
 

 

 8: انذسط 

 حصزبٌ: انغالف انضيًُ 

 احلريات العامة باملغرب

 انحك ٔ انًغؤٔنٍخ: حشٌخ انشأي ٔ انزؼجٍش 
 ألبسٌ ثٍٍ ثُٕد يٍ لبٌَٕ انحشٌبد انؼبيخ انمذٌى ٔ انجذٌذ

األعزبر سشٍذ نؼزٍك : إَجبص 

 ثبٌَٕخ اإليبو ػهً اإلػذادٌخ

   :يمذيخ
انحشٌخ لًٍخ إَغبٍَخ يششلخ حبظشح فً كم انششائغ ٔ انمٕاٍٍَ، ٔ ثزُٕع انحشٌبد رزُٕع حمٕق 

. اإلَغبٌ

 فًب يفٕٓو انحشٌبد انؼبيخ ؟ ٔ يب انحشٌبد انزً ٌزعًُٓب لبٌَٕ انحشٌبد ثبنًغشة ؟ ٔ يب ْٕ دٔس كم يٍ 

انًجهظ انٕغًُ نحمٕق اإلَغبٌ ٔ يؤعغخ انٕعٍػ فً حًبٌخ انحشٌبد انؼبيخ ؟ ٔ أٌٍ رزجهى يظبْش انحك ٔ 

انًغؤٔنٍخ فً حشٌخ انشأي ٔ انزؼجٍش ؟ 

I. يفٕٓو انحشٌبد انؼبيخ:  
 يثم .انحشٌبد انؼبيخ ًْ جًٍغ انحمٕق األعبعٍخ انزً رًبسط فً إغبس انجًبػخ ٔانزً ٌُظًٓب انمبٌَٕ ٌٔحًٍٓب 

 ...انمٍبو ثًظبْشح فً انشبسع أٔ شٍ إظشاة أٔ إصذاس جشٌذح

 ٌعًٍ انذعزٕس انًغشثً رًزغ انًشأح ٔ انشجم، ػهى لذو انًغبٔاح، ثبنحمٕق ٔ انحشٌبد انًذٍَخ ٔ انغٍبعٍخ )

  ( (2011 يٍ دعزٕس 19انفصم  ) ٔ االلزصبدٌخ ٔ االجزًبػٍخ ٔ انثمبفٍخ ٔ انجٍئٍخ كًب ْٕ يزؼبسف ػهٍٓب دٔنٍب 

II.  لبََٕٓب ٔ ثؼط انًؤعغبد انًغبًْخ فً حًبٌزٓب: انحشٌبد انؼبيخ ثبنًغشة:  

 : لبٌَٕ انحشٌبد انؼبيخ ثبنًغشة -1
 : ٌزعًٍ  1958ٔ ََٕجش 15صذس ْزا انمبٌَٕ ثظٍٓش ششٌف ثزبسٌخ 

.  ٌجٕص رأعٍظ جًؼٍبد األشخبص ثكم حشٌخ: رُظٍى حك رأعٍظ انجًؼٍبد- أ

. ٔيٍخ حشحو االجزًبػبد انغ: رُظٍى حك انزجًؼبد انؼًٕيٍخ- ة

... انُشش انطجبػخ ٔ  ظًبٌ حشٌخ إصذاس انصحف ٔ: لبٌَٕ انصحبفخ- ج

 : ثؼط انًؤعغبد انًغبًْخ فً حًبٌخ انحشٌبد انؼبيخ -2
يٍ خالل انجبة انثبًَ ػشش يٍ  (ٍْئبد حًبٌخ حمٕق اإلَغبٌ ٔ انُٕٓض ثٓب  )رُظى ْزِ انًؤعغبد 

: ٔ يٍ ثٍٍ ْزِ انًؤعغبد .  انًزؼهك ثبنحكبيخ انجٍذح2011انذعزٕس انًغشثً 

يؤعغخ ٔ غٍُخ رؼذدٌخ ٔ يغزمهخ، رُظش فً لعبٌب انذفبع ػٍ حمٕق : انًجهظ انٕغًُ نحمٕق اإلَغبٌ  

 .اإلَغبٌ ٔ انحشٌبد ٔ حًبٌزٓب

 يؤعغخ ٔغٍُخ يغزمهخ ٔ يزخصصخ، يًٓزٓب رشعٍخ عٍبدح انمبٌَٕ فً رذثٍش اإلداساد ٔ انًؤعغبد :انٕعٍػ  

 .انؼًٕيٍخ ٔ انجًبػبد انزشاثٍخ ٔ انٍٓئبد انزً رًبسط صالحٍبد انغهطخ انؼًٕيٍخ

 ٌجذي سأٌّ حٕل رٕجٓبد انغٍبعخ انؼًٕيٍخ نعًبٌ حمٕق ٔ يصبنح :يجهظ انجبنٍخ انًغشثٍخ ثبنخبسج  

 .انًغبسثخ انًمًٍٍٍ ثبنخبسج، ٔ كزا انًغبًْخ فً انزًٍُخ انجششٌخ ٔ انًغزذايخ فً ٔغُٓى انًغشة ٔ رمذيّ

 رغٓش ػهى احزشاو انحمٕق ٔ انحشٌبد انًُصٕص :انٍٓأح انًكهفخ ثبنًُبصفخ ٔ يحبسثخ جًٍغ أشكبل انزًٍٍض  

 .، يغ يشاػبح االخزصبصبد انًغُذح نـهًجهظ انٕغًُ نحمٕق اإلَغب19ٌػهٍٓب فً انفصم 

III. يظبْش انحك ٔ انًغؤٔنٍخ فً حشٌخ انشأي ٔ انزؼجٍش:  
فئٌ ٔعبئم اإلػالو ًْ أفعم  .إرا كبٌ انذعزٕس ٌعًٍ نجًٍغ انًٕاغٍٍُ حشٌخ انشأي ٔانزؼجٍش ثجًٍغ أشكبنّ

إال أٌ ْزِ انحشٌبد ٌجت أٌ . انًكزٕثخ انجصشٌخ ٔ ٔعٍهخ نًًبسعخ ْزِ انحشٌخ ثٕاعطخ انصحبفخ انغًؼٍخ ٔ

 .انًغؤٔنٍخ أخاللٍبد انًُٓخ ٔ رًبسط فً إغبس أحكبو انمبٌَٕ ٔ

IV. يمبسَخ ثٍٍ ثُٕد يٍ لبٌَٕ انحشٌبد انؼبيخ انمذٌى ٔانجذٌذ:  
يٍ انجذٔل ٌزعح اَّ  (2002)ٔانجذٌذ  (1958)يٍ خالل يمبسَخ ثؼط ثُٕد لبٌَٕ انحشٌبد انؼبيخ انمذٌى 

لذ أظٍفذ فً انمبٌَٕ انجذٌذ ثؼط انزؼذٌالد انزً ٔظؼذ ثؼط انششٔغ ػهى انحشٌبد انؼبيخ حزى ال رزى 

 .اعزغالل ْزِ انحشٌبد ألغشاض خبسجخ ػٍ يصهحخ انجهذ

  :خبرًخ
 رؼزجش انحشٌبد انؼبيخ يٍ أْى انًجبدا انذعزٕسٌخ انزً رعًٍ انًٕاغٍٍُ انزًزغ ثجًٍغ انحمٕق انًمشسح 

 .   فً انُظبو انذًٌمشاغً كًب رٕفش انطًأٍَُخ ٔانًغبٔاح ثٍٍ أفشادِ
 

 

: يفبٍْى ٔ يصطهحبد 

  ٔكبنخ انًغشة انؼشثً نألَجبء–يؤعغخ انٕعٍػ -   انحشٌبد انؼبيخ –انحشٌخ  -


