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 مقدمة -أولا 
كاااا ون   ٢٢املاااؤا   7٠/١٨6 كااادل اجلمنياااؤ الناماااؤ لةمااا  املتحااادذ  ااادهاا،   قناالاااا  -١

املتن اااااي  ماياااااؤ املسااااات  ك، مبااااااهه األمااااا  املتحااااادذ التوجي ياااااؤ  ماياااااؤ  ٢٠١5األول/هيسااااامر 
املساات  ك بوصااه ا  موعااؤ قيامااؤ ماان املباااهه الاا  عصتبااا   يديااد ارصاااج  النجيساايؤ لتشاانينال 

املست  ك محايؤا دنالؤ، و  إ هاذ لثي التشنينال وات  تياتاهتا  وعنزز املباهه التوجي ياؤ محايؤ 
التناون الدويل ديماا باني الادول األعماا     اال اإل هااذ وعشالا عبااهل ارارال    اال محاياؤ 

إ شااااا  دنيااااي خاااارا  ين ااااومو هويل مناااا  بلااااا ون اا املساااات  ك  وقااااد قاااانال اجلمنيااااؤ النامااااؤ  يماااا
ياتاااال محاياااؤ املساااات  ك   إطااااا األو  تااااه بلصااااد عاااود  ارلياااؤ املؤتساااايؤ الدولياااؤ لتهنياااا  وت

 املباهه التوجي يؤ ذال الص ؤ 
و تندل اجلمنيؤ النامؤ إىل دنيي اررا  ا  ومو الدويل املن  بلا ون وتياتال محاياؤ  -٢

للااوا ني وتياتااال محايااؤ  املساات  ك   األو  تاااه وسيااؤ إجاانا  اتتنناضااال  ظاانا  طوعيااؤ وطنيااؤ
واملغاااانب  ول هولااااؤ عمااااو     (١)املساااات  ك كمااااا عنهااااثلا الساااا طال الوطنيااااؤ  مايااااؤ املساااات  ك

 األو  تاه عتطوع لالتتننا  
 ماااا الغاان  ماان اتتنناضااال النظاانا  الطوعيااؤ د ااو علاادس عليااي  خااااجو ومسااتل  ملاادى  -3

يتنااني التغ اب ع ي ااا واااااسل الاا  ينبغااو  دنالياؤ قااا ون محايااؤ املساات  كن وعبياان التحاادايل الاا 
يسين ا   األطن اللا و يؤ واملؤتسيؤن وعليي  مدى وعو اجل ال صاينبؤ املص حؤ املننياؤ  ماياؤ 
املسااات  ك وإتااا اماهتا   لاااثا اااااالن وصاااياسؤ التاااداب  املناتااابؤ والتوصااايؤ   اذلاااان ومسااااعدذ 

  (٢)بنانم  لبنا  اللداالن طنيي وضا الب دان ع ى عنهيث التوصيال ع

 السياق السياسي والقتصادي والجتماعي -اثنياا  
 ظاة ا    اللاج    املم  ؤ املغنبياؤ  ظااةم م  او هتاتواي هطلناطاو بنملااا اجتمااعو،  -4

وقاااد تااال  مؤنااان التنمياااؤ البشااانيؤ     (3)م ياااون  سااامؤ 35 ان املم  اااؤ يناااوايل ويب اااد عاااده تااا
، زاه مناادل النماان ٢٠١5و ١٩٩٠  و  الهاا ذ مااا بااني عااامو ٢٠١5  عاااة  ٠.647املغاانب 

تااااانوال وتااااانوال اسلتحااااااق  ملداتاااااؤ املتوقناااااؤ  ٩,6املتوقاااااا عناااااد الاااااوسهذ   املغااااانب  لاااااداا 
  املاجااااؤ مااااا بااااني  ٩٠تاااانوال  وزاه  صاااايب الهاااانه ماااان الاااادخ    املغاااانب بنساااابؤ  5,6 بنساااابؤ
ؤ صااااهاذ عااان البناااك الااادويل  ن املغااانب وقاااد جاااا    علاااااين ينديثااا  (4)٠١5٢و ١٩٩٠ عاااامو

لاي  مان ينيال النماو اسقتصااهي اا، عاما ١5تل  "علدماا اقتصاهايا س جادال دياه" ع اى مادى 
__________ 

(١) TD/B/C.I/CPLP/9. 

(٢) TD/B/C.I/CPLP/6. 

، متاا  ع اى World Bank ،World Development Indicators database  ا ظان ٢٠١6منطياال عان املغانب لنااة  (3)
ع يااااه اسطااااالع  )مت http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source2=&country=MARلااااثا الااااناب   

   (٢٠١٨ يسان/ بني   3٠  
 ٢٠١6Humanعلنين التنميؤ البشنيؤ لناة ، مثكنذ إيناطؤ ل ب دان بشأن ٢ ٠١6بنانم  األم  املتحدذ اإلمناجو،  (4)

Development Report 2016: Human Development for Everyone, Morocco  متاا  ع اى لاثا الاناب ، 
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MAR.pdf. 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source2=&country=MAR
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MAR.pdf
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ي ومسااتوايل املنيشاااؤ دحساااب، وإمناااا   ا صاااول ع ااى ارااادمال األتاتااايؤ مثااا  ال  ااان   واملياااا
ومتثااا  الزااعااؤ  كاار اللطاعااال اسقتصاااهيؤ، ينياال عسااال    (5)واهلياكاا  األتاتاايؤ النامااؤ كااثلك

  (6)  املاجااؤ ماان النمالااؤ 45إىل  4٠  املاجااؤ ماان الناااع  اي ااو اإلوااايل وعسااتوعب  ١5بنساابؤ 
  املاجاؤ مان النااع  اي او  ٨بينما متث  الساياينؤ اثا  كار قطااع اقتصااهي ينيال عساال  بنسابؤ 

   (7)لنمالل األجنبيؤوِبَداا إيناهال كب ذ   دنصؤ عم  5١5 ٠٠٠ اإلوايل وبا
 مااااا قطااااع التلزجاااؤ دطخاااث   التطاااوا بسااانعؤ، ينيااال تااال  مناااواا م حويااااا   السااانوال  -5

األخااا ذ  و ملثااا ، دااالن قطااااع التلاااااذ اإلل  و ياااؤ  خاااث   النماااو بسااانعؤن وزاه عاااده املشااا ايل ع اااى 
 ٢,5، دلاااب ٢٠١5الاثال  الا  تابلت عااة  اإل   ت دلاوز ِضنف ما كان ع يه خالل السانوال

  وعنه   خطؤ املغانب استا اعيليؤ امللب اؤ  ماياؤ املسات  ك، الا  تتمان ا وزااذ الصاناعؤ م يون
واستاااتثماا والتلاااااذ واسقتصااااه النقماااو   املغاااانب، اإلناااااذص إىل "عغيااا ال جثاياااؤ   كااا  ماااان 

ذلااك، س ياازال الشاانا  ساا  النقمااو لااو امل اايمن  الناان  وطناجااي الشاانا  والتساا ي  والتنظااي "  ومااا
  (٨)  املاجؤ من املنامالل ٨7ع ى السوق، بنسبؤ 

 التشريعات املوضوعية -اثلثاا  
إىل خمت اااف املسااااج  ذال الصااا ؤ  ٢٠١١يشااا  هتاااتوا املغااانب بصااايغته املندلاااؤ   عااااة  -6

ع ااك املساااج ، "محايااؤ   مايااؤ املساات  ك، هون  ن لاا   لااثكن املساات   ني صااناينؤا  وماان بااني
وعنزياااز ا لاااوق واملصااااي اسجتماعياااؤ واسقتصااااهيؤ"، ويناااي ااتماااا املااادا   املشاااااكؤ   ا يااااذ 

 لتهصاااي  ينلاااوق  3١الناماااؤ وا اااي   يننماااؤ ا يااااذ اراصاااؤ وا اااي   املن وماااؤ  ويبااانيا الهصااا  
وا صااول ع ااى املااا  و  بي ااؤ املااواطنني    اااسل ا مايااؤ اسجتماعيااؤ والتن ااي  والساا ن الالجااي 

" خاادمال علاادم ا  ظيهااؤ وعنميااؤ مسااتدامؤ  ويشاا  الهصاا  املتن ااي  ؤتسااؤ الوتااي  إىل "منعِهلااو
  (٩)اإلهااذ النموميؤ

 بشأن محاية املستهلك 08-31القانون رقم  -ألف 
(، اللاضاااو بتحدياااد عاااداب   ماياااؤ املسااات  ك، قاااا ونم ٢٠١١) ٠٨-3١اقااا  اللاااا ون  -7

  منظمااه ماان عشاانينال  دليااؤ علااا   ماااج  ماااهذ وتاات مااواه  و ااده اللااا ون ينلااوق يتااألف 
عااان  طااااق عطبيلاااه والتنااااايف ذال الصااا ؤ  ويااانظ  لاااثا اللاااا ون  املسااات   ني األتاتااايؤ، دماااالا 

__________ 

(5) World Bank, 2018, Morocco 2040: Emerging by Investing in Intangible Capital،  متاا  ع اى لاثا الاناب  
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28442/9781464810664.pdf?sequen

ce=2&isAllowed=y  
(6) World Bank, 2017, The World Bank in Morocco ،  متا  ع ى لثا الناب   

http://www.worldbank.org/en/country/morocco/overview (accessed 27 April 2018)  (طاالع ع ياهمت اس 
 ( ٢٠١٨ يسان/ بني   ٢7  

 ، املن ومال امللدمؤ إىل  عما  بنثؤ األو  تاه   كا ون األول/هيسمر ٢٠١7 املغنب، وزااذ السياينؤ، (7)

 ,Stratégie de protection du consommateurاملغانب، وزااذ الصاناعؤ واستاتثماا والتلاااذ واسقتصااه النقماو، (٨)

 )تيصدا قنيباا(  2022–2017
 ( ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٩) ٩١-١١-١، املنتوة اق  الدتتوا، ٢٠١١املغنب، األما ؤ النامؤ،  (٩)

http://www.worldbank.org/en/country/morocco/overview
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 لتهصااااي  التزامااااال األعمااااال التلاايااااؤ بتااااود  املن ومااااال، ويااااودن ا مايااااؤ ماااان ناااانو  التناقااااد 
لتزاماااااال التلااياااااؤ ديماااااا يتن اااااي  ملمااتاااااال التلااياااااؤ، مثااااا  الماااااماانل التنساااااهيؤ، ويبااااانيا اس

وال هاااسل، ويتناااول مديو يااؤ املساات  ك وونيااال محايااؤ املساات  ك وعزييااف النالمااال التلاايااؤ 
 والنلو ل اجلزاجيؤ 

 يباجة القانون ونطاقه وأهدافهد -1 
 كما ي و   ينلوق املست  ك األتاتيؤ ٠٨-3١يده هيباجؤ اللا ون اق   -٨

 ا ي   اإلعالةن 
  ا ي   محايؤ ينلوقه اسقتصاهيؤ 
 ا ي   التمثي يؤن 
 ا ي   ال اجان 
 ا ي   اسختياان 
  ا ي   اإلصغا  إليه 

ولاااثي اللاجماااؤ لاااو اجااااص صااادى لااابنحل  ين ااااة الدتاااتوا )ا اااي   املن وماااؤ وا اااي    -٩
بناااحل اا ولاااو، عاااالوذ ع اااى ذلاااك، عاااثكصن  يماااالتمثي ياااؤ وا اااي   محاياااؤ ا لاااوق اسقتصااااهيؤ(  

من مباهه األم  املتحدذ التوجي ياؤ  5اسينتياجال األتاتيؤ املشنوعؤ الوااهذ   املبد  التوجي و 
مبد   ٠٨-3١من اللا ون اق   3وعما املاهذ   (١٠)ست  ك، ولو الن  األكثن اقتباتاا  مايؤ امل

 اسختياا الننيد ينسب اينتياجاعه وإم ا ياعه وجوب إعالة املست  ك   ن   ط انه من 

__________ 

، الا  عنماو 5، املندي  وديما ي و اسينتياجاال املشانوعؤ،  وجاب املباد  التاوجي و A/RES/70/186ا ظن الوييلؤ  (١٠)
)ب( محايااؤ املباااهه التوجي يااؤ إىل ع بيت ااا  ) ( عيساا  ينصااول املساات   ني ع ااى الساا ا واراادمال األتاتاايؤن 

)ه( عنزياز  )ج( محايؤ املست   ني من األخطاا ال  هتاده صاحت   وتاالمت  ن املست   ني المنها  واينومنين
مصاااي املساات   ني اسقتصاااهيؤ ومحايت ااان  )لااا( عيساا  ينصااول املساات   ني ع ااى مااا ي هااو ماان من ومااال  ااا 
اان   ماان اسختياااا املسااتن  ودلاااا لنسبااال كاا  داانه ماان   وسينتياجاعااهن )و( عثليااف املساات   ني، وماان ضاامن  ط ا
ذلك عثليه   بشأن اراثا البي يؤ واسجتماعياؤ واسقتصااهيؤ امل عباؤ ع اى اختيااااهت ن )ز( عيسا  عساويؤ منازعاال 
املسااات   ني عساااويؤا دنالاااؤ وعيسااا  تاااب  اس تصاااا  هلااا ن ) ( يننياااؤ عشااا ي   موعاااال  و منظماااال  ماياااؤ 
املسااات  ك وس لاااا مااان التنظيماااال ذال الصااا ؤ، وإكيناااؤ الهنصاااؤ هلاااا ل اااو عنااار عااان  ااج اااا   عم ياااال ا ااااذ 
اللاااانااال الاااا  متاااا  املساااات  كن ) ( عشااااليا  منااااا  استاااات ال  املسااااتدامؤن )ي( عااااود  هاجااااؤ ماااان ا مايااااؤ 
ل مساات  ك الاااثي يسااتجدة التلاااااذ اإلل  و يااؤ س علااا  عاان ا ماياااؤ املتاينااؤ لاااه    ناا ال التلاااااذ األخااانىن 

 ) ( محايؤ ينياذ املست  ك اراصؤ، ويننيؤ عددي املن ومال ع ى  طاق عاملو 

مسألؤ حمدهذ مل يتطانق إلي اا الدتاتوا املغان  وس مبااهه األما  املتحادذ التوجي ياؤ  ماياؤ   اجاا ي   ال  
لتوجي ياؤ لةما  املست  ك  وعتناول عشنينال  خنى   املغنب بنحل اسينتياجال املشنوعؤ املثكواذ   املبااهه ا

املتن اااي بساااالمؤ املنتلاااال واراااادمال،  ٠٩-٢4املتحااادذ، مثااا  تاااالمؤ املنتلاااال استااات الكيؤ )اللااااا ون اقااا  
املتن اااي  مل تااااب الااااوط   ٠٨-٢5املتن اااي بسااااالمؤ املنتلااااال الغثاجياااؤ، واللااااا ون اقاااا   ٠7-٢٨واللاااا ون اقاااا  

 ٨٨-١٨بلما الغش   بيا املنتلاال، واللاا ون اقا  املتن ي  ٨3-١3لسالمؤ املنتلال الغثاجيؤ، واللا ون اق  
املتن اااي بصااحيؤ و وعياااؤ التهتااايش ع ااى املواناااو( ومحاياااؤ  ٢٩١-75املتن ااي بتااااايه ا ت ااا  الوتااا ، واللاااا ون اقاا  

املتن ااااااي  مايااااااؤ املنطيااااااال ذال الطااااااابا الشجصااااااو(  املغاااااانب، األما ااااااؤ  ٠٨-٠٩املنطيااااااال )اللااااااا ون اقاااااا  
  جي اللا و يؤ املغنبيؤت س ؤ الواث، ٢٠١٠ النامؤ،
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لاااؤ وياااا عظااا  مطب  وعتمااامن األلااادا  مبااااهه اديناااؤ، مثااا  املباااد  املؤياااد ل مسااات  ك  " -١٠
  وعتنااول " ين اة النصوص التشنينيؤ املتن لؤ بنه  املوضوع وال  ع ون  كثان داجادذ ل مسات  ك

ناااج  طبيناااو  كااا   "ا التننيااافمساااألؤ عننياااف املسااات  ك  اااث ٠٨-3١مااان اللاااا ون  ٢املااااهذ 
 و خاادمال مناادذ اا مننااوي يلتاا   و يسااتنم  لت بيااؤ يناجياعااه ساا  امل نيااؤ منتوجااال  و تاا ن  و

ويتمثاا  عنصاان ماان النناصاان األخاانى اهلاااةِا  طاقص ااا   عطبيااي   "ستااتنماله الشجصااو  و الناااج و
نال املغنبياؤ الصااهاذ   محايؤ املست  ك ع ى املؤتساال املم وكاؤ ل دولاؤ، ينيال يبادو  ن التشاني

قد اتتبلت التوجه الدويل حنو إخماع لثي األ واع من املؤتساال التلااياؤ لتطبياي  ٢٠٠٨عاة 
قااا ون محايااؤ املساات  ك، ع ااى النحااو املااناه   مباااهه األماا  املتحاادذ التوجي يااؤ  مايااؤ املساات  ك 

  ٢٠١5املنلحؤ   عاة 

 شروط التعاقد التعسفية  -2 
،   قاجماااؤ سااا  ينصااانيؤ، ع اااى  اااوع نااانو  ٠٨-3١مااان اللاااا ون اقااا   ١ذ عااان  املااااه -١١

منااه بنااحل املنو ااؤ   يديااد مااا ط اان اعتباااا  ١6التناقااد الاا  يتناانيا ،نبب ااا، بينمااا عباادي املاااهذ 
وياااا  ن إياااال  اسعتبااااا ذا  ينبغاااو  ن يناعاااو " ١6نااان  عناقااادي ماااا عنساااهياا  وجاااا    املااااهذ 

مزيااداا ماان اسلتماااة  لسااياق واملبااد  باادسا ماان اا ، ممااا ين اا   يماا"النلاادة الظاانو  اييطااؤ  باانا
 اسلتماة  لتنظي  لويندي  

 املمارسات التجارية  -3 
ياااانظ  اللساااا  النابااااا  لتهصااااي  خمت ااااف املمااتااااال التلاايااااؤ، بوتاااااج  من ااااا اإلناااا اا،  -١٢

لبياا خاااج اياالل التلااياؤ، والبياا والنلوه املرمؤ عن بصند )الا  عشام  التلاااذ اإلل  و ياؤ(، وا
ببااو زي، واتااتغالل الماانف  و   لتجهاايحل، والبيااا  و اردمااؤ   ادااأذ، والبيااا امللااِ ن، وخمططااال

 اجل   و وااق اليا صيب 
ا اايب    ٠٨-3١وماان ا لااوق األتاتاايؤ املنصااوص ع ي ااا   قااا ون محايااؤ املساات  ك  -١3

وان "النلاوه عان من هيباجؤ اللا ون و  الن  الوااه يات عنا ال اجا عن الشنا ، املثكوا   ك 
(  وهلااثا األماان  خيااؤ خاصااؤ  لنساابؤ ل بيااا ع ااى اإل   اات، إذ يصنتاار إساانا ا 43-٢5بصنااد" )املااواه 

 ل مست   ني كو يثلوا   التلااذ اإلل  و يؤ  
ادحؤ اتتغالل ضانف ويتممن الباب املتن ي  ملمااتال التلاايؤ ينص ماا الغايؤ منه م  -١4

ع ى  ن مث  ذلك استتغالل من نأ ه  ن ياؤهي إىل إبطاال  5٩الناس  و ج      وعن  املاهذ 
النلد ويلتمو  ن عناه إىل املست  ك املبالد ال  ي ون قد هدن ا،  إلضادؤ إىل عنويمه عان  ي 

يؤ األخاانى، ضاانا ي ااون قااد  ااي بااه  وعتلاادة لااثي املاااهذ ع ااى النديااد ماان اسختصاصااال اللماااج
ماان مباااهه األماا  املتحاادذ التوجي يااؤ  مايااؤ املسااات  ك،  5ولااو منساالمؤ مااا املبااد  التااوجي و 

 املتن ي  مايؤ املست   ني المنها  واينومني  

 املديونية -4 
مااااااهذ ملديو ياااااؤ املسااااات  ك،  اااااا دي اااااا قااااانو   75ي ااااانِاس اللسااااا  السااااااهس  كثااااان مااااان  -١5

اه املنصوص ع ي ا    كثن التشنينال اللطاعيؤ نيوعاا  ومحايؤ استت ال  والس ن، من  وع املو 
، كا ات إهااذ ٠٨-3١مست   و اردمال املالياؤ  مان يناديل  سابياا  دلبدا  صادوا اللاا ون اقا  
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اللطاع عت  من خالل اردمؤ ذاهتا، د ا ت   امللاة األول ن الا مان  نا ال التنظاي  الاثا   و 
 من اللوا ني املجت هؤ   ٢7ع ى النصن  واملمااتؤ وذال ص ؤ با اا عن طنيي التح ي ، وعلوة جزجي

 مجعيات محاية املستهلك -5 
ينظ  اللس  السابا من اللا ون هوا ونيال محايؤ املست  ك  د ج  م ام ا النجيسايؤ  -١6

   ضمان اإلعالة والدداع عن مصااي املسات  ك واملسااخؤ   التلياد  للاا ون  ويصشا   دي اا  ن
ع ون ونيال س  ا يؤ و ن عؤهي وييهت ا هون ا صول ع ى  ي إعا ؤ من  ي مؤتسؤ ،اايؤ 

 و س علوة أبي إن ااال ،اايؤ و س ي ون لدي ا ا تما  تياتو 
وجيااوز ل دولااؤ  ن عناا   جلمنيااال محايااؤ املساات  ك بصااهؤ املنهنااؤ النامااؤ وناانيطؤ ع بيااؤ  -١7

  وينااا ارن، مل يصاا   ي ونيااؤ ماان ونيااال محايااؤ ١53نذ مناااي  بنين ااا واه ذكنصلااا   الهلاا
املست  ك ع ى لثي الصهؤ ال  لو نن م عاة مسبي لتمثيا  املسات   ني  مااة اللماا   وعاثلب 

 بناد مان ذلاك ينيال عتايا إم ا ياؤ عادخ  اجلمنياال سا  املنا   هلاا بصاهؤ اا ناوط ١57 املااهذ
وينساااب الشااانو  الااا  ا  ِذن هلاااا املسااات  ك باااثلك "املنهناااؤ الناماااؤ   الااادعاوى اللمااااجيؤ، إذا مااا

"  وس ياازال قيااد النظاان قاانااص وزااذ الناادل عهصااي  ناانو  السااما  جلمنيااال  اادهلا  اا  عنظيمااو
 محايؤ املست  ك  لوقو    اي مؤ 

 ١56ويسما اللس  السابا جلمنيال محايؤ املست  ك بت لو  موال عامؤ  وعش  املاهذ  -١٨
وط  عديني وزااذ الصناعؤ والتلااذ  د  "عطوين الثلادؤ استت الكيؤ"  ولو  إىل إ شا  صندوق

مباااهاذ ااجاادذ   منطلاااؤ الشاانق األوتااا  و ااال  دنيلياااا، وقااد اتاااتثمنل الااوزااذ  كثااان ماان م ياااون 
 هوسا   إ شا  الصندوق 

املساات  ك، ماان املباااهه التوجي يااؤ لةماا  املتحاادذ املتن ااي بتثليااف  45مااا املبااد  اا ومتشااي -١٩
عثليف املست  ك من ضمن  لادا  ونياال محاياؤ املسات  ك، إىل  46٢-١٢-٢يثكصن الظ   

جا ب "اإلاناه والتوعيؤ    ال النظادؤ الصحيؤ و  اااسل الغثاجيؤ والبي يؤ والتلاايؤ"  ولثا 
ت  ك الااااثي س ياااثكصن يديااااداا عنظااااي  ونيااااال محايااااؤ املساااا ٠٨-3١يساااد يغاااانذ   اللااااا ون اقاااا  

محالل عثليهيؤ  وعمط ا وزااذ الصناعؤ والتلااذ وونيال محاياؤ املسات  ك الا  طوهلاا الصاندوق 
 الوط  مباننذا   مالل التثليهيؤ واإلعالميؤ 

 آليات التشاور -6 
إىل إ شااااا    اااا  اتتشااااااي  ع ااااى لالتاااات ال ، لي ااااون مؤتسااااؤ  ٢٠4عاااادعو املاااااهذ  -٢٠

 اا    التاداب  املل يناؤ  ومل عنشاأ لاثي املؤتساؤ بناد، ع اى الانس   مستل ؤ ع   ف  قا ا  وعلادس
مااااان  كاااااا عشااااا     الوقااااات الااااانالن إينااااادى  ولاااااوايل وزااذ الصاااااناعؤ والتلاااااااذ ل هااااا ذ ماااااا باااااني 

   ٢٠٢١و ٢٠١٨ عامو

 08-31وضع األحكام التنظيمية اخلاصة ابلقانون رقم  -7 
مياااؤ ناااا عااان طنياااي األ ظماااؤ الااا  وضاااا  ين ااااة عنظي ٠٨- 3١يتاااوخى اللاااا ون اقااا   -٢١

وعسااما التلاليااد اللا و يااؤ املغنبيااؤ  اانوا   (١١)عماان ا ا  ومااؤ واملننودااؤ  تاا  النصااوص التطبيليااؤ
__________ 

  6١و ١٢و 4و 3املواه  (١١)
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د ال أتخ  طوي ؤ بني كاياه اعتمااه اللاوا ني وباني كاياه وضاا األين ااة التنظيمياؤ اراصاؤ  اا، 
ين ااااة اللا و ياااؤ  وبسااابب  اااول محاياااؤ األمااان الاااثي ط ااان  ن ينطاااا    بناااحل ا ااااسل  اثا األ

املساات  ك لناادذ قطاعااال، دلكااا منناضااؤ بشاا   خاااص ملثاا  لااثا التااأخ  ألن الساا طال املننيااؤ 
 ماياؤ املساات  ك عنتمااد ع ااى الندياد ماان الااوزااال   يديااد طناجاي عطبيل ااا  و  ينالااؤ املغاانب، 

 جا ب حنو عشن إهااال وزاايؤ ا اذ إجنا ال التطبيي من  ٠٨-3١يست زة عطبيي اللا ون اق  
 صااااا  ١5ت ساا ؤ مااان  ٠٨-3١وع ااى الااانس  ماان لاااثي الصااانو ل، طباااي اللاااا ون اقااا   -٢٢

عطبيليااااا )مااان و ت اااا مناتاااي  وقااانااال(  وقاااد ا بثلااات منظااا  لاااثي النصاااوص عااان وزااذ الصاااناعؤ 
ويسني النديد   (١٢)ؤوالتلااذ بيد  ن بنم ا ا بثي  يماا عن وزااذ اسقتصاه واملاليؤ ووزااذ الداخ ي
  (١3)من ال واجا التنظيميؤ ع ى الوياجف التلنيؤ واللماجيؤ ال  عؤهي ا املهتشيال

إ هاااذاا صااحيحاا، ينسااب  ٠٨-3١وعشاام  الليااوه النجيساايؤ الاا  عناا   إ هاااذ اللااا ون  -٢3
  (١4)وزااذ الصناعؤ والتلااذ، ما ي و

 عدة    اللا ون ع ى جزا ال إهاايؤن 
 هوال بسااايطؤ ل تناااويحل عااان األضاااناا هون ال لاااو  إىل اداااا هعااااوى  ا اجاااؤ إىل وضاااا 

 قماجيؤن
  علييد  طاق عطبيي اللا ون ما ال كيز ع ى بنحل املمااتال التلاايؤ، مث  اإلنا ااال

 املم  ؤن
 ضنواذ عنزيز محايؤ املست  ك ديما يتن ي  سجتمانن 
  ضنواذ عنزيز محايؤ اله ؤ اهلشؤ من الس ان 
اانى ع ااى اللااا ون اقاا  وط اان  -٢4 ، متشااياا ٠٨-3١مناجلااؤ لااثي الليااوه مسااتلبالا   عنااديالل ،ص

 ما املمااتال الهم ى الدوليؤ و ا يتهي ما مباهه األم  املتحدذ التوجي يؤ  مايؤ املست  ك 

 تشريعات أخرى ذات صلة -ابء 
 اخلدمات املالية -1 

،  صبا ل   نج  ٢٠١5  عاة  ١٢-١٠3 منث عنهيث اللا ون املصن  اجلديد اق  -٢5
راادمال املصاانديؤ املتاينااؤ  وعاااا ماان ا ٢٠ا ااي    ن ي ااون لااه ينساااب مصاان   واليااوة، لنااا  

  املاجااؤ ماان تاا ان املغاانب ينسااا ا مصااندياا  وياان   6٠و  الوقاات ا اضاان، طت ااك   (١5) اااان
__________ 

 ( ٢٠١١نبا /دراين  ١٨اللاضو بتحديد عداب  محايؤ املست  ك و صوصه التطبيليؤ ) ٠٨-3١ملغنب، قا ون اق  ا (١٢)

 Voluntary Peer Review of Consumer Protection Law،٢ ٠١٨لالطاالع ع اى  مث اؤ، ا ظان األو  تااه،  (١3)

and Policy: Morocco  )تيصدا قنيباا( 
 ,Stratégie de protection du consommateurاملغاانب، وزااذ الصااناعؤ واستااتثماا والتلااااذ واسقتصاااه النقمااو، (١4)

 )تيصدا قنيباا(  2022–2017

  ٢٠١7من وماااال قااادمت ا إىل األو  تااااه وزااذص اسقتصااااه واملالياااؤ   املغااانب  يناااا  بنثاااؤ   عشااانين الثااااا/ ودمر  (١5)
اجلنيااادذ الن ياااؤ املتن اااي  ؤتساااال اسجتماااان واملنظماااال ذال الصااا ؤ، املنشاااوا    ١٢-١٠3طااانا اللاااا ون اقااا  

ون لاه ينسااب مصان   وعشان  وزااذ ، ا اي ل ا  ناج     ن ي ا٢٠١5 ذاا/ماااس  5بتاايه  634٠ اق 
   ١٢-١٠3اسقتصاه واملاليؤ ع ى عنهيث اللا ون اق  
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علنيبااا وعلتماو اا هوسا  ٨ ٨٠٠اللا ون ع ى منا ضماانل ع ى اإليداع املصن  قاد عب اد قيمت اا 
يدياااد مؤنااانال األتاااناا، وتااا ولؤ محااا  ا ساااا ل، وعاااود  خااادمال الشااا اوى إلزاميااااا هاخااا  
املصاااااا ، ومسااااك تاااال   اااااسل التج ااااف عاااان الااااددا، وداااان  جاااازا ال   ينااااال اإلخااااالل 

نااا ماانا اللاانو  ساا  الن يااؤ    وعاانظ   (١6) للاا ون  ويتناانيا  ن يصاا  املصاااا  ع ااى عااناخي  وطص
  تناا الهاجدذ ع ى اللنو  عن طنيي يديد تلف اثبت لسنن الهاجدذ 

 محاية املستهلك من األخطار اليت هتدد الصحة والسالمة -2 
، املتن اااي  لساااالمؤ الصاااحيؤ ل منتلاااال الغثاجياااؤ، نااانوطاا ٠7-٢٨ اااده اللاااا ون اقااا   -٢6

من وماااال عن اااا وعوتااايم ا  و،ااادا مسااابلؤ إل تااااج املاااواه الغثاجياااؤ وملناجلت اااا  إلضاااادؤ إىل عاااود  
 تاا  كاا  اسينتيااا   ولااو مبااد  اا اإلنااااذ إىل  ن اللااا ون يتماامن مبااد  اسينتيااا ، املناانو   يماا

مااان اعهااااق عطبياااي عاااداب  الصاااحؤ والصاااحؤ النباعياااؤ ملنظماااؤ التلاااااذ  7-5منااا   باااه   املااااهذ 
الن   من منااا  سا  كاا  إلصاداا النامليؤ  ويتن ي   اسل ال  قد ي ون دي ا ما عوص   إليه 

  (١7)ين   كاجو  لب منت  ما، ول نه يسما  عباع ك  يوطو ينا عتما هاجؤ ارطن
املتن ااي بسااالمؤ املنتوجااال واراادمال، "واجااب ايادظااؤ  ٠٩-٢4ويهاان  اللااا ون اقاا   -٢7

يشاا  إىل ع اى السااالمؤ النامااؤ" ع اى "منتلااو ومسااتواهي املنتوجااال وكاثا ملاادمو اراادمال"، و 
 ن النلااو ل عسااني   ينالااؤ املجاااطنذ  ااا عاان ع اا   و عناادما علااا ع ااى عاااعي اجل ااال املسااؤولؤ 
مسؤوليؤ الن   بوجوه ارطن  وجينااب لاثا اسلتازاة مشا  ؤ نااجنؤ   ب ادان ناا عتمثا    إيباال 

ااا   اللاااا ون الن ااا  املسااابي  ملجااااطن، الااا  لاااو م ماااؤ نااااقؤ  لنسااابؤ ل م   هاااني  إل هااااذ  وس  مِا
، املااااتم  ل ظ اااا   ثابااااؤ قااااا ون النلااااوه واسلتزامااااال، املسااااؤوليؤ املط لااااؤ ل منتلااااني ٠٩-٢4 اقاااا 

  (١٨)واملوزعني، كما لو ا ال   ب دان  خنى

 محاية خصوصيات املستهلك  -3 
، ينلاااوق املسااات  ك عااان طنياااي ٢٠١١ينااازز هتاااتوا املغااانب، بصااايغته املنلحاااؤ   عااااة  -٢٨

منااه ع ااى  ن "ل اا  نااج  ا ااي   محايااؤ ينياعااه  ٢4اصااؤ، دياان    الهصاا  محايااؤ ينياعااه ار
بشاأن محاياؤ األناجاص الاثاعيني ،ااي مناجلاؤ املنطياال  ،٠٨-٠٩ اراصؤ"  وين  اللاا ون اقا 

  (١٩)ذال الطابا الشجصو، ع ى ا لوق التاليؤ
 ان ا  املوادلؤ الصن ؤ لتلميا املنطيالن 
__________ 

ال خاي   لنما  ل مصااا  التشاااكيؤ )اإلتاالميؤ(، ع اى النحاو املتاوخى  ٢٠١7ع اى تابي  املثاال، مت   عااة  (١6)
   ١٢-١٠3  اللا ون اق  

  ويساااني ٢٠٠٩مااا  املتحااادذ   يوياااوا  وجنياااف(، )منشاااواال األ هليااا  محاياااؤ املسااات  ك، ٢٠١7األو  تااااه،  (١7)
 اعهاق عطبيي عداب  الصحؤ والصحؤ النباعيؤ ع ى املواه الغثاجيؤ وس يسني ع ى املنتلال املصننؤ  و اردمال  

ع اااااااى تااااااابي  املثاااااااال، اتاااااااتحد  مه اااااااوَة املساااااااؤوليؤ املط لاااااااؤ األمااااااانص التاااااااوجي و املتن اااااااي بساااااااالمؤ املنتلاااااااال  (١٨)
(، الاااااااثي اعتماااااادي   ااااااا  اجلماعاااااااال ١٩٩٩)واملنااااااادل عاااااااة  ١٩٨5األواو  لنااااااااة اسياااااااه  قاااااااا ون ضاااااامن

-http://eur-lex.europa.eu/legal    متااااااااااااااا  ع ااااااااااااااى لااااااااااااااثا الااااااااااااااناب ١٩٨5متوز/يوليااااااااااااااه  ٢5   األواوبيااااااااااااااؤ

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=EN  

 57١4اجلنيااااادذ الن ياااااؤ اقااااا  املتن اااااي  ماياااااؤ املنطياااااال ذال الطاااااابا الشجصاااااو،  ٠٨-٠٩املغااااانب، اللاااااا ون  (١٩)
  ٢٠٠٩ ذاا/مااس  5 بتاايه

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=EN
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 من ومال عن اتتجداة املنطيالن 
 ا ي   اسطالع ع ى املنطيال ايهويؤ، وع ى  صوهلا ووج اهتان 
  ا ي   عصحيا املنطيال هون ملاب    يناسل ارطأ   سمون  ج  زم  حمدهن 
 ا ي   الطنن  ماة ال لنؤ الوطنيؤ ملناقبؤ محايؤ املنطيال ذال الطابا الشجصون 
   ا ي   اسع ا  ع ى ،ميا املنطيال 
ويتنني ع ى مستجدمو املنطياال، وع اى املؤتساال التلااياؤ   لاثا الساياق، ضامان  -٢٩

 ،ميا املنطيال بصواذ عاهلؤ وقا و يؤ ونهادؤ  

 التقييس -4 
اا يشااا   عطاااوين عالقاااؤ قاجماااؤ ع اااى املنادساااؤ ا ااانذ باااني الدولاااؤ ولي اااال التلياااي  عنصااان  -3٠

املتن ااي  لتليااي   ٠6-١٢ويتاايا اللااا ون اقاا  عطااوين امللااايي    ويااا  حنااا  النااامل    اا  تاتااي
 كاار ماان يننيااؤ ا اااذ اللااناا ل من ااد املغاان  ل تليااي ، ولااو جااز  س يتلااز  ماان وزااذ التلااااذ اا قاادا 

هليا   ٢٢وقد اينتهظت ين وماؤ املغانب بابنحل صاالينيال التوجياه، ول ان املااهذ   (٢٠)والصناعؤ
الشاانكا  اسقتصاااهيون واسجتماااعيون  ع ااى اعتاازاة اتااتجداة لااثي الصااالينيال ودااي مااا  صااا بااه

 وال لان التلنيؤ   املن د 
ماان اللااا ون  33و ااادا املغاانب ع ااى صاا ؤ قويااؤ بااني التليااي  والتنظااي   دتتااوخى املاااهذ  -3١
اس تلااال ماان مواصااهال قياتاايؤ طوعيااؤ إىل مواصااهال قياتاايؤ إلزاميااؤ عناادما اا  يماا ٠6-١٢ اقاا 

واي"  بيد  ن األس بياؤ السااينلؤ مان املواصاهال اللياتايؤ،   "ك ما عبني هلا  ن لثا اإلجنا  ضن 
دل  من املواصاهال اللياتايؤ  ٢٨٠املمااتؤ النم يؤ، س عزال طوعيؤ  ينيل س يند إلزامياا توى 

 مواصهؤ قياتيؤ  ١4 4٠٠املنتمدذ البالد عدهلا 

 اإلطار املؤسسي  -رابعاا  
 املؤسسات العامة -ألف 

 احلكومة -1 
التلااااااذ والصااااناعؤ مسااااؤولؤ عاااان وضااااا وعنهيااااث السياتااااال ا  وميااااؤ    اااااسل وزااذ  -3٢

الصاااناعؤ والتلاااااذ والت نولوجياااال اجلديااادذ،  تاااتثنا  ا ااااسل الااا  ع اااون دي اااا لاااثي ااااااسل 
وماااان مسااااؤوليال وزااذ   (٢١)خاااانى  وجااااب قااااوا ني  و   ظمااااؤ تاااااايؤمسااااندذ إىل إهااال وزاايااااؤ  

__________ 

 ١٨بتاااايه  5٨٢٢اجلنياادذ الن يااؤ اقاا  املتن ااي  لتليااي  والشاا اهذ  ملطابلااؤ واسعتماااه،  ٠6-١٢لااا ون اقاا  ال (٢٠)
  ٢٠١٠ ذاا/مااس 

 http://www.mcinet.gov.ma/en/content/missionsاملغاانب، وزااذ الصااناعؤ واستااتثماا والتلااااذ واسقتصاااه النقمااو، ا ظاان  (٢١)
 ( ٢٠١٨ يسان/ بني   ٢5)مت اسطبالع ع يه   
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ناقبااااؤ    اااااسل اللياتااااؤ واسعتماااااه واجلااااوهذ والسااااالمؤ   عنهيااااث الصااااناعؤ والتلااااااذ "ضاااامان امل
  (٢٢)املشاايا، ومناقبؤ السوق ومحايؤ املست  ك"

يوجااااد   مدينيااااؤ محايااااؤ املساااات  ك واجلااااوهذ ومناقبااااؤ السااااوق، التابنااااؤ لااااوزااذ الصااااناعؤ  -33
يااد ماان الااوزااال والتلااااذ، قساا  محايااؤ املساات  ك، ولااو لي ااؤ محايااؤ املساات  ك   املغاانب  ول ند
ويبااثل قساا    (٢3)األخاانى مصاا حؤ   محايااؤ املساات  ك بساابب الطااابا األدلااو  مايااؤ املساات  ك

 محايؤ املست  ك ج داا كب اا ألج  ا اذ عنعيبال التناون الثناجو ما الوزااال ذال الص ؤ 

 هيئة محاية املستهلك -2 
مدينياااؤ محاياااؤ املسااات  ك   وإنفااااذ  08-31تعزياااز اإلطاااار التنظيماااي للقاااانون رقااام  -34

م  هااؤ   مااؤ عنزيااز اإلطاااا اللااا وا، واإلناانا  ع ااى عطبيااي قااا ون محايااؤ املساات  ك   السااوق، 
والتواصااا  ماااا املسااات   ني وعاااوعيت    لاااوق     الساااوق، إىل جا اااب اجل اااال املننياااؤ األخااانى 

ل مساااات   ني   واملؤتسااااال التلاايااااؤ، وعنشاااا ؤ يننكااااؤ   (٢4)تاااايما ونيااااال محايااااؤ املساااات  ك وس
وعتاااألف مدينياااؤ محاياااؤ املسااات  ك مااان عشاااانذ ماااويهني دلااا   و إلضاااادؤ إىل ذلاااك، لاااادى وزااذ 

مهتشااا ماؤلالا ومنتَماداا ينم اون   امليادان  وعلاوة وزااذ الداخ ياؤ  7٠الصناعؤ والتلااذ  كثن مان 
املهتشاااون مهاااتش  سااااعدذ وزااذ الصاااناعؤ والتلاااااذ، ومااان امللااانا  ن يباااد  لاااؤس   4٠٠بتااادايب 

   ماا مهتشاو وزااذ الصاناعؤ والتلاااذ الاثي ٢٠١٨النم    ويا  حنا  املغانب   اول  ايا/ماايو 
  ٢٠١6هصاابوا و ه وا اليمني ا ياا، دلد ننعوا   اللياة بنم يال عهتيش ميدا يؤ   عاة 

  ٢٠١7كا ون األول/هيسمر   3١وديما ي و تل  عم يال املناقبؤ ال   اصهاثل ينا  -35
  مؤتساااؤ، وس تااايما هكااااكني البلالاااؤ وهكااااكني متجصصاااؤ وس لاااا مااان  ٨36مت عهتااايش

 نمتاجن البيا  لتلزجؤ
  ن(ت ، والنن ، والهواع ، وس  ذلكجا باا )الو  ١١ 636متت مناقبؤ 
   نخمالهؤ، يتن ي منظم ا بنن  األتناا والوت  والهواع  ٢ 4٢٩مت ضب 
  عتن ي بندة اسمتثال يثينال إىل املجالهني  ١٠5وصجا ت 
عم ياؤ مناقباؤ  ١٢٠و جنزل مهتشيؤ التلااذ اإلل  و يؤ، التابنؤ للس  محاياؤ املسات  ك،  -36

  و هل لاااثي ٢٠١6موقنااااا كا ااات قاااد خمااانت ل تهتااايش وع لااات إ اااثااال   عااااة  ٢٠  ااات 
ينث ااا اتااالؤ إ ااثاا إىل املؤتسااال التلاايااؤ املننيااؤ  ااد   ١٠٠النم يااال إىل إاتااال  كثاان ماان 

  و  املاضاو، كادحات اإلهااال النمومياؤ مان  جا  ممااتاؤ ٠٨-3١ع ى اسمتثال ل لاا ون اقا  
  ومنث  ٠٨-3١الس طال ال   ول هلا عهتيش املواقا ع ى نب ؤ اإل   ت  لتمى اللا ون اق  

__________ 

 .املنجا  هسه (٢٢)

وزااذ الطاقااؤ واملناااهن واملااا  والبي ااؤ، ووزااذ الداخ يااؤ، ووزااذ اسقتصاااه واملاليااؤ، ووزااذ اإلتاا ان وتياتااؤ املدينااؤ،  (٢3)
ووزااذ الهاليناااااؤ والصااااايد البحاااااني، ووزااذ التل ياااااز والنلااااا ، ووزااذ الساااااياينؤ، ووزااذ الصاااااناعؤ التل يدياااااؤ، ووزااذ 

-http://www.khidmat الاااناب   اماااؤ، ووزااذ النااادل  ا ظااان لاااثا الصاااحؤ، والاااوزااذ امل  هاااؤ  لشاااؤون الناماااؤ وا 

almostahlik.ma/portal/fr/acteurs/administration-etablissement-publique. 

 من لثي الوييلؤ(  ١7كا ت مت ك صهؤ املنهنؤ النامؤ  ة س )ا ظن الهلنذ   بغحل النظن عما إذا (٢4)

http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/acteurs/administration-etablissement-publique
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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ياااؤ، ، يشاان  ع اااى التلااااذ اإلل  و يااؤ منكااازص مناقبااؤ التلااااذ اإلل  و ٢٠١7كااا ون الثاا/يناااين 
  (٢5)يدذ هاخ  وزااذ الصناعؤ والتلااذولو ويندذ جد

، وقناااات وزااذ الصاااااناعؤ ٢٠١7    عاااااة دعاااام احلرلااااة الوطنيااااة حلماياااااة املسااااتهلك -37
 والتلااذ ع ى اعهاقال متوي  جديدذ ما يال  ديدااليال جلمنيال محايؤ املست  ك، ولو 

 نالهيدااليؤ املغنبيؤ  لوق املست  ك 
 نؤ جلمنيال محايؤ املست  كالوطني الهيدااليؤ 
 ؤ اجلنوب جلمنيال محايؤ املست  كديداالي  
وتاانياا إىل إضااها  الطااابا امل اا  ع ااى ناابابيك  و  لااا   صاايحؤ املساات  ك الاا  عاادينلا  -3٨

  (٢6)ونيال محايؤ املست  ك، وضنت هلا مدينيؤ محايؤ املست  ك هلي  عشغي  مويند
 جنزل مدينيؤ محايؤ املست  ك عدذ   شطؤ لإلعاالة والتوعياؤ  النشر والتوعية والتدريب -3٩

 والتدايب، وخباصؤ ما ي و 
    بوابااااااااؤ املساااااااات  ك اإلل  و يااااااااؤ ولااااااااو متاينااااااااؤ ع ااااااااى لااااااااثا الاااااااانابwww.khidmat-

almostahlik.ma نبيااؤ والهن ساايؤ  ولااو منصااؤ ع ااى نااب ؤ اإل   اات متاينااؤ  ل غتااني الن
والغاياؤ من ااا زايهذ وعاو املااواطنني  لااوق    وعتايا البوابااؤ طاجهااؤ واتانؤ ماان املن ومااال، 
مااان بين اااا لاااواجا عنظيمياااؤ وصاااحاجف وقااااجا و هلاااؤ، ووتااااج  اسعصاااال  منياااال محاياااؤ 
املست  ك  وعلدة البوابؤ من ومال إىل املست   ني بشأن ينلوق   اللا و يؤ، ولو  ثابؤ 

الاادخول إىل عاادذ مؤتسااال ومنظمااال مننيااؤ  مايااؤ املساات  ك  وقااد تاال ت  لطااؤ 
  املاجؤ ١4،  ندل زايهذ   عده الزاياال يب د ٢٠١7زاياذ   عاة  4١ 77٠البوابؤ 

ن ايؤ ملبولؤ، ولو ما طثا   7٩١، ع لت البوابؤ ٢٠١7من تنؤ إىل  خنى  و  عاة 
  و كثااان اللطاعاااال املننياااؤ  لشااا اايل ٢٠١6  املاجاااؤ ملاا اااؤ بنااااة  64زايهذ بنسااابؤ 

  املاجااااؤ(، ع ي ااااا  ٢٢  املاجااااؤ( والتلزجااااؤ النامااااؤ ) ٢٩لااااو اسعصاااااسل الالتاااا  يؤ )
 ٢7الهالينؤ وصايد األ اا  وارادمال املالياؤ   ماا ديماا يتن اي أب اواع الشا اايل، دالن 

لساااا ا املنيبااااؤ   املاجااااؤ من ااااا يتن ااااي بناااادة اسمتثااااال ل مااااماانل اللا و يااااؤ والتل يديااااؤ و 
  املاجااؤ من ااا بناادة عااودبن من ومااال عاان الساانن  ٢4وخبدمااؤ مااا بنااد البيااا، بينمااا يتن ااي 

 نل التأخ  س  املرا   التس ي والوت  ويناس
  و ظماااات إهااذ محايااااؤ املساااات  ك عاااادذ اجتماعااااال تاااانويؤ  األاية الوطنيااااؤ ل مساااات  ك

ي  لثلادااؤ محايااؤ املساات  ك   وناات  صااحاب املصاا حؤ املننيااني واايَن    ااد  الاا و 
املغنب  وعنظ   لثي اجل سال  لتناون الوييي ما الشنكا  املننيني، وخاصؤ ما ونيال 

 ٢٨ للااااا ا حم ياااااا   3٠،  صظااااا  ٢٠١7محايااااؤ املساااات  ك واإلهااال الوزاايااااؤ  و  عاااااة 
اعؤ وزيااااانص الدولاااااؤ   وزااذ الصااااان ٢٠١٨ مديناااااؤ  وعااااان س دنالياااااال الياااااوة الاااااوط  لنااااااة

والتلااااذ، الااثي  كااد اتااتمناا التاازاة الااوزااذ  مايااؤ املساات  ك قاااجالا إن  "لااثا مشاانوع 
 ظى  ألولويؤ ينيل إ ه يما املواطن   صمي  النم  وقاد نانعت ا  وماؤ   ا ااذ 

  ت س ؤ من التداب  امل موتؤ بشأ ه"
__________ 

 (  )تيصدا قنيباا Stratégie de protection du consommateur, MIICEN ,2022-2017 املغنب،  (٢5)

 ، الن   MIICEN, 2017, Manuel de fonctionnement des guichets consommateurاملغنب،  (٢6)

http://www.khidmat-almostahlik.ma/
http://www.khidmat-almostahlik.ma/
http://www.khidmat-almostahlik.ma/
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 املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية -3 
الااااوط  ل سااااالمؤ الصااااحيؤ ل منتلااااال الغثاجيااااؤ وكالااااؤ مسااااتل ؤ عاااان ا  ومااااؤ، امل تاااب  -4٠

  وامل تااااب مسااااؤول عاااان طاجهااااؤ واتاااانؤ ماااان التااااداب  املتن لااااؤ بسااااالمؤ ٢٠١٠عاااااة   ص شاااا ت  
املنتلااال الغثاجيااؤ، من ااا دحاا  املسااا ، ولااو خمااول لااه استااتيال ص ع ااى املنتلااال ساا  املطابلااؤ 

عااااان يصاااااي  سناماااااال  ولااااادى املهتشاااااني اإلق يمياااااني التاااااابنني  وعااااادم صلا عناااااد المااااانواذ، دماااااالا 
ل نماااسل صااالينيؤ إسااالق املنشااطل  ويتمتااا املهتشااون التااابنون ل نماااسل  ستااتلالل، وجيااني 
إخماع صالينياهت  لس طؤ امل تب الوط  ل سالمؤ الصحيؤ ل منتلال الغثاجيؤ  ويانظ  امل تاب 

اطن، وس تيما  ينا  اسينتهاسل الوطنيؤ، ويادين  ظااة محالل لتحثين املست   ني من املج هواايا 
 إ ثاا عر خ  لاعهو  زاق  

 ذات الطابع الشخصي اتمحاية املعطي -4 
ال لناااؤ الوطنياااؤ ملناقباااؤ محاياااؤ املنطياااال ذال الطاااابا الشجصاااو تااا طؤ مساااتل ؤ باااثاهتا  -4١

ذ اراصاؤ  وعتمتاا م  هؤ بممان عدة إخاالل اتاتجداة املنطياال ذال الطاابا الشجصاو   ياا
 ٠٨-٠٩ال لنااؤ بساا طؤ اإلنااانا  ع ااى املؤتساااال اراصااؤ والنامااؤ وع اااى عوادل ااا ماااا اللااا ون اقااا  

املنطياال ذال الطاابا الشجصاو  وجياوز ل لناؤ  ن عنداا هعااوى قمااجيؤ و ن عط اب  بشأن محايؤ
  (٢7)ؤ وجناجيؤ   ينال ا ت ا  اللا ونعطبيي جزا ال مالي

 وياجه ا ع ى النحو التايل وعؤهي ال لنؤ  -4٢
 مناجلؤ الش اوى الهنهيؤن 
  مناجلااؤ ط بااال ال خااي  الاا  يلاادم ا مسااتجدمو املنطيااال )املهوضاايؤ خمولااؤم صااالينيَؤ

واقاااا مااان باااني تاااحب التصااااايا لتلمياااا املنطياااال واسينتهااااا  اااا، وع ياااه دلكاااا   ال
 نماحنو اخصؤ التلااذ(

  ناملنطيالينها السل  الناة ملستنم و 
  النه ع ى ط بال املشواذ ال  علدم ا ا  ومؤ والرملان 

 التقييس -5 
املن ااد املغااان  ل تلياااي  لي اااؤ عامااؤ كبناااؤ لاااوزااذ الصاااناعؤ والتلااااذ عاااؤهي م ااااة األما اااؤ  -43

وعتصاان   عتباالااا ملااناَذ اا اا  األع ااى ل تليااي  والشاا اهذ  ملطابلااؤ واسعتماااه، الااثي ين تااه 
زاا   ويماا  اا اا  األع ااى ل تليااي  ممث ااني عاان الشاانكا  اسقتصاااهيني ماان قبياا  الغاان  اجااي  الااو 

التلاايؤ اللطاعيؤ و لا ل النمال وونيال محايؤ املست  ك وممث او اهلي اال الا  ،اني   اااثا   
التليي   ومن ناأن ،نباؤ اا ا  األع اى ل تلياي  والشا اهذ ع اى املطابلاؤ واسعتمااه  ن عؤتا  

__________ 

املغاااانب، ال لنااااؤ الوطنيااااؤ ملناقبااااؤ محايااااؤ املنطيااااال ذال الطااااابا الشجصااااو،  شاااانذ، متاينااااؤ ع ااااى لااااثا الااااناب    (٢7)
http://www.cndp.ma/images/documents/CNDP-depliant-fr.pdf   
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طوين  ليال عشااوايؤ بشاأن مسااج  محاياؤ املسات  ك، والا  ط ان  ن عوضاا يات قيااهذ مدينياؤ لت
  (٢٨)محايؤ املست  ك

 اخلدمات املالية -6 
تاانى البنااك املنكاازي إىل إقامااؤ اواباا  مااا اإلهااال ا  وميااؤ املننيااؤ  مايااؤ املساات  ك،  -44

اتاتطاعت ونياال محاياؤ املسات  ك  ن عطاوا مث  مدينيؤ محايؤ املست  ك و    املنادسؤ  وقد 
تحدذ علوهاا منوذجيؤ ما املصاا  ال  عنم  ودي املمااتال الدوليؤ اجليدذ، مث  مباهه األم  امل

 وعصنشن النلوه النموذجيؤ   اجلنيدذ الن يؤ   (٢٩)التوجي يؤ  مايؤ املست  ك
ويوجاد منكاز الوتااطؤ، ينظماه  وجيني وضا وتي ؤ بدي ؤ    املنازعال   لثا اللطااع  -45

قمايؤ   السانؤ  ول مسات  ك ا اي   التوجاه  5٠٠البنك املنكازي وايااهال املصااا  عصنداا إلياه 
مباننذ إىل البنك املنكزي   ينال يندو   زاع  واملصاا  م َزمؤ بتنهيث اللنااال ال  عصادا عان 

 طؤ   عطوين املمااتال اجليدذ منكز الوتاطؤ  وقد تاخت التوصيال املنبثلؤ عن منكز الوتا

 النيابة العامة واجلهاز القضائي -7 
النيابااؤ النامااؤ م  هااؤ  للمااااي اجلناجيااؤ، ولااو عنماا  ياات إناانا  وزااذ الناادل وعتمتااا  -46

 تتلالل ذا  وهلا ميزا يت ا اراصؤ  ا  وقد  صادا قمااذ الهانع اللمااجو  موعاؤ مان األين ااة 
، دتنااااازز باااااثلك هواصلاااااا كاااااأهاذ  ماياااااؤ املسااااات  ك  وقاااااد يبتااااات ٠٨-3١املتن لااااؤ  للاااااا ون اقااااا  

لاااثا األمااان س تااايما    اااال اسجتماااان استااات الكو  ومااان التاااأويالل اهلاماااؤ الااا  عؤياااد  صاااحؤ
 ي و  املست  ك ما

  لصااااي  ٠٨-3١للاااا ون اقااا    التأويااا  اللاضاااو أبن املهاااَ   لاااو  ن ي اااون ا٩املااااهذ
 ناملست  ك

  نعب  اإليبال ع ى عاعي املواه  إللا  34املاهذ 
  نصؤ بنا ا ع ى حم  إقامؤ املست  ك  يديد اي مؤ املجت٢٠٢املاهذ 
  اتاااتغالل ج ااا  املسااات  ك  و ضااانهه  عتباااااي جنطاااؤ جناجياااؤ، األمااان الاااثي 5٩املااااهذ  

 نيؤهي إىل إبطال النلد
  ع و محايؤ املست  ك ع ى اللا ون التلااي ديما يتن ي  للنو  املصنديؤ  
، ٠٨-3١وياادل لااثا ع ااى األخيااؤ الاا  ط اان  ن  ظااى  ااا التطبيااي ال اماا  هلااثا اللااا ون اقاا   -47

 ينا هون عندي  إضا  

__________ 

 5١-١٠-١املتن ااااي  لتليااااي  والشاااا اهذ ع ااااى املطابلااااؤ واسعتماااااه واملنتااااوة  ٠6-١٢املغاااانب، اللااااا ون اقاااا   (٢٨)
  ٢٠١٠نبا /دراين  ١١تاايه الصاها ب

(٢٩) A/RES/70/186٢٠١١، منظماااااؤ التنااااااون والتنمياااااؤ   امليااااادان اسقتصااااااهي، 66 ، املنداااااي، املباااااد  التاااااوجي و ،
اديااااااااا املسااااااااتوى بشااااااااأن محايااااااااؤ املساااااااات  ك املاليااااااااؤ، متااااااااا  ع ااااااااى لااااااااثا الااااااااناب    مبااااااااد ا  ٢٠ماااااااان   موعااااااااؤ

https://www.oecd.org/g20/topics/financial-sector-reform/48892010.pdf  
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 اجلهات املعنية األخرى -ابء 
 غرف التجارة -1 

يات إنانا  وزااذ الصاناعؤ والتلاااذ   علاا سندؤ مان سان  التلاااذ اإلق يمياؤ ١٢لنا   -4٨
وعشاا  سن  التلااذ   األتبوع الوط  ل لاوهذ، الاثي  ظمتاه مدينياؤ محاياؤ املسات  ك ومناقباؤ 
السوق واجلوهذ، كما عشاا    دناليال ما ونيال محايؤ املست  ك أبن علدة، مثالا، إيناطال 

   ٠٨-3١إعالميؤ بشأن اللا ون اق  
، ع اى النحاو اا   استتشااي لالتت ال  سن  التلااذ إىل املشااكؤ  ويتط ا اياه  -4٩

ومااان ناااأن اا ااا ،  لااانه إ شااااجه،  ن   (3٠)٠٨-3١مااان اللاااا ون اقااا   ٢٠4ملااااهذ املتاااوخى   ا
 لتطوين قواعد عنظي  ذا   يصبا حمهالا 

 مجعيات محاية املستهلك -2 
املست  ك   الوقت النالن ع اى الصانيد ونيؤ من ونيال محايؤ  ١٠٠إىل  ٩٠لنا   -5٠

من ااااا ع ااااى محايااااؤ املساااات  ك بوصااااه ا  لطااااؤ  صاااايحؤ  وس يتماااامن املنتااااوة  3٨اي ااااو، عنماااا  
، الاااثي يتنااااول صاااهؤ املنهناااؤ الناماااؤ جلمنياااال محاياااؤ املسااات  ك،  ي إناااااذ 46٢-١٢-٢ اقااا 

تمااا   ن عؤهياااه ونياااال محاياااؤ املسااات  ك   وضاااا السياتاااؤ الناماااؤ   صااان ؤ إىل الااادوا الاااثي  ص
و ظااااااى هوا ونيااااااال محايااااااؤ املساااااات  ك  سعاااااا ا   إلنااااااااذ إىل اعتاااااازاة ضااااااما ا إىل اا اااااا  
استتشااااااي األع ااااى لالتاااات ال ، الااااثي مل يصنشااااأ ينااااا ارن، ع ااااى النحااااو املتااااوخى   اللااااا ون 

  ٢٠٠٨الصاها   عاة  ٠٨-3١ اق 
عشا  إىل متثيا  املسات  ك،  46٢-١٢-٢مان املنتاوة اقا   6وع ى النس  من  ن املاهذ  -5١

مااان املنتاااوة )األلااادا   6وعااان  املااااهذ   (3١)دلكاااا س علااادة مزياااداا مااان التهاصاااي    لاااثا الشاااأن
وامل اااة( ع ااى  ن ماان األلاادا  النجيساايؤ "اإلتاا اة   عسااويؤ املنازعااال خااااج  طاااق اللمااا "  

، وإسا  م ااان ال لاااو  إىل  ن عناداااي التساااويؤ حمااااوسل ل توصااا  إىل ينااا  وهي ٢4وعلتماااو املااااهذ 
  املاجاااؤ مااان  7٢اللماااا   و  الواقاااا، علااادا الهيداالياااؤ الوطنياااؤ جلمنياااال محاياااؤ املسااات  ك  ن 

املنازعااااال الاااا  عصنااااَن  ع ي ااااا عسااااو ى وهايا  ومااااا ذلااااك، عاااانى ونيااااال محايااااؤ املساااات  ك  كااااا 
داا قاناا يتنااول مساألؤ اتتصبندل خطأا من الدعاوى اللماجيؤ  و   لثي املسألؤ، س باد مان إصا

عسااويؤ املنازعاال  ويباادو  ن التشانينال مل عتطااوا  لسانعؤ الاا    ونياال محايااؤ املسات  ك  هوا
 عطوال  ا األ شطؤ الهن يؤ  

ونيااااال محايااااؤ املساااات  ك ا ااااي    ٠٨-3١وعاااالوذ ع ااااى ذلااااك، ماااانا اللااااا ون اقاااا   -5٢
   ن ونيااال محايااؤ املساات  ك مل متااااس التاادخ    الاادعاوى اللماااجيؤ  يابااؤ عاان املساات  ك  ساا

لاااثا ا اااي ع اااى النحاااو املتاااوخى  وقاااد يااار ا ذلاااك  لشااانو  املنِللاااؤ املط وباااؤ ملمااتاااؤ لاااثا ا اااي 
)إعاااالن صاااهؤ املنهناااؤ الناماااؤ  و اإلذن ارااااص(  وقاااد يااار ا ذلاااك  يمااااا  دتلااااا ونياااال محاياااؤ 

 املست  ك إىل اللداال التلنيؤ ل تدخ    اياك  
__________ 

 ( )تيصدا قنيباا  MIICEN, Stratégie de protection du consommateur, 2017-2022املغنب،  (3٠)

بشااأن اللااا ون التأتيسااو النماااوذجو  ٢٠١٢عشاانين الثاااا/ ودمر  ١4الصاااها    46٢-١٢-٢املنتااوة اقاا   (3١)
 ال محايؤ املست  ك املن   هلا بصهؤ املنهنؤ النامؤ جلمني
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 التعاون الدويل -خامساا  
  عنزياااز اا  يبتاات وزااذ الصاااناعؤ والتلاااااذ ومدينياااؤ محاياااؤ املساات  ك  كماااا  شاااطتان جاااد -53

التناااون الاادويل مااا الب اادان اااااواذ بوتاااج  من ااا، ع ااى تاابي  املثااال، باانانم  عو مااؤ مااا اسياااه 
ي ينب  باني وزااذ الصاناعؤ والتلاااذ األواو    إطاا اعهاق  ل تناون األواو   ولثا الرانم ، الث

  (3٢)ن ناا  ٢7واتتمن ملدذ  ٢٠١5ب لي يؤ، بد     ايا/مايو  - و موعؤ دن سيؤ
وعاالوذ ع اى ذلااك، يَناد املغاانب مان باني املسااتهيدين الثمااا )إىل جا ااب اجلزاجان ومصاان  -54

لشانق ن التل  ملنطلاؤ اواألاهن ولبنان وعو   واليمن وهولؤ د سطني( من بنانم  األو  تاه ل تناو 
(، الاااااثي متولاااااه الساااااويد، وينماااااو إىل عنزياااااز الت امااااا  ٢٠١٩-٢٠١5األوتااااا  و اااااال  دنيلياااااا )

اسقتصااهي اإلق يماو مان خاالل يساني تياتاال املنادساؤ ومحاياؤ املسات  ك، تانياا إىل إيناادا  
الااارانم    ياان إجياااا  ع اااى التاااوازن باااني اجلنساااني وا ص ااا  الننااايد وم ادحاااؤ الهسااااه  وينطاااو لاااثا

األدماا يؤ ل صاا و  واملباااهاال، وس تاايما لتنزيااز قااداال اهلي ااال النامااؤ واجل ااال املننيااؤ صاااينبؤ 
ع اااى إكيناااؤ عبااااهل ارااارال وزايهذ التنااااون  ويتمثااا   يناااد  اااواع   املصااا حؤ، ماااا ال كياااز إق يميااااا 

منطلااااؤ الشاااانق    املباااااهه التوجي يااااؤ  مايااااؤ املساااات  ك  لي اااا  الوكالااااؤ ودناليت اااااالاااارانم    
ملناااااي  الدوليااااؤ  ماياااااؤ  ستااااتناه إىل ا ٢٠١7األوتاااا  و ااااال  دنيليااااا، الاااا  صاااايغت   عاااااة 

  (33)املست  ك
و  الوقت  هسه، ط ن ملدينيؤ محايؤ املست  ك  ن عتاوخى  نا اسا  خانى مان التنااون   -55

صاا  مااا  ظاااة اسياااه دن ااى تاابي  املثااال، يساانى املغاانب إىل يليااي قاادا  كاار ماان املشااااكؤ والتوا
ومنااث داا ذ  قانب،   شااأل منظمااؤ التناااون   (34)األواو  لإلخطااا  ملنتلااال ارطاانذ سا  الغثاجيااؤ

اسقتصاهي والتنميؤ،    ال تالمؤ املنتلال، بوابؤ الشب ؤ النامليؤ لإلبالغ، ولو نب ؤ عامليؤ 
بواباااؤ اإلل  و ياااؤ ليسااات ولاااثي ال  (35)لإلخطااااا  ملنتلاااال الااا  عصساااحب مااان األتاااواق الوطنياااؤ

ملصواذ ع ى الدول األعما    منظمؤ التناون اسقتصاهي والتنميؤ  وجيني ياديل لاثي البواباؤ 
  تظااااة كاااو عتمااامن من وماااال عااان  وامااان تاااحب املنتلاااال استااات الكيؤ، تاااوا   كا ااات لاااثي 

واملنشااااطل األواماااان إلزاميااااؤا  ة طوعيااااؤ، الاااا  عصاااادا عاااان لي ااااؤ ين وميااااؤ  و م ااااان املساااات   ني 
 التلاايؤ الدخول إىل البوابؤ ومن امللنا إكينؤ عغطيؤ عامليؤ   الن ايؤ  

وعتااااألف الشااااب ؤ الدوليااااؤ  مايااااؤ املساااات  ك وإ هاااااذ اللااااا ون ماااان منظمااااال ماااان  كثاااان  -56
دي ااا( وهتااد  إىل عباااهل املن ومااال عاان اا ب ااداا )ع ااى الاانس  ماان  ن املغاانب لااي  عمااو  5٠ ماان

و س ااب   (36) ن عااؤهي إىل إ اااق ضاانا  ملساات  كابنذ ل حاادوه الاا  ط اان األ شااطؤ التلاايااؤ الناا
األعما  دي اا مان ب ادان منظماؤ التنااون اسقتصااهي والتنمياؤ، ول ان لناا  ب ادان  خانى  عماا  

__________ 

 twinning project no. MA/34, under the Réussir le Status avancé programmeمحاياؤ املسات  ك املغان ، (3٢)

(ENPI/2011/022-778)  الثي طوله اسياه األواو ، 

)منشااواال األماا  املتحاادذ(،  لي اا  الوكالااؤ ودناليت ااا املباااهه التوجي يااؤ  مايااؤ املساات  ك ، ٢٠١7األو  تاااه،  (33)
  يويوا  وجنيف  

 ظاااة اإل ااثاا الساانيا  ملنتلااال ارطاانذ ساا  الغثاجيااؤ الااثي وضاانته املهوضاايؤ األواوبيااؤ، متااا  ع ااى لااثا الااناب    (34)
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety products/rapex/alerts/  

(35) https://globalrecalls.oecd.org/  

(36) https://www.icpen.org/  
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  ومااان ناااب ال التبااااهل األخااانى ذال الصااا ؤ ناااب ؤ ا اااواا األدنيلاااو  ماياااؤ املسااات  ك،  يمااااا 
اهيااااؤ  لااااوسايل املتحااادذ األمني يااااؤ  وقااااد يسااااتهيد املغاااانب ماااان املدعوماااؤ ماااان جلنااااؤ التلااااااذ اسي

 املشااكؤ   لثي اياد  لزايهذ اللداال وعنزيز التناون 

 استنتاجات وتوصيات -سادساا  
 استنتاجات -ألف 

اإلطااااا اللاااا وا واملؤتساااو  ماياااؤ املسااات  ك   املغااانب ااتاااه متامااااا وياااؤهي وييهتاااه  -57
املغاااانب يتلاااادة ع ااااى وسايل قماااااجيؤ  خاااانى    اااااسل بنين ااااا مثاااا  تاااان  ل اماااا   ومااااا باااان  

، وعتناااول ينلاوق املسات  ك وواجباعااه ٢٠١١عشانينال ناام ؤ عتن اي  مايااؤ املسات  ك مناث عااة 
 األتاتيؤ واألعمال التلاايؤ وهتي ؤ بي ؤ مم ِانؤ ملنظمال محايؤ املست  ك 

املغااانب جاااامام ماااا ام ومنل اااد  و تيلاااؤا  كماااا  ن اإلطااااا املؤتساااو  ماياااؤ املسااات  ك   -5٨
ل طااابا األدلااو  مايااؤ املساات  ك، عتلاتاا  خمت ااف الساا طال النامااؤ املسااؤوليال ديمااا بين ااا عاان 
محايؤ املست  ك، كما لو ا ال   النديد من الب دان األخنى  لثا، دلن عوخو ك  مش   بني 

ميااااؤ   ويااااا الااااوزااال ذال الصاااا ؤ  الااااوزااال  ماااان  تاتااااو، يتناااازز  لتاااادايب واإليناطااااؤ اإلعال
و ظااى الاان   ال بااوي الااثي ا ثعااه مدينيااؤ محايااؤ املساات  ك بتأييااد واتااا ماان جا ااب الااوزااال 

 األخنى، د و  د من خطن اسزهواجيؤ 
ولدى املغنب نب ؤ  شايطؤ مان اابطاال األعماال التلااياؤ وونياال محاياؤ املسات  ك   -5٩

  ك ج ااوهاا كباا ذ   تاابي  إذكااا  الااوعو وزايهذ اللااداال لاادى وقااد بااثلت مدينيااؤ محايااؤ املساات
األعمال التلاايؤ وونياال املسات   ني  وماا دت ات املدينياؤ عاؤهي وياجه اا بهنالياؤ ويظاى  كثان 
دأكثن  سع ا  بدوالا كمنكز عنسيي ديما ل  مساج  محاياؤ املسات  ك ع اى املساتوى الاوط  

 واإلق يمو والدويل 
مبااااهه األمااا  املتحااادذ التوجي ياااؤ  ماياااؤ املسااات  ك بصااايغت ا املنلحاااؤ يناااديثاا  وعتمااامن -6٠

إاناااااهال قيامااااؤ بشااااأن التحسااااينال الاااا  ط اااان إهخاهلااااا   املسااااتلب  ع ااااى املسااااتويني اللااااا وا 
التوجي ياااؤ  ماياااؤ املسااات  ك   مبااااهه األو  تااااهواملؤتساااو منااااا  وعاااالوذ ع اااى ذلاااك، عتمااامن 

عاادذ عوصاايال لتحسااني األطاان  نطلااؤ الشاانق األوتاا  و ااال  دنيليااا م  لي اا  الوكالااؤ ودناليت ااا
 اللا و يؤ واملؤتسيؤ 

 التوصيات -ابء 
 08-31لقانون رقم من ااجلوانب املوضوعية  -1 

 عطوين ال واجا التنظيميؤ ) ( 
،  تااج املغانب إىل اتات مال عم ياؤ اعتمااه ٠٨-3١عوخياا ل تنهيث الهن و ل لا ون اق   -6١

التشاانيا املتن ااي بتنهيااثي  وع ااى الاانس  ماان اجل ااوه امل حويااؤ الاا  بصااثلت   لااثا اس،اااي )بصاادوا 
قناااا(، س بد من السنو إىل يليي التناون املش   بني الوزااال من  ج  ضمان  ١3منتومني و
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ع اى ياد وكااسل محاياؤ  ٠٨-3١ة وجوه قيوه عنظيميؤ يد من التطبياي ال اما  ل لاا ون اقا  عد
 املست  ك ومويهي ا  

 مباهه املمااتال التلاايؤ س  املنصهؤ )ب( 
 لتهصااي  النديااد ماان عناصاان املمااتااؤ التلاايااؤ املبينااؤ    ٠٨-3١يتناااول اللااا ون اقاا   -6٢

  ويبااني  امللباا  لةو  تاااه للااوا ني وتياتااال محايااؤ املساات  ك  املغاانب اتااتننا  النظاانا  الطااوعو
كااااااثلك املبااااااد  اللاجاااااا  إ ااااااه ينبغااااااو،   ينالااااااؤ وجااااااوه سمااااااو    النلااااااوه،  ن ي ااااااون التأوياااااا  

ع ى اتاتغالل ج ا  املسات  ك  و ضانههن دايم ن  5٩املست  ك  ويناَقب  وجب املاهذ  لصاي
نلاااوه كمااااا ط اااان اإلتاااا اب   يدياااادلا   اللااااا ون  ن ياااؤهي عطبيااااي لااااثي املاااااهذ إىل إبطااااال ال

 و   لااااواجا عنظيميااااؤ  وط ااان ع ااااى تاااابي  املثاااال  ن متتااااد إىل عناااااول املمااتااااال  ٠٨-3١ اقااا 
التسااويليؤ املتوينشااؤن و  مثاا  لااثي ا اااسل، ط اان  ن متتااد املمااتااال الواقنااؤ    طاااق مه ااوة 

 من الس ان اا المنف كو عشم  طاجهؤ واتنؤ  سبي
مثااال جيااد ع ااى التشاانينال اللاجمااؤ ع ااى املباااهه النامااؤ الاا  عسااني ع ااى  5٩واملاااهذ  -63

مسااتوى عاااة ماان ا مايااؤ  ويصستحساان عوتاايا  طاااق اتااتجداة التشاانينال اللاجمااؤ ع ااى املباااهه  
وعاادل ارااارذ   النديااد مااان الاااوسايل اللماااجيؤ ع اااى  ن ايظاااواال املهص اا ؤ ل غاياااؤ   ممااتاااال 

 ن  ن عؤهي  ملؤتسال التلاايؤ إىل النه بوضا إجنا ال ل ت نب من الليوه اللا و ياؤ  بنين ا ط
 ومن نأن عشنينال  كثن منو ؤ عستند إىل املباهه  ن عش ا   تاتاا قياماا ألين اة  كثان عهصايالا 

 ديما يوضا من   ظمؤ وتياتال سينلاا  
قاواج  أب اواع نانو   ٠٨-3١ مان اللاا ون اقا  ١6وع ى وجه ارصوص، عانه   املااهذ  -64

منااااه إىل تااااياق املنام ااااؤ ك اااا   ولااااي  ماااان  ١٨النلاااوه الاااا  عنتاااار عنسااااهيؤ، بينمااااا عشاااا  املااااهذ 
المااانواي  ن ي اااون كااا  مثاااال يصاااداَج هقيلااااا، وس ينبغاااو  ن ي اااون ناااامالان  ي   اااه ط ااان قباااول 

 ٠٨-3١ون اقاا  وماان  ، يوصااى بتناادي  اللااا  ايااؤ  خاانى ساا  مداجااؤ   اللاجمااؤ ممااتااال ،ا
 ياال يتماامن  مث ااؤا ناااجنؤ ع ااى املمااتااال التلاايااؤ ساا  الناهلااؤ، عسااني ع ااى ويااا قطاعااال 
 التلااذ، كما يوصى ب   يديدلا ل لوا ني التنظيميؤ  و السوابي اللماجيؤ  و املمااتؤ اإل هاذيؤ 

 ال لو  إىل اللما  )ج( 
ال محايؤ املست  ك ا ي   التدخ  منا وني ٠٨-3١ع ى النس  من  ن اللا ون اق   -65

  الاادعاوى اللماااجيؤ  يابااؤ عاان املساات   ني، داالن ونيااال محايااؤ املساات  ك مل متااااس لااثا ا ااي 
    عشااااانين الثااااااا/ ١4املاااااؤا     46٢-١٢-٢النحاااااو املتاااااوخى  ويوصاااااى بتنلاااايا املنتاااااوة  ع ااااى

الدعاوى اللماجيؤ عيسا اا الثي  ده ننو  مشااكؤ ونيال محايؤ املست  ك    ٢٠١٢ ودمر 
ملمااتؤ لثا ا ي  وعاالوذ ع اى ذلاك، ط ان  ن عتايا مدينياؤ محاياؤ املسات  ك التادايب اللاا وا 

 سياهال محايؤ املست  ك كو عنزز قدااهتا ع ى التلاضو  

 السب  البدي ؤ لتسويؤ املنازعال  )ه( 
اللماجيؤ   املغنب  بياد  عسويؤ منازعال املست   ني وعنويم   من اختصاص الس طؤ -66

 ن الوتااااطؤ مااان  جااا  عساااويؤ منازعاااال املسااات   ني ،اااني ع اااى  تااااس قطااااعو   املغااانب   
قطاااااعو اراااادمال املاليااااؤ واسعصاااااسل الساااا  يؤ والالتاااا  يؤ  وط اااان عوتاااايا  طاق ااااا لتشاااام  
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 قطاعاال  خاانى يناا عص هاا  عغطيااؤ  كار عااده مم اان مان عالقااال املساات   ني،  اا يشاام  ويااا
اللطاعااااال اسقتصاااااهيؤ    ينساااان األينااااوال  وعاااانه   مباااااهه األماااا  املتحاااادذ التوجي يااااؤ  مايااااؤ 

املتن لااااؤ بتسااااويؤ املنازعااااال وإ صااااا  املساااات   ني،  4١إىل  37املساااات  ك، املباااااهه التوجي يااااؤ 
 عوصيال مهيدذ   لثا الصده 

لوتااطؤ   مسااج  محاياؤ ومدينيؤ محايؤ املست  ك   موقا ممي ز يؤل  ا لتشليا عطاوين ا -67
املسااات  ك، إذ  م اكاااا التنسااايي وكهالاااؤ مشاااااكؤ الاااوزااال املننياااؤ واملؤتساااال الناماااؤ واجل اااال 
األخاانى صاااينبؤ املصاا حؤ  ولاادى املدينيااؤ بوابااؤ ع ااى نااب ؤ اإل   اات ط اان  ن عؤتاا  لتطااوين 

 و شن خدمؤ عسويؤ منازعال املست  ك ع ى اإل   ت 

  يؤو التلااذ اإلل    )لا( 
)التلاااذ  63)ز( )اسينتياجال املشنوعؤ( واملباد  التاوجي و 5متشياا ما املبد  التوجي و  -6٨

اإلل  و يؤ( من مباهه األم  املتحدذ التوجي يؤ  مايؤ املست  ك، ينبغو ل مغانب  ن ي ها  متتاا 
ألنا ال  خانى املست   ني عر اإل   ت مستوى من ا مايؤ س يل  عن مستوى ا مايؤ املتودن 

 من التلااذ 
عتصاا   لتلاااذ اإلل  و يااؤ،  اا   ذلااك ا ااي اا  ين اماا ٠٨-3١ويتمامن اللااا ون اقا   -6٩

  ال اجااا، ط اان اتتنناضاا ا   ضااو  مباااهه األماا  املتحاادذ التوجي يااؤ  مايااؤ املساات  ك، بغيااؤ 
ن  ااادا املغاانب هااتااؤ ياادايل جدياادذ مثاا  التزامااال املنصااال  وعنااد اللياااة بااثلك، يوصااى أب

 ع ى التنظي  اللاج  ع ى املباهه يسبباا لتطواال السوق مستلبالا 

 اردمال املاليؤ )و( 
بشااااأن اسجتمااااان استاااات الكو اا مهصاااا ؤ جااااداا  ين اماااا ٠٨-3١يتماااامن اللااااا ون اقاااا   -7٠

اإلهمااج،  وقنو  الس ن  إسا   ه س يتطنق إىل املديو يؤ املهنطؤ والوقاياؤ من اا و تاجل اا، وس إىل
وكالخا من بني  دم  املمااتال الدوليؤ النان ؤ وخا من ضمن مبااهه األما  املتحادذ التوجي ياؤ 

  مايؤ املست  ك 
املزيااد ماان األين اااة  ٠٨-3١وع ااى وجااه ارصااوص، يوَصااى أبن يتماامن اللااا ون اقاا   -7١

ناؤ لتشاليا النامؤ املتن لاؤ بتنزياز ومحاياؤ مصااي املسات  ك املالياؤ الواتانؤ و ن يتما من   ظماؤ مم ِا
عنمي  ارادمال املالياؤ وا ماياؤ مان املديو ياؤ املهنطاؤ  وقاد ي اون مان األدما  عنظاي  النالقاؤ باني 

  (37)ملدمو اردمال املاليؤ والوكال  املنخ  هل  بتلدط ا  وجب اللا ون
جتما يؤ التحلي من اجلدااذ اس ٠٨-3١دن ى تبي  املثال، ط ن  ن يوجب اللا ون اق   -7٢

اا ل ملاا    دماان نااأن لااثا  ن يساا     إ شااا  اإلقاانا  املسااؤول، ولااو مبااد  انناا   يااادي  يماا
 ن اا )و( ماان مباااهه األماا  املتحاادذ التوجي يااؤ  مايااؤ املساات  ك  وط اان  يماا66املبااد  التااوجي و 

وضااااا خطاااا  لتسااااديد الااااديون   ا اااااسل الاااا  س عاااانل  دي ااااا  ٠٨-3١يتااااوخى اللااااا ون اقاااا  
 يو يؤ عن  ي من خمالهال املست  ك  و امللن ، ب  عن  واجب الدلن  املد

__________ 

  66إىل  5٨و ١١، املندي، املباهه التوجي يؤ A/RES/70/186ا ظن الوييلؤ  (37)



TD/B/C.I/CPLP/13 

GE.18-06842 20 

 صالينيال اإل هاذ )ز( 
إ هااااذ محاياااؤ املسااات  ك قمااااجياا  واتااات ماسا لإلجااانا ال  ٠٨-3١يتاااوخى اللاااا ون اقااا   -73

 ياال يتاايا اإل هاااذ اإلهااي  وماان نااأن ذلااك  ن  ٠٨-3١اللماااجيؤ، ط اان عناادي  اللااا ون اقاا  
املدينيااؤ ل سااوق ومت ين ااا ماان ،اااوز إصااداا اإل ااثااال إىل إصااداا  واماان زجنيااؤ إهاايااؤ يناازز مناقبااؤ 

وداان  جاازا ال ع اااى ا ت اكااال قاااوا ني محايااؤ املساات  ك  ومااان املم اان مااانا صااالينيال إ هااااذ 
إهاايااؤ مباناانذ ألج اازذ اإل هاااذ، وس تاايما ملدينيااؤ محايااؤ املساات  ك، هون ا اجااؤ إىل ال لااو  إىل 

 اياك  

 التدوين ()  
عتطاانق التشاانينال املستهيمااؤ املتن لااؤ  مايااؤ املساات  ك   املغاانب إىل منظاا  األ شااطؤ  -74

 ٠٨-3١اسقتصاااهيؤ ولااو عتلاااطا مااا عشاانينال نااا  دن ااى تاابي  املثااال، يتناااول اللااا ون اقاا  
اسجتمان استت الكو، بينما عتطانق عشانينال قطاعياؤ  خانى  لاوق املسات  ك، كماا لاو ا اال 

 لنسبؤ للا ون اردمال املاليؤ وقا ون املنادي النامؤ  
وبغيااؤ كهالااؤ عنظااي  نااام  ومتماتااك  مايااؤ املساات  ك وزايهذ د اا   صااحاب املصاا حؤ  -75

للمااي املست  ك املنلدذ، وضنت بنحل الب دان، مث  الرازي  ودن ساا، مدو اَؤ/قا ون املسات  ك  
وعسنهلا بطنيلؤ ممن لؤ وعنناد األطان املؤتسايؤ   دتم  لثي املدوانل عشنينال محايؤ املست  ك

وماان املم اان  ن عتاايا التلاليااد اللا و يااؤ املغنبيااؤ )اللااوا ني املد يااؤ والتلاايااؤ وقااوا ني النماا  مدو ااؤم 
 ن ي اااون دنصااؤ تااااحنؤ ستاااتننا  اا  لهناا ( وضاااا مدو ااؤ  اااثي اللااوا ني  ومااان نااأن لاااثا  يماا

  املغانب ك ا ،   تاياق مبااهه األما  املتحادذ التوجي ياؤ التشنينال املتن لؤ  مايؤ املست  ك 
  مايؤ املست  ك 

 األطر املؤسسية -2 

 اإل هاذ والتنسيي والصواذ النامؤ ) ( 
كااااو يتاااايا اإل هاااااذ اإلهااي  مايااااؤ املساااات  ك    ٠٨-3١ط اااان عشااااديد اللااااا ون اقاااا   -76

و عتباا  ن مدينيؤ محايؤ املست  ك لو اهلي ؤ امل  هؤ  مايؤ املست  ك   املغنب، دلكا   موقا 
يؤل  ااا ل لياااة  ااثي الصااالينيال الاا  ماان و ت ااا إجاانا  يليلااال واألماان   اااذ جاازا ال إهاايااؤ 

 زجنيؤ  و وامن 
وعبثل مدينيؤ محايؤ املست  ك ج وهاا جبااذ يننصاا ع ى التنسايي ماا وزااال ومادينايل  -77

عن التشااوا ماا ونياال محاياؤ املسات  ك وممث او األعماال التلااياؤ  وقاد ي اون  األخنى، دمالا 
 مهيااداا   لااثا الصااده إ شااا   ليااال عشاااوا ا يااؤ، مثاا  اا اا  استتشااااي األع ااى لالتاات ال 

 ن عماااط ا اا   وط ااان ل مدينياااؤ  يمااا٠٨-3١مااان اللاااا ون اقااا   ٢٠5املنصاااوص ع ياااه   املااااهذ 
بدوا   ش    علدس الهتاوى بشأن مشاايا ال واجا التنظيميؤ والسياتال ال  عمان ا ا  وماؤ، 

 يننصاا ع ى وضا مصاي املست   ني   اسعتباا 
عنساايي ملساااج  محايااؤ املساات  ك عاان طنيااي وينبغااو  ن عناازز املدينيااؤ  كثاان هوالااا كمنكااز  -7٨

الااا وي  لصاااواهتا الناماااؤ  وعلااادة بواباااؤ املدينياااؤ ع اااى اإل   ااات من وماااال يسااا   ع اااى املسااات  ك 
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الوصول إلي ا وعتايا لاه علادس الشا اوى إل  و يااا  وينبغاو الا وي  ل موقاا الشاب و وإيانا  حمتاواي 
منشواال و  ا  وهااتال عنلزلا املدينياؤ عن طنيي التثليف وعنظي  محالل إعالميؤ، وإصداا 

  املساااتلب   وط ااان ل مدينياااؤ عساااج  منصاااال وتااااج  التواصااا  اسجتمااااعو وارطاااو  اهلاعهياااؤ 
 الساخنؤ من  ج  بنا  صواهتا النامؤ   ذلن املست  ك واملؤتسال التلاايؤ  

 بنا  اللداال )ب( 
ايبياااااؤ موينااااادذ لهاجااااادذ املساااااؤولني ط ااااان ملدينياااااؤ محاياااااؤ املسااااات  ك  ن عماااااا بااااانام  عد -7٩

هلياااا   قبياااا  ا  ااااوميني واللماااااذ مسااااتجدمؤا  هوال بنااااا  اللااااداال الاااا  يلاااادم ا األو  تاااااه ماااان
، واملباااهه التوجي يااؤ املتن لااؤ  مايااؤ املساات  ك  لي اا  الوكالااؤ (3٨)األو  تاااه إىل محايااؤ املساات  ك

و م ان املدينيؤ  يماا  ن عما بنان ااا عادايبياا   نطلؤ الشنق األوت  و ال  دنيلياودناليت ا   م
عاماااا لهاجاادذ ونيااال محايااؤ املساات  ك واملؤتسااال التلاايااؤ، كااان األو  تاااه قااد  شاان خبصوصااه 

  منطلاؤ الشانق األوتا  و اال  (3٩)املباهه التوجي يؤ  مايؤ املسات  ك  إنانا  قطااع األعماال
توجي يؤ املتن لؤ  منيال محايؤ املست  ك   منطلؤ الشانق  دنيليا، بينما تتصدصا قنيباا املباهه ال

  األوت  و ال  دنيليا
و  إطاا لثا املسنى، ينبغو ملدينيؤ محايؤ املست  ك  ن ياول إقامؤ نناكال اثبتاؤ ماا  -٨٠

ديااادااليال وونياااال محاياااؤ املسااات  ك وماااا الغااان  التلااياااؤ واملؤتساااال األكاهطياااؤ عااان طنياااي 
الته ا    عنظاي  اا ملادابني،  اا ي ها  ممااعهؤ األيان اإلجياا   ومان املم ان  يما  شطؤ عدايب ا
  (4٠)مش كؤ ما ونيال محايؤ املست  كمحالل عوعيؤ 

 ونيال محايؤ املست  ك )ج( 
يش   الدع  املايل الثي يودني املغنب جلمنيال محاياؤ املسات  ك ،نباؤ ااجادذ   منطلاؤ  -٨١

يلياااا، ينيااال ينااااا املشااا  ؤ الداجماااؤ املتمث اااؤ   قاااداذ ونياااال محاياااؤ الشااانق األوتااا  و اااال  دن 
املساات  ك ع ااى استااتمناا  وإذ جيااني عهنياا  الصااندوق الااوط  جلمنيااال محايااؤ املساات  ك، ماان 
امل ا  ضامان مساا لؤ لاعاه اجلمنياال عان   شااطت ا وعلياي   تاجل اا ذال األيان الباالد، عان طنيااي 

ا ال مناجناااؤ ا ساااا ل  وإتااا اماا   أتليااا  ونياااال محاياااؤ اتاااتمناا إخمااااع ا ل تلياااي  وإلجااان 
 ن عساتمن   إكيناؤ التادايب هلاا، س تايما اا املست  ك م نياا، ينبغو ملدينيؤ محايؤ املست  ك  يما

إذا كا اات النصااوص التنظيميااؤ اجلدياادذ مت ااان ونيااال محايااؤ املساات  ك ماان مواصاا ؤ  ها  م ام ااا 
 اجلديدذ 

 املوااه )ه( 
ماان مباااهه األماا  املتحاادذ التوجي يااؤ  مايااؤ املساات  ك،  ١5مااا املبااد  التااوجي و اا شاايمت -٨٢

املتن ااي  لسياتااؤ الوطنيااؤ  مايااؤ املساات  ك، ينبغااو ل مغاانب  ن ينماا  ع ااى ضاامان امااتال  الوكاااسل 
لالمتثااال الهنااال املجتصااؤ   هاااذ محايااؤ املساات  ك مااا ي زمص ااا ماان مااوااه بشاانيؤ وماليااؤ بلصااد الاا وي  

__________ 

 )منشواال األم  املتحدذ،  يويوا  وجنيف(  هلي  محايؤ املست  ك، ٢٠١7األو  تاه،  (3٨)

 )منشواال األم  املتحدذ،  يويوا  وجنيف(  ٢٠١7األو  تاه،  (3٩)

 ديدااليؤ وايندذ  ٠٨-3١يتوخى اللا ون اق   (4٠)
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ل لا ون وينصول املست  ك ع ى عنويحل  و عيس  ينصاوله ع ياه   ا ااسل الا  علتماو ذلاك  
ومدينيااااؤ محايااااؤ املساااات  ك موجااااوهذ   ويااااا  حنااااا  املغاااانب بواتااااطؤ مناااادوبياهتا اإلق يميااااؤ البااااالد 

امل اعاب اإلق يمياؤ عان  مندوبيؤ  إس  ن املوااه البشانيؤ واملالياؤ املتاودنذ هلاا يناليااا عناوق ٢٩ عدهلا
 ها  م اااة مدينيااؤ محايااؤ املساات  ك بشاا   كاماا ، س تاايما ديمااا يتن ااي  ملناقبااؤ والتوعيااؤ  وهلااثا 

 الغن ، يوصى بزايهذ عده مويهو املدينيؤ وبتود  التدايب هل  

 التناون الدويل )لا( 
يل و  عباااهل علااوة مدينيااؤ محايااؤ املساات  ك باادوا  شاا    ا صااول ع ااى التناااون الاادو  -٨3

املمااتااااال الهماااا ى   األو  تاااااه واملهوضاااايؤ األواوبيااااؤ  وقااااد ي ااااون ماااان املهيااااد بصااااهؤ خاصااااؤ 
املشااكؤ   الشب ؤ الدوليؤ  مايؤ املسات  ك وإ هااذ اللاا ون، و  منظماؤ ا اواا األدنيلاو  ماياؤ 

ن مدينياؤ محاياؤ املست  ك إذا كا ت تتصمنا ملدينياؤ محاياؤ املسات  ك صاالينيال اإل هااذ  و م اا
 ن عست شااف إم ا يااؤ إبااناة اعهاقااال مااا الساا طال النظاا ذ بغيااؤ استااتهاهذ ماان اا املساات  ك  يماا

مان مبااهه األما  املتحادذ التوجي ياؤ  ماياؤ  ٨٢ماا املباد  التاوجي و اا اررذ الدوليؤ املتايناؤ، متشاي
ايااااؤ املساااات  ك مااااان املساااات  ك، املتن ااااي  لتناااااون عااااار ا اااادوه  وينبغااااو  ن عسااااتهيد مدينياااااؤ مح

 اسجتماعال الدوليؤ كو عستأ   أبدم  املمااتال الدوليؤ، ومن   عد  ا   ممااتؤ  عماهلا 
    


