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 محاور العزض

 خاجمت
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 من بعٌد عهد منذ المستهلن حماٌة بمضٌة المغربً المشرع اهتم

 بموانٌن وااللتصادٌة والمالٌة التجارٌة العملٌات فنظم المملكة، تارٌخ

 بمصالح ٌضر أن شأنه من ما لكل وتصدى واضحة، ولواعد

 مالً أو صحً ضرر أي به ٌلحك كأن والمعنوٌة المادٌة المستهلن

 ولد  ...والخدمات والمنتوجات للسلع واحتكار وتزوٌر غش من ...

 .. وااللتصادٌة التجارٌة بالمعامالت الصلة ذات الموانٌن تُوجت

 لحماٌة تدابٌر بتحدٌد المتعلك 31 - 08 رلم المانون بإصدار

 7 لٌوم 5932 رلم الرسمٌة الجرٌدة فً نشره تم والذي المستهلن،

 وذلن فعال بشكل الحالً التشرٌع وتتمٌم لتعزٌز 2011 ابرٌل
  المناسبة التدابٌر من العدٌد بإدخال

 

: مقدمت   



 إلاطار القاهىوي العام: حمايت املستهلك  -1      
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 ملاذا محاية املستهلك؟
 :ألن محايته 

 حق من حقىق إلاوسان؛•

 املىاطن؛مسؤوليت •

 .واجب على السلطت العامت•



 إلاطار القاهىوي العام: حمايت املستهلك  -1     
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اإلطار المانونً العام 
لحماٌة المستهلن   

مرجعية 
 وطنية

التشريع 
 الخاص

 التشريع العام

 مرجعية دولية

 األمم المتحدة 
االتحاد 
 األوروبي

تعددت مرجعٌات حماٌة المستهلن وتكاملت بٌن ما هو 
 :وطنً وما هو دولً



 ألامم املخحدة: املزجعيت الدوليت  -أ   
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 إلاوسان لحلىق  العالمي إلاعالن♦
(11 املادة) والثلافيت والاجخماعيت الاكخصاديت بالحلىق  الخاص الذولي العهذ♦

  
 بشأن 1985/04/09 بخاسيخ 248/39 سكم املخحذة لألمم العامت الجمعيت كشاس♦

              :حلىق  زماهيت في حذدث والتي    املستهلً لحمايت الخىجيهيت املبادئ اعخماد
    ألامان؛ حم -1
 املستهلً؛ آساء إلى الاسخماع حم -4 الاخخياس؛ حم -3 

 الخعىيع؛ حم -6 ألاساسيت؛ املستهلً احخياجاث إشباع حم -5
 .صحيت بيئت في الحياة حم -8 الخثليف؛ حم -7

؛حم املعشفت -2  
 



 الاجحاد ألاوروبي: املزجعيت الدوليت  -ب   
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(املستهلىحن حمايت :14 الباب) ألاوسبيت للمجمىعت امليشئت الاجفاكيت 
فيما ألاوسبي الاجحاد ومجلس ألاوسبي البرملان عً الصادسة الخىجيهاث 

   :املستهلىحن حمايت يخص
  هىهبر 4 سوما – أوسبا مجلس هطاق في إلاوسان حلىق  حمايت اجفاكيت 

1950 
بحلىق  املخعلم 2011/10/25 بخاسيخ الصادس 2011/83 سكم الخىجيه 

 :املستهلىحن
وغحرها ... 

 



 املزجعيت الىطىيت لحمايت املستهلك     
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هص كاهىوي جىظم جميع  300املىظىمت اللاهىهيت املغشبيت على أهثر مً جخىافش 

 :وفيما يلي أهم ها . املجاالث والجىاهب املشجبطت بحمايت املستهلىحن

  القاض ي 31.08 رقم القاهىن  قبل الصادرة والخىظيميت الدشزيعيت املقخضياث
 :ب تتعلق عامة أحكام عن عبارة وهي :املستهلك لحمايت جدابير بخحديد

 زجر الغش في البضائع
 البحث عن المخالفات واثباتها
المختبر الرسمً للتحلٌالت 

 بالدار البٌضاء والبحوث الكٌمٌاوٌة



 املزجعيت الىطىيت لحمايت املستهلك  -ث   
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 (تتمة)أحكام عامة 
 (2.79المانون رلم ) وحدات المياس

بتاريخ  2.12.389مرسوم ) شروط عنونة المواد الغذائية
2013/04/22)  

(02.82المانون رلم ) اختصاصات المحتسب وأمناء الحرف  
استعمال المواد المضادة للتعفن والمواد 

(06/02/1916لرار وزيري بتاريخ ) الملونة  

المجلس المركزي المحدث للصحة 
(08/07/1941لرار وزيري بتاريخ ) والنظافة العمومية  

(06.99المانون رلم ) والمنافسة حرية األسعار  
(009.71المانون رلم ) االحتياطية المدخرات  

لائمة المنتوجات والخدمات المنظمة 
 أسعارها

بتاريخ  2043.10لرار رلم 
(2010/07/13)  



 املزجعيت الىطىيت لحمايت املستهلك -ث    
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الماضي بتحديد  31.08الممتضيات التشريعية والتنظيمية الصادرة بعد المانون رلم 
 :تدابير لحماية المستهلن

 (30.05المانون رلم ) نمل البضائع الخطرة عبر الطرق 
 (14.08المانون رلم ) بٌع السمن بالجملة 

حماٌة أنواع النباتات والحٌوانات المتوحشة 
 (29.05المانون رلم ) ومرالبة االتجار فٌها 

 (24.09المانون رلم ) سالمة المنتوجات والخدمات 
 (47.09المانون رلم ) النجاعة الطالٌة 

خطر استحداث وإنتاج وتخزٌن واستعمال 
 (36.09المانون رلم ) األسلحة الكٌمٌائٌة وتدمٌرها 

االنتاج البٌولوجً للمنتوجات الفالحٌة 
 (39.12المانون رلم ) والمائٌة 

 (15.09المانون رلم ) الحماٌة التجارٌة تدابٌر



:  31-08القاهىن  -ث    

 لحماٌة تدابٌر بتحدٌد الماضً 08-31 المانون صدر

 5932 عدد الرسمٌة بالجرٌدة المستهلن لحماٌة المستهلن

 .2011 أبرٌل 7 بتارٌخ

 : إلى المانون هذا وٌهدف
 

بالمغرب؛ اإلنسان حموق تعزيز 

والمورد؛ المستهلن بين العاللة تنظيم 

المستهلكين مصالح عن الدفاع. 
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 الحق في
 إلاعالم 

الحق في 
 الاخخيار 

الحق في 
 التراجع

 الحق في
 إلاهصاث إليه 

الحق في 
 الخمثيليت

 الحق في 
 حمايت حقىقه

 الاقخصاديت

( 31-08حسب القاهىن )الحقىق ألاساسيت للمستهلك  -ج     
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سال بمذيىت 2007هىهبر 30 بخاسيخ املستهلً لحمايت السالم جمعيت جأسسذ 
 و  والخغزيت الصحيت بمجاالث حناملهخم  املذوي باملجمع الفاعلحن بعع مً بمبادسة
 وخاطعت الشبح إلى تهذف ال حيىميت غحر جمعيت وهي املستهلً، حلىق  حمايت
 .وجخميمه حعذيله جم هما الجمعياث للاهىن  املىظم 1958 هىهبر 15 لظهحر

مصالحه حمايت وحعشيش  ،املستهلك وجأطير  جىعيت ،جحسيس :إلى الجمعيت تهذف 
 مىسد مع  هشاعاجه وحل حقىقه  عن للدفاع والخدخل جمثيلهو ،الاقخصاديت

 جذابحر بخحذيذ اللاض ي 31.08 سكم اللاهىن  ملخظياث وفم الخذمت أو السلعت
 .املستهلً لحمايت

 

جمعيت السالم لحمايت املستهلك في سطىر  -2    
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أهداف جمعيت حمايت املستهلك   
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 :أهدافهامن ضمن الوسائل التي تعتمد عليها الجمعية لتحميك 

 المستهلن وإعالمه بكل الوسائل المتاحة؛إخبار •

وتنظٌم الدراسات والبحوث، وعمد المؤتمرات والندوات، إعداد •

 ..التكوٌنٌةالدورات الحمالت التحسٌسٌة، وتنظٌم 

 أملم المؤسسات والمطاعات العامة والخاصة؛المستهلن تمثٌل •

آلٌة من آلٌات اشتغال الجمعٌة، إذ عبره تتلمى : المستهلنشبان •

تتدخل لحل نزاعاتهم مع مورد السلعة أو و شكاٌات المستهلكٌن 

 .الخدمة



: مجاالث اشخغال الجمعيت وأوشطتها في صىر    

 في مجال التوعوية والتحسيس -
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: مجاالث اشخغال الجمعيت وأوشطتها في صىر    

 المستهلن الصغير والشاب -
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: مجاالث اشخغال الجمعيت وأوشطتها في صىر    

 اللماءات العلمية واأليام الدراسية -
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: مجاالث اشخغال الجمعيت وأوشطتها في صىر    

 اللماءات العلمية واأليام الدراسية -
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: مجاالث اشخغال الجمعيت وأوشطتها في صىر    

 تخليد األيام العالمية والوطنية -

19 

وغٌرها من األنشطة المتعلمة بتوعٌة المستهلن وتحسٌسه وتكوٌنه فً مختلف 

وتعمل جمعٌة السالم . مجاالت االستهالن وكٌف ٌعمل على حماٌة نفسه بنفسه

 .لحماٌة المستهلن وفك برنامج سنوي متعدد المواضٌع وشمولً
 



: مجاالث اشخغال الجمعيت وأوشطتها في صىر    

 شبان استمبال شكايات المستهلكين ومعالجتها -
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 استمبال شبان على الجمعٌة تتوفر

 سنة أواخر منذ المستهلكٌن شكاٌات

 شكاٌات تستمبل بوسطته إذ ،2013

 باالتصال بمعالجتها وتموم المستهلكٌن

 دراسة بعد بها، المشتكى بالجهات

 لصد متخصصٌن، طرف من الشكاٌة

 بٌن المشكل أو الخالف تسوٌة

 .والمورد المستهلن
 من %90 من أكثر :مالحظة

 . بالتراضً «حبٌا» تحل الشكاٌات



: مجاالث اشخغال الجمعيت وأوشطتها في صىر    

 تأهيل شبان  المستهلن
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  شبان تأهٌل تم الرلمً، وااللتصاد واالستثمار والصناعة التجارة وزارة من بدعم

 طرف من المستهلن شكاٌات لتلمً مهنً شبان على الٌوفر نتوفر حٌن ،المستهلٌن

 إلى الزوال بعد الثانٌة الساعة من ٌومٌا المواطنٌن شكاٌات تستمبل لارة موظفة

 بحً الكائن الجمعٌة بممر مباشر بشكل الشكاٌات وضع ٌتم .مساء السابعة الساعة

  :اإللكترونً البرٌد عبر أو األول، الطابك 858 رلم ،12 لطاع ، السالم
associationessalam01@gmail.com 0537895192 الهاتف عبر أو 



: مجاالث اشخغال الجمعيت وأوشطتها في صىر    

 (تابع) تأهيل شبان  المستهلكين
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 البوابة طرٌك عن المستهلن شكاٌة وضع وٌمكن

 الخاصة والصناعة التجارة لوزارة اإللكترونٌة

 المستهلن خدمة وهً .المستهلكٌن بشكاٌات
 

Le portail du consommateur 
 almostahlik.ma-www.khidmat 
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اقع الاستهالك  وسؤال السالمت الصحيت للمستهلك بسال. 3 و  
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مجال الغذاء  والسالمت الصحيت . 3-1    
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مجال الغذاء  والسالمت الصحيت . 3-1    
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جىسيع  وبيع اللحىم وألاسماك . 3-2    
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جىسيع  وبيع اللحىم وألاسماك . 3-2    
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اهدشار ألاسىاق العشىائيت والباعت املخجىلىن  . 3-3    
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املاء والحماماث الخقليديت . 3-4    
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الخدماث والسالمت الصحيت للمستهلك . 3-5    
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املىاد جىدة وطمان الاحخياس ملىع وهيفا هما املشاكبت حمالث جىثيف 
ٌ  مع خصىصا الغزائيت  املباسن؛ سمظان شهش حلى

إجشاء عبر مىخظمت  دوسيت ملشاكبت الششوب واملاء الغزائيت املىاد إخظاع 
 ؛(وميىشوبيىلىجيت هيميائيت) مخبريت جحاليل

املطاعم في العاملحن على الصحيت والبطاكت الطبي الفحص حعميم 
 الغزائيت؛ الصىاعاث و والحلىياث املأوىالث إهخاج ومحالث

أو سال لجماعت جابع واملاء الغزاء مشاكبت في مخخصص مخخبر إوشاء 
 والجزاهت؛ بالخبرة له مشهىد مخخصص مخخبر مع الخعاكذ

وإيجاد ألاسىاق جىظيم  ٌ  إوشاء عبر املخجىلىن  الباعت لظاهشة حلى
 السالمت معايحر فيها جحترم املذيىت بظىاحي  بسيطت همىرجيت أسىاق

  والصحت؛
 

 

جىصياث وحلىل مقترحت -4  
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أو سال لجماعت جابع والغزاء املاء بمشاكبت  مخخصص مخخبر إوشاء 
 والجزاهت؛ بالخبرة له مشهىد مخخصص مخخبر مع الخعاكذ

أسطح فىف لالجصاالث الهىائيت اللىاكط جثبيذ مىع  ٌ  املىاص
 ..الابخذائيت واملذاسس الحظاهت دوس  مً باللشب جثبخيها ومىع والعماساث

 ألاطفاٌ على خصىصا هبحرة صحيت وأطشاس أمشاض مً حسببه ملا
 ؛ والشباب

وجىعيت جحسيس مجاٌ في املذوي املجخمع جمعياث أوشطت دعم 
   ؛ حلىكه وحمايت املستهلً وجأطحر

الصحيت والسالمت الحمايت مجاٌ في البحىر ودعم الباحثحن حشجيع 
    .املذيىت بدىميت والنهىض  للمستهلً

 
 

(جابع)مقترحت جىصياث وحلىل  -4  
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 خاجمت

 وسالمة صحة حماٌة أن جازمٌن نعتمد الختام فً

 جمٌعا، مسؤولٌتنا تبمى نحن، : هو الذي المستهلن،

 مؤسسات مدنً، ومجتمع منتخبة مؤسسات إدارات،

 ترسٌخ أجل من مولعه من كل ،...إعالمٌة ومنابر تربوٌة

 حرٌص مسؤول مواطن وتكوٌن راشدة استهالكٌة ثمافة

   .والمجتمع األفراد صحة وسالمة حماٌة على
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 شكزا على اهدباهكم
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