملموس من أجل التأكد من اشتباه  

فحص  املجرم أو من أجل تبرئة املتهم. حيث تتم عملية التحقيق الجنائي بطريق منه،ٍي علمي بغرض جمع األدلة و 

وفي أنفسنا معجزات عظيمة  التي أدت إلى وقوع الجريمة وماهية أشخاص الجريمة.    املعلومات ملعرفة األسباب

إنسان بصمة تختلف عن اآلخر، وهذه   لكل  إن  البصمة، حيث  املثال  يعلم سرها إال هللا ومنها على سبيل  ال 

الحيوية التي  والبصمات هي أحد أبرز األدلة الجنائية املادية و البصمات تتنوع في جسم اإلنسان الواحد نفسه. 

  يتميز بها كل شخٍص عن اآلخر ويكشف عن هويته. فالبصمات هي  
َ
وسيلة للتعرف علي هوية األشخاص تلقائيا
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من خالل بصمات األصابع أو راحة الكف أو األقدام وهي بصمات تقليدية، أو من خالل البصمة الوراثية أو  

يثة. وهذه البصمات تتميز بخصائص معينة ملا لها  األذن أو األسنان أو الشعر وغيرها من أنواع البصمات الحد

 كان نوعها.
ً
والبصمات يتم الحصول عليها    من تفرد في التركيبة يشير إلى فردية كل إنسان في بصمات أعضائه أيا

البصمات عن جميع األماكن املحيطة بمكان الجريمة، ويتم   الجريمة حيث ترفع  القيام بتفتيش مسرح  عند 

بواسطة املختص له  ذلك  يكون  الجنائي مما  والتحقيق  الشرطة  رقابة جهات  البصمات وتحت  في علم رفع  ين 

 عظيم الدور في الكشف عن هوية املجرمين.

: مشكلة البحث 
ً
 أوال

تكمن مشكلة البحث في تعدد أنواع البصمات بين األنواع التقليدية واألنواع الحديثة التي توصل إليها العلم 

دقيقة تبيت ماهية هذه األشكال املتعددة والتي تتواجد في مسرح الجريمة. كما أن هناك  والتي تحتاج لدراسة  

مشكلة تثور حول الطرق املثلى لرفع أنواع البصمات املختلفة والصعوبات التي تواجه هذا العلم وبالتالي تؤثر  

 على التعرف على هوية املجرمين إذا لم تذلل هذه الصعوبات.
ً
 سلبا

: أهمية 
ً
 البحث ثانيا

إن من األهمية بمكان دراسة أنواع البصمات املوجودة في مسرح الجريمة كأثر جنائي علمي وحيوي يسهم بدوٍر  

كبير في التعرف على هوية املجرمين مما يسهل في عمليات التحقيق والكشف الجنائي، كما أن طرق البحث عن  

ألنه إن لم يتم بالطريقة املناسبة والعلمية فإننا  هذه البصمات ورفعها من مسرح الجريمة أمٌر في غاية األهمية 

 نكون أمام دليٍل جنائٍي مفقود أو مطموس بسبب الجهل وعدم املعرفة.  

: أسئلة 
ً
 البحث ثالثا

يطرح هذا البحث عدد من األسئلة الرئيسية والتي يجيب عليها البحث إن شاء هللا من خالل جزئياته املتتابعة،  

 وهي:

 وخصائصها؟  ما هو تعريف البصمة .1

 كدليٍل جنائي علمي؟ ما هي أبرز أنواع البصمات املختلفة التقليدي منها والحديث .2

 ما هي الطرق املثلى للبحث عن البصمات في مسرح الجريمة ورفعها لحمايتها من الضياع أو الطمس؟  .3

 



 2021  سبتمرب  49العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
98 

: أهداف البحث  
ً
 رابعا

 في الكشف عن    ي علمييهدف البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم البصمة كدليٍل مادٍي جنائ
ً
يساعد كثيرا

مسرح   في  توفرها  يمكن  التي  البصمات  أنواع  وأبرز  البصمة  خصائص  على  والتعرف  الجرائم  مرتكبي  هوية 

 األشكال الحديثة التي توصل إليها علم البصمات. كما يهدف البحث إلى الوقوف على الطرق  
ً
الجريمة وخاصة

بصمات ورفعها من مسرح الجريمة وبالتالي الحصول على دليٍل مادٍي  العلمية والقانونية املتبعة للكشف عن ال

 حيوي يثبت نسبة هذه البصمة إلى صاحبها أو ينفيها عنه.    

: منهج البحث   
ً
 خامسا

يتبع الباحث من أجل تناول جزئيات البحث أوال: املنهج الوصفي وذلك بوصف تعريف البصمات كدليٍل جنائي  

: املنهج التحليلي وذلك بالتحليل العلمي والقانوني للكشف  علمي ووصٍف أبرز الخصائص  
ً
التي تتميز بها. ثانيا

اتباع املنهج االستقرائي وذلك    :
ً
ثالثا في مسرح الجريمة.  العثور عليها  التي يمكن  أنواع البصمات املختلفة  عن 

ت ألصحابها والكشف  الستقراء الطرق العلمية املتبعة لرفع البصمات من مسرح الجريمة ونسبة هذه البصما

 عن هوية املجرمين.  

: هيكلية البحث 
ً
 سادسا

 من خالل ما سبق نستطيع تقسيم البحث كالتالي:  

 تعريف البصمة وخصائصها املبحث األول: 

 املطلب األول: تعريف البصمة  

 املطلب الثاني: خصائص البصمة  

 تتواجد فيه املبحث الثاني: تعريف مسرح الجريمة والبصمات التي  

 املطلب األول: تعريف مسرح الجريمة وأنواعه   

 املطلب الثاني: أنواع البصمات التي توجد في مسرح الجريمة   

 املبحث الثالث: طرق رفع البصمات من مسرح الجريمة

 املطلب األول: طرق رفع البصمات التقليدية من مسرح الجريمة   

 الحديثة من مسرح الجريمة املطلب الثاني: طرق رفع البصمات العلمية  
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 تعريف البصمة وخصائصها  املبحث األول:

سوف نتناول في هذا املبحث مفهوم البصمة وذلك من خالل )املطلب األول(، وماهية الخصائص التي تميز   

 البصمة كأحد األدلة الجنائية عن غيرها وذلك من خالل )املطلب الثاني(. 

 تعريف البصمة  املطلب األول:

 للدليل والذي يعرف بأنه "الواقعة التي يستمد منها القاض ي البرهان على اثبات قناعته بالحكم نود  
ً
اإلشارة أوال

 بأنه "ما يلزم من العلم به ش يء آخر، وغايته أن يتوصل العقل إلى التصديق  1الذي ينتهي إليه" 
ً
، ويعرف أيضا

. إذن هو عند أهل القانون يعني الحجة 2حقيقة" اليقيني بما كان يشك في صحته، أي التوصل به إلى معرفة ال

أو البرهان الذي يثبت صحة واقعة معينة وذلك بإعمال قواعد القانون عليه. ويعرف الدليل الجنائي بأنه: "كل  

ما يتعلق باإلجراءات والوقائع املعروضة عليه، وذلك بغرض الوصول إلى الحقيقة، أي هو وسيلة يستعين بها  

   .3لى الحقيقة أو اليقين" القاض ي للوصول إ

وتقسم األدلة الجنائية من حيث طبيعتها إلى نوعين، فهي إما أدلة مادية وهي تلك األدلة التي يمكن ملسها أو  

في محل   العثور عليها  يتم  التي  آثار أقدام أو بصما األصابع  أو  في حيازة الجاني  الش يء املسروق  رؤيتها كوجود 

أو أدلة معنوية وهي تلك األدلة التي تصل إلى املحقق كاعتراف املتهم أو شهادات    الحادث أو في مسرح الجريمة.

تؤيد وجود عالقة  التي  األدلة  وهي  مباشرة  أدلة  إلى  بالجريمة  من حيث صلتها  وتقسم   .
ً
اثباتا أو   

ً
نفيا الشهود 

اشرة وهي عبارة عن عدة  مباشرة بين املتهم والجريمة املرتكبة وهي قد تكون مادية أو معنوية. أو أدلة غير مب 

 
ً
 .4حقائق تتعلق جميعها بحادثة  معينة وقد تكون مادية أو معنوية أيضا

إن األساس العلمي ملفهوم البصمات يتمثل في علم البصمات والذي يقوم على دراسة ثوابت الشخص التي ال  

ات بأنها "معلومات خالصة  تتغير مثل البصمات بأنواعها املختلفة التقليدي منها والحديث. كما تعرف البصم 

 ما والتي تميزه عن غيره، فهي وسيلة بيولوجية لتحدي شخصية الفرد. لهذا السبب يمكن أن 
ً
تخص شخصا

 . 5تعتبر كمعلومة شخصية تحدد الهوية وكمعلومة تتعلق بالصحة" 

 
 . 418م، ص 1981د. مأمون سالمة، اإلجراءات الجزائية في التشريع املصري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  ظرين -1

د. أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، بحث منشور باملركز العربي للدراسات األمنية والتدريب،   ينظر  -2

 .  174م، ص 1991 الرياض،

اج  بيزار جمال، الدليل العلمي في االثبات الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الح  ينظر  -3

 .51م، ص 2014-2013كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -لخضر

 .  38- 34م، ص 1975د مطبعة اإلرشاد،  سلطان الشاوي، أصول التحقيق اإلجرامي، بغدا ينظر -4

 . 407م، ص 2009محمد حامد الهيتي، التحقيق الجنائي واألدلة الجنائية، دار املناهج، األردن،  ينظر -5



 2021  سبتمرب  49العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
100 

حيدة وإنما  وتتكون بصمة الجلد في جسم االنسان وهو في رحم أمه وتكتمل بوالدته وهي ليست البصمة الو 

هناك بصمات األصابع وكف اليد والقدم وهي تعتبر من البصمات التقليدية املستخدمة في مجال التعرف على  

. وتعرف بصمات األصابع  1املجرمين وهويتهم وكشف الجرائم، وظهرت في اآلونة األخيرة بصمات من نوع أكثر دقة 

ا  الخطوط  تلك   " بأنها  البصمات  أقدم  باعتبارها   
ً
تحاذيها خطوط حلمية  علميا والتي  البارزة  الرفيعة  لحلمية 

 . 2منخفضة، هذه الخطوط هي مكونات بشرة الجلد الخارجية" 

 في الكشف عن الجرائم فهي الوسيلة األكثر دقة في  
ً
 كبيرا

َ
وبهذا املعنى فإن بصمات األيدي واألقدام لها دورا

لنا مجموعة  العلمي أورد  التطور  ، إال أن 
ً
البصمات مثل بصمة الشفتين واألسنان    االثبات قديما حديثة من 

. وهذه األنواع سوف نتناولها  3واألذن والعين وكذلك بصمة الدماغ والتي ازالت الغموض عن كثير من الجرائم 

 بالتعريف والتحليل بمشيئة هللا في املبحث الثاني. 

 خصائص البصمة املطلب الثاني:

تميزها عن   التي  الخصائص  الجنائية بمجموعة من  األدلة  أنواع  التقليدية والحديثة كأحد  البصمات  تتميز 

 غيرها من األدلة الجنائية، والتي تتمثل في اآلتي:  

ثبات تركيبة البصمة: تتميز البصمة بتركيبة معينة تميزها عن غيرها من األدلة الجنائية؛ فال   (1

 رغم ما يمكن أن يطرأ  يمكن للخطوط الحلمية الرفيع
ً
ة التي تتكون منها هذه البصمات أن تتغير أبدا

عليها من حوادث أو مؤثرات خارجية تؤدي إلى التشويه أو التعرض لألمراض أو األذى أو حتى الحروق  

باملواد الكيميائية املختلفة. فالشكل العام للبصمة ال يتغير وهذا مبدأ ثابت بالدراسات العلمية مما  

ا تتفوق عن قريناتها من وسائل  يؤكد  االثبات  في  لها ميزة  للبصمة والذي يجعل  الخاصية  ثبات هذه 

 اإلثبات أو األدلة الجنائية.  

تفرد تركيبة البصمة: هناك خاصية أخرى تميز البصمة عن غيرها من األدلة الجنائية ليس   (2

قد أثبتت الدراسات العلمية  فقط في ثبات تركيبة البصمة وإنما التفرد املطلق في تركيبة البصمة. ف

الشخص   بصمات  حتى  اآلخرين،  األشخاص  لدى  مثيالتها  عن  تختلف  البصمة  تركيبة  أن  الحديثة 

الواحد ال يمكن أن نجد تطابق بينها، وقد عجز العلم حتى وقتنا هذا عن ايجاد بصمتين متشابهتين  

. فمن باب أولى أن هذه خاصية أخرى تميز البصمة كدليٍل جنائي عن غيرها من  4لشخصين مختلفين 

 
ول، أحمد غالب، األدلة البيولوجية ودورها في االثبات الجنائي، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، املجلد الثامن، العدد األ   ينظر  -1

 . 184-183م، ص 2019

ماجستير، جامعة نايف للعلوم  فرح بن هالل بن محمد العتيبي، بصمات األصابع وأشكالها في االثبات الجنائي في الشريعة والقانون، مذكرة    ينظر   - 2

 .  16م، ص 2009األمنية، السعودية، 

  . 52بيزار جمال، الدليل العلمي في االثبات الجنائي، مصدر سابق، ص  ينظر -3

 . 107- 106أحمد غالب، األدلة البيولوجية ودورها في االثبات الجنائي، مصدر سابق، ص ينظر -4
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األدلة الجنائية والتي تسهل معرفة هوية املجرمين والكشف عن الجرائم من خالل االستناد للبصمات  

 املوجودة في مسرح الجريمة.  

 للبصمة عن  (3
ً
غيرها من األدلة    قرينة قوية لإلثبات أو النفي: وهذه هي الخاصية األكثر تمييزا

واقعة   إلثبات  إما  واملدنية  الجنائية  القضايا  في  قانونية  كحجة  ومعتدة  قوية  قرينة  فهي  الجنائية، 

قانونية أو نفي واقعة قانونية. لذلك فإن البصمة هي من أبرز أدلة اإلثبات الجنائي في الكشف عن  

 ي التعرف على املجرم الحقيقي. الجرائم والتحقق من املجرمين أو اثبات براءة متهمين، مما يعن

 

 تعريف مسرح الجريمة والبصمات التي تتواجد فيه   املبحث الثاني:

سوف نتطرق في هذا املبحث ألنواع البصمات املختلفة وذلك من خالل تناول تعريف مسرح الجريمة وأنواعه   

ها في مسرح الجريمة في )املطلب  بالشرح والتوضيح في )املطلب األول(، والتعرف على البصمات التي يمكن تواجد

 الثاني(.   

 تعريف مسرح الجريمة وأنواعه  املطلب األول:

: تعريف مسرح الجريمة
ً
 أوال

 بأنه" املكان و مجموعة األمكنة التي ارتكبت فيها جريمة  
ً
 واسعا

ً
يعرف مسرح الجريمة عند فقهاء القانون تعريفا

جزء منه، ويشمل األماكن التي وقعت فيها حادثة يعتقد بأنها قد  أو جزء منها أو وجد فيها جسم الجريمة أو أي  

 .  1تكون جنائية أو عثر فيها على أشخاص أو جثث أو اشياء يعتقد بأنها قد تكون على صلة بجريمة" 

أنه لم يضع ضوابط محددة لحدود   في مفهوم مسرح الجريمة حيث  أنه توسع  التعريف نالحظ عليه  وهذا 

، فهو  التي يتم فيها إخفاء    مسرح الجريمة  بهذا املعنى يشمل مكان ارتكاب الجريمة األساس ي وكذلك األماكن 

الجثة أو املسروقات املتحصل عليها من الجريمة أو األدوات التي ترتكب بها الجريمة؛ فنكون بذلك أمام حدود  

بأنه "مك القانون  التعريف الضيق فقد عرفه فقهاء  أما  نهائية من مسرح الجريمة.  ، 2ان الجريمة الرئيس ي"ال 

ملكان   اعتباٍر  دونما  الجريمة  فيه  الذي وقعت  الفعلي  املسرح  في  الجريمة  مفهوم مسرح  التعريف قصر  وهذا 

 آلثار  
ً
إخفاء الجثة أو األدوات أو املسروقات أو غيرها من أماكن ملسرح الجريمة. وهو بذلك لم يعطي اعتبارا

يمة محل النظر الواقعة على املسرح. كما يعرف بأنه "املكان الذي انتهت  الجريمة والتي لها أثر كبير في حل الجر 

 فيه أدوار النشاط اإلجرامي ويبدأ منه نشاط املحقق الجنائي وأعوانه". 

 
شراف : د. راض ي عبد املعطي السيد، مسرح الجريمة ورفع األدلة وتحريزها، جامعة نايف العربية للعلوم الحضرمي ولد سيدينا ولد برو، إ  ينظر  -1

 . 14م، ص2007 -ه1428األمنية، كلية علوم األدلة الجنائية، قسم مسرح الجريمة، الرياض، 

 .  15املصدر السابق، ص ينظر -2
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فهو يمثل املكان الذي يوجد فيه كافة األدلة ويساعد ضابط الشرطة أو التحقيق في البحث عن الجاني وبالتالي  

فمسرح الجريمة يحوي مختلف األماكن التي توجد بها أدلة جنائية أو مؤشرات    الكشف عن املجرمين. إذن، 

 من قبل املتحرين أو رجال الشرطة أو  
ً
على وجود فعٍل جنائٍي ما. كما أن محيط مسرح الجريمة يحدد الحقا

 .  التحقيقات الجنائية حيث يمنع املارة من دخول محيط هذا املسرح وهذا األخير يحاط بشريط بالستيكي

: أنواع مسرح الجريمة
ً
 ثانيا

 ملكان أو أماكن مسرح  
ً
تتعدد االتجاهات في تقسيم أنواع مسرح الجريمة من ناحية قانونية عملية وذل تبعا

الجريمة التي شهدت جميع أدوار الجناة أثناء ارتكاب النشاط املادي للجريمة، والتي تختلف بها اآلثار املادية  

   ويمكن تقسيم هذه األنواع إلى:وكيفية وقوع الجريمة وظروف ارتكابها.  التي تكشف عن أشخاص الجريمة

مسرح الجريمة الذي يوجد داخل املباني سواء كانت مساكن أو   وهو عبارة عن  مسرح الجريمة املغلق:   -1

ين منها  مخازن أو متاجر أو مطاعم أو موالت وغيرها من األبنية التي يتم إغالقها والسيطرة عليها من قبل املسؤول

أو مالكيها. وهذا النوع من املسارح يتم التعامل معه بجميع ملحقاته من ساللم أو دهاليز أو أماكن دخول وخروج  

 أو أماكن صيانة. 

هو املسرح الذي يقع خارج املباني في أماكن ال أسوار لها مثل الحدائق التي قع على    مسرح الجريمة املفتوح:   -2

 أو الصحراوية ما ال يمكن السيطرة عليه أو إغالقه. الطرق أو األماكن الزراعية 

وه مسرح الجريمة الذي يقع تحت املاء حيث ترتكب الجريمة تحت املاء، أو يتم    مسرح الجريمة تحت املاء:  -3

 التخلص من أدوات الجريمة أو الجثة تحت املاء. 

وهو املكان الذي حدده الجناة الرتكاب نشاطهم اإلجرامي في زمٍن معين وبأسلوٍب    مسرح الجريمة املترقبة:  -4

 ملسرح الجري
ً
مة ألنه املكان املتوقع ارتكاب الجناة فيه للجريمة، وهو بهذا املعنى  محدد. واطلق هذا االسم مجازا

 أو تحت املاء وينبغي التعامل مع بحذر ودقة ملنع ارتكاب الجريمة على غير املسارح  
ً
 أو مفتوحا

ً
قد يكون مغلقا

 السابقة فقد ارتكبت الجريمة بالفعل. 

 لظروف كل جريمة:  -5
ً
 لظروفها  وهذا النوع األ   مسارح متنوعة وفقا

ً
خير يضم كافة أنواع الجرائم األخرى وفقا

املختلفة. فبعض الجرائم تتميز بمسارح ذات طابع خاص كمسارح جرائم الحريق والتي تتطلب عزل تام ملكان  

الحريق عن بقية األماكن . ايضا جرائم اإلرهاب والتي تقتض ي التعامل بحذر واستدعاء خبراء املفرقعات لتأمين 

ي يأخذ مساحة أكبر من املساحة الفعلية الواقع عليها املسرح وكافة املداخل واملخارج وامللحقات.  املسرح والذ
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كما أن هناك مسارح األزمات والكوارث كخطف الطائرات واحتجاز الرهائن ومسارح الجرائم الحديثة كجرائم  

 . 1املعلوماتية وغسل األموال والجرائم االقتصادية وغيرها 

 أنواع البصمات التي توجد في مسرح الجريمة  املطلب الثاني:

 النوع األول: البصمات التقليدية 

 تمثل أبرز أنواع البصمات التقليدية التي يمكن أن تتواجد في مسرح الجريمة في اآلتي:

: بصمات األصابع  
ً
 أوال

ا على  ويوجد  غائرة،  تجاويف  تجاورها  بارزة  حلمية  خطوط  عن  "عبارة  بأنها  األصبع  بصمة  لخطوط  تعرف 

الحلمية فتحات للمسام العرقية، فعندما يعلق الحبر بهذه الخطوط وتظل التجاويف الغائرة خالية من الحبر  

البصمة"  شكل    2فتأخذ 
ً
أشكاال تتخذ  ألنها  الوقت  نفس  في  ومختلف  واضح  بشكٍل  األصابع  بصمات  وتظهر   .

 . 3ص الى آخرهندسية مختلفة وهذا ما يميز بصمات األصابع من حيث اختالفها من شخ 

ويمكن أن تؤدي بصمات األصابع إلى تحقيق دور حاسم في التحقيقات الجنائية وذلك بتأكيد هوية املشتبه به  

الجسدية   األفراد  خصائص  يستخدم  علم  أنها  كما  إحصائي  بيولوجي  شكل  هي  والبصمات  ذلك.  دحض  أو 

اسية وهي األقواس والحلقات والدوامات،  والبيولوجية من أجل تحديد هويتهم. والبصمات هنا ثالثة أنماط أس

عددها   حيث  من  األنماط  هذه  في  الصغيرة  التفاصيل  شكل  في  يتمثل  نوعها  في  تفرد  بصمة  لكل  يجعل  مما 

    14وهذه الخاصية العظيمة لبصمة األصابع ذكرت في القرآن الكريم قبل ما يزيد على  وحجمها وترتيبها.   
ً
قرنا

 . 4في اآلية الكريمة "بلى قادرين على أن نسوي بنانه" من الزمن، حيث قال هللا تعالى 

االعجاز واالختالف العظيم في بصمة اإلصبع والذي سهل التعرف على هوية الشخص، وهذا بدوره   وهذا يعني

 سهل عملية التحقيقات الجنائية وذلك بتحديد هوية املجرمين. 

: بصمة الكف 
ً
 ثانيا

بصمة الكف أو طبعة راحة اليد هي األثر الذي تتركه الخطوط الرئيسية والتجاعيد والتالل الجليدية براحة  

للتعرف على  في مسرح الجريمة  التي يتم الحصول عليها  أو البصمة  إلى الصورة  اليد تشير  اليد. وطبعة راحة 

م واعتبرت البصمة منذ ذلك الوقت  1931/ 9/ 9صاحبها. ونجد أن أول استخدام لبصمة الكف كان في تاريخ  

 في االثبات الجنائي، وأصبحت األحكام تصدر بعد التعرف وال
ً
 علميا

ً
كشف على الجناة من خالل بصمات  دليال

 
م، على الرابط 2020أبريل    21م  5:30عالء رضوان، مقال بعنوان "علوم مسرح الجريمة"، جريدة اليوم السابع، القاهرة، تم االطالع الثالثاء    ينظر  -1

 com.cdn.ampproject.org-youm-http://m اإللكتروني 

 .53-52بيزار جمال، الدليل العلمي في االثبات الجنائي، مصدر سابق، ص  ينظر -2

 .  57م، ص 2014الهام صالح بن خليفة، دور البصمات واآلثار العادية في االثبات الجنائي، الطبعة األولى، دار الثقافة، األردن،  ينظر -3

 (. 4سورة القيامة، اآلية ) -4

http://m-youm-com.cdn.ampproject.org/
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تميزها عن بصمات   لها خصائص  الكف  أن  املؤكدة  العلمية  الحقائق  أياديهم. ومن  راحة  من  أو جزء  أكفهم 

عن   البحث  الكف ويجري  العام التجاه خطوط  الشكل   .
ً
تحديد هوية صاحبها عمليا في  األصابع وهي أصعب 

يد ألن خطوط بصمة الكف تنحني وتتقوس وال تكون في خط  املميزات لهذه الخطوط واألشكال الخاصة لراحة ال

 .   1مستقيم

: بصمة القدم 
ً
 ثالثا

بصمة القدم هي البصمة التي تتركها القدم في التربة الطرية كأثٍر غائر وعند سيرها على األسطح الصلبة فإنها  

 
ً
 مطبوعا

ً
.  وعند ما تتم طباعة أثر القدم  في مسرح الجريمة يتضح ما إذا كانت هذه البصمات هي آثار  2تترك أثرا

املشتبه به أم ال، كما يمكن معرفة ما إذا كانت القدم عارية أم منتعلة أم بجوارب. ومن هنا تتضح أهمية بصمة  

ا وبالتالي يمكن اعتبارها أحد  القدم كدليٍل بيولوجي متبع للكشف عن الجرائم من خالل التعرف على مرتكبيه

 أبرز القرائن القوية للتحقيق في القضايا الجنائية ضد املشتبه بهم.  

: البصمة الوراثية  ) 
ً
 ( DNAرابعا

ظل البحث الجنائي لسنواٍت طويلٍة يعتمد على األنواع التقليدية للبصمات ملا لها من داللة جنائية  في التحقيق  

ب والحوادث  الجرائم  عن  والتي  للكشف  األصابع  بصمات  علي  الجنائي  البحث  اعتمد  فقد  املختلفة،  أنواعها 

هذه   ملعرفة ضحايا  وحتى  الجرائم  وكشف  املجرمين  هوية  تحديد  في  املساهمة  الجنائية  األدلة  أكثر  اعتبرت 

ي مجال  . وظهرت البصمة الوراثية كأحد أبرز أنواع البصمات الحديثة ف3القضايا الجنائية أو الحوادث التي تقع 

، ختم بطرف إصبعه، والبصمة  
َ
 بأنها "مشتقة من فعل بصم بصما

ً
البحث الجنائي. وتعرف البصمة الوراثية لغة

 أثر لختم البصم".  

 وارثٍا أي صار إليه بعد موته". وعلم   
َ
أما معنى الوراثة "فهي مصدر ورث يقال ورث فالن املال ومنه وعنه ورثا

 . 4الوراثة هو "العلم الذي يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيٍل إلى جيل آخر وتفسير الظواهر" 

عدد   نص  من  الرغم  فعلى  الوراثية  للبصمة  القانوني  التعريف  البصمة  أما  على  الوضعية  التشريعات  من 

الوراثية في قوانينها الداخلية وإقرار العمل بها في املحاكم كدليل نفي أو إثبات في املجال املدني والجنائي؛ إال  أنها  

لم تتعرض لتعريفها او تحديد مفهومها  تاركة األمر للفقه للقيام بتلك املهمة . فنجد محاوالت في الفقه الفرنس ي 

 
 . 36م، ص 2005وسائل العلمية الحديثة في االثبات الجنائي، منشأة املعارف، االسكندرية، د. بوادي حسنين املحمدي، ال ينظر -1

 .178م، ص 2015منصور عمر املعايطة، األدلة الجنائية ، الطبعة الثالثة، دار الفكر، األردن،  ينظر -2

الجنائي في القانون الوضعي والفقه اإلسالمي، بحث مقدم في أبو الوفا محـمد أبو الوفا إبراهيم، مدى حجية البصمة الوراثية في اإلثبات    ينظر  -3

 .678م ، ص 2002مؤتـمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، كلـية الـشريعة والقانـون، 

 .59م، ص1960،مطبعة مصر،  1ابراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ج ينظر -4
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ول احد الفقهاء "أن البصمة الوراثية هي معلومة خالصة تخص شخصا ما والتي تميزه عن غيره، فهي  مثل ق

 لتحديد شخصية الفرد وهويته".   
ٌ
 بيولوجية

ٌ
 وسيلة

الوراثي وتسمح   التحليل  تعين عن طريق  والتي  إنسان  لكل  ثابتة  بأنها "عبارة عن هوية أصلية   
ً
أيضا وعرفت 

بيقين تام"   بالتعرف على اإلفراد  تعريف مناسب  1شبه  في وضع  املعاصرين  العلماء  اجتهد  في مصر فقد  أما    .

 للبصمة الوراثية باعتبارها من املصطلحات العلمية الحديثة نورد البعض من هذه التعريفات.  

بأن وعرفت  الحية".  الكائنات  في  والجينات  الوراثية  للعوامل  الحاملة  "املادة  بانها  الفقهاء  أحد  ها  فقد عرفها 

"املادة الكيميائية التي تتحكم في الصفات الوراثية لكل شخص فهي بمثابة خريطة خاصه بالجسم محفوظة  

 . 2داخل كل خلية من خاليا اإلنسان" 

اليك جيفري عام   الدكتور  الوراثة  اعتبر عالم  للكشف عن  1984وقد  الدليل األفضل  الوراثية؛  البصمة  م 

. وخلص لتعريفها أن البصمة  3املجرمين او الضحايا في األعمال اإلجرامية الهوية بدقة متناهية سواء كانوا من  

 عن آخر بما في ذلك افراد األسرة  
ً
اللصيقة املتكررة والتي يمكن أن تميز شخصا الوراثية "هي تلك املتتابعات 

نسان من بين  الواحدة"،  وقد أطلق على املتتابعات املميزة للشخص اسم البصمة الوراثية والتي تحدد هوية اإل

املتماثلة"  التوائم  عدا  فيما  البشر  اكتشاف  4كل  وسائل  باقي  عن  تميزها  خصائص  عدة  الوراثية  وللبصمة   .

الجريمة، فأولها أنها تمتاز بتنوع مصادرها، إذ يمكن الحصول عليها من أي مصدر من املصادر البيولوجية سواء  

 كانت العينات سائلة كالدم واللعاب واملني والبول وكذلك العرق، أو من األنسجة كاللحم والعظام .  

ا أنها  أدق وسيلة عرفت حتى اآلن في تحديد هوية اإلنسان، فهي تعطي نتائج قطعية ومؤكدة في اثبات أو  وثانيه

الوراثية تحليل عينة ضئيلة من هذه األنسجة أو   أنه يكفي ملعرفة البصمة  ثالثها فهو  أما  نفي األبوة والبنوة. 

 هو سهولة حفظها وتخز 
ً
ينها، إذ يمكن االحتفاظ بهذه البصمات الى  السوائل حتى بعد جفافها. ورابعها وأخيرا

 . 5عشرات السنين إذا ما تم ذلك الحفظ بطريقٍة علميٍة صحيحة 

 

 

 
 .62م، ص 2005د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، االستدالل الجنائي والتقنيات الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة،  ينظر -1

 .   150-146م، ص1999رمسيس بهنام، البوليس العملي أو فن التحقيق، منشاة املعارف، االسكندرية،  ينظر -2

استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، بحث مقدم في مؤتمر الهندسة الوراثية بين    ناصر عبد هالل امليامن ، البصمة الوراثية وحكم  ينظر  -3

 .  294-293م ، ص 2002الشريعة والقانون ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، كلية الشريعة والقانون، 

د. عبد الباسط محمد الجمل ومروان عادل عبده، تكنلوجيا الحامض النووي في مجال الجريمة "املفهوم والتطبيق"، دار العلم للجميع،   ينظر  -4

 . 77م،ص  2006القاهرة، الطبعة األولى، 

لنيل متطلبات    ينظر  -5 اثبات الجريمة، رسالة  في  العلمية  القانون الجزائي وعلم  حميــــد عبـــاس عبدهللا الشبـــالوي، الوسائل  في  درجة املاجستير 

 . 38  -34م، ص 2016اإلجرام، جامعة املصطفى العاملية كلية العلوم اإلنسانية، 
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 النوع الثاني: البصمات العلمية الحديثة

 وهنا نتطرق ألهم أنواع البصمات الحديثة والتي يمكن الحصول عليها في مسرح الجريمة مثل: 

: بصمة األذن
ً
  أوال

نها " عبارة عن البصمة التي تتركها األذن من مرتفعات ومنحنيات تمثل بصمة دقيقة لكل  تعرف بصمة األذن بأ

إنسان"، وقد توصلت دراسة بريطانية إلى إمكانية تحديد هوية الشخص من خالل منحنيات األذن بمعدل دقة  

ان تتميز بخصائص  . وقد أكد العلماء أن األذن1وهذا يفتح املجال للتوسع في أنواع البصمات الحديثة  99.6%

تجعلها متميزة وال تتكرر مع غيرها، فبصمة األذن اليمني تختلف في شكلها العام وحجمها عن األذن اليسرى  

لنفس الشخص. وهذا يدلل على أن أذن الشخص الواحد من باب أولى تختلف في الخصائص والشكل االم عن  

ال التحقق من الشخصية وتحديد هوية املجرمين  أذن شخٍص آخر. فهي بذلك تعتبر وسيلة اثبات متفردة في مج 

عن   الكشف  في  دور  من  يميزها  ما  ولها   
ً
علميا حجيتها  وتثبت  علمية  أسس  على  تعتمد  ألنها  بهم،  املشتبه  أو 

 في إثبات الجرائم والتحقيق الجنائي، 2املجرمين واسناد ارتكاب الجرائم لهم
ً
 واضحا

ً
. إذن فإن لبصمة األذن دورا

ه التجارب العلمية التي أثبتت أن لبصمة األذن خصائصها املميزة وصفاتها الفريدة التي تميز كل وهذا ما أكدت 

الشخصية   وإثبات  تحديد  في  البارزة  مهمتها  تظهر  لذلك   . الواحد  الفرد  مستوى  على  حتى  األخرى  عن  أذن 

 والتحقق من هوية املجرمين أو املشتبه بهم وبالتالي الكشف عن الجرائم.  

:
ً
 بصمة الشفتين  ثانيا

. وتعتبر 3تعرف بصمة الشفاه بأنها" األثر الذي تتركه الشفاه من نمط املرتفعات واملنخفضات في الشفتين"

)موايان   العالم  توصل  حيث  الهوية،  ومعرفة  الشخصية  تحديد  أساليب  من   
ً
حديثا  

ً
أسلوبا الشفتين  بصمة 

لشفاه لها شقوق وخطوط متشابكة وتجاعيد تختلف  م إلى حقيقة علمية ثابتة هي "أن ا1950شنادير( في العام  

م في  1968من شخٍص إلى آخر". وترجع أهميتها القانونية وحجيتها في مجال التحقيقات والبحث الجنائي للعام  

 ولم يكن هناك غير أثٍر  
ً
القضية املشهورة عندما أرسل خطاب مجهول ملدير عام شرطة طوكيو يتضمن تهديدا

، املظروف  على  والبيولوجي    للشفاه  املادي  األثر  هذا  إال  وقتها  والبحث  التحقيق  جهة  لدى  يكن  لم  حينها 

وباملضاهاة تطابقت هذا األثر مع املشتبه به وقدم املتهم للمحاكمة بعد األخذ بهذا الدليل املادي وكانت أحد 

 . 4نة املتهمالقضايا النادرة التي استخدمت فيها بصمة الشفاه كدليٍل له الحجية القانونية في إدا

 
م ، على الرابط اإللكتروني  2017يناير    23بصمات فريدة لتحديد الهوية"، جريدة القبس، تم االطالع في    6محمد حنفي، مقال بعنوان "    ينظر  -1

  http://alqabas.com 

 . 148منصور عمر املعايطة، األدلة الجنائية ، مصدر سابق، ص  ينظر -2

 محمد حنفي، املصدر السابق.  ينظر -3

 . 90محمد حامد الهيتي، مصدر سابق، ص  ينظر -4

http://alqabas.com/
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: بصمة الشعر 
ً
 ثالثا

بصمة الشعر هي "أحد أنواع البصمات التي يتم االستدالل بها على صاحبها، وذلك من خالل الفحص الخارجي  

للشعرة بوصٍف تام للون والطول والسمك ومدى نوع هذه الشعرة بالقدر الذي يميز بينها وبين غيرها من األلياف  

. فبصمة الشعر تعتبر من أبرز أنواع البصمات التي يمكن تواجدها في مسرح الجريمة والتي 1النسيجية األخرى" 

تسهم في الكشف عن الجرائم املختلفة من خالل وجود شعرة للمتهم في مسرح الجريمة وبإجراء الفحص علي  

 د من وجهة له.  هذه الشعرة يتم التوصل لصاحبها ومن ثم تعتبر دليل جنائي له حجيته في اثبات الجريمة ض

: بصمة األسنان 
ً
 رابعا

تعرف بصمة األسنان بأنها " األثر الذي تتركه األسنان على جسم الضحية أو على أي جسٍم آخر أو مادٍة أخرى  

 لغرز  2توجد في مسرح الجريمة" 
ً
 واضحا

ً
. واألسنان في حد ذاتها تعتبر وسيلة للتعرف على صاحبها ألنها تترك أثرا

هذه األسنان على الجسم الذي طبعت عليه األثر، واثبات هذا األمر ال شك فيه ألن لكل إنسان بصمة أسنانه  

الجنائ التحقيق  مجال  في  البصمة  لهذه  األهمية  تبرز  وهنا  غيره  أسنان  بصمة  عن  عن  تختلف  والكشف  ي 

الطيران   حوادث  ضحايا  على  التعرف  في  وواضح  كبير  دور  األسنان  ولبصمة  هوياتهم.  وتحديد  املجرمين 

والقطارات والحرائق والكوارث الطبيعية حيث تتشوه الجثث ويصبح من الصعب التعرف على هوية أصحاب  

امل ومن  واملتفحمة.  املحروقة  أو  املتعفنة  أو  األشالء  املتقطعة  التعفن  الجثث  تقاوم  األسنان  أن   
ً
علميا ثبت 

والعطب والتحلل وحتى التفحم، وهذه ميزة نستطيع من خاللها تحديد عمر الجثة وجنسها كما يمكن تحديد  

فصيلة الدم وبصمة الحمض النووي وتحديد ما إذا كان هناك تشوهات خلقية أو وجود بعض العالمات على  

ال تميز  والتي  الحشوات  أو  األسنان  يمكن  طاقم  املعدنية  بالسموم  التسمم  حاالت   
ً
أيضا اآلخر.  عن  شخص 

الكشف عن هوية الضحايا حتى بعد مرور مئات السنين من خالل بصمة األسنان التي تظل موجودة وال تتأثر  

 
ً
 . 3أبدا

 

 

 

 

 طرق رفع البصمات من مسرح الجريمة املبحث الثالث: 
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وع البحث وهو كيفية رفع البصمات من مسرح الجريمة.  في هذا املبحث يتم تناول الجانب اآلخر املهم من موض

ولكي يتم تناول هذا املبحث نقسمه إلى مطلبين األول منهما يتناول "طرق رفع البصمات التقليدية من مسرح  

 الجريمة"، ويتناول املطلب الثاني "طرق رفع البصمات العلمية الحديثة من مسرح الجريمة".  

 ات التقليدية من مسرح الجريمة طرق رفع البصم املطلب األول:

تبرز أهمية البصمة من الناحية الجنائية في أنها تمثل دليل جنائي يكشف عن هوية املجرمين اللذين ارتكبوا  

 في حال وجود أتربة أو  
ً
جريمة معينة، حيث أن البصمات في أغلب األحوال تكون مستترة ومنها ما يكون ظاهرا

ذلك فإن عملية البحث عن البصمات يجب أن تتم بطرق عملية ومنطقية  دهان أو شحوم في مكان البصمة. ل

أو على جسم   أدوات  كان هناك  إذا  والخروج واألدراج واألسطح وما  الدخول  أماكن وجودها، كمناطق  بتوقع 

 الضحية.  

للبصمات  برفع صوٍر  بعمله  الجنائي  املصور  يقوم  بينما  واملالحظة  بالدقيق  البصمات  خبير  يقوم  هنا    ومن 

بعض   على   
ً
أيضا باالعتماد  وذلك  بدقة  البصمات  وجود  أماكن  تحديد  يتم  بعدها  بأكمله،  الجريمة  وملسرح 

الوسائل التقنية املمكنة. فيتم البحث عن بصمات األصابع أو الكف أو األقدام عبر هذه املقابض أو األدوات  

ن توقع وجود هذه األنواع من البصمات  املوجودة في مسرح الجريمة أو األسطع أو على الساللم وغيرها مما يمك

 . 1عليه 

 أنها تعطي معلومات شخصية عن الشخص  
ً
وكما هو معلوم أن من مميزات البصمة الوراثية والثابت علميا

املشتبه به عند رفع هذا السائل أو النسيج من مسرح الجريمة، هذه املعلومات تتمثل في جنسه وطولة ولون  

 بشرته وطباعة وحجم بدنة وحتى أمراضه وغيرها من الصفات الشخصية.  

العادية تعتمد على حجم وعمر األثر املادي الذي تم رفعه والحالة املوجودة  كما أن   البيولوجية  الفحوص 

من حيث أنه ال يلزم لكي يتم الفحص البيولوجي كمية قليلة فقط    DNAعليه،  بينما تكمن قوة تحليل ال  

 مرفوعة من مسرح الجريمة إلثبات أو نفي هذا األثر عن صاحبه وهو املشتبه به.  

 في الخلية تسمى كم
ً
ا أن إمكانية تزويره تصبح مستحيلة ألن الحامض النووي موجود في منطقة صغيرة جدا

يكون   الذي  الجاف  اللعاب  أو  الرطب  اللعاب  من  استخالصه  يمكن  لذا  الخاليا،  جميع  على  وتحتوي  النواة 

توجد   أن  يمكن  كما  اللعق.  أو  التقبيل  أو  للعظ  نتيجة  الضحية   على جلد 
ً
األنفية  موجودا اإلفرازات  عينات 

الجريمة   مسرح  في  املوجودة  املناديل  أو  الخاصة  املالبس  مثل  الجريمة  مسرح  في  األشياء  على  املخاطية 

 فإنه يمكن البحث عن األنسجة
ً
بمختلف أنواعها مثل خاليا الجلد والشعر   واملستعملة من قبل الجاني. أيضا

مض النووي. لذلك تعتبر هذه البصمات الوراثية من أبرز أنواع  والعظام  واللحم، حيث تعتبر مصادر مهمة للحا
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البصمات التي يمكن تواجدها في مسرح الجريمة والتي يبحث عنها رجال التحقيقات واألدلة الجنائية كخيط  

 . 1مهم لرفع الغموض عن ارتكاب جريمة ما 

التقليدية    خبراء رفع البصماتعلمنا أن البصمة تحدث أثرها بالطبع لذلك نالحظ عند رفع البصمات فإن  

األثر بوسائل   في شكلها. ويمكن رفع هذا  عليها كما هي  البصمات واملحافظة  لتسهل رفع   علمية 
ً
يتبعون طرقا

علمية معينة كوسائل التقوية مثل قطع الصفيح أو استخدام الشمع أو الجبس يتم رفع األثر بها و بالتصوير  

 
ً
 يمكن تقسيم هذه الطرق إلى التالي:  .  و 2الفوتوغرافي في الرفع مطبوعا

البودرة    الطريقة األولى: مثل  البودرة  أنواع من  السطح، وقد تستخدم  للون  بلون معاكس  بودرة  استخدام 

 .املشعة والتي يتم إظهارها بعد التعرض لألشعة فوق البنفسجية

وهي عبارة عن مسحوق برادة الحديد تحت مجال مغناطيس ي  باستخدام البودرة املمغنطة    الطريقة الثانية:

لبصمة. وذلك من خالل وضع البودرة على ورقة ثم أخذ قليل منها بواسطة  يوضع على السطح ليأخذ شكل ا

غرس فرشاة ناعمة مصنوعة من ريش النعام وتدلك قبل االستعمال، ثم وضعها على املكان املفترض برفق مع  

ويتم رفع البصمات باستخدام مواد الصقة مثل   .مراعاة عدم تداخل بصمات الفاحص ويلي ذلك عملية الرفع

 وفان واملطاط.   السل

 .وهذه الطريقة تستخدم أبخرة اليود لتظهير البصمة على الورق باستخدام بخار األيودين الطريقة الثالثة:

تتميز    الطريقة الرابعة: الننهيدرين وهو مادة كيميائية  الننهيدرين ويتم ذلك بواسطة رش  باستخدام مادة 

ض أن يكون الرش في الجو املفتوح بحيث تأخذ البصمة  بأنها تظهر البصمات املتروكة منذ زمن طويل، ويفتر 

 عشرة إلى عشرين دقيقة حتى تظهر بلون أزرق بنفس،ي.  

الخامسة:   الفضة  الطريقة  نترات  بواسطة   باستخدام   تطبق  أو  ترش  لذلك   
ً
تختفي سريعا ثم  تظهر  وهي 

ه األخيرة تفاعلها مع نترات  الفرشاة، وحيث أن العرق يحتوي على كمية معينه من كلوريد الصوديوم فإن هذ

 . 3 الفضة تحول كلوريد الصوديوم الى كلوريد فضه وتسَود عند تعرضها للضوء

وباستخدام الطريقة املناسبة مع نوع البصمة يتم رفع البصمات املوجودة على مسرح الجريمة. ومن هنا يبرز  

وذ املجرمين؛  هوية  على  والتعرف  الجرائم  عن  الكشف  في  البصمات  بين  دور  املقارنة  عملية  تتم  أن  بعد  لك 

. وعملية   كٍل  بين  التطابق  التأكد من مدى  بهم ويتم  املشتبه  الجريمة وبصمة  املرفوعة من مسرح  البصمات 

( املضاهاة  جهاز  بواسطة   
ً
أوتوماتيكيا تتم  مقارنة  afisاملضاهاة  في  وخاصيته  بقدرته  معروف  الجهاز  وهذا   ،)
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ال بنقاط  املحفوظة  البصمات  النقط  خطوط  بموضع  املقارنة  وتتم  الجريمة.  مسرح  من  املأخوذة  بصمات 

 . إذن، 1واتجاهها والعالقة بين البصمة املرفوعة والبصمة املعروضة وكشف التشابه بين النقط في البصمتين

تتفق الطرق التي يتم بها رفع البصمات عن مسرح الجريمة وسبق بيانها بصورٍة عامة، لكن ينبغي العلم بأن  

 على رفع بصمات األصابع، وإنما هناك أيضا أنواع أخرى من  
ً
هذه الطرق لرفع البصمات التقليدية ليس قاصرا

 وراحات القدمين، والبصمة الوراثية.   البصمات التقليدية يمكن رفعها من مسرح الجريمة مثل راحات األيدي،

فبصمات األصابع وبصمات الكف املرفوعة من مسرح الجريمة في القضايا ترفع بإحدى الطرق العلمية الفنية  

السابقة حسب مكان البصمة وهل هس ظاهرة أم مستترة، وتتم مطابقة هذه البصمات املرفوعة مع بصمات  

شكل العام التجاه خطوط الكف ويجري البحث عن املميزات لهذه الخطوط  املتهمين. وتتم املقارنة على أساس ال

 وأن خطوط بصمة الكف تنحني وتتقوس وال تكون في خط 
ً
واألشكال الخاصة باألصابع أو راحة اليد خاصة

مستقيم وواضحة كما في بصمات األصابع. وعند ما تتم طباعة أثر القدم  في مسرح الجريمة يتضح ما إذا كانت  

البصمات هي آثار املشتبه به أم ال، يمكن معرفة ما إذا كانت القدم عارية أم منتعلة أم بجوارب وباستخدام  هذه  

الطريقة العلمية األفضل التي تتوافق مع وضع البصمة في مسرح الجريمة يتم رفع هذه البصمة وتتم مطابقتها  

بينهما.  ومن هنا تتضح أهمية بصمات األصابع  مع البصمات املأخوذة من املشتبه به والتعرف على مدى املطابقة  

أو الكف أو القدم املرفوعة من مسرح الجريمة  كدليٍل إلثبات أو نفي االشتباه املجه لزيد من الناس بارتكابه  

 . 2للجريمة املعينة 

مكن  من ناحية ثانية تعتبر  البصمة الوراثية من أحدث التقنيات العلمية للكشف عن جرائم غامضة لم يكن ي

الوصول إلي مرتكبيها إال عن طريق هذا النوع من البصمات وذلك من خالل التعرف على الخصائص الوراثية  

لألشخاص. وتتم عملية رفع مصادر هذه البصمة الوراثية املتواجدة في مسرح الجريمة بأي من الطرق العلمية  

ثية كقرينة قوية في القضايا الجنائية وذلك  املتبعة والسابق بيانها، ودرجت املحاكم على األخذ بالبصمة الورا

بفحص اآلثار البيولوجية املتحصل عليها في مسرح الجريمة، أو حتى في القضايا املدنية وذلك إلثبات البنوة أو  

 . 3تحديد النسب، كما يمكن االستناد عليها في قضايا املفقودين والقضايا املتعلقة بالهجرة

 مات العلمية الحديثة من مسرح الجريمةطرق رفع البص املطلب الثاني:

يمكن تواجد بصمة الشعر واالذن  على جسم الضحية أو على املقاعد واألسرة عند حدوث مقاومة من املجنى 

عليه أو عند جلوس الجاني علي هذه املقاعد أو األسرة أو غيرهما من األدوات التي يتوقع استعمال الجاني لها  

 
 . 55-54بيزار جمال، مصدر سابق، ص  ينظر -1
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مات عليها. وفي مسرح الجريمة يمكن أن توجد طبعت شفاه على فنجان قهوة أو  أو احتمالية وجود هذه البص

 . 1كوب ماء أو عصير أو غيرها من أدوات مسرح الجريمة 

ومن واقع التطبيق العملي الستخدام بصمة األسنان نجد أن جرائم القتل والسرقة واالغتصاب هي على قائمة  

ضة علي جسم ما أو أداة أو بقايا مأكوالت أو كوب أو فواكه على  الجرائم التي تظهر آثاره األسنان في شكل ع

 . 2مسرح الجريمة، أو تظهر بسبب املقاومة من املجنى عليه على جسم الجاني 

ويمكن استخدام الطرق العلمية السابق تناولها لرفع البصمات الحديثة فعندما يتم رفع بصمة أذن املشتبه  

ومقارنة الخطوط املقروءة بواسطة األجهزة املختصة فإن هذه القراءة تثبت بما ال يدع  به من مسرح الجريمة  

 للشك مدى تطابقها مع البصمة املأخوذة لهذا املشتبه به مع البصمة املرفوعة من مسرح الجريمة على  
ً
مجاال

 . 3أساس شكل الحلمة أو الثنيان أو الحواف أو الشكل العام لبصمة األذن 

نستطيع من خالل الحقائق العلمية والواقع التطبيقي أن نثبت أهمية بصمة األذن في مجال التحقيق الجنائي  

إلثبات   كحجية  البصمة  بهذه  األخذ   
ً
قانونا ويجوز  املجرمين،  هوية  وتحديد  الجرائم  كشف  في  البارز  ودورها 

 الجريمة على من ارتكبها. 

طباعها في مسرح الجريمة وذلك بمساعدة أدوات رفع البصمات  كما أن بصمة الشفاه يتم رفعها من مكان ان

أو بالتصوير الفوتوغرافي ومن ثم مطابقتها مع بصمة الشفاه املأخوذة من املشتبه به للتعرف على شخصية  

 . 4الجاني وكشف هويته 

الجري مسرح  من  عليها  املتحصل  الشعرة  ساللة  الفني  الخبير  لدى  يتضح  املجهري  الفحص  خالل  مة  ومن 

واملرفوعة منه أهي إلنسان أم حيوان، باإلضافة لتحديد جنس وعمر صاحبها. وتتضح األهمية البالغة للفحص  

مسرح   على  التي وجدت  والشعرة  به  املشتبه  بين شخصية  الصلة  واثبات  الشعرة  لبصمة  الكافي  الوصف  في 

 .5الجريمة أو على الضحية موضوع الفحص والتحقيق واإلثبات 

، ومن  
ً
خالل البحث والتحقيق الجنائي ورفع اآلثار بأخذ مسحة لعابية لتحليل الحمض النووي قبل رفع  أخيرا

آثار األسنان، أو بأخذ صور فوتوغرافية آلثار األسنان الغائرة وباملقارنة لقالب أسنان كل من املتهم أو املشتبه  

 
 . 196أحمد غالب، مصدر سابق، ص  ينظر -1

 . 134منصور عمر املعايطة، مصدر سابق، ص  ينظر -2

 . 195أحمد غالب، األدلة البيولوجية ودورها في االثبات الجنائي، املصدر السابق، ص  ينظر -3

 . 196املصدر نفسه، ص  ينظر -4

عبدهللا بن محمد اليوسف، علم البصمات وتحقيق الشخصية، الطبعة األولى، مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف للعلوم األمنية،    ينظر  -5

 . 90م، ص 2012السعودية، 
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على التطابق أو عدمه ومن ثم التعرف  به مع اآلثار التي تم العثور عليها واملرفوعة من مسرح الجريمة نحصل  

 .1على شخصية املتهم وتحديد هويته 

 الخاتمة:   

البصمات     بها  تتميز  التي  الخصائص  البصمة وأبرز  لتعريف  في جزئياته  البحث  تناول  البحث فقد  خالصة 

 ملسرح الجريمة وأنو 
ً
 وافيا

ً
اع هذا املسرح وأهم  التقليدية والبصمات العلمية الحديثة. كما تناول البحث تعريفا

البصمات التقليدية والعلمية الحديثة والتي يمكن أن تتواجد في مسرح الجريمة. وتناول البحث بالتحليل لطرق  

رفع البصمات التقليدية والحديثة التي يتم الحصول عليها في مسرح الجريمة. وعليه يتضح الدور املهم الذي  

تم الحصول عليها ورفعها من مسرح الجريمة بالطرق العلمية التي تمنع  تلعبه البصمات بأنواعها املختلفة والتي ي

 ملرتكب والكشف عن القضايا الغامضة واملعقدة، وبذلك يضاف دليل من أدلة  
ً
من تدميرها أو تغيرها وصوال

في سبيل التصدي النتشار الجرائ التحقيقات والبحث الجنائي  في مجال   
ً
م.  االثبات الجنائية والتي تفيد كثيرا

ويمكن من خالل هذا البحث الخروج بعدٍد من االستنتاجات والتوصيات التي نأمل أن تثري جانب البحث العلمي  

 في هذا املجال، وذلك كالتالي: 

: االستنتاجات 
ً
 أوال

 تعتبر البصمات من أهم وسائل اإلثبات القانونية وقرينة قوية إلثبات أو نفي الجرائم عن املشتبه بهم. .1

مختلفة من البصمات التي يمكن تواجدها في مسرح الجريمة تتطلب املعرفة الدقيقة واإلملام  هناك أنواع   .2

 بخصائصها. 

 أهمية البحث الدقيق بالطرق العلمية عن أماكن تواجد البصمات في مسرح الجريمة.  .3

ت  اتباع الطريقة األفضل من بين الطرق املتبعة لرفع البصمات من مسرح الجريمة للحفاظ على البصما .4

 ومنع تدميرها. 

: التوصيات 
ً
 ثانيا

يقترح الباحث تطوير القواعد الفنية للحصول على البصمات ورفعها من مسرح الجريمة من قبل الجهات   .1

 املختصة.

دعوة املشرع لتطوير القوانين التي تنظم الخبرة الفنية في مجال علم البصمات وقوانين االجراءات الجزائية   .2

 لضمان املحاكمات العادلة.  

3.   
ً
وفقا والقضاة  واملحققين  الشرطة  لرجال  والعلمي  الفني  بالتدريب  لالهتمام  املختصة  للجهات  دعوة 

 .في مسرح الجريمة لسياسات التقنية الخاصة بالتعامل مع البصمات

 
 . 134منصور عمر املعايطة، مرجع سابق، ص  ينظر -1
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 قائمة املصادر:     

: الكتب اللغوية والقانونية    
ً
                                أوال

 .م1960،مطبعة مصر،  1ابراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ج .1

باملنصورة،   .2 والقانون  الفكر  دار  الجنائي،  اإلثبات  في  وحجيتها  وسائل فحصها  البصمات  الصغير،  أسامة 

 .م2007ر، مص

 .م2002السيد محمد حسن شريف، النظرية العامة لإلثبات الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، .3

الثقافة،   .4 دار  األولى،  الطبعة  الجنائي،  االثبات  في  العادية  واآلثار  البصمات  دور  خليفة،  بن  صالح  الهام 

  .م2014األردن، 

الحديثة   .5 العلمية  الوسائل  املحمدي،  حسنين  االسكندرية، بوادي  املعارف،  منشأة  الجنائي،  االثبات  في 

 .م2005

 .م1999رمسيس بهنام، البوليس العملي أو فن التحقيق، منشاة املعارف، االسكندرية،  .6

القومي   .7 املركز  األولى،  الطبعة  الجنائي،  اإلثبات  في  الوراثية  البصمة  الظنحاني، حجية  علي  سالم خميس 

  .م2014لإلصدارات القانونية، القاهرة، 

 م 1975سلطان الشاوي، أصول التحقيق اإلجرامي، بغداد مطبعة اإلرشاد،  .8

عبدهللا بن محمد اليوسف، دور علم البصمات في مسرح الجريمة "أسلوب اإلظهار والرفع"، الجزء األول،  .9

 م.2011منشورات الحلبي الحقوقية، ، 

األولى، مركز الدراسات والبحوث    عبدهللا بن محمد اليوسف، علم البصمات وتحقيق الشخصية، الطبعة .10

 م.2012بجامعة نايف للعلوم األمنية، السعودية، 

 م.2005قدري عبد الفتاح الشهاوي، االستدالل الجنائي والتقنيات الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة،    .11

ا .12 القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  املصري،  التشريع  في  الجزائية  اإلجراءات  سالمة،  الثانية، مأمون  لطبعة 

 م.1981

 م. 2009محمد حامد الهيتي، التحقيق الجنائي واألدلة الجنائية، دار املناهج، األردن،  .13

 .م2015منصور عمر املعايطة، األدلة الجنائية ، الطبعة الثالثة، دار الفكر، األردن،  .14

دار النهضة العربية، القاهرة ،بدون  هاللي عبد اإلله احمد، النظرية العامة لإلثبات الجنائي، املجلد األول،   .15

 .سنة نشر

: الرسائل الجامعية 
ً
 ثانيا

بيزار جمال، الدليل العلمي في االثبات الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في القانون الجنائي  .1

 م. 2014-2013كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -والعلوم الجنائية، جامعة الحاج لخضر
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ـــاس عبدهللا الشبـــالوي، الوسائل العلمية في اثبات الجريمة، رسالة لنيل متطلبات درجة املاجستير  حميــــد عب .2

 م. 2016في القانون الجزائي وعلم اإلجرام، جامعة املصطفى العاملية كلية العلوم اإلنسانية،  

ضبط الجريمة، رسالة  سالم بن حامد بن علي البلوي، التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي ودورها في   .3

للعلوم  نايف  جامعة  الشرطية،  العلوم  في  املاجستير  درجة  على  الحصول  متطلبات  الستكمال  مقدمة 

 م.  2009األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الشرطية، الرياض، 

مقدمة الستكمال  سالمة محمد املنصوري، تطبيق مبدأ االقناع القضائي على الدليل االلكتروني، أطروحة  .4

متطلبات الحصول على درجة املاجستير في القانون العام، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلية القانون،  

 م.2018قسم القانون العام، نوفمبر  

فرح بن هالل بن محمد العتيبي، بصمات األصابع وأشكالها في االثبات الجنائي في الشريعة والقانون، مذكرة   .5

 م.2009عة نايف للعلوم األمنية، السعودية، ماجستير، جام

: البحوث واملجالت والدوريات القانونية    
ً
 ثالثا

الوضعي   .1 القانون  في  الجنائي  اإلثبات  في  الوراثية  البصمة  إبراهيم، مدى حجية  الوفا  أبو  الوفا محـمد  أبو 

ون ، جامعة اإلمارات العربية  والفقه اإلسالمي، بحث مقدم في مؤتـمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقان

 م.2002املتحدة ، كلـية الـشريعة والقانـون، 

أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، بحث منشور باملركز العربي   .2

 م. 1991للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، 

ال .3 االثبات  في  ودورها  البيولوجية  األدلة  غالب،  القانونية  أحمد  للدراسات  االجتهاد  مجلة  جنائي، 

 م.2019واالقتصادية، املجلد الثامن، العدد األول، 

الحضرمي ولد سيدينا ولد برو، إشراف : د. راض ي عبد املعطي السيد، مسرح الجريمة ورفع األدلة وتحريزها،  .4

 - ه1428الجريمة، الرياض،  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية علوم األدلة الجنائية، قسم مسرح  

 م.2007

رقم   .5 للقانون  تحليلية  دراسة  الوراثية"  للبصمة  والفني  القانوني  التنظيم  الخليفة،  خالد  لسنة    78بدر 

 م.2019يونيو -ه1440، شوال 2م"، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، السنة السابعة، العدد 2015

شعرة واحدة هل تكفى ، مجلة الشرطة ، االمارات العربية املتحدة ، محمد توفيق محمد ، بمسرح الجريمة  .6

 هـ.1417،  7الشارقة ، العدد 

علوم   .7 مجلة  مقارنة"  "دراسة  فلسطين  في  واثباتها  االلكترونية  الجريمة  في  التحقيق  الباقي،  عبد  مصطفي 

 م.2018، 2، امللحق 4، العدد 45الشريعة والقانون، املجلد 
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امل، فحص الشعر في األدلة الجنائية، مجلة األمن العام والقانون، كلية شرطة  مصطفى عبد اللطيف ك  .8

 م . 1994دبى، السنة الثانية، العدد األول، يناير 

ناصر عبد هالل امليمان، البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، بحث مقدم   .9

والقانون  الشريعة  بين  الوراثية  الهندسة  مؤتمر  الشريعة    في  كلية   ، املتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة   ،

 م. 2002والقانون، 

اقع اإللكترونية  : املو
ً
 رابعا

، مشكالت التقاط بصمة األصبع، جريدة العرب االقتصادية الدولية،  عوض بن خزيم آل سرور األسمري   •

 . https://www.aleqt.com/2009/05/01/article_8064.htmlم،  2009مايو    1خ الجمعة  تم االطالع بتاري

االطالع   • تم  بغداد،  اإللكترونية،  املدى  مجلة  الجنائية،  وأهميتها  الجريمة  في مسرح    14   12:00البصمات 

         https://almadapaper.net/view.php?cat=135728م، على الرابط اإللكتروني:  2015سبتمبر 

القاهرة  • السابع،  اليوم  جريدة  الجريمة"،  مسرح  "علوم  بعنوان  مقال  رضوان،  الثالثاء  عالء  االطالع  تم   ،

 com.cdn.ampproject.org-youm-http://mم، على الرابط اإللكتروني 2020أبريل  21م 5:30

•   " بعنوان  مقال  في    6محمد حنفي،  تم االطالع  القبس،  الهوية"، جريدة  لتحديد  فريدة  يناير    23بصمات 

 .http://alqabas.comلى الرابط اإللكتروني م ، ع2017

     www://interpol.int  الدولي،  موقع اإلنتربول  •

  

https://www.aleqt.com/taxonomy/term/1078
https://www.aleqt.com/taxonomy/term/1078
https://www.aleqt.com/taxonomy/term/1078
https://www.aleqt.com/2009/05/01/article_8064.html
http://m-youm-com.cdn.ampproject.org/
http://alqabas.com/
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Prosecutorial Independence in Light of International Standards “Case of 
Morocco” 

 "املغرب أمنوذجا" استقالل النيابة العامة على ضوء املعايري الدولية
ERRYHANY Yassine, PhD student, Human Rights Lab, Mohamed 1 -  OUJDA University  

 ياسين الريحاني، طالب باحث بسلك الدكتوراه، مخبر حقوق اإلنسان، جامعة محمد األول بوجدة 

 

 

 

 ملخص: 

العدالة   تضطلع أنظمة  في  مهمة  بأدوار  العامة  حقوق  النيابة  حماية  مجال  في  والسيما  الحديثة  الجنائية 

اإلنسان والحريات األساسية، ولذلك فإن استقالل هذه املؤسسة وحيادها هي شروط مسبقة لضمان فعاليتها  

املغربي القانوني  النظام  في  العامة  النيابة  مكانة  على  الضوء  الورقة  هذه  تسلط  الدولية   ونجاعتها.  والوثائق 

املتعل تحقيق  واإلقليمية  بخصوص  املغربية  التجربة  على  أساسا  التركيز  مع  العام،  االدعاء  باستقاللية  قة 

بين  االنتقالية  العملية  هذه  رافق  الذي  العمومي  والنقاش  التنفيذية  السلطة  عن  العامة  النيابة  استقالل 

العدالة باملغرب    املؤيدين واملعارضين. وقد ركز الباحث بشكل خاص على مكانة النيابة العامة داخل منظومة

قبل وبعد استقاللها عن سلطة وزير العدل، ومدى توافق املقتضيات القانونية التي تنظم عملها مع املعايير  

وتناقش هذه الورقة كذلك السياق العام الستقالل النيابة العامة في املغرب بعد اعتماد    .الدولية ذات الصلة

ى التي تم تبنيها في هذا الصدد إضافة إلى انعكاسات هذا األمر  والتشريعات األخر  2011الدستور الجديد لسنة 

 على سيادة القانون وحماية حقوق اإلنسان.  

املفاتيح  سيادة   :الكلمات  اإلنسان،  حقوق  الدولية،  املعايير  القضاء،  استقالل  العامة،  النيابة  استقالل 

 القانون. 
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Abstract:  

While the role and status of prosecutors vary greatly among world countries, in all legal 

traditions prosecutors occupy a key position in the criminal justice system and exercise 

considerable powers and responsibilities. This paper aims to shed light on the international and 

regional documents concerning the public prosecution independence, and to examine the 

general context of the independence of public prosecution in Morocco under the 2011 

constitution and other legislations adopted in this regard. Furthermore, this paper seeks to 

determine the reflections of the prosecutorial independence on the rule of law and human rights 

protection. 

Key words: Public prosecution, judicial independence, international standards, human rights, 

rule of law.  

 

Introduction 

The greatest value of human life is best represented in the recognition of fundamental rights, 

and in fully enabling people to enjoy and exercise these rights to the extent that preserves their 

humanity and respects their civility1. 

The independence of the judiciary is as much an essential element of constitutional democracy 

as human rights and the rule of law that the courts are mandated to protect. The United Nations 

General Assembly recognized this link in the 2004 declaration on the “essential elements of 

democracy”2. 

The judicial system in a country is central to the protection of human rights and freedoms. 

Courts play a major role in ensuring that victims or potential victims of human rights violations 

obtain effective remedies and protection, that perpetrators of human rights violations are 

 
1Fahed Abul-Ethem, The Role of the Judiciary in the Protection of Human Rights and Development: A Middle Eastern Perspective, 

Fordham International Law Journal, Volume 26, Issue 3 2002 Article 8, P 761. 

2 Adopted 20 December 2004, the resolution was officially published in 2005. 
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brought to justice and that anyone suspected of a criminal offence receives a fair trial according 

to international standards in accordance and internal legislation in force.  

The judicial system is an essential check and balance on the other branches of government, 

ensuring that laws of the legislative and the acts of the executive comply with laws in force and 

the rule of law. 

Prosecutors play a crucial role in the administration of justice. Respect for human rights and the 

rule of law presupposes a strong prosecutorial authority in charge of investigating and 

prosecuting criminal offences with independence and impartiality. Within the prosecuting 

institution, each prosecutor must be empowered to fulfil his professional duties in an 

independent, impartial and objective manner. 

This paper focuses debate about the organization of prosecution services on purposive reforms 

that improve the capacity, competence, independence, and accountability of the prosecution as 

an institution designed to achieve specific social aims. Therefore, I am about examining the 

prosecutorial independence and its effect on democratic state, through:(a) to show the 

independence of the prosecution position in the international legal system; (b) to show the 

general circumstances of the independence of the public prosecution in Morocco, including the 

legal track, public debate and measures taken; (c) to show the reflection of the prosecutorial 

independence on democracy building through two main issues : rule of law and human rights 

protection. 

Research aims 

This paper aims to deal with three main issues as follow: 

- The position of the Public Prosecution in international documents; 

- The path of independence of the Public Prosecution in Morocco and the public 

debate on its feasibility; 

- The implications of the independence of the Public Prosecution Office on human 

rights and the rule of law. 
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Research problem 

The present study attempts to conduct a comprehensive examination of the importance of the 

independence of the public prosecution in the judicial system in accordance with international 

standards, and to study the extent to which Moroccan legislation regulating the work of the 

Public Prosecution Office complies with these standards. In addition, this study seeks to show the 

effects of the independence of the Public Prosecution Office on issues related to human rights 

and the rule of law.To this end, the main question of this paper is “to what extent prosecutorial 

independence contributes to the protection of human rights and to the strengthening the rule of 

law?” 

Research method 

As a type of qualitative methods, the descriptive method,  employed in this study, helped in 

examining f the role of the public prosecution in light of the related international documents and 

necessary standards to ensure its independence. This method also helped in describing the 

situation of the public prosecution in Morocco focusing on the long debate on its independence. 

I- Independence of the public prosecution in international and regional documents 

All universal and regional human rights instruments guarantee the right to a fair hearing in civil 

and criminal proceedings before an independent and impartial court or tribunal, and the purpose 

of this section is to enumerate documents regulating judicial power independence including 

public prosecution as an integral part of it. 

Before examining the international rules related to public prosecution independence, it should 

be borne in mind that: 

a- Under international law, there is a distinction between “hard” law and “soft” law. 

“Hard” law refers to agreements and rules of international law that impose precise and 

legally binding obligations on states. “Soft” law refers to international agreements that are 

not formally binding or impose no clear or precise obligations on state parties, or to 

interpretive statements on treaties, such as the General Comments issued by the UN 

Human Rights Committee and the UN Committee on Economic, Social and Cultural 
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Rights, which carry no binding legal force. Relevant sources of international law on 

judicial independence fall into both categories.  

b- When addressing public prosecution international legal framework, it is important 

to distinguish between countries where public prosecution is a part of the executive 

branch, thus, the core regulating documents confine only to those related to prosecutors, 

especially The United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors as well as some other 

non-binding provisions. While countries (as Morocco) where the public prosecution is a 

part of judicial power and prosecutors enjoy a similar status to judges, the regulating 

documents include those relating to prosecutors, judges and judiciary as an institution.  

A- Prosecutorial Independence under international instruments 

1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)1 

The UDHR is a non-binding declaration of the United Nations General Assembly, although some 

of its provisions are considered customary international law. The UDHR affirms the right to a fair 

trial and in a public hearing, before an independent and impartial tribunal, and the guarantee that 

all are equal before the law and enjoy all rights and freedoms equally2. 

2. International Covenant on Civil and Political Rights3 

The ICCPR is a multilateral treaty adopted by the UN General Assembly on 16 December 1966. 

The states party to the Covenant are legally bound by its provisions. The Covenant includes a 

clear statement of the requirement of judicial independence in the right to fair trial. Article 14 

provides in part: 

(1) “…everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and 

impartial tribunal established by law…” 

 
1Adopted by the United Nations General Assembly by Resolution 217 at its third session on 10 December 1948. 

2 Article 10 of the UDHR. 

3 Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 

1966. entry into force 23 March 1976. 
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3. Basic Principles on the Independence of the Judiciary1 

In 1985, the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of 

Offenders adopted the Basic Principles on the Independence of the Judiciary, which were 

subsequently unanimously endorsed by the General Assembly. These principles can therefore be 

described as being declaratory of universally accepted views on this matter by the States 

Members of the United Nations, and they have become an important yardstick in assessing the 

independence of the Judiciary in the work of international monitoring organs and non-

governmental organizations2. 

The cited principles provided a chapter to deal with the independence of the judiciary. It can be 

summed up in following: 

• The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined 

in the Constitution or the law of the country3, as well as prohibiting any inappropriate or 

unwarranted interference with the judicial process4. 

• The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and 

in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, 

pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason5. 

4. UN Guidelines on the Role of Prosecutors6 

The United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors of 1990 are both extremely general 

and non-binding, but precisely for these reasons they may indicate the broadest range of 

acceptable practice: practices that unambiguously contradict the Guidelines would probably not 

 
1 Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan 

from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 

of 13 December 1985. 

2 Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers. P.119 

(Professional Training Series No. 9), by OHRCH in cooperation with the international bar association. 

3 Para.1, chapter 1 of the Basic Principles on the Independence of the Judiciary. 

4 Para.4, of chapter of the Basic Principles on the Independence of the Judiciary. 

5 Para.2, of chapter 1 of the Basic Principles on the Independence of the Judiciary. 

6United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors (adopted by Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime 

and the Treatment of Offenders, Havana, Aug. 27-Sept. 7, 1990), U.N. 
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describe a meaningfully effective, neutral, and accountable prosecution service, even if, as a 

formal matter, such practices might not clearly violate any binding legal obligation. 

As it is stated in its preamble, these Guidelines have been formulated to assist Member States in 

their tasks of securing and promoting the effectiveness, impartiality and fairness of prosecutors 

in criminal proceedings, should be respected and taken into account by Governments within the 

framework of their national legislation and practice, and should be brought to the attention of 

prosecutors, as well as other persons, such as judges, lawyers, members of the executive and the 

legislature and the public in general1. 

The UN Guidelines on the Role of Prosecutors emphasized the importance of devoting 

prosecutorial independence through urging states to ensure that: 

• Selection criteria for prosecutors embody safeguards against appointments based 

on partiality or prejudice2; 

• that prosecutors are able to perform their professional functions without 

intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to 

civil, penal or other liability3; 

• Prosecutors and their families are physically protected when their personal safety 

is threatened as a result of the discharge of prosecutorial functions4; 

• Promotion of prosecutors is based on objective factors, in particular professional 

qualifications, ability, integrity and experience, and decided upon in accordance with fair 

and impartial procedures5. 

5. Bangalore Principles of Judicial Conduct 

In July 2006, the United Nations Economic and Social Council adopted a resolution recognizing 

the Bangalore Principles as representing a further development of, and as being complementary 

to, the 1985 United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary. ECOSOC 

 
1The preamble of the UN Guidelines on the Role of Prosecutors. 

2 Principle 2(a) of The UN Guidelines on the Role of Prosecutors. 

3 Principle 4 of The UN Guidelines on the Role of Prosecutors. 

4 Principle 5 of The UN Guidelines on the Role of Prosecutors. 

5 Principle 7 of The UN Guidelines on the Role of Prosecutors. 
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invited States to encourage their judiciaries to take into consideration the said principles when 

reviewing or developing rules with respect to judicial conduct1. 

Through its preamble, Bangalore principles cites that the integrity, independence and 

impartiality of the judiciary are essential prerequisites for the effective protection of human 

rights, fair trial and economic development.2 

Moreover, The principles affirm that “judicial independence is a prerequisite to the rule of law 

and a fundamental guarantee of a fair trial3”, and “a judge shall not only be free from 

inappropriate connections with, and influence by, the executive and legislative branches of 

government, but must also appear to a reasonable observer to be free therefrom4”.Besides, the 

first value of the Bangalore Principles stipulated a cardinal rule as it affirmed that the judge “shall 

be independent in relation to society in general and in relation to the particular parties to a 

dispute that the judge has to adjudicate”5. 

6. International tribunals’ standards and ICC code of conduct 

The prosecutorial standards of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia6, 

and the draft code of professional conduct for prosecutors of the International Criminal Court7, 

are only narrowly applicable to the prosecutors of the Tribunal and Court respectively. Yet 

precisely because they are instruments for international institutions, they likely rely upon and are 

fully consistent with the practice of the principal legal systems, and thus constitute contemporary 

expressions of standards that, by their nature and design, represent and are declarative of a 

shared minimum. 

 
1 The United Nations Social and Economic Council, by resolution 2006/ 23. 

2 Preamble of Bangalore Principles of Judicial Conduct 

3 Value 1 of The Bangalore Principles of Judicial Conduct. 

4 Value 1, para. 1.3 of The Bangalore Principles of Judicial Conduct. 

5Value 1, para. 1.2 of The Bangalore Principles of Judicial Conduct. 

6 Registrar of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Standards of Professional Conduct for Prosecution 

Counsel. 

7 Draft Code of Professional Conduct for Prosecutors of the International Criminal Court, at 

http://www.iap.nl.com/icc_guidelines.html  [ICC Draft Code]; see also Draft Regulations of the Office of the Prosecutor, at 

http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/draft_regulations.pdf 

http://www.iap.nl.com/icc_guidelines.html
http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/draft_regulations.pdf
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Account had to be taken that guidelines and recommendations, however, do not determine how 

a particular state should design or reform a system. Reflecting their origins in non-sovereign 

organizations with multiple state (or private) members of diverse traditions and interests, such 

documents are highly general, and cannot be quickly or easily converted into specific 

organizational principles, draft laws, or regulations. They cannot definitively resolve disputes 

within a country about what would constitute an optimal arrangement; indeed, they cannot 

authoritatively determine what a good or bad practice is. There is an absence of consensus or 

determinative authority on the questions of what a prosecution service should do and how it 

should do it1. 

B- Regional instruments and statements 

1. Regional instruments 

In addition to what we have seen in previous section, regional multilateral treaties -as well- 

impose legally binding obligations on states parties to the treaty. A number of these treaties 

include a requirement of judicial independence in the form of a right that mirrors Article 14 of the 

ICCPR. Examples include following: 

1.1 European convention on human rights2 

The article 6(1) of the European Convention on Human Rights specifies that “in the 

determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone 

is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial 

tribunal established by law3”. 

1.2 Inter-American Convention on Human Rights4 

In the same vein, the European Convention on Human Rights, article 8(1) of the Inter-American 

Convention on Human Rights -also known as the Pact of San José- provides that “every person 

has the right to a hearing, with due guarantees and within a reasonable time, by a competent, 

 
1 Cf. Access to Justice: The Prosecution Service, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 

2006, at 1. 

2 It was opened for signature in Rome on 4 November 1950 and came into force in 1953. 

3 The article 6(1) of the European Convention on Human Rights. 

4 Adopted at the Inter-American Specialized Conference on Human Rights, San José, Costa Rica, 22 November 1969. 
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independent, and impartial tribunal, previously established by law, in the substantiation of any 

accusation of a criminal nature made against him or for the determination of his rights and 

obligations of a civil, labor, fiscal, or any other nature1”. 

1.3 African charter on human and people’s rights (ACHRP)2 

The article 7(1) of the African Charter on Human and Peoples’ Rights provides that “every 

individual shall have the right to have his cause heard”, a right that comprises, in particular, “(b) 

the right to be presumed innocent until proved guilty by a competent court or tribunal”, as well 

as “(d) the right to be tried within a reasonable time by an impartial court or tribunal”3. 

Furthermore, according to article 26 of the Charter, the States parties “shall have the duty to 

guarantee the independence of the Courts”. It is the view of the African Commission on Human 

and Peoples’ Rights that article 7 “should be considered non-derogable” since it provides 

“minimum protection to citizens”4. 

1.4 The Arab Charter on Human Rights (ACHR)5: 

Over and above that, the article 13(1) of the ACHR states: “everybody has the right to a fair trial 

in which sufficient guarantees are ensured, conducted by a competent, independent and 

impartial ltribunal established by law, in judging the grounds of criminal charges brought against 

him or in determining his rights and obligations6”. 

1.5 Council of Europe Recommendations7: 

 
1 article 8(1) of the Inter-American Convention on Human Rights 

2 Adopted in Nairobi on June 28, 1981, came into force on October 21, 1986 

3 The article 7(1) of the African Charter on Human and Peoples. 

4 ACHPR, Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project v. Nigeria, Communication 

No. 218/98, decision adopted during the 29th Ordinary session, 23 April – 7 May 2001, p. 3 of the text published on 

http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/218-98.html; accessed on 12/08/2020 at 17h00. 

5 League of Arab States, Arab Charter on Human Rights, May 22, 2004, reprinted in 12 Int'l Hum. Rts. Rep. 893 (2005), entered 

into force March 15, 2008. 

6 the article 13(1) of the ACHR. 

7 Council of Europe Committee of Ministers Recommendation 19/2000 [Rec. 2000/19] of the Committee of Ministers to member 

states on the role of public prosecution in the criminal justice system 

(adopted Oct. 6, 2000). 

http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/218-98.html
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 The Council of Europe’s Recommendation19/2000 contains 39 recommendations concerning 

the organization, powers, rights, and duties of public prosecutors. The Recommendations are 

somewhat more detailed than the UN Guidelines and aim at identifying the major guiding 

principles that ought to govern public prosecution services given the existence of two separate 

systems in Europe. The Recommendations naturally relate only to Council members, and are 

likewise non-binding, but may be considered indicative of possible or advisable practice for other 

states. The Recommendations also include an extensive explanatory memorandum. 

2. Regional statement: 

A handful of regional organizations have made declarations or statements of judicial 

independence. These statements are not binding, and thus occupy a similar status to the United 

Nations Basic Principles and Guidelines. While they reflect the opinions of regional international 

organizations rather than the opinions of the global international community, they are 

nevertheless instructive in indicating the universal nature of many principles of judicial 

independence, as well as assisting in understanding judicial independence in specific regional 

contexts. Relevant regional statements include: 

• The Association of South East Asian Nations Human Rights Declaration: Art. 20(1) 

guarantees the presumption of innocence and the right to a fair trial before a competent, 

independent and impartial tribunal1. 

• The Consultative Council of European Judges (Council of Europe) Magna Carta of 

Judges2; 

• Council of Europe Recommendation No. R (94) 12 of the Committee of Ministers to 

Member States on the Independence, Efficiency and Role of Judges3; 

• African Union Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance 

in Africa4; 

 
1 Adopted by the Heads of State of the Association of South East Asian States, Phnom Penh, 18 November 2012. 

2 Adopted by the Council of Europe Consultative Council of European Judges, Strasbourg, 17 November 2010. 

3 Adopted by the Committee of Ministers on 13 October 1994 at the 518th meeting of the Ministers’ Deputies 

4 Adopted as part of the African Commission’s activity report at 2nd Summit and meeting of heads of state of the African Union, 

Maputo, 4-12 July 2003. 
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• The Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law Asia 

Region (the Law Association for Asia and the Pacific)1; 

•  Commonwealth Latimer House Guidelines for the Commonwealth on Parliamentary 

Supremacy and Judicial Independence2; and 

• Inter-American Democratic Charter3. 

Largely, through enumerating most important documents at both international and regional 

levels, it seems clear that all documents cited above linked between judicial and prosecutorial 

independence and the right to a fair trial. This correlation made of public prosecution 

independence a core guarantee for human rights, fundamental freedoms, and the rule of law. On 

the other hand, the said documents urging states parties to harmonize its domestic legislation 

with international standards, and to continue working on the promotion of its judicial system. 

II- Public Prosecution in Morocco: The Path toward Independence 

In the aftermath of the 2011 constitutional reform, an in-depth debate has initiated within the 

public, including politicians, academics and observers of the Moroccan judicial scene, on 

measures to be taken to enforce constitutional provisions concerning judicial independence 

(including separating the public prosecution from the executive branch). 

This section illustrates the transformations of the public prosecution in Morocco since its 

establishment on August 12, 1913, by the French occupation, and sheds light on the historical 

development of public prosecution institution by reviewing the legislation and measures taken 

in this regard. 

 

 

 

 
1 Adopted by the Conference of Chief Justices of Asia and the Pacific Resources, Beijing, 19 August 1995. 

2 Adopted on 19 June 1998 at a meeting of the representatives of the Commonwealth Parliamentary Association, the 

Commonwealth Magistrates and Judges Association, the Commonwealth Lawyers’ Association and the Commonwealth Legal 

Education Association. 

3 Adopted by the OAS General Assembly at its special session held in Lima, Peru, 11 September, 2001. 
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A- The public prosecution before the enactment of law No. 33.17 

1. Independence of the public prosecution: general context 

 Since 1956, when the Moroccan kingdom gained its independence, the public 

prosecution remained under the executive branch control. According to the provisions which 

were in effect, the public prosecution was overseen by the Minister of Justice; the latter was 

supervising its work and controlling it in the exercise of its powers related to public proceedings. 

After the occurrence of so-called “Arab Spring” social movement in 2011, voices raised for a 

radical reform of the judiciary including effective measures to combat corruption to ensure the 

independence, effectiveness and quality of the judicial system. 

In response to general will, a new constitution has been adopted, included (for the first time)1 

strengthening the judiciary as an independent power, enshrining the principle of the separation 

of powers. One of the main constitutional reforms is raising the judiciary to an “independent 

power” which has been stated in the article 107 of the constitution: “The judicial power is 

independent of the legislative power and of the executive power2”. By contrast, the previous 

constitution was stipulating that: “The judiciary is independent of the legislative power and of the 

executive power”. 

While the 1996 constitution used the term "judiciary", The arrangements under the current 

Constitution for judiciary were a noticeable improvement from previous constitutions, where 

more powers and guarantees have been afforded to, and the term "judicial power" has been used 

for the first time. 

In addition, the new constitutional document provided further protection for judges through the 

article 109 which states following:  

“Any intervention in the matters submitted to justice is forbidden. In his judicial function, the 

judge may not receive injunction or instruction, nor be submitted to any pressure whatever. 

 
1 The article 82 of the 1996th constitution states “The judiciary is independent of the legislative power and of the executive 

power”. 

2 The article 107 of the constitution of 2011. 
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Each time that he considers that his independence is threatened, the judge must refer [the 

matter] to the Superior Council of the Judicial Power.  

Any breach on the part of the judge of his duties of independence and of impartiality, constitutes 

a grave professional fault, without prejudice to eventual judicial consequences1”. 

2. Independence of the public prosecution in the public debate 

In the past recent years, a wide debate has emerged among academic, intellectual and political 

communities over the independence of the public prosecution, they divided into two trends: 

opponents and proponents, each trend has its own considered arguments as described below. 

2.1 The Proponent trend: 

The proponent of the independence of the public prosecution founded their perspective on 

recommendations of both the equity and reconciliation commission and the high commission 

for the national dialogue on the reform of the judiciary system, on judicial independence. They 

argued that: 

- The 2011 constitution guaranteed separation of powers, thus ensures the 

independence of the judicial power of the executive and legislative powers. 

- The separation of powers as a constitutional principle introduced to ensure that 

the three major institutions of the state namely; the legislative, the executive and the 

judiciary are not concentrated in any single body whether in functions, personnel or 

powers2. 

- The public prosecution is a main body in the Moroccan judicial system; therefore, 

keeping it under the executive oversight violates the constitutional provisions3. 

2.2 The opponent trend: 

On the other hand, the proponents of such trend consider that: 

 
1 The article 109 of the constitution of 2011. 

استقاللية النيابة العامة عن وزارة العدل »دعامة أساسية لتكريس مبدأ االستقاللية القضائية«، منشور على املوقع االلكتروني  رشيد القديري،  2

 http://article19.maعلى الساعة الرابعة مساء : 06/2020/ 21، اطلع عليه بتاريخ 2019غشت   07بتاريخ 

، اطلع عليه بتاريخ 2020فبراير    20عرض حول استقالل النيابة العامة، من انجاز مجموعة من الباحثين، منشور على املوقع االلكتروني بتاريخ  3

 alaama.html-niaba-https://www.elkanounia.com/2020/02/istiklaliat.على الساعة الثامنة مساء 2020/ 06/ 20

http://article19.ma/
https://www.elkanounia.com/2020/02/istiklaliat-niaba-alaama.html
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- The independence of the public prosecution of the executive not subject to 

oversight functions of parliament. Whereas the minister of justice as a part of the 

executive power, was accountable to parliament for implementation of criminal justice 

policy and overseeing prosecutors work. Proponents of this approach argue that question 

time is necessary instrument accountability, when members of the parliament ask 

questions of minster of justice, which he is obliged to answer1. 

- In Moroccan legal system, public prosecution is the institutional body mandated 

to implement criminal policy, after being transmitted to it by the minister of justice. As a 

result, the abolition of executive oversight of the public prosecution may make it out of 

parliamentary oversight.  

2.3 Toward a new approach: 

When addressing the independence of prosecutors, it is important first to understand the 

function of the prosecutors in the country under consideration. These functions vary in 

significant ways in different systems. For example, in countries2 where the Council comprises 

both judges and prosecutors, prosecutors are generally treated in the same way as judges in many 

areas including, for example, in their appointment, evaluation and promotion… 

Under Moroccan legal system, the prosecutor is a part of the judiciary; they are magistrates and 

enjoy a similar status to judges3. In this regard, the article 3 of the statute of magistrates states: 

“the magistrature in the kingdom, regulated by this statute, comprises of one body includes 

judges and prosecutors who are appointed at courts of first instance, courts of appeal and court 

of cassation...”. As result, any influence or interference by whatever means, whether in the 

functions of individual prosecutors or the public prosecution as an institution, is a violation of 

separation of powers principle and infringing on the independence of the judicial power. 

From a special point of view, there are several good and compelling reasons for adopting the 

first trend: 

 
يناير   7سان يوم األربعاء  مداخلة عبد هللا بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أثناء اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق االن1

2015 . 

2 As in Bulgaria and France, where prosecutors and judges are considered members of the Magistracy. 

3 Article 3 of the statute of magistrates 
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• As the public prosecution a part of the judicial power (as elaborated in the third 

section) its independence of the executive branch constitutes a great priority for the full 

judicial power independence. Under the current constitution which, expressly, enshrined 

the independence of judicial power, keeping the public prosecution under the control of 

the minister of justice or any other authority affiliated to the executive branch constitutes 

a violation of the article 107 of the constitution. In addition, any legislation in this regard 

will be unconstitutional. 

• Under Moroccan judicial system, prosecutors enjoy a similar status to judges 

notably concerning their independence, their appointment, their advancement, their 

retirement and their discipline. Furthermore, a prosecutor could turn to a judge on a 

request submitted to supreme council of judicial power, same goes for judges. In the light 

of the foregoing, the unity judicial power is obviously incompatible with overseeing 

public prosecution by the executive branch. 

• The independence of the public prosecution of the executive branch does not 

mean to be unaccountable (further analysis in section III); there are other mechanisms for 

accountability commensurate with the nature of its functions, such annual reports raised 

to the king, appeal against its decision and public opinion oversight. 

• The opponent trend sees that such step may lead to establish an arrogant and 

high-handed prosecution. In fact, it is a flawed argument in order to this applies to all 

institution and organs in the state. Within a state where the rule of law prevails cannot be 

assumed that institutions conform to a breach of statutes, otherwise the state will 

transform from a situation of order to chaos. 

• Independence and accountability go together; accountability is a prerequisite for 

independence. Independence is granted by society. A Judiciary that does not want to be 

accountable to society and has no eye for the needs in society will not gain the trust of 

society and will endanger its independence in the short or long run. On the other hand, 

accountability without independence reduces the judiciary to a government agency. 
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B- The legal underpinnings of the prosecutorial Independence 

1. Constitution of 2011: a solid foundation for public prosecution 

independence 

Before 2011, judiciary was nothing than an institution not unlike others within political system. 

The article 82 of the 1996 constitution was stating: “The judiciary is independent of the legislative 

power and of the executive power”1. Thus, the judiciary is transformed into a mere job assumed 

by an employee called a judge, subject to its hierarchy2. 

According to the mentioned article, judiciary was not considered as a "power", so that it was 

early to talk about a real separation of powers, while the constitution was confined to the 

legislative and executive powers. 

In the contrary, by adopting the 2011 constitution, Morocco took an unprecedented step to 

entrench judicial independence, through raising judiciary to an “independent power", which is 

clearly enshrined in the article 107 of the new constitution of 2011: “The judicial power is 

independent of the legislative power and of the executive power”. 

One more constitutional development in this regard, what is stated in the articles 1103 and 1164 

which contain the phrase "hierarchical authority", which has been invoked for supporting public 

prosecution independence. 

2. Recommendations of the High Commission for the National Dialog on the 

Reform of the Judiciary System  

After his 2008 speech, in which it strongly called for a wide dialog for a  judicial system reform 

plan5, the Moroccan king renewed his call for a profound reform in his speech marking the 

 
1 The article 82 of the Moroccan 1996 constitution. 

املقدمة إلى املؤتمر   "القانونية والقضائية حول "اآللية التي تقترحونها والواجب إتباعها إلعادة ودعم الثقة بالقضاءورقة عمل املركز العربي للبحوث  2

 . 1، ص 2018/ 03/ 28  – 26السادس والعشرين ملديري املعاهد القضائية في الدول العربية بيروت 

3 Paragraph II of article 110 of the 2011 constitution states: “The prosecuting magistrates are held to the application of the law 

and must conform to written instructions, conforming to the law, emanating from the hierarchical authority.” 

4 Last paragraph of article 116 states: “In the matters concerning the prosecuting magistrates, the Superior Council of the Judicial 

Power takes into consideration the reports of evaluation established by the hierarchical authority to which they relate.” 

5 See the royal speech on July 30, 2008 marking The Throne Day. 
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Revolution of the King and the People anniversary on august 20, 2009. This speech set a broader 

view of the main axes of such reform1. 

On May 8, 2012 in the Casablanca Royal Palace, King Mohamed VI, installed the High 

Commission for the National Dialog for a general and depth reform of the Judicial System, the 

commission is the body of 40 members2, chaired by the minister of justice, adopted several 

mechanisms to organize the national dialog: internal meetings, national and regional 

conferences, working groups, field visits... 

In its final report, the High Commission for the National Dialog on the Reform of the Judiciary 

System, made the recommendations which formed the basis for the Charter of the Judiciary 

System Reform3. 

Concerning public prosecution, the charter states inter alia, the following4: 

• Assigning chair position of the public prosecution to the General Prosecutor of the 

King at the Court of Cassation; 

• The Minister of Justice notifies the requirements of criminal justice policy, in 

writing, to the General Prosecutor of the King at the Court of Cassation; 

• The General Prosecutor of the King at the Court of Cassation, shall notify legal 

written instructions to the General Prosecutor of the king in different courts; 

• The General Prosecutor of the King at the Court of Cassation, shall inform the 

Justice Minister of the actions and measures taken regarding criminal justice policy; 

• The General Prosecutor of the king to the Court of Cassation shall submit an 

annual report to the High Council of the judiciary Power on the implementation of the 

criminal policy and the work of the General Prosecutor Office. This report shall be the 

subject of discussion within the Council. 

 
1 In this regard, see the royal speech on August 20, 2009 marking the Revolution of the King and the People anniversary. 

2 The High Commission for the National Dialog created an enlarged Commission on national dialog composed of 175 members, 

later expanded to 190 representing 14 categories among those concerned by the dialog. 

3 In July, 2013 the commission adopted the Charter of the Judiciary System Reform. 

4The Charter of the Judiciary System Reform (July, 2013): The seventh sub-goal - Public prosecutor's independence from 

executive power, P 64. 
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3. Organic law no. 100.13  

After the organic law N.100.13 on Superior Council of Judicial Power1, entered into force on 

April 14, 2016, the Ministry of Justice replaced by the SCJP concerning the management of judicial 

system. 

Under the said law, the SCJP sees to the application of the guarantees accorded to the 

magistrates, notably concerning their independence, their appointment, their advancement, their 

retirement and their discipline2. 

The article 110 of the cited law embodies the independence of public prosecution of the minister 

of justice by stating:  

“The Council receives reports on judiciary and judicial system, notably reports of: 

- … 

- The prosecutor-general of the king at the Court of Cassation, as president of public 

prosecution, on the implementation of criminal justice policy and public prosecution 

progress, before it has been presented and discussed before the two committees of 

legislation in parliament”.3 

4. Organic law n. 106.13concerning the Statute of Magistrates 4: 

First, it is important to point out that the organic law N. 106.13 concerning the statute of 

magistrates was a subject of the examination of the constitutional council (as described below) 

before publishing on the official journal. 

The article 25 of the organic law N. 106.13 concerning the statute of magistrates, states: “The 

prosecution magistrates are under the authority and control of the General Prosecutor of the King 

at the Court of Cassation, and hierarchic authority”5. This article was mainstay of public 

prosecution independence, especially after the constitutional council decision was issued, which 

 
1Hereinafter referred to as SCJP. 

2 According to the article 113 of the 2011 constitution. 

3 Article 110 of the Organic Law N.100.13 on Superior Council of Judicial Power. 

4 Entered into force on April 14, 2016, official journal N.6456, P.3160. 

5Article 25 of the organic law N. 106.13. 
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has definitely settled the matter of prosecutorial dependence upon the ministry of justice. The 

council pointed out that presidency of the public prosecution, as a part of the judicial power, can 

only be assigned to who is affiliated to such power. 

5. The decision of the Constitutional Council1 N.992/2016: 

As the competent body to rule on constitutionality of laws, on March 15, 2016 the constitutional 

council promulgated its decision on the constitutionality of the organic law N.106.13, which was 

being referred by government in conformity with the applicable legislation. 

In its commentary on the article 25 of the organic law N.106.13 which states following: “The 

prosecution magistrates are under the authority and control of the General Prosecutor of the King 

at the Court of Cassation, and hierarchic authority”. The constitutional council concluded that: 

• Matters concerning chairing public prosecution can only be determined within the 

framework of the provisions of the Constitution, especially as it concerns the status of 

prosecutors and their affiliation or non-affiliation to the judicial power. 

• The 2011 constitution judicialized prosecutors, it regarded them magistrates 

enjoying a similar status to judges notably concerning their independence, their 

appointment, their advancement, their retirement and their discipline. 

• Whereas independence from the legislative authority and the executive authority 

is a “prejudice condition for belonging to the judicial power, which prevents those who 

do not belong to the judicial power from undertaking judicial functions, rather chairing a 

core body in it”.  

• As the prosecutorial function is judicial in nature (according to the constitutional 

provisions), the presidency of the public prosecution, as a part of the judicial power, can 

only be assigned to who is affiliating to such power.2 

 

 
1 It replaced by the constitutional court on August 13, 2014 pursuant to the article 130 of the 2011 constitution. 

2 The Constitutional Council Decision N.992/2016 on March 15, 2016, on the constitutionality of the organic law N.106.13 

concerning the status of magistrates. 
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6. Act No. 33.17 concerning the transfer of competencies of the governmental 

authority charged to justice to the general prosecutor of the king at the court of 

cassation: 

On the basis of articles 110 and 116 of the constitution, provisions of organic law related to the 

supreme council of judicial power and articles 110 and 117 of the organic law on the statute of 

magistrates, the law 33.17 concerning the transfer of competencies of the governmental 

authority charged to justice to the general prosecutor of the king at the court of cassation as a 

president of public prosecution, had been adopted on august 30, 2017.   

Consequently, this shift was the right move towards a full harmonization between 

constitutional provisions and statutes concerning judicial power, it is a practical expression of the 

principle of separation of powers set out in the 2011 constitution. Thus, the public prosecution is 

no longer affiliated with ministry of justice. 

The main outlines the law referred to above: 

- Assigning the presidency of the public prosecution had been to the general 

prosecutor of the king at the court of cassation1.  

- The general prosecutor of the king at the court of cassation exercises the 

competencies which were formerly assigned to the minister of justice, in particular, 

implementation of the criminal justice policy, overseeing prosecuting magistrates2…  

- The public prosecution became an independent body of the executive power.  

- The state shall put at disposal of the presidency of public prosecution necessary 

resources for its functions (movables, real estate…), as well as administrative, financial and 

technical structures needed to its work3.  

- Specifying the organization of the presidency of public prosecution. 

 
1 Article 1 of Act No. 33.17 

2 Article 2 of Act No. 33.17 

3 Article 6 of Act No. 33.17 
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The entering into force of the said law was followed by a power handover ceremony, where the 

minister of justice assigned the presidency of the public prosecution to the general prosecutor of 

the king at the court of cassation. 

III. Prosecutorial Independence Effects on Human Rights and Rule of Law 

The independence of the judiciary is as much an essential element of constitutional democracy 

as human rights and the rule of law that the courts are mandated to protect1.Thus, the 

independence of the public prosecution gives concrete expression to two essential elements of 

democracy - as it has been stated in several international and regional documents- namely the 

rule of law and the protection of human rights. 

1. Independence of public prosecution for strengthening the rule of law  

The rule of law as a principle of governance refers to the situation where all people, institutions 

including the state itself are accountable and equal before the law under the rule of independent 

judiciary2. 

The independence of the Judiciary as a whole and the independence of judges and prosecutors 

play a critical role in strengthening the rule of law. This crucial role has been highlighted by all 

inter-governmental human rights systems. The United Nations General Assembly has repeatedly 

stated that “the rule of law and the proper administration of justice […] play a central role in the 

promotion and protection of human rights” and that “the administration of justice, including law 

enforcement and prosecutorial agencies and, especially, an independent judiciary and legal 

profession in full conformity with applicable standards contained in international human rights 

instruments, are essential to the full and non-discriminatory realization of human rights and 

indispensable to democratization processes and sustainable development”3. 

By the same token, the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers affirmed 

that “The rule of law cannot be upheld, nor can justice be effectively administered, if justice 

 
1 SUJIT CHOUDHRY, International standards for the Independence of the Judiciary (January 2013) P.2. 

- 14ريخ  اعز الدين املحمدي، سيادة القانون والعدالة واالعتدال طريقنا للسالم والتنمية واالستقرار، بحث منشور على شبكة النبأ املعلوماتية بت  2

 .20/12/2020اطلع عليه بتاريخ https://m.annabaa.org/arabic/studies/17244:  ينظر. 2018- 11

3 See, for example, resolutions 50/181 of 22 December 1995 and 48/137 of 20 December 1993, entitled 

“Human rights in the administration of justice”. 

https://m.annabaa.org/arabic/studies/17244
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officials cannot act independently, impartially, objectively and with integrity, autonomy and 

neutrality in the performance of such a sensitive function that comes with a high level of 

responsibility”1. 

A legal system based on respect for the Rule of Law needs – besides the guarantees awarded to 

judges – strong, independent and impartial prosecutors willing to open an investigation and to 

prosecute suspected crimes and suspects, regardless of the status or the influence in society of 

the suspects. The authority that starts the application of the law in criminal justice, on behalf of 

the society and the public interest should enjoy a certain type of independence, similar to that of 

the judges. In this regard, International documents underline that in every system the prosecutor 

is expected to act in a judicial manner and the qualities required of a prosecutor are similar to 

those of a judge2. 

As result, in several judiciaries, a strong and independent prosecution service has proven to be 

the appropriate measure for the fight against corruption and for strengthening the Rule of Law. 

Eventually, it is an essential task of a democratic State based on the rule of law to guarantee that 

fundamental rights and freedoms as well as equality before the law are fully respected, in 

accordance, in particular, with the constitutional provisions concerning human right protection 

as well as the other statutes related to human right and fundamental freedoms. At the same time, 

it is important to ensure security and justice in society by assuring effective measures in respect 

of criminal conduct. Security in society must also be guaranteed in a democratic state by an 

effective enforcement of penalties imposed for criminal conduct3. 

 

 

 
1 Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, adopted by the General Assembly March 23, 

2020. P.2. further infos on https://undocs.org/en/A/HRC/44/47 

2 Venice Commission CDL-AD(2010)040. 

3 Opinion No.12 (2009) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) and opinion No.4 (2009) of the Consultative 

Council of European Prosecutors (CCPE) to the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the Relations 

Between Judges and Prosecutors in a Democratic Society. 

https://undocs.org/en/A/HRC/44/47
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2. Independence of public prosecution as a prerequisite for human rights 

protection 

The prosecutors are public authorities whose object is to protect the public interest, to ensure 

the application of the law where its violation attracts a criminal sanction. Wherefore, prosecutors 

must take into account respect for human rights and procedural guarantees. They should defend 

the general interests of the society even against members of the executive or the legislature1. 

Prosecutors thereby play a critical role in protecting human rights. 

The separations of the state’s powers and the right to a fair trial are inconceivable without the 

independence of judicial power including prosecutor, especially under legal systems based on 

total separation of executive power. In order to achieve the independence of prosecutors, states 

require measures to allow prosecutors to carry out their main activity – namely to prosecute – 

protected from interference by the legislature, executive power or any other influence. 

The Inter-American Court of Human Rights has said that “guaranteeing rights involves the 

existence of suitable legal means to define and protect them, with intervention by a competent, 

independent, and impartial judicial body, which must strictly adhere to the law, where the scope 

of the regulated authority of discretionary powers will be set in accordance with criteria of 

opportunity, legitimacy, and rationality”2. Similarly, the Inter-American Commission on Human 

Rights has pointed out that “the independence of the judiciary is an essential requisite for the 

practical observance of human rights”3.The Commission also considered that “the right to a fair 

trial is one of the fundamental pillars of a democratic society. This right is a basic guarantee of 

respect for the other rights recognized in the Convention, because it limits abuse of power by the 

State”4. 

 
1 For example, if they are involved in organized crime or other criminal actions. 

2 Legal status and human rights of the child, Advisory Opinion of the Inter-American Court of Human Rights 

(IACtHR) OC-17/2002, 28 August 2002, para. 120. 

3 The Situation of Human Rights in Cuba: Seventh Report, OAS document OEA/Ser.L/V/II.61, doc. 29, rev. 1, 

1983, Chapter IV, para. 2 

4 Report Nº 78/02, Case 11.335, Guy Malary v. Haiti, 27 December 2002, para 53. 
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Furthermore, the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers in his 2020 

report asserted "One of the priorities in building institutions and protecting human rights is 

therefore to strengthen the independence of the judiciary and ensure that it can resist attempts 

by political authorities or corrupt forces to exert control over it"1. 

One of the controversial issues on the prosecutorial independence namely discretion power, in 

particular the discretion to decide to press charges or not, has long been recognized by legal 

scholars as a quite powerful feature of a state’s prosecutorial organ, a power that comes with risks 

of abuse. On the one hand, a biased use of this discretion can negatively impact defendant’s and 

victims’ rights. A consistent refusal or neglect to prosecute certain type of cases can create or 

sustain a policy of impunity2. For example, a lack of independence in a state’s prosecutorial organ 

has already been recognized as a factor contributing to impunity in corruption cases3.accordingly, 

states must provide an accurate check on prosecutorial discretion power through judicial review 

of prosecutorial decisions. 

Conclusion and findings 

Looking beyond the controversy over the advisability of the step of the prosecutorial 

independence, for several reasons, it is crucial to focus on the consolidation process of the 

prosecutorial independence. First, prosecutorial independence certainly does not mean lack of 

accountability to the laws passed by legislature. Clearly, during trial proceedings prosecutors are 

not free agents, as they are under oversight of the hierarchic authority, and their decisions are 

subject to court review and scrutiny. Moreover, according to Moroccan criminal procedure law, 

charges against anaccused may recharacterized by the court owing to its discretion power. 

Second, a prosecution service is an institutional actor embedded in a political process -it is not 

an isolated, insulated element removed from politics- and should be evaluated by its de facto 

relationship with other political and social actors. Thus, a substantive assessment to check to 

 
1 Ibid. 

2Veronica Michel, The Role of Prosecutorial Independence and Prosecutorial Accountability in Domestic Human Rights Trials, 

Article in Journal of Human Rights, January 2017. P.195. 

3 RIOS-FIGUEROA, Julio. (2006) Judicial Independence: Definition, Measurement, and Its Effects on Corruption. An Analysis of 

Latin America, PhD Dissertation, Department of Political Science, New York University. 
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what extent the public prosecution (and judicial power as a whole) independent is must take into 

account the generic nature of the political system, political will of the government and the state 

rank in the democracy index. 
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  عز الدين املحمدي، سيادة القانون والعدالة واالعتدال طريقنا للسالم والتنمية واالستقرار، بحث منشور  -

بتاريخ   املعلوماتية  النبأ  شبكة  : 2018-11-14على  انظر   .

https://m.annabaa.org/arabic/studies/17244 2020/ 12/ 20، اطلع عليه بتاريخ. 

 إلعادة إتباعها والواجب  رحونهاتقت التي حول "اآللية والقضائية القانونية  للبحوث العربي املركز عمل ورقة -

 العربية الدول  في القضائية املعاهد ملديري  والعشرين السادس املؤتمر إلى املقدمة "بالقضاء الثقة ودعم

 .2018/ 03/ 28 –  26بيروت 

القديري،   -  االستقاللية مبدأ  لتكريس أساسية  »دعامة  العدل وزارة  عن العامة  النيابة استقالليةرشيد 

بتاريخ   بتاريخ  2019غشت    07القضائية«، منشور على املوقع االلكتروني  على   2020/ 06/ 21، اطلع عليه 

 http://article19.maالساعة الرابعة مساء :

http://www.iap.nl.com/icc_guidelines.html
http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/draft_regulations.pdf
http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/draft_regulations.pdf
https://m.annabaa.org/arabic/studies/17244
http://article19.ma/
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بتاريخ    عرض حول استقالل النيابة العامة، من انجاز مجموعة من الباحثين، منشور على املوقع االلكتروني -

بتاريخ  2020فبراير    20 عليه  اطلع  الثامنة    2020/ 06/ 20،  الساعة  على 

 alaama.html-niaba-https://www.elkanounia.com/2020/02/istiklaliatمساء.

  والتشريع   العدل  للجنة  النواب، أثناء اجتماع  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  ورئيس  وان  بو  مداخلة عبدهللا -

 . 2015يناير   7األربعاء   اإلنساني وحقوق 
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