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 مادة الحريات العامة

 مقدمة من طرف األستاذ رضا الفالح عناصر اإلجابة

 

  .أقدم لكم عناصر اإلجابة المتعلقة بالموضوعين االختياريين لتقويمات مادة الحريات العامة

للحريات  و الكوني المفهوم الحديث تَبَلورفي المحطات البارزة : لموضوع األولا

 العامة

المقصود بالمفهوم الحديث و الكوني للحريات العامة، أي االنتقال من عن في المقدمة  دثحنت

في إطار القانون  دد  مح   مفهوم الحرية المجرد ذو الطابع الفلسفي و الميتافيزيقي إلى مفهوم

ين هو الغاية من هذا التقنينبغي اإلشارة إلى أن  .و تدويله في إطار منظومة كونية ،الوضعي

 .و عدم المس بحريات اآلخرين التوفيق بين الحريات العامة و متطلبات النظام العام

 :مطلبينفي  موضوعنتناول ال

 المحطات البارزة في مأسسة الحريات العامة: 1طلبمال

  ع.إعالنات و مواثيق ح يجب الحديث عنهنا 

 المصدر البريطاني 

 المصدر األمريكي 

 المصدر الفرنسي 

 الحريات العامة (كونية)تدويل المحطات البارزة في : 2المطلب

ع، انطالقا من اإلعالن العالمي .ينبغي هنا الحديث عن المحطات البارزة في مسار تدويل ح

د .ع)، مرورا بالعهدين الدوليين 8491لحقوق اإلنسان الصادر عن منظمة األمم المتحدة سنة 

م االتفاقيات ث( يةللحقوق االجتماعية و االقتصادية و الثقافد .للحقوق المدنية و السياسية و ع

برعاية المنظمات الدولية الحكومية و باألخص  الحقوق و الحريات تعزيز الدولية الرامية إلى

، وصوال إلى الدور المتنامي للمنظمات الدولية الغير الحكومية في مجال متحدةمنظمة األمم ال

 .الحريات العامة و حقوق اإلنسان

 



تجليات كل من الرقابة اإلدارية و الرقابة بعض تحدث عن : الموضوع الثاني

  .القضائية في تنظيم ممارسة الحريات العامة في المغرب

 

النظام الوقائي : ، يجب التذكير بأن تنظيم ممارسة الحريات العامة يخضع لنظامينفي المقدمة

 .و يأخذ شكل رقابة إدارية قبلية و نظام زجري يتمثل في الرقابة القضائية الالحقة

قانون الحريات العامة إلى حد كبير  يختص به يم ممارسة الحريات العامة بالمغربتنظ

ممارسة حرية  ينظم هذا القانون. 2002و  8491عديله سنة كما تم ت 8491الصادر سنة 

الجدير . تأسيس الجمعيات، حرية تأسيس الصحافة و النشر و حرية التجمعات العمومية

ة القبلية، إال أن تعديالت ت من اإلجراءات اإلداريشدد 8491باإلشارة إلى أن تعديالت 

 .ذهبت إلى الحد من تدخل اإلدارة و السلطة التنفيذية 2002

 :نقوم بتقسيم موضوعنا إلى مطلبين

 تجليات الرقابة اإلدارية: 1المطلب 

، حرية تأسيس الجمعياتفي مجال ذات الصبغة الوقائية  القبلية من تجليات الرقابة اإلدارية

 أنه و لو وصل و هو أدنى درجات الرقابة اإلداريةنجد العمل بنظام التصريح المسبق مقابل 

لنفس المبدأ  حرية االجتماع العمومي كذلك و تخضع. اتبعض التجاوز وقوع يمنعال 

 (.التصريح مقابل وصل)

، فنجد أنها تخضع لرقابة إدارية تتجلى في التصريح فيما يخص ممارسة حرية المظاهرة

في هذا الصدد، نالحظ أن التأويل . ات اإلدارية صالحية منعهاتخويل السلط المسبق مع

 .الفضفاض لمفهوم النظام العام قد يفضي إلى التضييق على تنظيم التجمعات العمومية

نظام الترخيص الذي تخضع له الرقابة اإلدارية  من تجلياتفيما يتعلق بحرية الصحافة، 

ألمر بالحجز اإلداري في حق للة لوزير الداخلية اإلمكانية المخو   كذلك و الصحافة األجنبية

 الملكي، النظام اإلسالمي، الدينم، تمس النظام العا( ريدة أو دوريةجعدد من )كل نشرة 

  .الملكية لألسرة و للملك الواجب االحترام الترابية، الوحدة

 تجليات الرقابة القضائية: 2المطلب 

لرقابة قضائية خضع تنظيم ممارسة الحريات العامة بالمغرب يإلى جانب الرقابة اإلدارية، 

و من ضمن تجلياتها االختصاص الحصري للقضاء في . من اختصاص السلطة القضائية

 .في حاالت معينة حددها القانون تعليق نشاط أو حل جمعية



ف أو منع إصدار الجرائد في حالة في توقي يختص القضاءبالنسبة لممارسة حرية الصحافة، 

 .أحكام مدونة الصحافةخالفة م

بات السالبة في الغرامات و العقوتتجلى الرقابة القضائية  ،في مجال ممارسة حرية المظاهرة

 .للحرية التي يتعرض لها كل من قام بخرق القوانين المنظمة لهذه الحرية

 

 

 

 


