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هذا العمل متاح للجميع امتثااًل لرخصة املشاع اإلبداعي املمنوحة للمنظمات احلكومية الدولية، وهذه الرخصة متوافرة 
.http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/ يف

ُتنسب النتائج والتفسريات واالستنتاجات املذكورة هنا إىل املؤلف وال تعكس ابلضرورة آراء األمم املتحدة أو مسؤوليها 
أو الدول األعضاء هبا.

ال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذا العمل، وال طريقة عرض املادة على أي خريطة فيه، على اإلعراب عن أي 
رأي كان من جانب األمم املتحدة بشأن املركز القانوين ألي بلد من البلدان، أو أي إقليم أو أي مدينة أو أي منطقة، أو أي 

سلطة من سلطات أي منها، أو بشأن تعيني حدودها.
مل يتم حترير هذا املنشور بشكل رمسي.

ُيسمح ابستخدام النسخ املصورة ونسخ املقتطفات مع ذكر االعتمادات املناسبة.
منشور األمم املتحدة الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

هذا النص من ترمجة شركة Translate Plus. وجلميع االستفسارات، ُيرَجع إىل الشركة اليت تتحمل مسؤولية دقة الرتمجة.
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ملحوظة
يعمل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية "األونكتاد" كمركز تنسيق داخل األمانة العامة لألمم املتحدة فيما يتعلق 
بكافة املسائل املتعلقة بسياسة محاية املستهلك. يعزز "األونكتاد" مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك ويشجع الدول 
األعضاء املهتمة على خلق الوعي بطرق عديدة تتمكن من خالهلا الدول األعضاء ومؤسسات األعمال واجملتمع املدين من تعزيز 
محاية املستهلك يف توفري السلع واخلدمات العامة واخلاصة. ويسعى األونكتاد إىل زايدة الوعي إبسهامات قانون وسياسة محاية 
املستهلك يف التنمية وهتيئة بيئة مواتية لتعمل األسواق بكفاءة. وُتنفذ أعمال األونكتاد من خالل املداوالت احلكومية الدولية، 

وأنشطة بناء القدرات، واملشورة يف جمال السياسات، والبحث والتحليل بشأن التفاعل بني محاية املستهلك واملنافسة والتنمية.
وقد كلفت اجلمعية العامة يف قرارها 186/70 بتاريخ 22 كانون األول/ديسمرب 2015 األونكتاد إبجراء استعراضات 
أقران طوعية لقانون وسياسة محاية املستهلك مع اعتماد مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك. تسعى املبادئ التوجيهية 

من بني أمور أخرى، إىل مساعدة البلدان يف حتقيق محاية كافية لسكاهنا كمستهلكني أو احلفاظ عليها.
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شكر وتقدير

ُيري األونكتاد استعراضات أقران طوعية بشأن قانون وسياسة محاية املستهلك يف االجتماعات السنوية لفريق اخلرباء 
احلكومي الدويل املعين بقانون وسياسة محاية املستهلك أو يف مؤمترات األمم املتحدة الستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ 
والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقًا متعدد األطراف للسيطرة على املمارسات التجارية التقييدية. أعد فرع املنافسة والسياسات 
االستهالكية التابع لألونكتاد التقرير حتت إشراف شاميكا سريميان، املدير املؤقت بشعبة التجارة الدولية والسلع )DITC(. أعد 
التقرير روبن سيمبسون، مستشار األونكتاد، حتت إشراف أرنو إيزاغوري، موظف قانوين معاون، وحتت التوجيه العام من ترييزا 

موريرا، رئيسة فرع سياسات املنافسة واملستهلك.
استفاد التقرير من تعليقات غراهام موت الثاقبة. وقامت بتنسيقه جاكلني بوفيري وصمم غالفه ماغايل شتودر.

يود املسؤولون عن األونكتاد اإلعراب عن شكرهم وتقديرهم لكٍل من السيد حممد بنجلون مدير محاية املستهلك، 
وإدارة مراقبة السوق واجلودة يف وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي يف املغرب على دعمه، وكل الشكر والتقدير 
للسيدة فتيحة أخريف، املسؤولة عن محاية املستهلك، وفريقها الذي أسهم بشكل حموري يف هذا التقرير، وجلميع األفراد وممثلي 

مؤسسات القطاعني العام واخلاص الذين متت مقابلتهم.
وفرت حكومة السويد التمويل الالزم هلذا التقرير من خالل برانمج التعاون التقين لألونكتاد يف منطقة الشرق األوسط 

ومشال أفريقيا والذي يهدف إىل تعزيز التكامل اإلقليمي من خالل سياسات املنافسة ومحاية املستهلك.
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أواًل- المقدمة

يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 186/70 
ــمـــرب 2015 بــشــأن محاية  بــتــاريــخ 22 كـــانـــون األول/ديـــسـ
املستهلك)1(، أكدت اجلمعية العامة على مبادئ األمم املتحدة 
التوجيهية حلماية املستهلك كمجموعة مبادئ قيمة لوضع 
املستهلك،  حلماية  الفعالة  للتشريعات  األساسية  السمات 
وملؤسسات اإلنفاذ ونظم اإلنصاف، وملساعدة الدول األعضاء 
املهتمة على صياغة القوانني وإنفاذها والقواعد واللوائح احمللية 
واإلقليمية حسبما يتناسب مع ظروفها االقتصادية واالجتماعية. 
تعزز املبادئ التوجيهية التعاون الدويل يف جمال اإلنفاذ بني الدول 
األعضاء وتشجع على تبادل اخلربات يف جمال محاية املستهلك. 
كما قررت اجلمعية العامة تكوين فريق خرباء حكومي دويل 
معين بقانون وسياسة محاية املستهلك ضمن األونكتاد لتوفري 

آلية مؤسسية دولية للمبادئ التوجيهية.

مت تكليف فــريــق اخلــــرباء الــــدويل احلــكــومــي املعين 
بقانون وسياسة محاية املستهلك، من مجلة أمور أخرى، إبجراء 
استعراضات أقران طوعية للقوانني والسياسات الوطنية حلماية 
املستهلك للدول األعضاء كما نفذهتا سلطات محاية املستهلك. 
ويف جلسته الثانية شجع الفريق الدول األعضاء املهتمة على 
التطوع إلجراء هذا االستعراض)2(. وكانت املغرب هي أول 

دولة عضو تتقدم للتطوع.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مبادئ األمم املتحدة التوجيهية   )1(
.A/RES/70/186. 2015 حلماية املستهلك؛ قرار اجلمعية العامة رقم

تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقانون وسياسة محاية   )2(
.TD/B/C.I/CPLP/9 2017 املستهلك، اجللسة الثانية

ُتعد استعراضات األقــران الطوعية يف جمال محاية 
العاملي. كــمــا ورد يف  أمــراً جــديــداً على الصعيد  املستهلك 
مالحظة أونكتاد بشأن "إطار عمل استعراض األقران الطوعي 
حلماية املستهلك")3(، فإن الغرض منه هو إجراء تقييم خارجي 
بلد  يف  املستهلك  محاية  وسياسة  قــانــون  لفاعلية  ومستقل 
معني للتعرف على التحدايت املراد معاجلتها واجملاالت املراد 
حتسينها يف أطر العمل القانونية واملؤسسية، وابلتايل يساهم 
املستهلك،  ونــظــم محــايــة  والفاعلية  اجلـــودة  تعزيز  ذلــك يف 
املستهلك  املعنيني حبماية  املصلحة  أصحاب  وعــي  وتقييم 
وإسهاماهتم يف هذا اجملال لصياغة التدابري املناسبة املصممة 
يف ضوء اخلصائص االقتصادية والتنموية لكل بلد والتوصية 
هبا، وللتصدي هلذه التحدايت، وعند االقتضاء، ملساعدة 
البلدان يف تنفيذ التوصيات من خالل تطوير مشروع لبناء 

القدرات ابلتشاور مع البلد املعين.

يقدم التقرير احلايل معلومات أساسية جللسة استعراض 
األقران الطوعي لقانون وسياسة محاية املستهلك اخلاص ابملغرب 
اليت سُتعقد يف اجللسة الثالثة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل 
املعين بقانون وسياسة محاية املستهلك يومي التاسع والعاشر 

من متوز/يوليه يف جينيف بسويسرا.

أونكتاد، إطار عمل استعراضات األقران الطوعية لقانون وسياسة   )3(
محاية املستهلك، ملحوظة األمانة العامة لألونكتاد، معد للجلسة 

.TD/B/C.I/CPLP/6 ،2017 الثانية لعام
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 ثانيًا- السياق السياسي
واالقتصادي واالجتماعي

يــبــلــغ عـــدد ســكــان املــمــلــكــة املــغــربــيــة حــــوايل 35 
مــلــيــون نـــســـمـــة))(. ونـــظـــام احلــكــومــة الــــذي وضــعــه دســتــور 
عــام 2011 )5( هو نظام ملكية دستورية برملانية دميقراطية 
ابالستفتاء  مباشرة  ميارسها  للشعب  والسيادة  واجتماعية. 
املنتخبني. وخيتار  املمثلني  مــن خــالل  مباشرة  غــري  وبصفة 
الشعب ممثليه يف املؤسسات املنتخبة من خالل انتخاابت 
حرة ودورية. اللغة العربية هي اللغة الرمسية الوحيدة للدولة. 
وتعد اللغة األمازيغية لغة رمسية، وتعمل الدولة على محاية 

اللهجة احلسانية.

امللك حممد الثاين هو زعيم الدولة وحامي محى الدين. 
يرأس جملس الوزراء؛ وُيعني رئيس الوزراء من احلزب السياسي 
احلائز على األغلبية يف الربملان، وُيعني أعضاء احلكومة ابقرتاح 
من رئيس احلكومة. يرأس السيد سعد الدين العثماين، من 
حزب العدالة والتنمية، منصب رئيس احلكومة املغربية منذ 5 

نيسان/أبريل 2017.

تنقسم إىل  اليت  التشريعية  السلطة  الربملان  ميــارس 
جملس النواب وجملس املستشارين. تنعقد االنتخاابت الربملانية 
كل مخس سنوات النتخاب 395 عضواً جمللس النواب، 
وكل تسع سنوات النتخاب 270 عضواً جمللس املستشارين. 
انعقدت آخر انتخاابت تشريعية يف السابع من تشرين األول/

أكتوبر 2016.

البنك الدويل، املوجز القطري عن املغرب لعام 2016، متوفر   )((
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/ على: 
 reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=

.b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=MAR

http://www.amb-maroc.fr/constitution/Nouvelle_  )5(
20Maroc2011.pdfةئاملا يف _Constitution )مت االطالع عليه 

يف 15 آذار/مارس 2018(.

يتوىل اجمللس األعلى للقضاء )احملكمة العليا( شؤون 
السلطة القضائية. متثل احملكمة العليا آخر درجة لالستئناف، 
بينما تتوىل احملكمة الدستورية مسؤولية احرتام الدستور. ُيعني 

امللك رئيسي املؤسستني.

كانت من أوىل قرارات املغرب كدولة ذات سيادة)6( 
االنضمام إىل األمم املتحدة، لتصبح دولة كاملة العضوية يف 12 
تشرين الثاين/نوفمرب 1956. كما أن املغرب عضو يف جامعة 
الدول العربية واحتاد املغرب العريب ومنظمة التعاون اإلسالمي 
وجتمع دول الساحل والصحراء واالحتاد اإلفريقي وحركة عدم 
َقدم املغرب مؤخراً بطلب  االحنياز وجمموعة ال 77 والصني. تـَ

لالنضمام إىل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.

أبرم املغرب اتفاقية شراكة مع االحتاد األورويب منذ 
عـــام 1996، للمطالبة بتقريب قانوين للمشاركة يف منطقة 
التجارة احلرة يف البحر املتوسط)7(. وُيعد أول بلد يف الشرق 
األوسط ومشال أفريقيا مينح "مركزاً متقدمًا" يف هذا الصدد. 
مت تعزيز اتفاقية الشراكة يف عام 2005 ابعتماد خطة عمل 
تكاملية بني املغرب واالحتــاد األورويب، مما أدى إىل اعتماده 
تشريعات االحتــاد األورويب تدرييًا)8(. لقد كان املغرب هو 
املستفيد الرئيسي من سياسة اجلوار األوروبية اليت أُعيد إطالقها)9( 
يف عام 2011، وتستمر املفاوضات جارية هبدف تعزيز منطقة 

التجارة احلرة.

ومنذ حصوله على االستقالل عام 1956.  )6(
املفوضية األوروبية، إعالن برشلونة الذي مت اعتماده يف املؤمتر   )7(
https://ec.europa. .95/11/28-27 - األورو - متوسطي

.eu/research/iscp/pdf/policy/barcelona_declaration

Acquis communautaire هو املصطلح الذي ُيطلق على مواد   )8(
الكيان القانوين لالحتاد األورويب.

https://eeas.europa.eu/topics/european- بـــــــزايرة:  ــم  قـ  )9(
.neighbourhood-policy-enp_en

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&amp;amp;Id=b450fd57&amp;amp;tbar=y&amp;amp;dd=y&amp;amp;inf=n&amp;amp;zm=n&amp;amp;country=MAR
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&amp;amp;Id=b450fd57&amp;amp;tbar=y&amp;amp;dd=y&amp;amp;inf=n&amp;amp;zm=n&amp;amp;country=MAR
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&amp;amp;Id=b450fd57&amp;amp;tbar=y&amp;amp;dd=y&amp;amp;inf=n&amp;amp;zm=n&amp;amp;country=MAR
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&amp;amp;Id=b450fd57&amp;amp;tbar=y&amp;amp;dd=y&amp;amp;inf=n&amp;amp;zm=n&amp;amp;country=MAR
http://www.amb-maroc.fr/constitution/Nouvelle_Constitution_%20Maroc2011.pdf
http://www.amb-maroc.fr/constitution/Nouvelle_Constitution_%20Maroc2011.pdf
https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/barcelona_declaration
https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/barcelona_declaration
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لعام 2015  البشرية  للتنمية  املغرب  وصل مؤشر 
إىل 7)0.6 - مما وضعه يف املرتبة 123 من بني 188 دولة 
وإقليم. وبني عامي 1990 و2015 ارتفع متوسط العمر املتوقع 
يف املغرب عند الوالدة مبقدار 9.6 سنوات، وارتفع متوسط 
سنوات الدراسة إىل 2.8 سنة، وارتفعت سنوات الدراسة املتوقعة 
مبقدار 5.6 سنوات. وزاد نصيب الفرد من الدخل القومي 
املغريب بنسبة 90 يف املائة بني عامي 1990 و2015 )10(.

يف عام 2018، صنف البنك الدويل املغرب على 
الناتج احمللي  الـــدخـــل)11(؛ حيث بلغ  أنــه اقتصاد منخفض 
اإلمجايل 103.61 مليار دوالر أمريكي، وبلغ إمجايل الدخل 
السنوي  النمو  أمريكي، وبلغ  للفرد 3.010 دوالر  القومي 
نسبة 1.2 يف املائة ووصل التضخم السنوي إىل 1.6 يف املائة. 
ــام 2016،  واســتــقــر العجز املـــايل عند 3.9 يف املــائــة يف عــ
والديون العامة عند 65 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف 
عام 2017 مقارنة مع أفضل البلدان أداًء. أفاد البنك الدويل 
مؤخراً أن املغرب قد حقق "تقدمًا اقتصاداًي ال ميكن إنكاره" 
على مدى 15 عامًا، ليس فقط من حيث النمو االقتصادي 
ومستوايت املعيشة، بل أيضًا من حيث الوصول إىل اخلدمات 
األساسية مثل: الكهرابء واملاء والبنية التحتية العامة)12(. واحتل 
املغرب املرتبة 69 من أصل 190 يف سهولة ممارسة أنشطة 

تقرير التنمية البشرية 2016، مذكرة إحاطة للبلدان بشأن تقرير   )10(
http://hdr. :التنمية البشرية لعام 2016، املغرب، متوفر على
undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MAR.

.pdf

البنك الدويل، البلد وجمموعات اإلقراض، تصنيف الدولة، متوفر   )11(
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/  :على
.articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

البنك الدويل مذكرة اقتصادية ُقطرية: املغرب 0)20 - االزدهار   )12(
من خالل االستثمار يف رأس املال غري امللموس. 2017.

األعمال)13(، يف حني صنف املنتدى االقتصادي العاملي املغرب 
على أنه االقتصاد األكثر تنافسية يف مشال أفريقيا))1(.

ال يزال قطاع الزراعة مهمًا، وهو األكرب من بني كافة 
القطاعات االقتصادية حيث ميثل 15 يف املائة من الناتج احمللي 
اإلمجايل، ويوفر 0) إىل 5) يف املائة فرصة العمل، لكنه قطاع 
ضعيف للغاية بسبب معدالت هطول األمطار اليت ال ميكن 
االعتماد عليها كما حدث أثناء اجلفاف يف عام 2016 )15(. 
وتعد السياحة اثين أكرب قطاع بنسبة 8 يف املائة من الناتج 
احمللي اإلمجايل وتوفر 000 515 فرصة عمل وُتِدر عائدات 

كبرية من العمالت األجنبية)16(.

يتطور قطاع التجزئة بسرعة كبرية. فبني عام 2005 
حىت 2015 تضاعف عدد حمالت السوبرماركت، وال سيما 
متاجر األغذية، بست مرات، مبعدل 15 يف املائة سنوايً)17(. 
وابملثل، فقد تسارعت التجارة اإللكرتونية يف النمو حىت زاد 
عدد عمليات الشراء عرب اإلنرتنت أبكثر من الضعف خالل 
ثالث سنوات ليصل إىل 2.5 مليون عملية شراء. ُتشري اخلطة 
االسرتاتيجية حلماية املستهلك، اليت وضعتها وزارة الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي إىل: "حدوث تغريات 
جذرية من حيث العرض وطرق الشراء والتسليم والتنظيم". 

البنك الــدويل، ممارسة األعمال التجارية لــعــام 2018، متوفر   )13(
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/ عــلــى:  
DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/

.DB2018-Full-Report.pdf

املنتدى االقتصادي العاملي، تقرير التنافسية األفريقية )201-  )1((
 Maroc: la Banque mondiale ،2015 راجع أيضًا: البنك الدويل
 soutient l’élargissement de l’accès aux soins médicaux et

.les énergies vertes

http://www.worldbank. ،البنك الدويل، البنك الدويل يف املغرب  )15(
org/en/country/morocco/overview، نيسان/أبريل 2017.

األول/ األونكتاد، كانون  وفــد  السياحة.  وزارة  املعلومات من   )16(
ديسمرب 2017.

التوقعات االقتصادية للمغرب، تشرين األول/ الــدويل،  البنك   )17(
أكتوبر 2017.

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MAR.pdf
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MAR.pdf
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MAR.pdf
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://www.worldbank.org/en/country/morocco/overview
http://www.worldbank.org/en/country/morocco/overview
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وبرغم ذلك فإن عمليات الشراء التقليدية ما زالْت هُتيمن على 
األسواق بنسبة 87 يف املائة من املعامالت)18(.

لقد أاثر االقتصاد املغريب املفتوح والديناميكي اهتمام 
املغرب بقضااي محاية املستهلك منذ بداية اترخيه. فعلى سبيل 
املثال، فيما يتعلق بتسوية املنازعات بني املستهلكني والتجار، 
ُوجـــدت منذ قــرون مؤسسة تقليدية كــان يطلق عليها اسم 
"احملتسب" وميكن وصفها أبهنا مجاعة من "القضاة احملليني" 
ــســــوق")19(. وكــانــت مــؤســســة احملــتــســب حتظى  ــ أو "ســـــادة ال
ابلــصــالحــيــات الـــيت ميتلكها يف الـــوقـــت احلـــاضـــر املــوظــفــون 
العموميون؛ وتشمل اإلشراف على املفتشني الذين كانوا حيملون 
األختام للتأكد من مطابقة املنتجات الغذائية للمواصفات 
ويقومون ابإلشــراف على األوزان واملقاييس اليت تستخدمها 
حاوايت املياه، وهو الدور الذي مت مقارنته بدور أمني املظامل 

أو الوسيط املنتشر على نطاق واسع)20(.

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، اسرتاتيجية   )18(
محاية املستهلك. 2017-22. 2017 )تصدر قريبًا(.

E. Tyan. Un magistrat musulman: le mohtasib in Gaudefroy-  )19(
 Demombynes: Histoire de l'organisation judiciaire en pays

.d'Islam, Journal des savants 1947

البنك الدويل وجمموعة البنك اإلسالمي للتنمية: التمويل اإلسالمي،   )20(
حمفز لتحقيق الرخاء املشرتك؟ جمموعة البنك الدويل، 2016.

ــم 02-82 اخلـــاص بسلطات  ــ مت ســن الــقــانــون رقـ
احملتسب يف عام 1981 لالعرتاف بدور الوسطاء التقليديني)21(. 
ويسمح الــقــانــون للمحتسب مبــمــارســة مــهــام مــراقــبــة اجلــودة 
واإلشراف على األسعار، وميكن للمحتسب طلب خدمات 

الدعم الفين وفرض الغرامات.

 Oumanas des دور  عــلــى  نــفــســه  الــقــانــون  ويــنــص 
Corporations، والنقاابت التجارية مع املمثلني واألمناء الذين 

ينتخبهم أعضاء النقابة، مع منحهم صالحيات ملعاونة احملتسب 
يف عملية التوفيق، وليس على خالف بعض األنظمة احلديثة 
للتنظيم الــذايت. إن التشريع احلديث الصادر يف هذا الصدد 

له سوابقه.

 Dahir n 1-82-70 (28 chaabane 1402) portant promulgation  )21(
 de la loi n° 02-82 relative aux attributions du mohtassib

et des oumana des corporations Bulletin Officiel. 7 متوز/

يوليه 1982.
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ثالثًا- التشريع الموضوعي

ُيشري الدستور املغريب لعام 2011 إىل عدة قضااي 
متنوعة تتعلق حبماية املستهلك. حيث تنص املادة 8 على 
"الـــدفـــاع عــن احلــقــوق واملــصــاحل االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
وتــعــزيــزهــا" رغـــم الــتــعــبــري عــن ذلـــك كــمــســألــة يــلــزم متابعتها 
العمال.  وممثلي  املهنية  واملنظمات  األعمال  قطاع  بواسطة 
املــدين يف  الدستور حقوق اجملتمع  املـــادة 12 مــن  وتتناول 
املشاركة يف احلياة العامة من خالل آليات التشاور املذكورة 
يف املادة 13، بينما ُتدرِج املادة 151 اجمللس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي مع مسؤوليته لتحقيق التنمية املستدامة. 
بينما تتناول املادة )2 مسألة اخلصوصية وتتعامل املادة 27 
مع حق احلصول على معلومات. تذكر املادة 31 تفاصيل 
حقوق املواطنني، واليت تشمل القضااي اليت تتناوهلا أحكام 
ومنها:  مــبــاشــر،  بشكل  تعاجلها  أو الـــيت  املستهلك  محــايــة 
الئق  مسكن  على  واحلــصــول  والتعليم  االجتماعية  احلماية 
مكتب  حُييل  املستدامة.  والتنمية  نظيفة,  وبيئة  مبياه  مــزود 
اإلدارة  إشـــراف  اخلــدمــات حتــت  مــن يستخدمون  الوسيط 

العامة ومبوجب املادة 166 إىل جملس املنافسة)22(.

تــعــد محــايــة املستهلك ســيــاســة شــامــلــة؛ فــهــي متر 
واألفقية  )القطاعية(  الرأسية  التشريعات  مــن  جمموعة  عــرب 
)الشاملة(. التشريع الرئيسي، ونقطة الرتكيز يف هذا التقرير، 
 Edictant des mesures de protection du :08-31 هو قانون
هناك  املستهلك()23(.  تدابري محاية  )تنظيم   consommateur

املــنــافــســة))2(،  مسائل  تتناول  صلة  ذات  أخــرى  تشريعات 

 Série: .2011 مملكة املغرب األمانة العامة، الدستور، نسخة  )22(
.Documentation juridique Marocaine

ويتعقد التحليل مع احتمالية إجراء مزيد من التعديالت اليت جُترى   )23(
حاليًا يف شكل مشروع قانون ال يزال قيد اإلعداد وقت كتابة 

هذا التقرير.
القانون رقم 20-)1 متعلق مبجلس املنافسة.  )2((

ــة)25(، وســالمــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــلــبــيــاانت الـ ــكــــرتوين ل ــادل اإللــ ــبـ ــتـ والـ
املنتج)26(، ومحاية البياانت)27(، والنقل)28(.

قانون 31-08 عن محاية املستهلك ألف- 

يعد قانون 31-08 تنظيم تدابري محاية املستهلك 
تشريعًا أفقيًا يف الغالب، ويتألف من 206 مادة. وحيدد هذا 
القانون حقوق املستهلك األساسية ابإلضافة إىل وضع النطاق 
والتعريفات ذات الصلة. وينظم ابلتفصيل التزامات الشركات 
بتوفري املعلومات، ويوفر احلماية من الشروط غري العادلة يف 
العقود، وحيدد التزامات العمل فيما يتعلق مبمارسات األعمال 
احملددة مثل الضماانت، ويتناول مديونية املستهلك، ومجعيات 

املستهلكني، واملخالفات والعقوابت اجلزائية.

ويــشــري هــذا القسم إىل حمــتــوى قــانــون 08-31، 
وابألخص يف ضوء التعامل مع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية 
حلماية املستهلك كمجموعة حمددة من املبادئ املستخدمة يف 
وضع السمات األساسية للتشريعات الفعالة حلماية املستهلك، 
وملؤسسات اإلنفاذ ونظم اإلنصاف، وملساعدة الدول األعضاء 
املهتمة يف صياغة القوانني وإنفاذها والقواعد واللوائح حسبما 
يتناسب مع ظروفها البيئية واالقتصادية واالجتماعية، جبانب 
تعزيز التعاون الدويل بني الدول األعضاء مبا يف ذلك تبادل 

يتناول القانون رقم 53-05 التبادل اإللكرتوين للبياانت القانونية.  )25(
قانون )2-09 عن سالمة املنتجات واخلدمات، وقانون 28-  )26(

07 عن سالمة املنتجات الغذائية، وقانون 25-08 عن املكتب 
الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، وقانون 83-13 
عن مكافحة الغش يف املنتجات املباعة، وقانون 18-88 عن 
وسم اتريخ انتهاء الصالحية، وقانون 75-291 عن التفتيش 

الصحي والنوعي على املاشية.
قانون 09-08 عن محاية البياانت الشخصية.  )27(

قانون 52-05 عن أنظمة املرور.  )28(
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اخلربات)29(. من املهم مالحظة أن املبادئ التوجيهية ال تتضمن 
سوى التوصيات وابلتايل فهي غري ملزمة للدول األعضاء. 
وعالوة على ذلك، تعرض املبادئ التوجيهية توصيات شاملة 
عن سياسة محاية املستهلك، واليت يتم تناوهلا عادة يف العديد 

من التشريعات على املستوى الوطين.

الديباجة

حتدد ديباجة القانون 31-08 "احلقوق األساسية" 
للمستهلكني على النحو التايل:

حق احلصول على معلومات؛	 
وحق محاية احلقوق االقتصادية؛	 
واحلق يف التمثيل؛	 
واحلق يف االسرتجاع؛	 
واحلق يف االختيار؛	 
واحلق يف اإلدالء ابلرأي.	 

وتعكس هذه القائمة أحكام الدستور املذكورة أعاله 
)حــق احلــصــول على املعلومات واحلــق يف التمثيل واحلقوق 
االقتصادية(. وعــالوة على ذلــك، فهي تشمل أيضًا بعض 
"االحتياجات املشروعة" األساسية الواردة يف املبدأ رقم 5 من 
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، وهي أكثر النصوص اليت يرد 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مبادئ األمم املتحدة التوجيهية   )29(
.A/RES/70/186. 2015 حلماية املستهلك؛ قرار اجلمعية العامة رقم

ذكرها يف أحيان كثرية)30(. )إن احلق يف االسرتجاع مسألة حمددة 
ال تظهر يف الدستور أو يف املبادئ التوجيهية. يتم التعامل مع 
بعض "االحتياجات املشروعة" املدرجة يف مبادئ األمم املتحدة 
التوجيهية يف تشريعات مغربية أخرى، مثل سالمة املنتجات 

االستهالكية)31(، ومحاية البياانت()32(.

املبدأ التوجيهي رقم 5: تتمثل االحتياجات املشروعة اليت هتدف   )30(
املبادئ التوجيهية إىل تلبيتها فيما يلي:

وصول املستهلكني إىل السلع واخلدمات األساسية؛ )أ( 
محاية املستهلكني الضعفاء واحملرومون؛ )ب( 

محاية املستهلكني من املخاطر اليت قد تؤثر على  )ج( 
صحتهم وسالمتهم؛

تعزيز مصاحل املستهلك االقتصادية ومحايتها؛ )د( 
حصول املستهلكني على معلومات كافية متكنهم  )هـ( 
من اختاذ خيارات مستنرية وفقًا لرغباهتم واحتياجاهتم 

الفردية؛
تثقيف املستهلك، مبا يف ذلك اطالعه على العواقب  )و( 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية الختيار املستهلك؛

توافر حل فعال لتسوية املنازعات ومعاجلتها؛ )ز( 
توفري احلرية لتكوين مجاعات للمستهلكني أو غريها  )ح( 
وإاتحــة  الصلة  ذات  أو املنظمات  اجلماعات  من 
الفرصة هلذه املنظمات لعرض آرائها بشأن عمليات 

صنع القرارات اليت تؤثر عليها؛
تعزيز أمناط استهالكية مستدامة؛ )ط( 

توفري مستوى محاية للمستهلكني الذين يستخدمون  )ك( 
التجارة اإللكرتونية، ال يقل عن أي مستوى توفره 

أشكال التجارة األخرى؛
العاملي  احلــر  والتدفق  املستهلك  محاية خصوصية  )ل( 

للمعلومات.
قانون )2-09 عن سالمة املنتجات واخلدمات، وقانون 28-  )31(

07 عن سالمة املنتجات الغذائية، وقانون 25-08 عن املكتب 
الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، وقانون 83-13 
عن مكافحة الغش يف املنتجات املباعة، وقانون 18-88 عن 
وسم اتريخ انتهاء الصالحية، وقانون 75-291 عن التفتيش 

الصحي والنوعي على املاشية.
قانون 09-08 عن محاية البياانت الشخصية. مملكة املغرب   )32(
 Série: Documentation juridique .2010 األمانة العامة. إصدار

.Marocaine
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النطاق )ابب 1، املاداتن 2-1(
ــادة 1 أهـــداف الــقــانــون وتــؤكــد على حق  حتــدد املـ
احلصول على املعلومات، املذكور ابلفعل يف الديباجة، وحق 
احلصول على الضماانت. كما تسلط الضوء على احلماية من 
الشروط غري العادلة يف العقود، وال سيما يف اخلدمات املالية. 
وتشمل إدراج متثيل مصاحل املستهلكني ضمن أعمال مجعيات 
محاية املستهلك، ليتسق بذلك مع احلق يف التمثيل واحلق يف 

اإلدالء ابلرأي كما ورد يف الديباجة.
وتشتمل األهداف على مبادئ رفيعة املستوى، مثل 
املبدأ املناصر للمستهلك: "تكون مجيع األحكام التشريعية 
األخرى، خبصوص نفس املوضوع، قابلة للتطبيق إذا كانت أكثر 
مالءمة للمستهلك" تتناول املادة 2 مسألة تعريف املستهلك 
كما يلي: مجيع األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين 
حيصلون على منتجات أو سلع أو خدمات أو يستخدموهنا 
الشخصي  لالستخدام  أي  ابلعمل،  مرتبطة  غــري  ألغـــراض 
أو العائلي. يوجد عنصر آخــر مهم يف النطاق وهــو تطبيق 
محاية املستهلك على الشركات اململوكة للدولة؛ حيث يبدو 
أن التشريعات املغربية قد توقعت االجتاه الدويل حنو إدراج هذه 

األنواع من الشركات ضمن تطبيق قانون محاية املستهلك.

حصول املستهلكني على املعلومات )ابب 2، 
املواد 3-)1(

مت إدراج احلصول على املعلومات كحق يف الديباجة 
ومت تناوله ابلتفصيل يف املواد 3 و) و5 و12. حُتدد اللوائح 
املــادة 3  املعلومات، وتضع  التنظيمية طرائق احلصول على 
ن املستهلك  املبدأ الذي يقضي بتقدمي املعلومات يف شكل ميكِّ
من "االختيار العقالين" وفقًا "لالحتياجات والوسائل". وقد 
حددت وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 
بعض االلتزامات التنظيمية التفصيلية املتعلقة ابملعلومات يف 

قرارها الصادر يف 2 كانون الثاين/يناير )201 )33(.

الرقمي  والــتــجــارة واالقــتــصــاد  الصناعة واالســتــثــمــار  ــرار وزارة  قـ  )33(
رقم 6-)1 بتاريخ 2 كانون الثاين/يناير )201 بشأن الكشف 

اإللزامي وشكل وطرائق َوسم السلع.

شروط العقد غري العادل )ابب 3، املواد 
)20-15

حتدد املادة 18 نوع مدة العقد اليت يب جتنبها يف 
قائمة غري شاملة، بينما توضح املادة 16 مرونة معينة فيما يتعلق 
ابحلكم على املدى الذي ميكن فيه اعتبار مدة العقد تعسفية. 
تنص املادة 16 على أن هذه االعتبارات تراعي: "الظروف 

القائمة يف حلظة إبرام العقد".
يتمثل أحــد االجتــاهــات اجلديدة واملتنامية يف هذا 
الصدد يف معاجلة وضع الوكالء املأذون هلم )يف مقابل املوظفني 
ذوي الرواتب( يف سلسلة اإلمــداد، وهي مسألة ذات أمهية 
يف جمــال اخلدمات املالية كما ورد يف مبادئ األمــم املتحدة 
التوجيهية))3(. قد ال حيتاج األمر ابلضرورة إىل تعديل القانون؛ 
حيث قد يصبح بيان توضيح مسؤولية جهات توفري اخلدمات 
عن وكالئهم كافيًا لتوضيح أي غموض. على سبيل املثال وردت 
هذه "املسؤولية الرأسية" يف املــادة 25 من قانون 08-09 

اخلاص حبماية البياانت اخلاصة)35(.

ممارسات األعمال )ابب )، املواد 21-)6(
ــبــاب الـــرابـــع ممـــارســـات األعـــمـــال املختلفة  ينظم ال
ابلتفصيل، مبا يف ذلك اإلعــالانت، وعقود العمل عن بعد 
)اليت تشمل التجارة اإللكرتونية(، والبيع يف املنازل، واملبيعات 
ابلتخفيض، ومبيعات املكافآت، واملبيعات املقرتنة، وسالسل 

بونزي، واستغالل الضعفاء، واليانصيب.

املــنــصــوص  ومـــن احلـــقـــوق األســاســيــة للمستهلك 
عليها يف القانون 31-08 يرد احلق يف االســرتجــاع، الذي 
مت حتديده يف الديباجة وُذكر يف نص مندرج حتت العقود عن 
بعد )املواد 25-3)(. وُيعد ذلك متصاًل بشكل خاص ابلبيع 

 G20/OECD G20راجع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية 66)ه( و  )3((
املبادئ العليا جلماعة العشرين بشأن احلماية املالية للمستهلك، 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 2011.
مملكة املغرب األمانة العامة، قانون 09-08 عن محاية البياانت   )35(
 Série: Documentation juridique .2010 الشخصية. إصدار
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عرب اإلنرتنت؛ حيث ُيعترب عامل جذب ليثق املستهلكون يف 
التجارة اإللكرتونية.

قد يكون السبب وراء تعزيز احلق يف االسرتجاع هو 
متديد هذا احلق بشكل ملحوظ يف حالة مل يُبلغ املورد املستهلك 
عنه. قد ُيطلب من الشركات أيضًا توضيح طرق االسرتجاع 
)اسرتداد املبلغ املدفوع، رسوم التوصيل، انتهاء مدة سراين رسوم 
اإللغاء، وما إىل ذلك(. كما ميكن متديد احلق يف االسرتجاع 

ليشمل املستهلكني الذين ال يشرتون عن بعد.

حيتوي الفصل املتعلق مبمارسات األعمال على بند 
ضد استغالل الضعفاء أو اجلاهلني. حيث تنص املادة 59 
على أن مثل هذا االستغالل ميكن أن يؤدي إىل إلغاء العقد 
ويستلزم عندها رد املبلغ املدفوع للمستهلك مضافًا إليها رسوم 
األضرار اليت قد تنطبق. يسبق هذا املقال العديد من الوالايت 
القضائية األخرى ويتماشى مع مبدأ األمم املتحدة التوجيهي 

رقم 5 بشأن محاية املستهلكني الضعفاء واحملرومني.

الضماانت )ابب 5، املواد 73-65(

يتناول الباب اخلامس الضماانت القانونية والطوعية، 
مبــا يف ذلــك سياسات قطع الغيار. حتــدد املــادة 65 مفهوم 
الضمان القانوين خالل فرتة معينة )عامان للسلع غري املنقولة، 
وعام واحد بعد تسليم السلع املنقولة(. على الرغم من وجود 
تنظيم واسع ملتطلبات اإلفصاح املتعلقة ابلضماانت الطوعية، 
فإن القانون 31-08 قد يستفيد من املزيد من الدقة فيما يتعلق 
بتدابري استبدال السلع أو رد مثنها أو إصالحها مبوجب الضمان 

التجاري )الطوعي( ابإلضافة إىل الضمان القانوين.

املديونية )ابب 5، املواد )150-7(

خيصص الباب السادس أكثر من 75 مادة ملديونية 
املستهلك، مبا يف ذلك االئتمان االستهالكي وقروض اإلسكان. 
توضح املــواد )7-150 تنظيمًا مفصاًل خاصًا من نوعه، 
مسألة  تعد  القطاعية.  التشريعات  يف  شيوعًا  األكــثــر  وهــو 

محاية مستهلكي اخلدمات املالية حديثة نسبيًا منذ إصدار 
قانون 31-08. يف املاضي، جاءت إدارة القطاع من خالل 
اخلدمة، وهي يف األساس شكل من أشكال التنظيم الذايت، 
أو من خالل التحكيم الذي يعتمد جزئيًا على العرف واملمارسة 
ويرتبط بـ 27 قانواًن خمتلفًا. يتعلق القانون 31-08 حتديداً 
ابالئتمان االستهالكي وقروض اإلسكان بداًل من اخلدمات 

املالية بشكل عام.

هناك اجتاه دويل متنام ملعاجلة مسألة زايدة املديونية 
واإلقراض املسؤول يف قوانني محاية املستهلك، اليت ترد يف املبدأ 
رقــم 66)و( من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية. وميكن أن 
يشمل ذلك إلزام املُقرضني إبجراء عمليات التحقق من األهلية 

االئتمانية قبل حترير اتفاقية ائتمان.

مجعيات محاية املستهلكني )ابب 7 املواد 
)165-152

ينظم الباب السابع دور مجعيات محاية املستهلك. 
تــنــاول طبيعة اجلمعيات ومهامها وطــرق متويلها  يتم  حيث 
ابلتفصيل يف القانون رقــم 31-08، وجرى تطويرها بشكل 
أكرب مبوجب املرسوم 2-12-62) الصادر يف )1 تشرين 
الثاين/نوفمرب 2012 ألغراض التنفيذ. وتتمثل املهام الرئيسية 
للجمعيات يف التأكد من املعلومات وتعزيز مصاحل املستهلكني 

واإلسهام يف احلفاظ على القانون.

َتــرد املتطلبات اخلاصة جبمعيات محاية املستهلك 
مفصلة يف املادة 153 من القانون 31-08: وتتمثل يف أن 
تكون اجلمعية غري رحبية وليس هلا إعانة جتارية، وليست هلا 
إعــالانت جتارية وال نشاط سياسي وتركز فقط على الدفاع 

عن مصاحل املستهلك.

ميكن أن تعرتف الدولة جبمعيات محاية املستهلك 
على أهنا ذات نفع عام )utilité publique( بشرط استيفاء بعض 
املعايري املذكورة يف املادة 153 واملذكورة أعاله. يب أن تتحد 
مجعيات محاية املستهلك املعرتف هبا معًا كجمعيات تتهتم 
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ابلنفع العام يف إطار االحتاد الوطين حلماية املستهلك املقرر 
تنظيمه مبوجب مرسوم. يف الوقت احلايل ال توجد مجعيات 

حلماية املستهلك معرتف هبا كجمعية ذات نفع عام.

ومــع ذلـــك، فــإن قــانــون 31-08 يتطلب متثيل 
املستهلكني قضائيًا، ويب على مجعيات محاية املستهلك 
ــاداتن 157 و)15(. وتــذهــب  ــ ــ )املـ الـــعـــام  الــنــفــع  حتــقــيــق 
املــــادة 157 إىل أبعد مــن ذلــك يف تصور إمكانية تدخل 
اجلمعيات غري املعرتف هبا يف اإلجراءات القضائية بعد أن 
أيذن هلا املستهلك بذلك "ووفقًا للشروط اليت حتددها اللوائح 
التنظيمية" يف حني أن املادة 6 من املرسوم رقم 62-12-2) 
توضح األهداف املتوقعة جلمعيات املستهلكني، مبا يف ذلك 
التصريح ابلتمثيل، وال يبدو أن هذا األمر من النوع القضائي. 
ويري حاليا النظر يف إصدار قرار من وزارة العدل لتفصيل 
الطرائق املتبعة ملنح التصريح إىل مجعيات محاية املستهلك 

لتمثيل املستهلكني يف البلد.

تتمثل إحـــدى الــســمــات الـــبـــارزة هلـــذا الــقــانــون يف 
العام.  التمويل  على  املستهلكني  إمكانية حصول مجعيات 
تشري املادة 156 إىل إنشاء صندوق وطين تديره وزارة الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي هبدف: "تنمية ثقافة 
استدامة متويل  لدعم  هــذه خطوة مهمة  وتعد  املستهلك". 
مجعيات املستهلكني، كما تعد مبادرة رائدة يف املنطقة. لقد 
استثمرت وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 
10 ماليني درهم مغريب )ما يعادل 1.1 مليون دوالر أمريكي( 

يف هذا الصندوق.

ــًا مـــع املـــبـــدأ الــتــوجــيــهــي رقــــــــم 5)، ينص  ــيـ ــاشـ ومتـ
املــرســوم 2-12-62) أيضًا على تثقيف املستهلك كأحد 
أهداف مجعيات املستهلك، مصحوابً مبا يلي: "التوجيه والتوعية 
ابجلوانب الصحية والتغذوية والبيئية والتجارية". ويغطي ذلك 
الثغرة املوجودة يف القانون 31-08، واليت ال تشري مباشرة 
إىل محالت التثقيف اليت جُتريها مجعيات املستهلكني. وتتوىل 
الوزارة ومجعيات محاية املستهلك تنظيم محالت التثقيف والتوعية 

بشكل مباشر بتمويل من الصندوق الوطين.

العقوابت اجلزائية )ابب 9 املواد 195-173(

يوضح الباب التاسع العقوابت اجلزائية ذات الطابع 
املايل اليت ُتفرض عند انتهاك القانون 31-08. حيث تنص 
املادة 173 على فرض عقوابت خبصوص تقدمي املعلومات )أو 
غياهبا( للمستهلكني، وتتناول املواد )17-7 أمور الدعاية، 
وتتناول املواد 178-180 البيع عن بعد؛ واملواد 182-181 
ختص املبيعات ابلتخفيض، وختص املادة 183 املبيعات اهلرمية، 
وتتناول املادة 186 الضماانت وخدمات ما بعد البيع، وتتناول 
نوقشت  بينما  االستهالكي.  االئتمان   195-187 املـــواد 
املادة 181 اليت تفرض عقوابت أشد من العقوابت املفروضة 
يف اجملــاالت األخــرى على استغالل الضعفاء واجلاهلني من 

املستهلكني، يف أماكن أخرى.

آليات التشاور

تدعو املادة )20 إىل إنشاء جملس استشاري أعلى 
لالستهالك، كمؤسسة مستقلة تكون مسؤولة عن اقرتاح وتقدمي 
التدابري هبدف تعزيز حركة املستهلكني وزايدة  اآلراء بشأن 
مستوى محاية املستهلك. مل يتم أتسيس هذه املؤسسة بعد 
ابلرغم من أهنا تعد حاليًا من أولوايت وزارة الصناعة واالستثمار 

والتجارة واالقتصاد الرقمي لعام 2021-2018.

التطوير التنظيمي لقانون 08-31

التنظيمي  التطوير  على  الــقــانــون 08-31  ينص 
ملختلف األحكام من خالل اللوائح احلكومية املعروفة ابسم 
"النصوص التنفيذية" )textes d’application()36(. يسمح العرف 
القانوين املــغــريب بــوجــود مــدد أتخــر طويلة بــني تبين القوانني 
وتطوراهتا التنظيمية، واليت ميكنها أن تعيق آاثر األحكام القانونية 
يف بعض احلاالت. وبسبب طبيعة محاية املستهلك الشاملة لعدة 
قطاعات فهي تكون عرضة بشكل خاص حلدوث مثل هذا 
التأخريات، حيث تعتمد سلطات محاية املستهلك على وزارات 

املواد 3، )، 12، 61.  )36(
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أخرى لتحديد طرائق التطبيق. ويف حالة املغرب، يتطلب تطبيق 
القانون رقم 31-08 اختاذ إجراءات من قبل اثنيت عشرة وزارة.

ــم مـــن هــــذه الـــصـــعـــوابت، فــقــد مت تطبيق  ــرغــ ــ وابل
القانون 31-08 من خالل سلسلة من 15 نص تنفيذي: 
مرسومان )décrets( و13 قراراً )arrêtés(. وقد صدر معظمها 
من وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي وكذلك 
من وزارة االقتصاد واملالية ووزارة الداخلية)37(. تنطبق العديد 
من اللوائح التنظيمية على املهمات الفنية والقضائية للمفتشني، 
على سبيل املثال: طرق احلساب املايل املتعلقة أبشكال معينة 

من املعامالت. األمثلة موضحة يف جدول 1.
تبعًا لوزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد 
الــرقــمــي، فقد مت تنفيذ قــانــون 31-08 حــىت اآلن بشكل 
جزئي)38(. وتشمل القيود الرئيسية اليت حددهتا وزارة الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي لتطبيق القانون على 

النحو املناسب ما يلي)39(:

غياب العقوابت اإلدارية؛ 9
للتعويض عن  9 بسيطة  أدوات  إعـــداد  إىل  احلــاجــة 

األضرار خارج اإلجراءات القضائية؛
تقييد تطبيق القانون مع الرتكيز على بعض املمارسات  9

التجارية مثل اإلعالانت املضللة؛
املــســتــهــلــك فيما يتعلق  9 تــعــزيــز محــايــة  احلـــاجـــة إىل 

ابالئتمان؛
احلاجة إىل تعزيز محاية األفراد الضعفاء. 9

وميكن معاجلة هذه القيود يف التعديالت املستقبلية 
للقانون رقم 31-08، إىل جانب تعديل أفضل املمارسات 

الدولية مبا يتماشى مع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية.

La loi 31- ،وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي  )37(
 08 Edictant des mesures de protection du consommateur et

.2017 .ses textes d’application

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، اسرتاتيجية   )38(
محاية املستهلك. 2017-22. 2017، املرجع املذكور أعاله.

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، اسرتاتيجية   )39(
محاية املستهلك. 2017-22. 2017، املرجع املذكور أعاله.

التشريعات األخرى ذات الصلة ابء- 
ال يتعامل القانون 31-08 مباشرة مع جماالت محاية 
املستهلك األخرى مثل: اخلدمات املالية بشكل عام وسالمة 
املنتجات)0)( وخصوصية املستهلك وتوحيد املقاييس. وبعدما 
طلبت وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي تركيز 
املمارسة احلالية على القانون 31-08؛ مل تعد هذه اجملاالت 
قيد املراجعة مباشرة. ومع ذلك فهي ُتكمل اإلطار القانوين 

حلماية املستهلك يف املغرب، ويرد وصف موجز هلا أدانه.

اخلدمات املالية
منذ تطبيق القانون املصريف اجلديد 103-12 يف 
عـــام 2015، أصبح للجميع حــقٌّ عاملٌي يف احلصول على 
حساب مصريف. ويتوفر اليوم 20 خدمة مصرفية جمانية)1)(. 
وأصــبــح الــيــوم 60 يف املــائــة مــن السكان املغاربة مشمولني 
يف احلساابت املصرفية. يشرتط القانون على أن تصل قيمة 
ضماانت الودائع املصرفية إىل 000 80 درهم مغريب )أي 
حــوايل 800 8 دوالر أمريكي(، ويقتضي بوضع مؤشرات 
األسعار، وتوفري قابلية لنقل احلساابت، وخدمات الشكاوى 
اإللزامية داخل البنوك، وإنشاء سجل للتخلف عن السداد 
)’incidents de paiements’( وفرض العقوابت يف حاالت عدم 
االمتثال للقانون. يب أن تكون البنوك مرخصة، وحيظر القانون 
القروض غري الرمسية)2)(. يتم تنظيم أسعار الفائدة على القروض 

ابستخدام حدود قصوى لسعر الفائدة.

القانون 28-07 بشأن سالمة املنتجات الغذائية  النشرة الرمسية.   )(0(
رقم 5822 بتاريخ 2010/3/18. مرسوم رقم 73-10-2) 
لتطبيق القانون رقم 28-07. النشرة الرمسية رقم )598 بتاريخ 
املنتجات  ســالمــة  بــشــأن   09-2( قــانــون   .201(/10/6
بتاريخ 2011/10/6  رقـــم )598  الرمسية  واخلدمات النشرة 
مرسوم رقــم 2-12-502 خبصوص تطبيق القانون رقم )2-

09 النشرة الرمسية رقم 6158، 2013/6/6.
وفد وزارة االقتصاد واملالية، تشرين الثاين/نوفمرب 2017. القانون   )(1(
103-12 املتعلق ابملنشآت االئتمانية واملؤسسات املرتبطة هبا. 

النشرة الرمسية 2015-3-5.
على سبيل املثال يف عـــام 2017 مت إصــدار اتفاقية )ترخيص   )(2(
للتشغيل( للبنوك )اإلســالمــيــة( املــشــاركــة بعد إصـــدار املــرســوم 

رقم 2105.
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مواد قانون 31-08 اليت حتتاج إىل نصوص تنفيذية اجلدول 1 
النص التنفيذياملوضوعاملادة 

عرض أسعار التجزئة للسلع أو اخلدمات.3
عرض أسعار التجزئة للسلع املعبأة مسبقًا.

توفري املعلومات للمستهلكني كما ورد يف الباب الثاين وفقًا للمرسوم رقم 2-12-503 الصادر بتاريخ 11 
أيلول/سبتمرب 2013 لتنفيذ بعض أحكام القانون 08-31.

الكشف اإللزامي للفواتري واإليصاالت )مبا يف )
ذلك الصادرة من آالت تسجيل املدفوعات 

النقدية( أو أي مستندات أخرى مماثلة.

الباب الثاين من املرسوم رقم 2-12-503 بتاريخ 11 أيلول/سبتمرب 2013 )اُنُظر أعاله(. 

حمتوى وشكل َوسم املنتجات لقطاعي التجارة 6
والصناعة.

الباب الثالث من املرسوم رقم 2-12-503 بتاريخ 11 أيلول/سبتمرب 2013 )اُنُظر أعاله(. قرار وزارة الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم 06-)1 بتاريخ 2 كانون الثاين/يناير )201 بشأن الكشف اإللزامي 

وشكل وطرائق وسم السلع.

الباب الرابع من املرسوم رقم 2-12-503 بتاريخ 11 أيلول/سبتمرب 2013 )اُنُظر أعاله(.عتبات السعر وتواريخ التسليم.12

قرار وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم 3-)1 اتريخ 2 كانون الثاين/يناير )201 بشأن البيع يف املنازل.7)
حمتوى النموذج القابل للفصل لتسهيل احلق يف االسرتجاع عند البيع يف املنازل. 

قرار وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم )-)1 بتاريخ 2 كانون الثاين/يناير )201 لتحديد أسعار البيع ابلقسط وفوائده.56
القيم القصوى للعينات والبضائع ذات القيمة املنخفضة املعروضة للبيع ابلقسط أو ابخلصم. 

قرار وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم 05-)1 بتاريخ 2 كانون الثاين/يناير )201 جوائز السحب.63
بشأن النموذج القياسي لواثئق جوائز السحب وإعالانهتا ولوائحها التنظيمية.

قرار وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم 07-)1 بتاريخ 2 كانون الثاين/يناير )201 الضماانت االختيارية وقطع الغيار.72
بشأن النموذج القياسي للتبادالت املكتوبة بني املوردين واملستهلكني حول الضماانت االختيارية و/أو قطع 

الغيار املتوفرة لسلع وخدمات معينة.

79
83

10(
106
12(
132

حيدد القرار املشرتك بني وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزارة االقتصاد - املديونية.
واملالية رقــم 030)-)1 بتاريخ 29 كانون األول/ديسمرب )201 خصائص وحمتوى املستند 

الذي يستجيب للتعديالت املقرتحة من قبل املُقرض يف حالة جتديد عقد االئتمان؛
حيدد القرار املشرتك بني وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزارة االقتصاد واملالية - 

رقــم 013)-)1 بتاريخ 29 كانون األول/ديسمرب )201 النماذج القياسية للعروض األولية 
لالئتمان االستهالكي، مبا يف ذلك النماذج القابلة للفصل من أجل ممارسة احلق يف االسرتجاع؛

حيدد القرار املشرتك بني وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزارة االقتصاد واملالية - 
رقــم 013)-)1 بتاريخ 29 كانون األول/ديسمرب )201 أسعار الفائدة القصوى املفروضة 
على املتأخرات املستحقة يف حالة التخلف عن السداد أو أتخر السداد من جانب املستهلك؛

حيدد القرار املشرتك بني وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزارة االقتصاد - 
واملالية رقم 013)-)1 بتاريخ 29 كانون األول/ديسمرب )201 طريقة حساب القيمة احلالية 

لإليارات اليت مل ُتستحق بعد؛
حيدد القرار املشرتك بني وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزارة االقتصاد واملالية - 

رقم 013)-)1 بتاريخ 29 كانون األول/ديسمرب )201 احلد األقصى لرسوم املعاجلة اليت ميكن 
للمقرض االحتفاظ هبا أو طلبها يف حالة احلصول على قرض إسكان غري منتٍه؛

حيدد القرار املشرتك بني وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزارة االقتصاد - 
واملالية رقم 013)-)1 بتاريخ 29 كانون األول/ديسمرب )201 مبلغ الرسوم املتوقعة يف ضوء 

الفائدة السابقة يف حالة االسرتداد املبكر لالئتمان السكين من قبل املستهلك. 
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النص التنفيذياملوضوعاملادة 

االعرتاف بوضع النفع العام جلمعيات محاية )15
املستهلك.

مرسوم رقم 2-12-62) بتاريخ )1 تشرين الثاين/نوفمرب 2012 بشأن األوضاع النموذجية جلمعيات محاية 
املستهلك املعرتف هبا كجمعيات ذات نفع عام.

منح تراخيص جلمعيات محاية املستهلكني غري 157
املعرتف هبا أبهنــا ذات نفع عام لتشارك يف 

اإلجراءات القانونية.

مشروع قرار قيد البحث 

قرار وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي رقــم 2-)1 بتاريخ 2 كانون الثاين/يناير )201 تكليف احملققني ابلتحقق من املخالفات.166
خبصوص حتقيق مفتشي الوزارة يف خمالفات القانون 31-08 والتحذير من ارتكاهبا.

قرار وزارة الداخلية رقم 965-17 بتاريخ 30 تشرين الثاين/نوفمرب 2017 بشأن تكليف املفتشني. خمتلف 
املبادرات املشرتكة للدوائر الوزارية املعنية.

.DPCSMQ, MIICEN املصدر: 

محاية املستهلكني من املخاطر املضرة للصحة 
والسالمة

يتابع القانون رقم 28-07 مسألة سالمة األغذية 
عن طريق حتديد الشروط املسبقة إلنتاج ومعاجلة املواد الغذائية 
ابإلضافة إىل توفري املعلومات عن املواد الغذائية وَومسها. جتدر 
اإلشارة إىل أن القانون يشمل "املبدأ الوقائي"، املعروف أيضًا 
ابسم "النهج الوقائي". وهذا املبدأ معرتف به يف املادة 7-5 
من اتفاقية الصحة والصحة النباتية ملنظمة التجارة العاملية. 
ويتعلق هذا املبدأ ابحلاالت اليت قد تكون فيها حالة املعرفة 
العلمية غري كافية إلصدار حكم هنائي بشأن حظر منتج ما، 
ولكنه يسمح ابتباع "هنج وقائي" يف هذه األثناء إىل أن يتضح 

مستوى اخلطر القائم)3)(.
القانون )2-09 املتعلق بسالمة السلع واخلدمات 
ال يــرتــكــن إىل ’املــبــدأ الـــوقـــائـــي’)))(. إنـــه "حيـــدد االلــتــزامــات 
اخلاصة مبختلف األطــراف املسؤولة فيما يتعلق بطرح السلع 
واخلدمات يف السوق". ُيفرض "التزام السالمة العامة" على 
"منتجني ومستوردي املنتجات بقدر ما ُيفرض على مقدمي 
اخلدمات". ال مييز القانون بني اجلهات امُلصنعة واملوزعني وينظر 

راجع الفصل التاسع من كتيب األونكتاد اخلاص حبماية املستهلك   )(3(
)نص مسبق( 2016.

تنطبق اتفاقية الصحة والصحة النباتية على املواد الغذائية وليس   )(((
على اخلدمات أو املنتجات امُلصنعة.

يف معاقبة أي منهما إذا عرضوا األطراف األخرى، مبا يف ذلك 
النامجة عن عدم االمتثال للوائح  املستهلكني، إىل املخاطر 
التنظيمية. يشري القانون إىل أن العقوابت ُتطبق إذا ثبت وقوع 
اخلطر عن علم أو إذا كان مقدمو اخلدمة يتحملون مسؤولية 
العلم بوقوع خطر. ويتجاوز هذا االلتزام املشكلة الشائعة يف 
خمتلف الدول، وهي مشكلة إثبات املعرفة امُلسبقة بوقوع خطر، 
وهي ممارسة صعبة جداً على جهات اإلنفاذ. ال ميتد القانون، 
الذي ُيكمل التزامات القانون املدين العام، ليشمل "املسؤولية 
املطلقة" اليت يتحملها املنتجون واملوزعون، كما هو احلال يف 

الدول األخرى)5)(.

محاية خصوصية املستهلك
ــور املــــغــــريب حـــقـــوق املــســتــهــلــكــني يف  ــتـ ــدسـ ــزز الـ ــ عـ
محاية خصوصياهتم، وقد مت تعديله عام 2011، وينص يف 
املــادة )2 على أن "مجيع األشخاص لديهم احلق يف محاية 
حياهتم اخلاصة". حيدد القانون رقم 09-08، املتعلق حبماية 

ال ميتد الــقــانــون ليشمل "املــســؤولــيــة املطلقة" الـــيت ُقــدمــت يف   )(5(
قـــانـــون االحتــــــاد األورويب مبـــوجـــب تــوجــيــه ســـالمـــة املــنــتــجــات 
https:// :لعام 1985 )مت تعديله عــام 1999(، ويتوفر على
ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-
sectors/liability-defective-products_fr Directive 85/ 

.374/CEE



13

استعراض األقران الطوعي لقانون وسياسة حماية المستهلك في المغرب

األشخاص الطبيعيني فيما يتعلق مبعاجلة البياانت الشخصية)6)(، 
احلقوق التالية:

احلصول على موافقة صرحية كشرط جلمع البياانت؛	 
احلصول على املعلومات املتعلقة ابستخدام البياانت؛	 
احلق يف احلصول على البياانت احملتفظ هبا وكذلك 	 

على مصادرها ووجهاهتا؛
احلق يف تصحيح البياانت دون مقابل يف حالة وقوع 	 

خطأ يف غضون املهلة النهائية؛ واحلق يف االعرتاض 
أمام جلنة مراقبة البياانت الشخصية)7)(؛

احلق يف االعرتاض على مجع البياانت.	 
ُيطلب من مستخدمي البياانت، أي الشركات وفقًا 
هلذا السياق، التأكد منجمع البياانت بصورة عادلة وقانونية 

وشفافة. ويب عليهم:
االلتزام ابالستخدام املعلن للبياانت، والذي يب 	 

إبالغه إىل جلنة مراقبة البياانت الشخصية؛ )ويشمل 
ذلــك أي تغيري يف االستخدام، أو أي ترابط بني 
مــلــفــات الــبــيــاانت، أو طــلــبــات نــقــل الــبــيــاانت إىل 

اخلارج(؛
احرتام مبدأ تقييد االستخدام )التناسب(؛	 
التأكد من جودة البياانت؛	 
احرتام احلدود الزمنية لالحتفاظ ابلبياانت املرتبطة 	 

ابالستخدام النهائي؛
التأكد من أتمني البياانت واحلفاظ على سريتها.	 

توحيد املقاييس
إن تطوير عالقة "تنافس حر" بني الدولة ومؤسسات 
وضع املقاييس هو املفتاح لتطوير املقاييس يف مجيع أحناء العامل. 

النشرة الرمسية رقم 1)57 بتاريخ 2009/3/5، قانون 08-09   )(6(
بشأن محاية البياانت الشخصية.

 La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des  )(7(
.Données à Caractère Personnel

ينص القانون رقم 12-06 بشأن توحيد املقاييس على منح 
االستقاللية للمعهد املغريب للتقييس )إميانور(، الذي كان خيضع 
يف السابق إلشراف وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد 
الرقمي)8)(. احتفظت احلكومة بصالحيات توجيهية معينة، 
ولكن توضح املادة 22 نية استخدام مثل هذه الصالحيات 
وفقًا لتوصيات "الشركاء االقتصاديون واالجتماعيون" للمعهد 
وجلانه الفنية. وميثل اجمللس األعلى لتوحيد املقاييس والتصديق 
 Conseil Supérieur de Normalisation, de Certification( واالعتماد
et d’Accréditation (CSNCA)( اهليئة اإلدارية حتت رعاية رئيس 

الوزراء، ويضم جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك 
ممثلي املستهلكني الذين يعملون مجيعا كممثلني للدولة)9)(. 
كما تضم اللجنة التنفيذية )le conseil d’administration( جمموعة 

واسعة من األطراف املعنية مبوجب أحكام املادة 23.
حيافظ املغرب على وجود رابط قوي بني التوحيد 
واللوائح التنظيمية. حيث تنص املادة 33 من القانون 06-12 
على االنتقال من املقياس االختياري إىل املقياس اإللزامي، عند 
"اعتبار ذلك ضــروراًي من قبل السلطة احلكومية املختصة". 
وتطالب املاداتن 7 و0) بنشر القرارات املُتخذة بشأن الوضع 
القانوين يف اجلريدة الرمسية. ومبجرد أن يتحول املقياس إىل التزام 
قانوين، تنص املادة )3 على ممارسة الضوابط املفروضة على 
مطابقة املنتجات ابلطريقة املعتادة. وبشكل عملي تظل غالبية 
املعايري اختيارية. ومع ذلك، يكون 280 مقياسًا فقط إلزاميًا 

من أصل 00) )1 مقياٍس معتمٍد.

حالة التشريعات املوضوعية
ــار تشريعي قـــوي بــشــأن محاية  حيظى املــغــرب إبطـ
املستهلك. ويشتمل القانون 31-08 املتعلق حبماية املستهلك 
على السمات األساسية للقانون احلديث حلماية املستهلك، 
وهــي: األهــداف والنطاق، وحقوق املستهلكني، والتزامات 
الشركات، وتنظيم ممارسات األعمال امللموسة، وتنظيم مجعيات 

القانون رقم 12-06 املتعلق بتوحيد املقاييس والتصديق واالعتماد.   )(8(
النشرة الرمسية رقم 5822 بتاريخ 2010/3/18.

اجمللس األعلى لتوحيد املقاييس والتصديق واالعتماد.  )(9(
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فيما يتعلق  تفاصيل كثرية  ويــذكــر  والــعــقــوابت.  املستهلكني 
ابالئتمان االستهالكي وقروض اإلسكان.

ويكتمل اإلطار التشريعي املغريب حلماية املستهلك 
األخـــرى. يف بعض  القطاعية  والقوانني  اللوائح  من خــالل 
املغرب مع  يتماشى  البياانت،  اجملـــاالت، مثل جمــال محاية 
أفضل املمارسات الدولية من الناحية التشريعية. ومن حيث 
النتائج، يبدو أن الشيء نفسه ينطبق على تطور اخلدمات 

العامة يف البنية التحتية ابلرغم من أن ذلك ُمستمد جزئيًا من 
التشريعي،  القانون  من  ُمستمد  التعاقدي كما هو  القانون 
ــزج املــرن  ــره ابلتفصيل هــنــا. ويــبــدو أن املـ لــذلــك مل يــتــم ذكـ
ومقاييس  التعاقدي  القانون  وبعض  التشريعي  القانون  بني 
ســواء،  على حد  واإللزامية  االختيارية  اجلــيــدة،  املمارسات 
املستهلكني  خدمة  جتعل  قد  املصلحة  أصحاب  ومشاركة 

ممكنة على حنو جيد.
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رابعًا- اإلطار المؤسسي

املؤسسات العامة ألف- 

احلكومة
تتحمل وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد 
الرقمي )MIICEN( مسؤولية وضع تصورات لسياسة احلكومة 
وتنفيذها يف جماالت الصناعة والتجارة والتكنولوجيا احلديثة 
ابستثناء األمور اليت يتم تعيينها إىل اإلدارات الوزارية األخرى 
مبوجب القوانني أو اللوائح املعمول هبا)50(. وتشمل مسؤوليات 
الوزارة جماالت أكثر من محاية املستهلك على الرغم من ارتباطها 
مــن: اسرتاتيجيات الستخدام  فيما تضمنه  هبــا، وخصوصًا 
الوسائل التكنولوجية احلديثة، واسرتاتيجيات التنمية الصناعية، 
والعالقات مع املؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة، وتعزيز 
وتطوير وسائل االبتكار، وتوفري التدريب، وتقدمي مقرتحات 
لتنظيم الصناعة والتجارة والوسائل التكنولوجية احلديثة، وتعزيز 
اجلودة والسالمة، من بني أمور أخرى مدرجة من قبل وزارة 
الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي. التنويه األكثر 
وضــوحــًا عن محاية املستهلك هــو: "ضمان فــرض السيطرة 
يف جماالت املقاييس واملوازين واالعتماد واجلودة والسالمة يف 

الشركة، ومراقبة السوق ومحاية املستهلك")51(.
الوزارات األخرى اليت هلا مصلحة يف محاية املستهلك 
هي: وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة 
االقتصاد واملالية، ووزارة التعمري واإلسكان وسياسة املدينة، 
ووزارة الفالحة والصيد البحري، ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة 
السياحة، ووزارة الصناعات التقليدية، ووزارة الصحة، ووزارة 
الشؤون العامة واحلكامة، ووزارة العدل)52(. كما هو موضح 
أدانه، تبذل شعبة محاية املستهلك يف وزارة الصناعة واالستثمار 

.http://www.mcinet.gov.ma/en/content/missions  )50(
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/missions- بزايرة:  قم   )51(

.du-ministère

http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/ بــزايرة:  قم   )52(
.acteurs/administration-etablissement-publique

والتجارة واالقتصاد الرقمي، جهداً كبرياً يف إقامة ترتيبات تعاون 
ثنائية مع الوزارات املعنية األخرى.

هيئة محاية املستهلك
تستضيف إدارة محاية املستهلك وإدارة مراقبة السوق 
واجلودة، التابعني لوزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد 
الرقمي، شعبة محاية املستهلك واليت متثل هيئة محاية املستهلك 

يف املغرب.
تتوىل شعبة محاية املستهلك مسؤوليات تعزيز اإلطار 
القانوين، واإلشـــراف على تطبيق قانون محاية املستهلك يف 
السوق، والتواصل مع املستهلكني وزايدة توعيتهم حبقوقهم يف 
السوق جنبًا إىل جنب مع أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني، 
وابألخص مجعيات محاية املستهلك والشركات، وأخرياً هتتم 
بتطوير احلركة االستهالكية. تتألف شعبة محاية املستهلك من 
عشرة موظفني فقط. حيث توزع وزارة الصناعة واالستثمار 
والتجارة واالقتصاد الرقمي أكثر من 70 مفتشًا مؤهاًل ومعتمداً 
على األرض. تتوىل وزارة الداخلية تدريب 00) مفتشًا مبساعدة 
وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، وُيفرتض 
بدء تشغيلهم على مجيع أراضي املغرب حبلول أاير/مايو 2018.

يوضح تقرير نشاط شعبة محاية املستهلك من كانون 
الثاين/يناير 2017 إىل آذار/مـــارس 2018 أبــرز األنشطة 

املؤسسية اليت تشمل)53(:

تعزيز اإلطار التنظيمي لقانون 08-31  -1
إصدار األمر املتعلق بتعيني حمققني من وزارة الداخلية 	 

للتحقق من انتهاكات القانون 31-08 )نشرة رمسية 
بتاريخ 30 تشرين الثاين/نوفمرب 2017(؛

تقرير وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي عن   )53(
أنشطة شعبة محاية املستهلك، كانون الثاين/يناير 2017 - آذار/

مارس 2018. 2018.

http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/missions-du-ministère
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/missions-du-ministère
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/acteurs/administration-etablissement-publique
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/acteurs/administration-etablissement-publique
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وضع الصيغة النهائية ملنشور قادم يف النشرة الرمسية 	 
بشأن األمر املشرتك مع وزارة العدل، الذي حيدد 
الشروط الالزمة لتقدمي الطلبات وفحصها للحصول 
على تصريح خاص جلمعيات محاية املستهلك لتمثيل 

مصلحة املستهلك يف احملكمة؛
الوزارية 	  أوامــر مشرتكة مع اإلدارات  صياغة سبعة 

املعنية )الصناعات التقليدية والسياحة والطاقة واملناجم 
واإلسكان، وما إىل ذلك(، تتعلق بتدريب مفتشيها 

وتعيينهم؛
صياغة سبع مــســودات أوامــر مشرتكة مع وزارات 	 

الــطــاقــة واملـــعـــادن، والـــشـــؤون الــعــامــة، والصناعات 
التقليدية، واإلسكان، والنقل لتنظيم بعض اجلوانب 

اخلاصة ابلقطاعات )عرض األسعار والتوسيم(.

إنفاذ القانون رقم 08-31:  -2
شرع احملققون التابعون لــوزارة الصناعة واالستثمار 
القسم  تدريبهم وأدوا  الذين مت  الرقمي،  والتجارة واالقتصاد 
رمسيًا، يف شن محالت التفتيش امليدانية يف عام 2016. وقد 
ركزت هذه العمليات على زايدة التوعية بني الشركات خبصوص 
التزاماهتا القانونية. وعــالوة على ذلــك، ُوضــع برانمج إطار 
إنفاذ متعدد السنوات بني 2017-2019 يتضمن خطط 
إنفاذ خمتلفة ألنواع خمتلفة من املنتجات وفقًا ألوقات الذروة 
االستهالكية، مثل: أوقات التخفيضات على املبيعات يف كانون 
الثاين/يناير، أو أوقات املبيعات يف املناسبات الدينية. وابملثل 
مت إصدار واثئق ووضع إجراءات لتيسري أداء املفتشني ملهامهم 

وتوضيح اخلطوات اليت ينبغي اتباعها يف عمليات التفتيش.
ولذكر مثالني عن برامج التفتيش القطاعي؛ فقد نفذت 
شعبة محاية املستهلك برانجماً خاصاً مبنتجات املنسوجات، وآخر 
خاص ابإلعالن عن األجهزة املنزلية. فيما يلي توضيح للميزانية 
العمومية لعمليات املراقبة اليت متت حىت 31 كانون األول/

ديسمرب 2017:
خضوع 836 منشأة للمراقبة، وابألخص يف متاجر 	 

البقالة وحمالت التجزئة واملتاجر املتخصصة؛

لــلــمــراقــبــة )الــتــوســيــم، 	  خــضــوع 636 11 عــنــصــراً 
والعرض، والفواتري ...(؛

العثور على 29) 2 حالة عــدم مطابقة، خاصة 	 
فيما يتعلق بعرض األسعار والتوسيم والفواتري؛

إرسال 105 حتذيرات للمخالفني ليمتثلوا؛	 
ختصيص 10 دقائق من عمليات املراقبة.	 

أجرى فريق التفتيش على التجارة اإللكرتونية التابع 
لشعبة محاية املستهلك 120 عملية مراقبة، مبا يف ذلك تفتيش 
عـــام 2016. وأدت هذه  اليكرتونيًا يف  وحتذير 20 موقعًا 
العمليات إىل إرسال أكثر من خطاب حتذير للشركات املعنية 

هبدف تشجيعها على االمتثال للقانون.

دعم احلركة االستهالكية الوطنية:  -3
يف عام 2017، وقعت وزارة الصناعة واالستثمار 
والتجارة واالقتصاد الرقمي اتفاقيات متويل جديدة مع ثالثة 

احتادات جلمعيات محاية املستهلك، وهم:
اجلامعة املغربية حلقوق املستهلك )FMDC(؛	 
اجلامعة الوطنية جلمعيات املستهلك )FNAC(؛	 
 	.)FSAC( فدرالية اجلنوب جلمعيات محاية املستهلك

قدمت شعبة محاية املستهلك املساعدة الفنية يف 
حماولة إلضفاء الطابع املهين على مكاتب خدمة املستهلكني 
أو نقاط املشورة )guichets consommateurs( اليت تديرها مجعيات 
محاية املستهلك. وأدى ذلك إىل صياغة دليل التشغيل القياسي 

ملكاتب خدمة املستهلك.

التثقيف وزايدة التوعية والتدريب  -4
أجرت شعبة محاية املستهلك عدة أنشطة تثقيفية 

وأنشطة لزايدة التوعية والتدريب، ومنها ابألخص:
 	www. تتوفر منصة اإللــكــرتونــيــة:  املستهلك  بــوابــة 

khidmat-almostahlik.ma ابللغتني العربية والفرنسية. 

وهتدف إىل زايدة وعي املواطنني حبقوقهم. وتتوفر 
على املنصة جمموعة واسعة من املعلومات مبا يف ذلك 

http://www.khidmat-almostahlik.ma
http://www.khidmat-almostahlik.ma
http://www.khidmat-almostahlik.ma
http://www.khidmat-almostahlik.ma
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اللوائح التنظيمية، وصحائف الوقائع، وتوجيهات 
وتفاصيل االتصال جبمعيات محاية املستهلك.

وتوفر البوابة معلومات للمستهلكني 
الــقــانــونــيــة، وتــعــمــل كمدخل  حـــول حقوقهم 
للعديد من املؤسسات واملنظمات املعنية حبماية 
املستهلك. استقبلت البوابة 770 1) زائراً يف 
عام 2017، وشهدت زايدة سنوية بنسبة )1 

يف املائة.
أيــضــًا للمستهلكني  الــبــوابــة  تسمح 
بتقدمي شكاوى على اإلنرتنت ضد املنتجات 
أو اخلدمات غري املرضية أو ضد أي ممارسات 
جتارية غري عادلة. ويتم إبالغ مقدم الشكوى 
بــوصــول شكوته، ويُــعــني لــه رقم ليتمكن من 
مــتــابــعــتــهــا. وحُتـــــول الــشــكــوى عــلــى املــؤســســة 
املختصة ملعاجلتها وفقًا لطبيعة الشكوى، سواء 
كانت قانونية )مثل: عدم االمتثال للمتطلبات 
القانونية( أو خــاصــة )مــثــل: وجـــود نـــزاع بني 
الشكاوى  وحُتــــوَّل  والــشــركــات(.  املستهلكني 
حُتــول  بينما  الــعــامــة،  اإلدارات  إىل  التنظيمية 
الشكاوى اخلاصة إىل مجعيات محاية املستهلك.

ــلـــت  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ عـــــــــــــــــــــام 2017،  يف 
ــة 791 شــكــوى مــقــبــولــة، مُمــثــلــة زايدة  ــوابـ ــبـ الـ
ــة عـــمـــا اســـتـــقـــبـــلـــتـــه يف  ــ ــائـ ــ بـــنـــســـبـــة )6 يف املـ
ــام 2016. وكانت أهــم القطاعات املعنية  عـ
السلكية والالسلكية  هي قطاع االتــصــاالت 
العامة )22  التجزئة  ــارة  املــائــة( وجتـ )29 يف 
يف املائة(، مث قطاعات الزراعة والثروة السمكية 

واخلدمات املالية.
تضمنت األسباب الرئيسية للشكاوى 
يف قــطــاعــات االتــــصــــاالت: جــــودة اخلــدمــة، 
واملشكالت املتعلقة ابخنفاض سرعة اإلنرتنت 
عن السرعة املتعاقد عليها، والتأخر يف تفعيل 
االتصال ابإلنرتنت، والدعاية املضللة )خاصة 
فيما يتعلق بــشــكــاوى "ســرعــة اإلنــرتنــت غري 

احملـــدودة"(. وانبعاث حقول كهرومغناطيسية 
من حمطات االتصاالت السلكية والالسلكية.

أما عن نوع الشكاوى، فقد ارتبط 27 
يف املائة منها بعدم االمتثال للضماانت القانونية 
والطوعية أو التقليدية، والسلع املعيبة وخدمة 
الــبــيــع، بينما اخــتــص )2 يف املــائــة  مــا بــعــد 
منها بنقص املعلومات عن األسعار والتوسيم 

والتأخريات غري املربرة يف التسليم.
محاية 	  شعبة  نظمت  للمستهلك:  الوطنية  األايم 

ــدة اجــتــمــاعــات ســنــويــة جتــمــع مجيع  املستهلك عـ
أصحاب املصلحة املعنيني هبدف تعزيز ثقافة محاية 
املستهلك يف املغرب. وُتنظم هذه اللقاءات ابلتعاون 
الــوثــيــق مــع الــشــركــاء املعنيني، وال ســيــمــا مجعيات 
الــوزاريــة املعنية بتطبيق  محاية املستهلك واإلدارات 
القانون 31-08 الذي يسن تدابري محاية املستهلك.

وتتيح األايم الوطنية للمستهلك فرصة 
ملشاركة العديد من التطورات اليت حتدث يف هذا 
اجملال، ومناقشة الدور الذي يب أن تلعبه مجيع 
اجلهات الفاعلة يف تطبيق اللوائح املعمول هبا.

بــرائســة  حــــدث 2017  تــنــظــيــم  مت 
األمني العام لوزارة الصناعة والتجارة واالستثمار 
واالقتصاد الرقمي، يف الفرتة من 13 إىل 17 
آذار/مــــــــارس 2017 حتــت شــعــار "أي دور 
جلــمــعــيــات محــايــة املــســتــهــلــك يف تــعــزيــز ثقافة 
االستهالك؟". سلطت هذه الدورة الضوء على 
دور مجعيات محاية املستهلك يف زايدة وعي 
املستهلك وتوجيهه والدفاع عن مصاحل املستهلك 
ويف هــذا  الوطنية.  االستهالكية  احلركة  وتعزيز 
السياق مت تنظيم 30 حداًث حمليًا يف 28 مدينة 
البلد، وحضره أكثر من )22 3 مشاركًا  يف 

وضم ما يقرب من 5)1 متحداًث.
ــــعــــام 2018  ــيـــوم الـــوطـــين ل ــام الـ ــقـ يُـ
حتــت عــنــوان "أي اســرتاتــيــجــيــة وطــنــيــة لتعزيز 
محاية املستهلك املــغــريب؟" يف الفرتة من 13 
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إىل 16 آذار/مارس 2018، برائسة وزير الدولة 
للصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 
الذي شدد على استمرار الوزارة وشركائها يف 
االلتزام حبماية املستهلك: "هــذا املشروع ذو 
أولوية جتعله يضع املواطن يف صميم العمل، 
وقــد أطلقت احلكومة من أجله سلسلة من 

اإلجراءات امللموسة".
ــة املــســتــهــلــك 	  ــ ــايـ ــ ــة محـ ــبـ ــعـ ــــت شـ ــذلـ ــ الـــــتـــــدريـــــب: بـ

املتأثرين  املصلحة  أصحاب  جهداً كبرياً لتدريب 
ابلـــقـــانـــون 31-08، هبــدف تعزيز قــدراهتــم الفنية 
واإلداريــة، وابألخص اإلدارات الوزارية والسلطات 
التنظيمية والقضاة ومجعيات املستهلكني والشركات. 
وقــد مت تــدريــب أكــثــر مــن 600 مــســؤوٍل ابلــدولــة 

وموظفًا جبمعيات محاية املستهلك.
ويف هذا السياق، أعدت شعبة محاية 
تدريبية وتعليمية "مذكرات  املستهلك واثئــق 
تشغيلية للمفتشني" لتجهيز مفتشيها بشكل 
أفضل. حيدد اجمللد األول صالحيات املفتشني 
وطــرائــق اإلشـــعـــارات التحذيرية واإلشــعــارات 
املتعلقة ابملخالفات. وتغطي الواثئق األخرى 
نطاق التدابري املمكنة مبا يف ذلك تلك اليت 
أدانه(  ــر  )اُنــظُ اإلقليمية"  "اإلدارات  ُتطبقها 
 .)parquet( والشرطة اإلدارية ودائرة االدعاء العام
يوضح اجمللد الثاين أحكام القانون 08-31 
املعلومات  املــورديــن بتوفري  فيما يتعلق ابلــتــزام 
للمستهلكني، والتعامل مع اإلعالانت املضللة 
أو الكاذبة واملمارسات التجارية اخلادعة))5(.

احمللية  ــواق  ــ األســ تفتيش  يــتــم  كــمــا 
من قبل سلطات املقاطعة )29( والسلطات 

الرقمي. مذكرة  واالقتصاد  والتجارة  واالستثمار  الصناعة  وزارة   )5((
تشغيلية للمفتشني )اجمللد الثاين(: خبصوص تطبيق بعض أحكام 
القانون رقــم 31-08 واملرسوم رقــم 2-12 503 بتاريخ 11 
 MA/34 "Protéger le توَءمة  برانمج   .2013 أيلول/سبتمرب 

"consommateur Marocain أاير/مايو 2017.

اإلقليمية )12( وسوف يستلزم توسيع أنشطة 
شعبة محاية املستهلك يف األقاليم توفري املوارد 
املــالئــمــة لــتــدريــب املــوظــفــني وتنظيمهم وفــقــًا 
رقـــــم 15. كما تساهم  التوجيهية  لــلــمــبــادئ 
الــــــــــوزارات املــخــتــلــفــة يف تــعــزيــز إنـــفـــاذ محــايــة 
املستهلك، حيث تتداخل مهامها، وتستدعي 
أيضًا تقدمي دورات تدريبية للموظفني املعنيني. 
حتظى الــوالايت واحملافظات احمللية بسلطات 
يف هذا اجملال، وال سيما التحقق من األسعار 
املنظمة للمنتجات الرئيسية. بينما متتلك األقاليم 
جُتــري مقارانت  اقتصادية خاصة هبا  إدارات 
ألســعــار السلع واخلــدمــات األســاســيــة، مثل: 
البيواتن والسكر والطحني والنقل واملاء  غاز 

والكهرابء.
جلــااًن شهرية  الداخلية  وزارة  وتنظم 
مشرتكة بني الوزارات للنظر يف التقارير املتعلقة 
تقارير  النظر يف  يتم  بينما  معينة،  بقطاعات 
األسعار من قبل جلنة اتبعة للوزارة اإلدارية اليت 
تضم 11 وزارة. تقوم شعبة محاية املستهلك 
إبحاطة كل وزارة ابلتدريج فيما يتعلق أبحكام 
الــقــانــون 31-08 بــشــكــل خــــاص، ومحــايــة 

املستهلك بشكل عام.

التجارة اإللكرتونية
يشرف مركز مراقبة التجارة اإللكرتونية على التجارة 
اإللــكــرتونــيــة، وهــو وحـــدة جــديــدة تعمل منذ كــانــون الثاين/

يناير 2017. يف املاضي كانت اإلدارات العامة تكافح ملمارسة 
صالحياهتا مبوجب قانون 31-08 اخلــاص بفحص مواقع 
اإلنرتنت)55(. لقد أاثرت وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة 
واالقتصاد الرقمي مسألة ما إذا كان اإلطار املؤسسي احلايل 
يسمح بوجود منصات مراقبة كافية. وظهرت مشاكل حول 

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، اسرتاتيجية   )55(
محاية املستهلك. 2017-22. املرجع املذكور أعاله.
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املواقع اجملهولة واإلعالن عرب اإلنرتنت، ويف مثل هذه احلاالت 
يصُعب حتديد الشركات املعنية.

ُتعد املمارسة السائدة للدفع عند التسليم إحدى 
مسات التجارة اإللكرتونية يف املغرب وهي ميزة كبرية للمستهلك. 
ونتيجة لذلك يتم دفع سعر أقل من 5 يف املائة من املشرتايت 
عرب اإلنرتنت. مما مينح املغرب "فرتة مساح" ميكن خالهلا حتسني 
مسألة محاية املستهلك فيما يتعلق ابملبيعات عرب اإلنرتنت، 

بينما ال تزال عمليات الشراء قليلة.
نشطت شعبة محاية املستهلك أيضًا يف جمال التجارة 
اإللكرتونية، ونشرت كتيبًا يشرح احلق يف االسرتجاع كما ورد 
يف القانون 31-08، مع توضيح أنه ال ينطبق على املعامالت 
املتفق عليها يف املتاجر. ابلنسبة للمبيعات عن بعد يكون املوعد 
النهائي لالسرتجاع خالل سبعة أايم من تسليم السلعة، أو سبعة 
أايم بعد طلبها يف حالة البيع من الباب إىل الباب. ويب أن 
يتم السداد خالل 15 يومًا من االسرتجاع يف احلالتني)56(. 
وُيطبق هذا احلق عند فشل املورد يف توفري املعلومات الالزمة، 

مبا يف ذلك الكشف عن هوية املورد نفسه.
ُيعد مثل هذا احلق ضمانة قوية للمستهلكني، كما أن 
ديباجة القانون 31-08 ترفعه ليكون أحد احلقوق األساسية. 
ورمبا هذا ما أدى إىل االعتقاد الشائع اخلاطئ، الذي الحظته 
إدارة محاية املستهلك، ومراقبة السوق واجلودة، أبن هذا احلق 
بق بشكل عام. وكما هو احلال مع احلقوق األخرى، فهو  ُيطَّ
ُيطبق على أفضل وجه عندما ال يتم التذرع به، ألن البائعني 
يعرفون أن عملية الشراء ميكن إبطاهلا وابلتايل ال يبيعون أي 
سلع مشكوك فيها أو يربمون عقوداً مريبة. ومع ذلك، فإذا 
كان هذا احلق ينطبق فقط على جزء واحد من السوق، فقد 
ينجذب مستهلكون آخرون )وهم ال يزالون األغلبية العظمى( 

إىل التجار سيئي السمعة.

سالمة الغذاء
الصحية  للسالمة  الــوطــين  املكتب  العمل يف  بــدأ 
للمنتجات الغذائية )ONSSA( عام 2010، وهو هيئة مستقلة 

DQSMCP Acheter sur internet en toute confiance: )اشرِت   )56(
عرب اإلنرتنت بثقة كاملة(، 2017.

عن احلكومة. ويتوىل املكتب مسؤولية تنفيذ جمموعة واسعة من 
تدابري سالمة األغذية مبا يف ذلك التفتيش على املساخل، ومت 
متكينه بصالحيات ملصادرة املنتجات غري املطابقة وإعدامها 
إذا لزم األمر، وكذلك بصالحيات لفرض الغرامات. وميتلك 
إغالق  سلطة  اإلقليمية  احملافظ  ملكاتب  التابعون  املفتشون 
املنشآت. وحيظى املفتشون الذين يرفعون تقاريرهم للمحافظات 
ابالستقاللية، ويستخدمون صالحياهتم يف عملهم مع املكتب 

الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.
يشن املكتب محالت بصفة دورية لتحذير املستهلكني 
من املخاطر احملتملة، وخاصة خالل االحتفاالت الوطنية، ويتوىل 

إدارة خط هاتفي أزرق خمصص للتحذيرات.

املنافسة والتنظيم
اجته املغرب حنو تطبيق سياسة حترير األسعار على 
الرغم من استمرار مراقبة األسعار يف بعض القطاعات. وأحياان 
يسري التنظيم واملنافسة جنبا إىل جنب داخل الوكالة الوطنية 
لتقنني املواصالت )ANRT(. مت حترير القطاع منذ عام 2001، 
مع ثالثة مشغلني وبتغطية بنسبة 100 يف املائة تقريبًا. ويستمر 
تنظيم األسعار، يف حني تراقب الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت 
مسار املنافسة. وقد اضطلعت الوكالة طواعية بدور الوسيط 
بني املــورد واملستهلك، وتوصلت إىل اتفاقات بشأن العقود 
النموذجية مع مجعيات محاية املستهلك، على سبيل املثال، 

يف مسائل تسوية العقود الطويلة األجل دون عقوبة.
مينح القانون السابق 99-06 بشأن املنافسة وحترير 
األسعار سلطة أفقية لوزارة الداخلية للسيطرة على األسعار. 
وال تـــزال هــذه السلطة تسري على عــرض األســعــار مبوجب 

قانون 08-31.
ينص القانون رقم )10-12 لسنة 2012 بشأن 
حرية األسعار واملنافسة على مراقبة وزارة الداخلية للممارسات 
التجارية)57(. كما ينص القانون 31-08 على هذا األمر، 
إدارة  احمللية  احملافظات  تتوىل  لكنه ال ُيعني سلطة واضحة. 
جلان التنسيق على املستوى اإلقليمي، بينما تتوىل إدارة محاية 

الــقــانــون )10-12 بــشــأن حــريــة األســعــار واملــنــافــســة. مرسوم   )57(
1-)1-116 بتاريخ 30 حزيران/يونيه )201.
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الشؤون  تنسيق  ومديرية  واجلـــودة  السوق  ومراقبة  املستهلك 
االقتصادية إدارة جهود التنسيق على املستوى الوطين. ومع 
ذلك، قد يكون من الصائب حتديد سلطة واضحة حلماية 

املستهلك لتتوىل مسؤولية تطبيق القانون 08-31.

محاية البياانت الشخصية
الشخصية  الــبــيــاانت  محــايــة  ملراقبة  الوطنية  اللجنة 
)CNDP( هي سلطة مستقلة مكلفة ابلتأكد من أن استخدام 
البياانت الشخصية ال ميس اخلصوصية الشخصية. ومتتلك 
اللجنة سلطة على املؤسسات اخلاصة والعامة، ملراقبة مدى 
 relative à la protection :مطابقتها لقانون 09-08 املعمول به
 des personnes physiques à l’égard du traitement des données à

caractère personnel. وتستطيع اللجنة اختاذ إجراءات قضائية 

وتطبيق العقوابت املالية واجلنائية)58(.
أتســـســـت الــلــجــنــة يف عــــــــام 2010 بــعــد صـــدور 
ــانــــون 09-08، وتــضــم ســبــعــة أعـــضـــاء يعينهم املــلــك.  ــقــ ــ ال

ومهماهتم هي:
معاجلة الشكاوى الفردية، اليت يتعلق )6 يف املائة 	 

منها ابلوساطة التجارية، و20 يف املائة منها خيص 
التجارة اإللكرتونية؛

معاجلة طلبات احلصول على إذن من مستخدمي 	 
البياانت؛ ومتتلك اللجنة الوطنية صالحية سحب 
التصاريح جلمع البياانت واالحتفاظ هبا، وابلتايل فهي 

تعمل كماحنة للرتاخيص اليت ستخضع للمعاجلة؛
ــــعــــام، حــيــث يـــب عــلــى مجيع 	  حــفــظ الــســجــل ال

مستخدمي البياانت إخطار اللجنة الوطنية وتنطوي 
تلك املهام على اختاذ قرارات تنظيمية بشأن اخليارات 
املتاحة، مثل ما يتعلق ابستخدام خيارات "االشرتاك/

الوطنية خيار  اللجنة  االنسحاب" حيث فضلت 
"االشــرتاك" يف نطاق واليتها القضائية، مع تطبيق 

العقوابت يف حالة عدم االمتثال؛
االستجابة لطلبات املشورة من احلكومة والربملان.	 

 La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des  )58(
.données à Caractère Personnel. Guide @CNDP

البياانت  محاية  ملراقبة  الوطنية  اللجنة  رئيس  ذكــر 
الشخصية يف أحدث تقرير له ما يلي: "يب احلفاظ على 
استقاللية املؤسسة أبي مثن، حيث إهنا ضرورية للغاية للتأكيد 
على مصداقية اللجنة الوطنية ملراقبة محاية البياانت الشخصية 
أن  أال ننسى  البياانت ومقدميها. ويــب  أمــام مستخدمي 
محاية اخلصوصية والبياانت الشخصية حق أساسي من حقوق 

اإلنسان")59(.
البياانت  اللجنة الوطنية ملراقبة محاية  وقد أبلغت 
الشخصية عن ما سبق، من خالل إجراء "املالءمة"، الذي 
يتم تبنيه وفقًا "للوضع املتقدم" للمغرب يف سياق التقارب مع 
قانون االحتاد األورويب)60(. والعملية نفسها قيد التنفيذ وفقًا 
التفاقية 108 اخلاصة ابجمللس األورويب)61(. مت ابلفعل دمج 
املبادئ اليت فصلتها مؤخراً الالئحة العامة حلماية البياانت 
التابعة لالحتاد األورويب يف القانون املــغــريب)62(. كما انقش 

األونكتاد املبادئ نفسها)63(.
يف حني أن قطاع األعمال يمع معظم البياانت 
املعنية )مــراكــز االتــصــال 22 يف املــائــة، والــبــنــوك وشــركــات 
التأمني 20 يف املــائــة(، فمن املهم كذلك أن يمع القطاع 
العام 22 يف املائة مع التزامه ابلقانون 09-08 مما يعكس 
االجتاه العاملي لتطبيق قانون محاية املستهلك على املؤسسات 

اململوكة للدولة، مبا يتماشى مع املبدأ التوجيهي رقم 2 ))6(.

.13-2010 .CNDP Rapport d’activité  )59(
.CNDP Rapport d’activité 2010-2013  )60(

 Convention pour la protection des personnes à l'égard du  )61(
 .traitement automatisé des données à caractère personnel

بريد   (((9  70(  )371+( فــاكــس:   2001  ،1981(
.gen@lrp.gov.lv :إلكرتوين

الالئحة التنظيمية 679/2016 بتاريخ 27/)/2016 خبصوص   )62(
محاية البياانت والتداول احلر للبياانت. يب تنفيذ الالئحة العامة 
حلماية البياانت يف الــدول األعضاء يف االحتــاد األورويب حبلول 

أاير/مايو 2018.
دليل األونكتاد حلماية املستهلك، نسخة مسبقة 2016: الفصل   )63(
13 "محاية اخلصوصية والبياانت". راجع أيضًا: دراسة األونكتاد 

حول محاية البياانت والتدفق الدويل للبياانت )2016(.
.CNDP Rapport d’activité 2010-2013  )6((
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توحيد املقاييس
ــــدول الــنــشــطــة يف جمـــال وضــع  ــعــد املـــغـــرب مـــن الـ ُي
املقاييس الذي يعترب سببًا يف زايدة القدرة التنافسية مع تعزيز 
محاية املستهلك)65(. ويعمل املعهد املغريب للتقييس )إميانور( 
خــارج النطاق الوطين؛ حيث مثل املغرب كعضو نشط يف 
املنظمة الدولية للتوحيد القياسي )األيــزو( منذ عــام 1963 
جبانب هيئات أخرى ذات الصلة مثل معهد الدول اإلسالمية 

للمواصفات واملقاييس.
تشمل مهام املعهد املغريب للتقييس تطوير املقاييس 
املغربية واملعلومات والتدريبات املتعلقة بعمليات التصديق على 
املقاييس الوطنية أو الدولية ملنتج معني )على سبيل املثال، وسم 
حالل(، أو فيما يتعلق ابملمارسات اجليدة يف اإلنتاج أو التوزيع 
البيئية)66(. كما مشلت  مثل سالمة األغــذيــة أو املــمــارســات 
األعمال األخرية أموراً متنوعة مثل خصائص توسيم العسل، 
والطاقة، وتوسيم املنتجات "املصنوعة يدواًي" اليت تعاجل مشكلة 

املنتجات "احلرفية" املزيفة يف أسواق السياحة.
ُيعد املعهد املغريب للتقييس )اإلميــانــور( هيئة عامة 
ُتشرف عليها وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد 
الرقمي، اليت تتوىل بدورها مهام األمانة وتعمل كمقررة للمجلس 
يرأسه  الــذي  والتصديق واالعتماد  املقاييس  لتوحيد  األعلى 
رئيس الوزراء. يضم اجمللس األعلى لتوحيد املقاييس والتصديق 
واالعتماد ممثلني للشركاء االقتصاديني، مثل الغرف التجارية 
القطاعية والنقاابت العمالية ومجعيات محاية املستهلك وممثلي 

اهليئات اليت جتري أحبااًث حول التوحيد القياسي.
ميكن أن تكون جتربة اجمللس األعلى لتوحيد املقاييس 
والتصديق واالعتماد مبثابة أســاس ملعرفة مدى تطور آليات 
التشاور حول مسائل محاية املستهلك، والــيت ُتديرها شعبة 
محاية املستهلك. ميكن للمجلس استدعاء خرباء )مبا يف ذلك 

إميانور، Tous ensemble pour un Maroc Compétitif )نعمل معًا   )65(
من أجل مغرب تنافسي(.

 Formation: votre partenaire pour acquérir des،إميانور  )66(
 .compétences vous aidant dans votre démarche de progrès

)تدريب شريكك على اكتساب املهارات الالزمة للمضي قدمًا(.

اإلدارات الوزارية( ويطلب منهم الرأي واملشورة)67(. ُتقر مجعيات 
محاية املستهلك ابلدور اإليايب لتوحيد املقاييس كمسامهة يف 
محاية املستهلك، على الرغم من أن مشاركتها قد تكون حمكومة 

بتوافر املوظفني املناسبني من الناحية العملية)68(.

السيـاحـة
ُتعد السياحة اثين أكرب قطاع اقتصادي ابملغرب. 
يتعامل املكتب الوطين للسياحة مع مشغلي الرحالت )ويشرف 
عليهم(، ويساهم يف تطوير اخلدمات ذات الصلة، مثل السفر 
اجلوي واملرشدين السياحيني وحىت املنتجات احلرفية. تكون 
أدوات واضعي السياسات تنظيمية وطوعية على حد سواء. 
الطوعية توجد معايري دولية مثل معايري  ومــن بني األدوات 
منظمة السياحة العاملية. حتدد التشريعات، اليت مت إقرارها يف 
عام 2003 )القانون رقم 61-00 بشأن وضع املؤسسات 
السياحية()69(، الضوابط واجلزاءات، وهناك مشروع قانون جديد 
قيد اإلعــداد. ميكن للمكتب أن يقوم بــدور الوسيط، لكنه 

ال ميلك صالحيات استصدار األوامر.
تضع اللجان الفنية أدلة للممارسات اجليدة، على 
سبيل املثال للوكاالت السياحية واملرشدين. كما يوجد صندوق 
تعويضات للسياح عند اهنيار الشركات. ينطبق القانون املغريب 
على الوكاالت املغربية فيما يتعلق بعملياهتا يف اخلارج، على سبيل 
املثال جتهيز 000 17 حاج من عمالء الوكاالت السياحية. 
للسفر من املغرب إىل مكة يف عــــام 2017. ميكن تطبيق 
العقوابت )مبا يف ذلك سحب الرتخيص( على الوكاالت، مع 
مراعاة حكم اللجنة الفنية ذات الصلة اليت تتألف من ممثلني 

عن وزارة النقل ووزارة السياحة ووزارة الداخلية والوكاالت.

والتصديق  املقاييس  بتوحيد  املتعلق  قــانــون 06-12  إميــانــور،   )67(
واالعتماد، نيسان/أبريل 2013.

"Commission Droits et Exigences des Consommateurs" تقرير   )68(
عن حقوق املستهلكني واحتياجاهتم FNAC/UMAC )اجلامعة 
الوطنية جلمعيات املستهلك/احتاد مجعيات محاية املستهلكني 

املغاربة( )أكتوبر 2017(.
النشرة الرمسية، 5030-15 آب/أغسطس 2002.  )69(
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اخلدمات املالية
لقد سعى البنك املركزي )Banque du Maroc( لبناء 
جسر )passerelle( يربط بني اإلدارات احلكومية املعنية حبماية 
املنافسة.  وجمــلــس  املستهلك  محــايــة  شعبة  مثل  املستهلك، 
واستطاعت مجعيات محاية املستهلكني حترير عقوٍد منوذجية 
مــع الــبــنــوك مــع دمـــج ممــارســات دولــيــة جــيــدة مــثــل: املــبــادئ 
التوجيهية واملبادئ العليا جملموعة العشرين)70(. وُتنشر هذه 
املركزي  البنك  وُيعدل  الرمسية،  النشرة  النموذجية يف  العقود 

بنوداً معينة.
هناك اسرتاتيجيتان متضيان قدمًا بتوافق اآلراء وفقا 
للقانون. األوىل هي توعية املستهلك أبمور اخلدمات املالية. 
حيث ُتعترب توعية وتثقيف املستهلك أولوية، كما هو احلال 
يف العديد من الوالايت القضائية يف مجيع أحناء العامل. وتوجد 
جلان مشرتكة بني الوزارات هتتم بتثقيف املستهلك منها املؤسسة 
املغربية للثقافة املالية. ويتم تنسيق األنشطة من قبل وزارات املالية 
والرتبية والتعليم، والبنك املركزي واجلمعيات املهنية والبورصة 

والبنوك نفسها.
هناك أولوية أخرى تتعلق بوضع حل البديل للنزاعات، 
وهو قيد اإلنشاء يف هذا القطاع. يوجد مركز وساطة للخدمات 
املالية، ينظمه البنك املركزي واالحتادات املصرفية، ويستقبل 500 
حالة سنواًي. وميتلك املستهلك احلق يف التوجه مباشرة إىل البنك 
املركزي يف حالة وجود نزاع، على سبيل املثال: عند رد قرض 
يف موعد مبكر. وتكون قرارات مركز الوساطة ملزمة للبنوك. 
وقد سامهت توصيات اخلدمة يف تطوير املمارسات اجليدة، 
على سبيل املثال: يف إجراء نقل حساابت بنكية بدون رسوم.

ومــن بــني الشكاوى املقدمة يف هــذا اجملــال يرتبط 
الكثري منها ابإلجراءات املتعلقة برد القروض يف وقت مبكر، 
حيث يرغب املستهلكون يف سداد ديوهنم املستحقة. ال يتم 
دائمًا إعــادة حتديد األسعار املتغرية سنواًي كما ينبغي، وتثري 
والتأمني،  املصرفية  األعمال  املشاكل يف  "اليتيم"  حساابت 

كما يوجد نقص يف حتديد املديونية املفرطة.

مبدأ UNGCP التوجيهي 66 واملبادئ العليا جملموعة العشرين   )70(
بشأن احلماية املالية للمستهلك، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي 2011.

النيابة العامة والقضاء
"parquet" هو مكتب املدعي العام، وهو اجلهة اليت 
تتوىل القضااي اجلنائية وتعمل حتت إشراف وزارة العدل ذات 

الوضع املستقل وامليزانية اخلاصة هبا.
أصدر قضاة السلطة القضائية جمموعة من األحكام 
ضمن قانون 31-08 لتعزيزه كأداة حلماية املستهلك. وقد 
ثبت جدارة هذه األحكام يف جمال االئتمان االستهالكي على 
وجه اخلصوص. من بني التفسريات اهلامة اليت تصب يف صاحل 

املستهلك ما يلي:
مــادة 9: افـــرتاض أن تفسري قانون 31-08 هو 	 

لصاحل املستهلك؛
مادة )3: عبء اإلثبات ُيلقى على عاتق املورد؛	 
مــادة 202: حتديد اختصاص احملكمة وفقًا حملل 	 

إقامة املستهلك؛
مادة 59: استغالل جهل مستهلك أو ضعفه هو 	 

جرمية جنائية تؤدي إىل إبطال العقد؛
التجاري 	  الــقــانــون  تعد محــايــة املستهلك أوىل مــن 

فيما يتعلق ابلقروض املصرفية.
ويدل ذلك على أمهية قانون 31-08 حىت بدون 
إدخال مزيد من التعديالت عليه. كما أنه يثري بعض القضااي 
بشأن تقييد تطبيقه بسبب االفتقار إىل النصوص التنفيذية ذات 
صلة اليت مل يكتمل بعضها، ويتعلق أيضًا إبخفاق احملاكم يف 

تطبيق القانون.

وضع اإلطار املؤسسي
اإلطار املؤسسي حلماية املستهلك يف الغرب هو إطار 
شامل ومعقد. فبسبب الطابع األفقي حلماية املستهلك، تتشارك 
السلطات العامة يف حل مسائل محاية املستهلك، كما هو احلال 
يف العديد من الدول األخرى. ومن مث فمن الضروري وضع 
هنج مشرتك بني الوزارات، يعززه التدريب وعمليات اإلحاطة 
يف مجيع الوزارات املعنية. أيدت الوزارات األخرى هذا النهج 
الرتبوي، الذي تبنته شعبة محاية املستهلك، على نطاق واسع 

وساهم يف تقليل مشكلة تضارب االختصاصات.
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قد يؤدي تعدد السلطات املسؤولة إىل ظهور حتدايت 
أمام ترابط صياغة السياسات وتنفيذها، لذا من املهم التأكد 
من تفعيل التنسيق بني بعضهم بعضًا. ولتعزيز دور شعبة محاية 
املستهلك الرائد يف قضااي محاية املستهلك، قد حتتاج لتلقي 
صالحيات قانونية صرحية ابإلضافة إىل تعزيز مكانتها العامة.

أصحاب املصلحة اآلخرين ابء- 

قطاع األعمال
ملفهوم أخالقيات العمل اتريــخ طويل يف املغرب. 
وميكن التعرف على النسخة احلديثة والعاملية من هذا التقليد يف 
مدوانت قواعد السلوك اجليد وآليات حل النزاع. ومع اخنفاض 
االعتماد على احملتسبني زادت احتمالية تعرض املستهلكني يف 
القطاعات التقليدية للمشاكل واملخاطر. على الرغم من اجلهود 
الكبرية اليت تبذهلا سلطات محاية املستهلك، سيكون هناك دائمًا 
حد ملا ميكن أن تفعله املؤسسات العامة يف غياب التعزيزات 
النابعة من القيود األخالقية اليت تفرضها الشركات بشكل ذايت.

غرف التجارة
توجد اثنتا عشرة غرفة جتارية إقليمية حتت إشراف 
وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي. ويكون 
نطاق عمل الغرف متغرياً؛ فهناك جلان للزراعة، وأخرى للحرفيني 
ولقطاعات التجارة والصناعة واخلدمات. وتشارك الغرف يف 
"أسبوع اجلــودة الوطين" الــذي تنظمه إدارة محاية املستهلك 
ومراقبة السوق واجلودة ويف فعاليات أخرى مع مجعيات محاية 
املستهلك املخصصة على سبيل املثال: لإلحاطة التوعوية بشأن 
القانون 31-08. ويشارك احتاد غرف التجارة )CoCs( يف 
اجملالس االستشارية مثل جماالت املنافسة، والتصدير، واملسؤولية 
االجتماعية. كما توفر الغرف خدمات الوساطة والتحكيم بني 

املهنيني.
ــاد غـــرف الــتــجــارة عــن أمهــيــة توفري  وقـــد أعـــرب احتـ
الـــتـــدريـــب عــلــى مــســائــل محــايــة املــســتــهــلــك، ال ســيــمــا على 
إنشاء روابــط مع مجعيات محاية  املستوى اإلقليمي، وعلى 
املستهلك واحلاجة لوجود الدعم املايل الكايف للسماح بتنفيذ 
يف  للمشاركة  الــتــجــاريــة  الــغــرف  األنشطة. كما تطلع  تلك 

اجمللس االستشاري األعلى لالستهالك وفقًا ملا نصت عليه 
املادة )20 من قانون 08-31 )71(.

ومبجرد إنشاء هذا اجمللس فسيكون لديه القدرة على 
أن يصبح منتدى لوضع مدوانت للتنظيم الذايت. النقاشات 
قائمة ابلفعل كما هو مذكور أعاله، يف جمال التوحيد القياسي 
على سبيل املثال، ولكن وضع املدونة سيتجاوز فكرة التشاور 

اليت تكون مبهمة أحيااًن ليمتد حنو إياد خمرج متميز.
مبــا أن احتــاد الــغــرف التجارية لديه سلطة حمــدودة 
على غرف معينة، فإن وجود شعبة محاية املستهلك من شأنه 
تعزيز وضع أي مفاوضات من هذا القبيل كما هو شائع يف 
الوالايت القضائية األخرى، حيث إن وضع مدوانت التنظيم 
الذايت )أو التنظيم املشرتك(. يتم يف الغالب حبضور مسؤولني 
من الوزارات املعنية الذين قد حيتفظون حبقهم يف "الرتاجع" عن 
التدابري التنظيمية إذا مل تنجح املفاوضات املتعلقة ابملدوانت 

أو إذا كانت املدوانت ضعيفة للغاية.

مجعيات محاية املستهلك
املستهلك تعمل  هناك 90-100 مجعية حلماية 
حاليًا على املستوى احمللي، و38 منها ُتدير مكاتب خدمة 
املستهلك )guichet( كنقطة لتلقي املشورة. كما يوجد ثالثة 
احتادات معرتف هبا من قبل وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة 
واالقتصاد الرقمي، وفقًا التفاقية دعم مايل قدرها 10 ماليني 
درهم )حوايل مليون يورو( منذ عام 2016، واليت ُصرف 0) 

يف املائة منها حىت وقت كتابة هذا التقرير.
وتتلخص أدوار مجعيات محاية املستهلك على النحو 
التايل، حسب تقرير جلنة حقوق املستهلك واالحتياجات اليت 

وضعتها مجعيات محاية املستهلك)72(:

وفقًا ملا أشارت إليه وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد   )71(
املرجع  املستهلك 22-2017.  اسرتاتيجية محاية  الرقمي يف 

املذكور أعاله.
Commission Droits et Exigences des Consommateurs، )تقرير   )72(
عن حقوق املستهلكني واحتياجاهتم( FNAC/UMAC )اجلامعة 
الوطنية جلمعيات املستهلك/احتاد مجعيات محاية املستهلكني 

املغاربة(. تشرين األول/أكتوبر 2017.
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إخطار املستهلكني عن أسلوب عمل نقاط تلقي 	 
)مكاتب خدمة  للمستهلكني  املخصصة  املشورة 
املستهلكني، كما سبق ذكــره(؛ أي االستماع إىل 
املستهلكني من خالل مكاتب خدمة املستهلكني، 

وتدوين املالحظات ومتثيل املستهلك؛
املــشــاركــة يف الــنــقــاش الــعــام مبـــا يف ذلـــك: اإلذاعـــة 	 

والتلفزيون واملقاالت اإلخبارية؛
املساعدة يف تدريب املواطنني ليصبحوا أكثر تطلبًا 	 

للحصول على افضل جودة؛
تعريف املستهلكني على إشعارات اجلودة املناسبة؛ 	 

مثل املقاييس والتوسيم؛
التعرف على الثغرات يف محاية املستهلك، واإلبالغ 	 

عنها إذا لزم األمر؛
إجراء الدراسات االستقصائية والدراسات املقارنة؛	 
تعزيز األطر التنظيمية اليت تعمل على حتسني جودة 	 

املنتجات حسب احتياجات املستهلكني.
يرد يف اجلدول 1 أعاله بيان املرسوم املتعلق بتأهيل 
مجعيات محاية املستهلك خلدمة املنفعة العامة)73(. وتبدو املادة 5 
من املرسوم صارمة فيما يتعلق حبدود االعرتاف الرمسي ألنشطة 
مجعيات محاية املستهلك، وهو أمر مربر ألن هذا االعرتاف 
يرتتب عليه صرف األموال العامة دعمًا لعمل مجعيات محاية 

املستهلك من أجل استكمال أعمال اخلدمة العامة.
ومـــع ذلـــك ال يـــوجـــد ذكـــر صــريــح لـــلـــدور احملتمل 
العامة. ويتم  جلمعيات محاية املستهلك يف تطوير السياسة 
االعرتاف هبذا الدور من خالل اإلشارة إىل إدراجه املقصود 
ضمن بند اجمللس االستشاري األعلى لالستهالك املنصوص 
عليه يف القانون 31-08، والذي مل يتم إنشاؤه بعد. ابلرغم من 
أن املادة 6 للمرسوم ذو الصلة اليت تشري إىل متثيل املستهلك 

ال تزال حتتاج ملزيد من التفاصيل.

مرسوم رقم 2-12-62) بتاريخ )1 تشرين الثاين/نوفمرب 2012   )73(
بشأن األوضاع النموذجية جلمعيات محاية املستهلك املعرتف هبا 

كجمعيات ذات نفع عام.

ومــن حيث املــبــدأ، فمنذ عــــام 2015 أصبح من 
حق مجعيات محاية املستهلك التدخل يف نزاعات املستهلكني 
املتعلقة ابملطالبات التعاقدية أو املطالبات القائمة على املسؤولية 
التقصريية، حىت بدون االعرتاف هبا كجمعيات ذات منفعة عامة 
)utilité publique())7(. تنص املادة 6 من املرسوم )األهداف 
واملهام( على أن اهلدف الرئيسي هو "املسامهة يف حل النازعات 
خــارج نطاق الــقــضــاء". وتقضي املـــادة )2 أبن يقرتن هذا 
القرار مبحاوالت التوصل إىل حل ودي الذي عند تعذره يتم 
اللجوء إىل إجراءات احملكمة. ويف الواقع، تقدر اجلامعة الوطنية 
جلمعيات املستهلكني أن 72 يف املائة من النزاعات املقدمة هلا 
يتم حلها بطريقة ودية. ويلزم االنتهاء من القرار ذات الصلة 

)arrêté( حلل هذه املسألة.
تشارك مجعيات محاية املستهلك ابلفعل يف هيئات 
استشارية مثل: اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، واجمللس 
األعلى لتوحيد املقاييس، والتصديق واالعتماد. كما تتطلب 
املشاورات بني اإلدارات الوزارية واالحتادات إنشاء "جلان متابعة" 
)comités de suivi(. ُنظمت ابلفعل سبع فاعليات لألايم الوطنية 
حلقوق املستهلك )يف 15 آذار/مــــارس(، يف وجــود أنشطة 
مشرتكة نظمتها شعبة محاية املستهلك ابالشرتاك مع مجعيات 

محاية املستهلك منذ عام 2011 )75(.
كما هو موضح أعاله، فإن خدمات املشورة املقدمة 
للمستهلكني يف ازدايد، وحتظى اآلن بدور هام لدى مجعيات 
 .)guichets( املستهلكني، وال سيما مكاتب خدمة املستهلك
تدير مجعيات محاية املستهلك نقاط املشورة هذه ابلتعاون مع 
شعبة محاية املستهلك)76(. على سبيل املثال، ُيقدم مكتب 
خدمة املستهلك يف القنيطرة خدماته على مدار مخسة أايم يف 
األسبوع من اخلامسة مساًء حىت السابعة مساًء. وقد سعت 
مجعيات محاية املستهلك بشكل مستقل للتعاون مع اإلدارات 

مل يتم إصدار النصوص التنفيذية اليت تنظم هذه االحتمالية.  )7((
وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، اسرتاتيجية   )75(
محاية املستهلك. 2017-22. 2017. املرجع املذكور أعاله.

 Mmes. Soudaigu R. & Badreddine :ملعرفة مدى تطورها، راجع  )76(
 B. Guichets Conseils de Kenitra, AMPOC Marrakech

.Octobre 2016
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الوزارية املختلفة واهليئات األخرى ذات الصلة إلقامة اتصاالت 
مع احملاورين املعنيني حلل املشاكل دون اللجوء إىل احملاكم.

ابإلضافة إىل الوكاالت احلكومية ذات الصلة، تشمل 
الطبية،  املستهلك اجلمعية  التابعة جلمعيات محاية  اجلهات 
وأمانة الشباب، واملكتب الوطين للكهرابء. لقد تعامل مكتب 
خدمة املستهلكني مع أكثر من 000 17 جهة على مدار 
مثاين سنوات. أهم القطاعات اليت ُتطلب املشورة عنها مها 
السلكية والالسلكية، وهذه  قطاعا اإلسكان واالتــصــاالت 
نتيجة تتماشى مع منط التواصل عن طريق البوابة اإللكرتونية.

حالة اجملتمع املدين
تتمتع املغرب بشبكة حيوية من املؤسسات والشركات 
العامة ومجعيات محاية املستهلك. وكما هو احلال يف معظم 
الــدول، فإن خمتلف السلطات العامة هتتم حبماية املستهلك 
ابالعتماد على الـــوزارات املختلفة. وقــد بذلت شعبة محاية 
املستهلك جمهوداً كبرياً لضمان التنسيق بني املؤسسات العامة، 
ولزايدة الوعي والقدرات بني الشركات ومجعيات املستهلكني. 
وقد أدى ذلك إىل االعرتاف بـشعبة محاية املستهلك كنقطة 

حمورية لقضااي محاية املستهلك يف املغرب.
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خامسًا- التعاون الدولي

أظهرت وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد 
الرقمي وشعبة محاية املستهلك نشاطاً كبرياً يف جمال تعزيز التعاون 
الدويل مع الدول اجملاورة من خالل أتسيس برانمج توَءمة مع 
االحتاد األورويب يف إطار اتفاقية التعاون األورويب. وهذا الربانمج 
’Protéger le consommateur Marocain ’ هو جزء من برانمج 

’Réussir le statut avancé’ امُلمول من االحتاد األورويب.

عمل برانمج التوَءمة املذكور على الربط بني وزارة 
واالحتــاد  الرقمي  واالقتصاد  والتجارة  واالستثمار  الصناعة 
الفرنسي - بلجيكي الذي يتألف من املديرية العامة للمنافسة 
ومحاية املستهلك ومكافحة الغش )DGCCRF  - فرنسا(، 
البلجيكية  واجلمعية  )فــرنــســا(  لالستهالك  الــوطــين  واملعهد 
لألحباث وتدريب املنظمات االستهالكية)77(. بدأ الربانمج يف 
أاير/مايو 2015 واستمر ملدة 27 شهراً. وضمت جمموعات 
أصحاب املصلحة اجلمعيات االستهالكية، واإلدارات الوزارية 
األخـــرى املسؤولة عــن مراقبة ســن تــدابــري قــانــون 08-31 
حلماية املستهلك، واجلهات الفاعلة األساسية مثل القضاة 

والشركات، إخل.

كان اهلدف من التوَءمة حتسني مستوى محاية حقوق 
املستهلك والرتويج لثقافة االستهالك يف املغرب عن طريق 
تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي حلماية املستهلك ودعم احلركة 
االستهالكية يف املغرب؛ مع مراعاة متطلبات تشريعات االحتاد 
وأفضل املمارسات األوروبية. وكان برانمج التوَءمة يعتمد يف 
األساس على تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة بني اإلدارات 

العامة يف املغرب واالحتاد األورويب.

عـــالوة على ذلـــك، يعد املــغــرب أحــد املستفيدين 
الثمانية )مبا يف ذلك: اجلزائر ومصر واألردن ولبنان وتونس 

 "Protéger .املغرب/االحتاد األورويب MA/34 برانمج التوَءمة رقم  )77(
le consommateur Marocain" ENPI/2011/022-778 - نيسان/

أبريل 2015 - متوز/يوليه 2017.

واليمن ودولة فلسطني( من برانمج أونكتاد الشرق األوسط 
ومشال أفريقيا للتعاون الفين، والذي متوله السويد، ويعمل على 
تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي من خالل حتسني املنافسة 
وسياسات االستهالك، هبدف حتقيق أثر إيــايب يف التوازن 
بني اجلنسني وحسن اإلدارة ومكافحة الفساد )2015 إىل 

.)2019

ومبا أن منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ال تزال 
واحدة من أقل املناطق تكاماًل يف العامل، بسبب ارتفاع مستوى 
احلماية اجلمركية، والتدابري غري التعريفية اليت ُتقيد التجارة بني 
األقاليم، والتجارة احملدودة للغاية يف اخلدمات)78(، لذلك يعد 
التعاون اإلقليمي أمراً ابلغ األمهية للنمو االقتصادي والتنمية 
وســوف يستفيد من زايدة مشاركة مجيع أصحاب املصلحة 
املعنيني، مبا يف ذلك قطاع األعمال. وابلتأكيد سيساهم برانمج 
أونكتاد الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف حتقيق هذه األهداف 
يف جمال محاية املستهلك. ويف احلقيقة فإن الربانمج يهدف إىل 
حتسني األطر القانونية واملؤسسية ويعمل على توفري التدريب، 
وتعزيز قدرات اهليئات العامة وأصحاب املصلحة مثل قطاع 
األعمال ومجعيات املستهلكني والقضاء واألوساط األكادميية، 
وقبل كل شيء مع مراعاة الرتكيز اإلقليمي. ومن مث فإن املشروع 
مييز األدوات واملبادرات اليت جتمع اخلرباء وأصحاب املصلحة 
لتبادل اخلــربات  الطريق  الــدول املستفيدة؛ مما ميهد  معًا من 

وزايدة التعاون.

املبادئ التوجيهية حلماية املستهلك: مت صياغة هيكل 
الوكالة وفعاليتها)79( يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف 
عام 2017 استناداً إىل املعايري الدولية حلماية املستهلك، مع 

رويـــس م. واتبـــور س. تكامل االقــتــصــاد اإلقليمي يف منطقة   )78(
الشرق األوسط ومشال أفريقيا، اجتاهات التنمية - التجارة )البنك 
http://documents.worldbank.org/curated/ )2012 ،الدويل
.en/813531468052157933/pdf/NonAsciiFileName0.pdf

.UNCTAD/DITC/CPLP/2017/4  )79(
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األخذ يف االعتبار اإلطار القانوين والبنية املؤسسية لوكاالت 
محاية املستهلك يف املنطقة. وُقدمت املبادئ التوجيهية ومت 
التصديق عليها مع وكاالت محاية املستهلك التابعة للمستفيدين 
ومع أصحاب املصلحة املعنيني يف ورشة عمل إقليمية ابلقاهرة 
يف عام 2018. وُيري وضع اللمسات األخرية على مبادئ 
توجيهية أخــرى بشأن معاجلة الشكاوى وحتقيقات التجارة 
اإللكرتونية وسالمة املنتجات؛ حيث إن هذه القضااي ذات 
التجارة عرب  املستهلك وزايدة  لتحسني محاية  أمهية قصوى 
احلــدود. كما نوقشْت مواضيع املشاركة يف األعمال حلماية 
املستهلك، ودور مجعيات املستهلكني مع أصحاب املصلحة 
يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، مع توفري التوجيه الالزم 
لوكاالت محاية املستهلك وإنشاء إطار من شأنه تسهيل تفاعل 

أصحاب املصلحة معهم.

سينشئ مركزا التدريب اإلقليميان حلماية املستهلك 
)بريوت 2017 والقاهرة 2018( اللذان ُأطلقا مبوجب هذا 
الربانمج شبكة ستساهم يف تعزيز إمكاانت املستفيدين يف 
منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف جمال محاية املستهلك 
من خالل التدريب وتوزيع املواد والبياانت وأدوات العمل اليت 

ُوضعت خصيصًا هلا الربانمج.

هذه املنصة الشبكية اليت ال تزال قيد التطوير سرتبط 
بدعم  اإلقليمي  التعاون  ببعضهم وتسهل  املستفيدين  ممثلي 
أونكتاد وتسمح هليئات محاية املستهلك بتبادل املعلومات 
والبياانت بطريقة حممية مما يشجع على تنسيق اإلجــراءات 

وإنفاذ القوانني.

وأخرياً، فإن مشاركة ممثلي دول البحر املتوسط ومشال 
أفريقيا يف فعاليات إقليمية ودولية خمتلفة ويف الزايرات البحثية 
هليئات محاية املستهلك األكثر خربة قد ساهم يف مشاركة 
املعلومات والعمل الشبكي مع املستفيدين ذوي الصلة يف دول 
منطقة البحر املتوسط ومشال أفريقيا ومع شركاء آخرين. وقد 
أدى ذلك أيضًا إىل تعزيز اإلمكاانت والوعي وااللتزام على 

املستويني القومي واإلقليمي مع إحداث أثر دائم.

وقد ألقى تنقيح مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية 
املستهلك عام 2015 الضوء على أمهية التعاون الدويل يف هذا 
اجملال ماحنة فريق اخلرباء احلكومي املعين بقانون وسياسة محاية 
املستهلك دوراً هامًا يف هذا الشأن وهو ما سيتم الكشف عنه.

يف نفس الوقت، هناك أشكال أخرى من التعاون اليت 
ميكن لشعبة محاية املستهلك وضع تصور هلا كما ورد مببادئ 
األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك. هيكل وفعالية اهليئة 
ابلنسبة ملنطقة البحر املتوسط ومشال أفريقيا)80(. على سبيل 
املثال، تسعى املغرب ملشاركة وتواصل أكرب مع نظام االحتاد 
األورويب لإلبالغ عن املنتجات غري الغذائية اخلطرية، رابكس 
)RAPEX)81. ويف جمال أمن املنتجات مؤخراً، أنشأت منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بوابة استعادة املنتجات 
العاملية Global Recalls portal، )82( وهي شبكة عاملية لإلبالغ 
عن املنتجات اليت مت سحبها من األسواق احمللية وال تقتصر 
على الــدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي. ختضع هذه البوابة للتحديث املستمر وهي تتضمن 
معلومات حول بالغات استعادة املنتجات االستهالكية سواء 
طوعًا أو بشكل إلزامي واليت أصدرهتا هيئة حكومية وأصبحت 
متاحة للجميع. يستطيع املستهلكون والشركات أيضًا دخول 

هذا املوقع ومن املتوقع أن ينتشر عامليًا يف هناية املطاف.

لتنبيه  آلــيــات أخـــرى أكــثــر تعقيداً  كما ُوضــعــت 
هيئات محاية املستهلك عن املنتجات اخلطرية واملمارسات 
غري الشريفة لألعمال التجارية عرب احلدود. تتكون الشبكة 
الدولية حلماية املستهلك وإنفاذ القانون )ICPEN()83( من 
منظمات تنتشر عرب أكثر من 50 دولة )على الرغم من أن 
املغرب ليست أحد أعضاؤها حاليًا( وهي هتدف إىل مشاركة 
املعلومات عن األنشطة التجارية اليت تتم عرب احلدود واليت قد 
تؤدي إىل اإلضرار ابملستهلك وتشجيع التعاون الدويل بني 

املرجع املذكور أعاله.  )80(
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/ انظر:   )81(

.safety_products/rapex/alerts/

.https:// globalrecalls.oecd.org :انظر  )82(
.https://www.icpen.org/ :انظر  )83(
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هيئات إنفاذ القانون الدولية. وبينما تقتصر العضوية غالبا 
على الدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي، إال أهنــا تنتشر خــارج األرجــاء يف نطاق وسع 
من الــدول يف كل املناطق. من الشبكات الفعالة األخرى 
ذات الصلة بشأن تبادل اخلربات اإلقليمي وأفضل املمارسات 
 African هي شبكة احلوار األفريقية بشأن محاية املستهلك
Consumer Protection Dialogue، واليت تدعمها جلنة التجارة 

االحتادية األمريكية.

هتتم العديد من القطاعات حاليًا ابألمور اليت تتعلق 
ابحلدود، ويدعو املبدأ التوجيهي لألمم املتحدة رقم 82 لزايدة 
التعاون عرب احلدود حىت ولو بشكل تطوعي وغري رمسي. تشري 
العديد من الوزارات إىل احلاجة ملثل هذا التعاون الذي سوف 
يزداد بينما تصبح التجارة اإللكرتونية أكثر انتشاراً. ومن مث، 

فهناك العديد من احملافل والوسائل املتعلقة ابلتعاون الدويل 
واليت ميكن أن تتيح رؤى هامة وتبادل يف املعرفة هليئة محاية 

املستهلك املغربية.

وكما توصي املبادئ التوجيهية ألونكتاد بشأن محاية 
املستهلك: إن هيكل وفعالية اهليئة ابلنسبة ملنطقة البحر املتوسط 
ومشال أفريقيا وفعاليتها يف شكلها احلايل هي أقصى ما ميكن 
هليئات محاية املستهلك القيام به دون احلاجة إلصدار تشريعات 
أواًل. يف كثري من احلاالت قد يكفي طرح استفسار أو وضع 
حتذير دون ردع للممارسات احملظورة. قد ال تكون اإلجراءات 
القانونية اليت تتخذ عرب احلدود ضرورية إذا استطاعت هيئات 
محاية املستهلك يف كال البلدين العمل معًا. يتم حث التشريعات 
الصادرة يف منطقة البحر املتوسط ومشال أفريقيا على استكشاف 
املبادرات املذكورة أعاله مع األخذ يف االعتبار تعزيز التعاون بينها.
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سادسًا- االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات ألف- 
إن اإلطار املؤسسي والقانوين املغريب حلماية املستهلك 
هو إطار راسخ وانفذ بشكل كامل. لطاملا كانت تشريعات 
املغرب يف طليعة التشريعات األخرى يف جماالت حمددة كسن 
قانون شامل بشأن محاية املستهلك وتغطية احلقوق الرئيسية 
والتزامات املستهلكني والشركات التجارية وتوفري بيئة متكينية 
ملنظمات محاية املستهلك. تضطلع شعبة محاية املستهلك 
بوظائفها بفعالية ويزيد االعرتاف هبا كأداة مركزية يف التعامل 
مع مشاكل محاية املستهلك على املستوايت القومية واإلقليمية 

والدولية.
توفر مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك 
احلالية إرشــادات قيمة بشأن التحسينات املستقبلية املمكنة 
على املستويني القانوين واملؤسسي إلنشاء نظام أقوى حلماية 
حقوق املستهلكني ومصاحلهم مما يعزز يف النهاية من الرفاهية 
الكلية ويزيد من فعالية االقتصاد القومي. عالوة على ذلك، 
نشرت األونكتاد جمموعتني من املبادئ التوجيهية حول محاية 
املستهلك ملنطقة الشرق األوســط ومشــال أفريقيا والــذي قد 
يكون مفيداً عند تعزيز األطر املؤسسية والقانونية للمغرب، 
أال وهي: مبادئ األونكتاد التوجيهية بشأن محاية املستهلك 
ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا هيكل اهليئة وفعاليته))8(، 
ومبادئ األونكتاد التوجيهية بشأن محاية املستهلك ملنطقة 
الشرق األوســط ومشــال أفريقيا: إشــراك قطاع األعــمــال)85(. 
ومبادئ األونكتاد التوجيهية بشأن محاية املستهلك ملنطقة 
الشرق األوســط ومشــال أفريقيا: مجعيات املستهلك ومجيعها 

بصدد التنفيذ عام 2018.
وعلى وجه اخلصوص، وكما توصي املبادئ التوجيهية 
ألونكتاد بشأن محاية املستهلك: فإن هيكل وفعالية اهليئة 

.UNCTAD/DITC/CPLP/2017/4  )8((

.UNCTAD/DITC/CPLP/2017/3  )85(

ابلنسبة ملنطقة البحر املتوسط ومشال أفريقيا)86( حيتوي على 
عدة توصيات لتحسني األطر املؤسسية والقانونية ويتضمن:

ميكن ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك 	 
أن تقوم بدور امللهم يف تصميم سياسات املستهلك 
املستهلك. واألمر  املستهلك ومؤسسات  وقوانني 
منوط ابلدول األعضاء بشأن جتاوز متطلبات هذه 

املبادئ التوجيهية إذا رغبوا يف ذلك؛
ميكن استخدام القانون الدستوري لتأسيس أو تعزيز 	 

حقوق املستهلك األساسية وأيضاً تقدمي بعض املبادئ 
التوجيهية. ميكن للنصوص الدستورية أن تكون أداة 
لزايدة التحسني املطلوب ملستوايت الوصول للبضائع 

واخلدمات الرئيسية؛
بعد أن وجدت دول البحر املتوسط ومشل أفريقيا أن 	 

"االحتياجات املشروعة" للمبادئ التوجيهية لألمم 
املتحدة )املبدأ التوجيهي 5( هي نقطة مرجعية هامة 
لتشريعات اإلطــار اخلاصة هبــم، فعليها االستمرار 
يف تطبيق هذه املبادئ وحتديث نصوصها يف ضوء 

التنقيح الذي مت عام 2015؛
يب إيالء االهتمام بعملية فصل األدوار الرئيسية 	 

يف أثناء تطوير هياكل اهليئة مع احلفاظ على مشاركة 
جمموعة كبرية من األطراف املعنية يف األدوار اإلشرافية 

واالستشارية؛
تعد املساءلة يف عملية امليزانية أمرا هاما فيما يتعلق 	 

بــزايدة شفافية هيئة محاية املستهلك. عــالوة على 
ذلك فإن هذه الشفافية هامة كوسيلة مساعدة يف 
املشاركة البّناءة جلمعيات املستهلك ومن خالهلا، 

مشاركة اهليئة العامة للمستهلكني أيضًا؛
على هيئات محاية املستهلك تنمية الوعي العام من 	 

خالل اإلبــالغ عن أنشطتها اخلاصة وعن "حالة 

.UNCTAD/DITC/CPLP/2017/4  )86(
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األمــة" من منظور املستهلك. عليهم اإلبــالغ عن 
املوضوعات اليت تنشأ عن حتليل املشاكل اليت يتم 
التعامل  إليها من خــالل خدمة  اهتمامهم  توجيه 
مع الشكاوى. مث حيق هلم فيما بعد اقــرتاح حلول 
إداريـــة أو نظامية. ميكن أن حيــدث ذلــك إمــا عرب 
اجملالس االستشارية اليت يقدمون تقاريرهم هلا أو عرب 
اهليئات نفسها. على أي حال، يب إاتحة هذه 
التقارير للعامة وميكن إاتحتها يف شكل عرض تقدميي 

للخيارات؛
حيق هليئة محاية املستهلك، واليت تغطي ابلفعل بيئة 	 

املستهلك ككل، أن تعقد مشاورات ويتم التشاور 
واإلدارات  اهلــيــئــات  بــواســطــة  مــالئــم  معها بشكل 

األخرى املذكورة يف واليتها؛
على هيئات محاية املستهلك حتديد مدى خطورة 	 

اإلضــرار ابملستهلك والنتائج احملتملة للتدخل قبل 
مشاركة مواردهم النادرة على حساب اإلجــراءات 
البديلة. كما تقدم جمموعة أدوات سياسة املستهلك 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)87( عدة 
خيارات يف هيكل منطقي تقييمي، ولذلك تستحق 
هذه األدوات النظر إليها ابعتبارها وسيلة مساعدة 
هليئات محاية املستهلك يف إصدار حكمها بشأن 

نطاق وفعالية التدخل
وبغض النظر عن التوجيهات العامة املذكورة أعاله، 
هتدف التوصيات التالية إىل حتسني خمتلف جوانب تعزيز حركة 
املستهلكني ومحاية حقوق املستهلكني ومصاحلهم يف السوق 

على املستويني القانوين واملؤسسي.

توصيات ابء- 
يقرتح أخذ التوصيات التالية يف االعتبار لتقوية اإلطار 

املؤسسي والقانوين حلماية املستهلك للمغرب:

http://www.oecd.org/sti/consumer/consumer- :تتوافر على  )87(
.policy-toolkit-9789264079663-en.htm

اجلوانب املوضوعية للقانون 08-31  -1
بــشــكــل كامل  قـــانـــون 08-31  تطبيق  لــضــمــان 
واالستجابة ملشاكل محاية املستهلك الناشئة، توصى احلكومة 

املغربية أبخذ التوصيات التالية يف االعتبار:

التطوير النظام )أ( 
من أجل التطبيق الفعال للقانون 31-08، حتتاج 
 .)textes d’application( املغرب إلمتام اعتماد تشريعاهتا التنفيذية
على الرغم من بذل جهود ملحوظة يف هذا االجتاه )مت إصدار 
مرسومني و13 قراراً(، يب متابعة التعاون بني الوزارات لضمان 
عدم وجود أي قيود نظامية على تطبيق هيئات محاية املستهلك 

ووكالئهم للقانون 08-31.

مبادئ ممارسات األعمال التجارية غري  )ب( 
العادلة

التالية  العناصر  ابلتفصيل  القانون 8-31  يتناول 
للممارسات اليومية: معلومات للمستهلكني، مواعيد التسليم، 
شروط العقود غري العادلة، اإلعالانت، البيع عن ُبعد، البيع 
واخلصومات، رفض اخلدمة واملبيعات ذات الصلة هبا، البيع 
اهلرمي، اليانصيب، الضماانت، خدمة ما بعد البيع. كما حيدد 
أيضًا املبدأ القائل أبنه يف حالة غموض العقود، يكون تفسريها 
لصاحل املستهلك. كما تعاقب املادة 59 على استغالل جهل 
أو ضعف املستهلك والذي ميكن لتطبيقه أن يؤدي إىل إلغاء 
العقود ورمبا زايدة التفاصيل. قد ميتد ذلك ليشمل ممارسات 
تسويق صارمة يؤثر فيها الضعف على نطاق كبري نسبيًا من 

السكان.

تعد املادة 59 مثاال جيدا على التشريعات املعتمدة 
الــعــام. ويوصى  احلماية  مــن مستوى  املــبــادئ مما يزيد  على 
املبادئ على نطاق أكرب.  املعتمد على  التشريع  ابستخدام 
ــراءات  يشري اخلـــرباء يف العديد مــن التشريعات إىل أن اإلجـ
ذات التفاصيل الكثرية للممارسات احملــددة ميكن أن تنشأ 
عنها إجراءات تتعلق ابلشركات التجارية واليت توضع لتجنب 
وضع قيود قانونية. كما ميكن للتشريع األكثر مرونة املعتمد 
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على مبادئ مثل جتنب استغالل الضعفاء أن تكون أساسًا ذا 
قيمة لوضع نصوص وأحكام أكثر تفصياًل.

الــقــانــون 08-31،  على وجـــه اخلــصــوص، يضع 
املادة 16 قائمة أبنواع بنود العقود اليت تعترب استغاللية، بينما 
تشري املادة 18 للسياق الكلي للمعاملة. ليس من الضروري 
أن تكون األمثلة مجيعها دقيقة، وليس ابلضرورة هلذه القائمة 
أن تكون شاملة من منطلق أنه ميكن أن يكون هناك ممارسات 
جتارية أخرى غري مدرجة ابلقائمة ولكنها مسموح هبا. عالوة 
على ذلك، فإن التزامات العمال التجارية األكثر تفصياًل بشأن 
الضماانت التعاقدية وقطع الغيار ميكن تطويرها عن طريق وضع 

لوائح تتماشى مع املبدأ التوجيهي 25.

وهلذا يوصى بتعديل القانون 31-08 ليتضمن أمثلة 
شائعة على املمارسات التجارية غري العادلة املطبقة على كافة 
القطاعات التجارية واليت يرتك القرار بشأهنا للقانون النظامي 

أو السوابق القضائية أو ممارسات إلنفاذ.

الوصول إىل العدالة )ج( 

مينح القانون 31-08 جلمعيات محاية املستهلك 
احلق يف التدخل يف اإلجراءات القضائية ابلنيابة عن املستهلكني. 
ومع ذلك مل متارس هيئات محاية املستهلك هذا احلق كما ينبغي.

وقد يكون أحد أسباب ذلك الشروط املرهقة ملمارسة 
هذا احلق )إعــالن املصلحة العامة أو تفويض خــاص(. من 
األسباب األخرى غياب اإلمكاانت التقنية جلمعيات محاية 

املستهلك من أجل التدخل يف احملكمة.

يوصى بتنقيح القرار رقم 2-12-62) بتاريخ )1 
تشرين الثاين/نوفمرب 2012 الذي يضع شروط مشاركة مجعيات 
محاية املستهلك يف إلجراءات القضائية من أجل تسهيل ممارسة 
هذا احلق. عالوة على ذلك، ميكن لشعبة محاية املستهلك أن 
تقدم التدريب القانوين الحتــادات محاية املستهلك من أجل 

تعزيز إمكاانت التقاضي.

احلل البديل للمنازعات )د( 

يتعامل الفرع القضائي يف املغرب مع حل نزاعات 
املستهلكني وتعويضاهتم. ويف ضوء التكاليف الباهظة والتأخري 
يف إنفاذ قوانني محاية املستهلك فيما يتعلق ابملشاكل املتعلقة 
بنقص املال نسبيًا يف نزاعات املستهلكني الفردية، فهناك توجه 
عاملي متزايد حنو وضع حلول بديلة للنزاعات التجارية خارج 

احملكمة، كالوساطة والصلح والتحكيم.

يقدم حل الوساطة لتسوية نزاعات املستهلك يف 
املغرب يف قطاعي اخلدمات املالية واالتصاالت. هذا التقليد 
اجليد ميكن التوسع فيه ليشمل القطاعات األخرى من أجل 
تغطية أكرب عدد ممكن من عالقات املستهلك وبذلك يغطي 
كل القطاعات االقتصادية. تقدم املبادئ التوجيهية من 37 
إىل 1) بشأن حل النزاعات واإلنصاف توصيات مفيدة هبذا 

الصدد.

تتمتع شعبة محاية املستهلك مبكانة متميزة لتشجيع 
تطوير عملية الوساطة للمستهلك يف السوق املغريب حيث 
املعنية واملؤسسات  الـــوزارات  ميكنه تنسيق وضمان مشاركة 
العامة واألطراف املعنية األخر وأيُضا هيئات محاية املستهلك 
والشركات التجارية. ميكن أن تعمل البوابة اإللكرتونية لشعبة 
محاية املستهلك مبثابة أســاس لوضع ونشر حلول للنزاعات 

إلكرتونيًا لنزاعات املستهلك.

التجارة اإللكرتونية )ه( 

متاشيًا مع املبدأ التوجيهي 63، يب أن تضمن 
املغرب متتع املستهلكني عرب اإلنرتنت مبستوى من احلماية 
ال يقل عن هذا الذي مينح ألشكال أخرى من التجارة. وقد 
كانت شعبة محاية املستهلك نشطة يف رفع وعي املستهلك 
والشركات التجارية بشأن احلقوق وااللتزامات ذات الصلة يف 
السوق الرقمية. كما أن إطالق مركز اإلشراف على التجارة 
اإللكرتونية ضمن نفس الــوزارة اليت تنتمي إليها شعبة محاية 

املستهلك سيضمن تنسيق السياسة.
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وحــيــث إنـــه مـــن املــتــوقــع أن يــزيــد حــجــم الــتــجــارة 
تتماشى  فإنه من األمهية مبكان أن  املغرب،  اإللكرتونية يف 
اإلطارات القانونية حلماية املستهلك مع الظروف اجلديدة مع 
قدر من املرونة. يقدم القانون 31-08 نصوصًا مكثفة تتعلق 
ابلتجارة اإللكرتونية، مبا يف ذلك حق الرتاجع، والذي قد يتم 
تنقيحه يف ضوء املبادئ لتوجيهية املنقحة لألمم املتحدة من 
أجل مواجهة التحدايت اجلديدة مثل التزامات املنصات. ومع 
القيام بذلك، يوصى أبن حتتفظ املغرب بالئحة تعتمد على 

املبدأ مما يسمح بتطوير السوق مستقباًل.

اخلدمات املالية )و( 
الــقــانــون 31-08 على نــصــوص مفصلة  حيــتــوي 
للغاية تتعلق ابالئتمان االستهالكي وقروض اإلسكان بداًل 
من اخلدمات املالية بشكل عــام. إال أنــه مل يذكر أي شيء 
املديونية ومنعها وعواقبها ودجمها وكالمها من  بتفاقم  يتعلق 
أفضل املمارسات الدولية الناشئة ومذكوران ابملبادئ التوجيهية 

املنقحة لألمم املتحدة.
ويوصى على وجه اخلصوص أبن يتضمن القانون 
31-08 نصوصًا عامة أكثر حول ترقية االهتمامات املالية 
العريضة للمستهلك ومحايتها وأن يتضمن لوائح متكينية لتعزيز 
الدمج املايل واحلماية من تفاقم املديونية. كما ينبغي أن يعمل 
على تنظيم العالقة بــني مـــزودي اخلــدمــات املالية ووكالئهم 

املفوضني)88(.
على سبيل املثال، ميكن أن ينشئ القانون 08-31 
التزاماً ابلتحقق من اجلدارة االئتمانية للمقرتضني. وسوف يساهم 
ذلك يف تطوير عملية "إلقــراض املسؤول"، وهو مبدأ انشئ 
معتمد أيضًا من قبل املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة 66)و((. 
كما ميكن للقانون 31-08 أن يضع تصوراً لتطوير خطط 
الــيت ال ترتبط فيها املديونية  الــديــن للحاالت  ــادة ســـداد  إعـ
مبخالفات من املستهلك أو املقرض ولكن ترتبط ب  "أحداث 
حياتية". ال تتطلب هذه احلاالت ابلضرورة إجراًء قضائيًا. ميكن 
أن تساهم آلية املغرب احلالية لتدوين املدفوعات يف تطوير نظام 

املبادئ التوجيهية لألمم ملتحدة رقم 11 ومن 66 إىل 58.  )88(

لتقييم اجلدارة االئتمانية وخطط إعادة سداد الدين تبعًا ابلطبع 
ملتطلبات محاية البياانت.

صالحيات اإلنفاذ )ز( 
القضائي حلماية  القانون 31-08 ابإلنــفــاذ  يتنبأ 
املستهلك. مــن أجــل إمتـــام اإلجــــراء الــقــانــوين، ميكن تعديل 
اإلداري. وسيعزز ذلك  ليسمح ابإلنفاذ  القانون 08-31 
مــن اإلشـــراف على ســوق شعبة محاية املستهلك والسماح 
له بتجاوز التحذيرات احلالية لفرض أوامــر إداريــة وعقوابت 
النتهاك قوانني محاية املستهلك. ميكن منح سلطات إنفاذ 
إدارية مباشرة هليئات اإلنفاذ، وخاصة شعبة محاية املستهلك، 

دون االضطرار للجوء للمحاكم.

تدوين القوانني )ح( 
للمغرب  املــوســع  املستهلك  تشريع محاية  يتضمن 
معظم األنشطة االقتصادية وميتد ليشمل أجــزاء متعددة من 
التشريع. على سبيل املثال، يتناول القانون 31-08 االئتمان 
االستهالكي بينما يتضمن التشريع القطاعي حقوق املستهلك 

كما هو احلال مع اخلدمات املالية وقوانني املرافق العامة.
املستهلك  حلماية  ومتسق  شــامــل  تنظيم  لضمان 
املعنيني على مشاكل  املصلحة  أصــحــاب  قبضة  وإلحــكــام 
املستهلك املعقدة، وضعت بعض الــدول مثل الــربازيــل)89(، 
وفــرنــســا)90( مــدونــة للمستهلك. جتمع هـــذه املــــدوانت كل 
التشريعات املتعلقة حبماية املستهلك وتقوم بتنظيمها مع ترشيد 
األطر املؤسسية. ميكن للتقليد القانوين لتدوين القوانني يف املغرب 
)القوانني املدنية والتجارية وقوانني العمل مت تدوينها ابلفعل( أن 
يسمح بوضع مدونة شبيهة. ومن شأن ذلك أن يتيح فرصة 
رائعة لتنقيح تشريعات محاية املستهلك يف املغرب ككل يف 

ضوء مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك.

http://www.planalto.gov.br/ املــوقــع:  عــرب  اإلطــــالع  ميكن   )89(
.ccivil_03/leis/l8078.htm

https://www.legifrance.gouv.fr/ :ميكن االطالع عرب املوقع  )90(
.affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565
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األطر املؤسسية  -2
وضعت التوصيات التالية لبناء القدرات املؤسسية 
لشعبة محاية املستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة واالستثمار 

واالقتصاد الرقمي لتصبح هيئة محاية املستهلك ابملغرب.

اإلنفاذ والتنسيق واملالمح العامة )أ( 
كما ذكــران أعــاله، ميكن تعزيز القانون 08-31 
للسماح إبنفاذ قوانني محاية املستهلك إداراًي. حتتل شعبة محاية 
املركز، كوهنا هيئة محاية املستهلك ابملغرب، مركزاً هامًا ميكنها 
من االضطالع مبثل هذه الصالحيات والــيت تتضمن إجراء 

التحقيقات وإعطاء أوامر فرض العقوابت واألوامر اإلدارية.
وقد استثمرت شعبة محاية املستهلك جهودا ملحوظة 
لضمان التنسيق مع الوزارات واإلدارات األخرى وأيضًا التشاور 
مع مجعيات محاية املستهلك وممثلي الشركات التجارية. إن وضع 
آليات تشاور ذات صيغة رمسية مثل "اجمللس العايل االستشاري 
للمستهلك" وفقًا للمادة 205 من القانون 31-08 ميكن 
أن يثبت جدارته يف هذا الصدد. كما ميكن أن تضطلع شعبة 
محاية املستهلك بدور أكثر فعالية يف تقدمي اآلراء االستشارية 
للحكومة بشأن صياغة اللوائح والسياسات من أجل ضمان 

أخذ اهتمامات املستهلك يف االعتبار.
من  تعزز  أن  املستهلك  لشعبة محاية  ينبغي  كما 
دورها كمركز تنسيق لشؤون محاية املستهلك عن طريق تعزيز 
صورهتا العامة. تقدم البوابة اإللكرتونية لشعبة محاية املستهلك 
للمستهلكني والسماح هلم  إليها  الوصول  معلومات يسهل 
املوقع وإثــراء  ينبغي حتسني هــذا  برفع مطالبهم اإللكرتونية. 
حمتواه حبمالت تثقيفية ومعلوماتية ونشرات وأحباث ودراسات 
ميكن لشعبة محاية املستهلك أن جتريها مستقباًل. كما ميكن 
لشعبة محاية املستهلك أن تسخر منصات وسائل اإلعالم 
االجتماعية واخلطوط الساخنة لتأسيس صورهتا العامة أمام 

املستهلكني والشركات.
لضمان حتقيق أفضل إنفاذ، ينبغي أن تواصل شعبة 
محاية املستهلك مسامهتها يف تدريب مسؤويل اإلنفاذ كما كانت 

تفعل مع مسؤويل وزارة الداخلية.

بناء القدرات )ب( 
تتطلب سياسة محاية املستهلك احلديثة إشراك جمموعة 
املسؤولني احلكوميني  املعنيني، خاصة  األطـــراف  واسعة من 
ــاط  والــقــضــاة ومجعيات محاية املستهلك والــشــركــات واألوسـ
األكادميية ووسائل اإلعــالم واملستهلكني بشكل عــام. وقد 
اضطلعت شعبة محاية املستهلك أبنشطة تدريبية خمتلفة سيلزم 

متابعتها وتبسيطها مستقباًل.
ميكن لشعبة محاية املستهلك وضع نشاط تدرييب 
بناء  أدوات  مستخدمني  والــقــضــاة  احلكومة  ملوظفي  موحد 
القدرات مثل دليل األونكتاد حلماية املستهلك)91(، ومبادئ 
األونكتاد التوجيهية حلماية املستهلك مبنطقة الشرق األوسط 
ومشال أفريقيا: هيكل اهليئة وفعاليتها)92(. كما ميكن لشعبة محاية 
املستهلك أيضًا أن تضع برانجمًا تدريبيًا عامًا جلمعيات وشركات 
محاية املستهلك بناء على مبادئ األونكتاد التوجيهية حلماية 
املستهلك ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا: إشراك قطاع 
األعمال)93(، ويف املستقبل القريب مبادئ أونكتاد التوجيهية 
حلماية املستهلك ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا: مجعيات 

املستهلك.
وفيما يتعلق هبذه اجلهود، على شعبة محاية املستهلك 
أن تسعى إىل إقامة شراكات مستقرة مع احتــادات مجعيات 
املستهلك والغرف التجارية واملؤسسات األكادميية عرب أنشطة 
"تدريب املدربني" وضمان احلصول على أتثري مضاعف إيايب. 
ميكن لشعبة محاية املستهلك أن تنظم محالت مشرتكة لرفع 

الوعي مع مجعيات محاية املستهلك))9(.

مجعيات محاية املستهلك )ج( 

إن الدعم املايل املغريب جلمعيات محاية املستهلك 
هو جتربة رائدة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا حيث 
يعاجل املشكلة الدائمة املتمثلة يف استدامة مجعيات املستهلك. 

.UNCTAD/DITC/CPLP/2017/1  )91(

.UNCTAD/DITC/CPLP/2017/4  )92(

.UNCTAD/DITC/CPLP/2017/3  )93(
ينص القانون 31-08 على احتاد واحد.  )9((
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وبينما يري العمل على التعريف ابلصندوق الوطين جلمعيات 
محاية املستهلك ونشره، فإنه من املهم ضمان املساءلة وتقييم 
النتائج ذات األثر الكبري ألنشطة مجعيات محاية املستهلك 

عرب التقييم املستمر وإجراءات التدقيق.

وإسهامًا يف إضفاء الطابع املهين على مجعيات محاية 
املستهلك، على شعبة محاية املستهلك أن تواصل تقدمي الربامج 
التدريبية هلا خاصة إذا كان هناك أجزاء جديدة من التشريعات 

متكنها من االضطالع مبهام جديدة.

املصادر )د( 

متاشيًا مع املبدأ التوجيهي لألمم املتحدة رقم 15، 
على املغرب أن تعمل حنو ضمان توافر املوارد البشرية واملالية 
لتعزيز  إنفاذ قوانني محاية املستهلك  لــدى هيئات  الضرورية 
االمتثال الفعال وللحصول على تعويضات للمستهلكني يف 

الظروف املالئمة وتسهيل ذلك.

إن شعبة محاية املستهلك تتمتع حبضور يف مجيع 
أحنــاء املغرب عرب 29 بعثة إقليمية. ومع ذلــك، فإن املــوارد 

املالية والبشرية احلالية تعرقل اضطالع املكاتب اإلقليمية مبهام 
شعبة محاية املستهلك، خاصة فيما يتعلق ابإلشراف وزايدة 
الوعي. هلذا الغرض، يوصى بزايدة عدد موظفي شعبة محاية 

املستهلك وتوفري التدريب الالزم هلم.

التعاون الدويل )ه( 

لــطــاملــا كـــانـــت شــعــبــة محـــايـــة املــســتــهــلــك تضطلع 
بـــدور فــعــال يف الــوصــول للتعاون الـــدويل ومــشــاركــة أفضل 
املمارسات ســواء يف األونكتاد أو لــدى االحتــاد األورويب. 
وقد تثبت املشاركة يف شبكة إنفاذ قوانني محاية املستهلك 
الدولية )ICPEN( واحلوار األفريقي حلماية املستهلك نفعها 
وجدارهتا بشكل خاص إذا اضطلعت شعبة محاية املستهلك 
بصالحيات إنفاذ القانون. وميكن لشعبة محاية املستهلك 
من  نظائرها  مع  اتفاقات  عقد  إمكانية  استكشاف  أيضًا 
السلطات لزايدة اخلربات الدولية احلالية مبا يتماشى مع املبدأ 
التوجيهي لألمم املتحدة رقــم 82. يب أن تستفيد شعبة 
محاية املستهلك من االجتماعات الدولية لتتعرف على أفضل 

املمارسات الدولية وتستعني هبا يف ممارساهتا.


