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 فتتاحيةاإل

الذي  الضغط إضافة إلى ،الجيب صاروا يمتلكون مصروفما  بعد ذلكو ،مؤكدينكمستهلكين أنفسهم في السوق  الشباب يفرض

 سائلوو  أصدقائهمو  آباءهم طرفمن  صادرة ،معلومات مثيرة للجدلمشبعين ب أنفسهم ونيجدحيث  .أسرهم علىداخل و يمارسونه

 .السليم المنطق وأ الوعيو المحيط و التربية األسرية :عوامل عدة على كمستهلكينتصرفاتهم تعتمد إذن  ...اإلعالم

اتجاه  ه الواجب اتخاذ بالسلوك ، خاصة فئة الشباب تحسيس المستهلكل " االستهالك  على التربية"بعض الدول وضعت   ،لهذا

 و   به أن يحليمكن ثر السلبي الذي األ ضافة إلىإ ،والبيئية االقتصادية واالجتماعية  بأهميتهتمكينه من  الوعي  و كذا ،هاستهالك

 .جراء االستهالك ككل المجتمعب

بكل حرية وفقا لحاجياته  القيام بهاعمليات الشراء، كما يتوجب عليه ب عند قيامهيجب على المستهلك أن يكون واعيا و حذرا و مسؤوال 

 . اإلمكانيات التي يتوفر عليها و

 ،أو هما معا االستهالكنمط  على وأ  عليهاالستهالك  نعكاساتإ تأثير تحت ظل  زالي ال ،الشباب وخاصةالمغربي  المستهلكيبدو أن 

 تلميذالالمستهدف األول هو ن يكون أ يمكن .المتجاوبو الضعيفالمستهلك  من أجل تنبيه إجراءات اتخاذبالتالي فإنه من الحكمة 

ية نشر حمالت التوعهو  الهدف سيكون و (يةعمرال فئته من التالميذ و ألسرةا) المجتمع في مؤثرا عنصراحاليا يعتبر  الذي ،المغربي

 .لها نشطة الموازيةالبرامج المدرسية واألعبر 

. مع المستهلكين مباشر اتصال على تكونعليها أن  يتعينالتي  المستهلك، حماية جمعيات مساهمة المبادرة دون هذه تتم أن يمكن ال

 االتصال وسائل كل استخدام ويمكن. المستهلكلفائدة  التدخل ةقيوطر اإلجراءات مضاعفةمن  الجمعيات مع الشراكةستمكن هذه و

   .الخ...الملصقاتو الميدانية الزيارات و اإلعالم وسائلو المدرسية كالمقّررات

االستهالك التربية على: الموضوع  



هالك تدور التربية في التحكم في االس:ملف    
 :السياق

 ،القانوني ى على المستو نفتاحو لمواكبة هذا اال ،السوق الدوليةعلى  اقتصاده نفتاحاالمغرب في عملية  نخرطافي أوائل الثمانينيات 

 (....الخ والمنافسة، األسعار حرية وقانون ،ةالتجار مدونة :مثل) التجارةتتعلق ب صالحات عمل المغرب على وضع إ

قواعد متبثة بذلك   مع المعايير الدولية، بالدنامالءمة التشريعات المعمول بها في الرامية إلى المنهجية في اطار صالحات اإل تدخل هذه

 .البالد  تنمية و االقتصادي النمو وتعزيز الخاص االستثمار وتشجيع ،لإلقالع باقتصادنا متينة 

 االقتصادية، التنمية سياسات في الشق االجتماعي ماجإد الضروري منكان   الدنا،بب المستدام االقتصادي النمو ضمان من أجلوكذلك 

  .بعين االعتبار المستهلكين وحقوق مصالحأخذ   بالخصوص و

على  كمحفز دوره خالل و ذلك من االقتصادية، التنمية في رئيسي فاعل هو المستهلك أن البلدان من العديد تجربة أظهرت ،كذلك 

 ...سوقلل  منظملشركات وا بين   المنافسة

  يجب ولكن ،السلطات العمومية تدخل خالل منفقط  فعالة تكون أن يمكن ال المستهلك حماية أن إلىتجدر االشارة  الصدد، هذا في

 .المستهلك مصالحالدفاع عن و اإلعالمو التوعية مجاالت في وناشطة  مصداقية ذاتوقوية  يةكستهالا حركة قبل بقوة مندعمها 

:ماهي التربية على االستهالك   

 االقتصاد على هاستهالك  نمط تأثيرب  على الوعي المستهلك حثإلى    "تصورال" هذا يهدف. االستهالك على التربية مفهوم يبرز هكذا

 مختلفة  مدرسية  أنشطة  تنظيمبذلك يترجم و  ،للمستهلك النباهةالمسؤولية و  على االستهالك التربية منحن تيجب أ  .والمجتمع والبيئة

بشكل  المعرفية العناصر لتوفير ةالتقنيات التعليمي من سلسلةتم وضع  و قد .عقالنية  سلوكيات اكتساب  من مبكرة سنمنذ  هنتمك

   .ملموس

 ،المستهلكربية ت" تعتبر ،المبادئ هذه حسب، والمستهلك لحماية التوجيهية المبادئ على المتحدة األمم وافقت 9111 عام في أنه ننسى ال

 األمم تحت   .شرعيةرة ضرو " التي يقوم بها ختياراتاال بيئةعلى و لالستهالك التأثير االقتصادي واالجتماعي فيما يخص خاصة

 :بالمواضيع التالية في جملتها المتعلقةو ينالمستهلكلفائدة   إعالميةة وتربويالحكومات على وضع برامج  المتحدة

 ؛ المستهلك اختياراتبيئة  على  التأثيرات 

  ؛ثارهاالستهالك و آنمط 

  ؛لسلوكياته تغيير المستهلكنتائج 

 ؛مراض الناتجة عن التغذيةالوقاية من األو التغذيةالصحة و 

 ؛المنتوجات الذي تشكله خطرال 

 ؛المنتوجات  عنونة 

  الإلصالح؛التشريع المناسب وكيفية الحصول على 



 ؛الئحة جمعيات حماية المستهلك 

 ؛حماية البيئة 

  االستهالكية السلع وفرة ومدىالقرض  الحصول على الجودة وشروطو األسعارو اتوالقياسوزان حول األمعلومات 

 ؛وليةاأل

 الطاقة والماءو الفعال للمواد االستعمال. 

 

كبر عدد ممكن من من أجل بلوغ أالشركات  حماية المستهلك و جمعيات مع تحاداال ،الحكومات على المتحدةمم األ قترحت

  .(مييناأل المواطنينالمناطق القروية وكذلك لتشمل ) المستهلكين

الحكومات؟ جهودتؤدي أن  إلى ماذا يجب   

حيث  حاجياته منالتي تم شراءها  خدمة الو أسلعة المنتوج أو أن يطابق اللى تطلع إي ، لمنتوجبالنسبة ل توقعات  للمستهلك احتياجات و

ه غالبا ما نعلى أ نوضحن ذلك، يجب أ على عالوة .إمكانياته  خاصةو، ستعمالاالو سهولة  االعتماديةو الكفاءة و األمان و التصميم 

بدون   كبيرة أو ات و خدمات بكميمنتوجات أو سلع أيقتني  كونه غالبا ما  لىإ ، باإلضافةعروضمن ال إعصارمام أالمستهلك  يتواجد

 .من أجل التقليد يكون ذلك ام وغالبا ،أو هما معا فائدة

:ما يتعلق بمن التبصر في والطلبة التالميذ و تمكين ،الوضع هذا لمواجهة كدعم ستهالكاالالتربية على  تأتي  

 ؛ينمستهلكك لتزاماتهما و حقوقهم  

 ؛( من الضار  المفيد زيالنقدية لتمي ةتطوير القدر) مستهلكينك دورهم 

 ؛طريقة عمل المجتمع االستهالكي 

 فضلتمكن المستهلك من التفاعل بشكل أ ليات التياآل. 

في  طفرااإلوبذلك يتفادون  وعقالنية،يقومون بمشترياتهم بطريقة مستقلة و  نقديةعين امتالك  ،الشباب المستهلكونهكذا، يتعلم 

مفاهيم  كتسابهمالوذلك بأنفسهم كنهم حل مشاكلهم ، يمكمستهلكين منهم بالقوة التي يشكلونها عياوو... ر بالبيئةاضرلحاق األإاالستهالك و

 .التربية على االستهالك بفضل وأساليب عمله، االستهالكيعن المجتمع  ةواضح

  

 التربية على االستهالك؟ إطارفي  تطويرها نانشطة التي يمكناأل/ماهي التقنيات 

الطلبة الذين يعتبرون سهلة وممتعة للتالميذ و تعليميةوضع تقنيات للحكومة  يمكنك، االستهالحسن المتعلقة بفاهيم لتجسيد وتوضيح الم

على المستعملة  نشطة وترتكز غالبية األ .جمعيات حماية المستهلك و القطاع الخاصمع  بتعاون وذلك الالئقغير ال ستهالكفريسة لال

 ختباروامن قبل المنتجين أو الموردين المقدمة  معلوماتالو اإلعالنات بحاث و تحليل األدراسات و النتاج واإل سالسل لموقع  ات زيارال

 ....دوارو لعب األ الحاالت، ودراسات..( .العنونة وأهمية ،ةمتوازنال التغذية) الخدمات والمناقشات أوالمنتوجات 

.الدراسي الطفل ىومستو عمر حسب توعيةاللتحسيس وا في المستخدمة األساليب اختالف إلى اإلشارة رتجدكما   

 



 في النهاية

، عمان على سبيل المثال، في ف،  (بنهج مختلف) جل تعميم المنفعةمن أالمستوى الوطني على  أيضاتحسيس المستهلك  ن يتمأيمكن  

عزيزي :" الموجه للمستهلكعالن ذلك هذا اإلو مثال  ،بالخصوص المستهلكينتستهدف التي شهارية اإلعالنات بعض اإل توجد

 ".ليها  فقطالتي أنت بحاجة إ المنتوجاتقتنائك المستهلك تأكد من ا

 تخذأ حيث  االستهالك مع الوقت  سلوكياتتغيرت  لقد ؟ تغييرلل الخضوع علىالقدرة نسان إللهل  :هذا السؤال اآلن دعونا نطرحلكن 

حان و اآلن   .بلدانهم وبيئة القتصادابالمستهلكين و  صحةب ضار سلوكه أن اليوم دركأ الذي، هذا الغرب للغرب األعمى التقليد  شكل

و  .مستهلكين نبيهين ومواطنين مطلعين كونن نوأ الذي نخلفه سرافأن نعي حجم اإلو  إجراءات سديدة تخاذبا نفس الشيءب للقيام دورنا

إِنَّهُ الَ يُِحبُّ  وُكلُوْا َواْشَربُوْا َوالَ تُْسِرفُواْ } :ذلك في قوله تعالى  سراف و المسرفين والتي تنبذ اإل ى مبادئنا الدينيةلنرجع إ دعونا

 .جل استهالك صحي و مسؤولمن أ ،و كذلك عاداتنا سورة األعراف( 13){ اْلُمْسِرفِينَ 

و  "التربية على االستهالك" خالل من الشباب فاستهدا األصل مع من سيئةال يةستهالكالا السلوكيات محاربةب نبدأ أن ينبغي لذلك،

  .استهالكنا طتحسين نم



 مستجدات
 

 نشر قرارات وزير الصناعة و التجارة و االستثمار و االقتصاد الرقمي المتعلقة بحماية المستهلك: 

 التابعين المنتدبين بالباحثين تعلقالم(  4192 يناير 4) 9241 صفر من 41  في صادر  4.92 رقم قرارال 

رقم  القانون ألحكام المخالفات وإثبات بالبحث المكلفين الرقمي واالقتصاد واالستثمار والتجارة الصناعة لوزارة

 .المستهلك لحماية تدابير بتحديد القاضي 49.13

 و البسيطة لألشياء القصوى القيمة بتحديد( 4192 يناير 4) 9241 صفر من 41 في صادرال 2.92 رقم قرارال 

 قطاع في والمنتوجات للسلع بالنسبة للمستهلكين ممنوحة مكافأة محل العينات و الزهيدة القيمة ذات الخدمات

 .والصناعة التجارة

 لالقتطاع القابلة االستمارة بيانات  بتحديد( 4192 يناير 4)9241 صفر من 41في  صادرال 4.92 رقم قرارال 

 .والصناعة التجارة قطاع في التجارية المحالت خارج البيع في التراجع حق ممارسة لتسهيل المخصصة

 وشكل اإللزامية البيانات بتحديد يتعلق( 4192 يناير 4)9241 صفر من 41 في صادرال 11.92  رقم قرارال  

 .والصناعة التجارة قطاع في المنتوجات أو السلع على تثبيتها وكيفيات اللصيقة

 بين المبرمة المحررات نموذج بتحديد( 4192 يناير 4) 9241 صفر من 41في صادرال 11.92 رقم قرارال 

 أو السلع بعض يخص فيما معا هما أو البيع بعد الخدمة أو التعاقدي بالضمان والمتعلقة والمستهلك المورد

 .والصناعة التجارة قطاع في الخدمات أو المنتوجات

 تكون أن يجب الذي النموذج بتحديد( 4192 يناير 4) 9241 صفر من 41في صادرال 1.92 رقم قرارال 

 والخدمات، والمنتوجات للسلع الربح ألجل اإلشهارية للعملية المقدمة واألنظمة واإلعالنات الوثائق   له مطابقة  

 والصناعة التجارة قطاع في

 جل مستهلك من أ والتربية م و التوجيهعالاإل" تحت شعار ،مارس  92إلى  91من  للمستهلك الوطنية األيام ميتنظ

 .وجدة بمدينة ، 4192 مارس 91 ثنيناال يوم التظاهرة هذه أشغال انطالقة أعطيت ،"فاعل

 وروبية من خالل برنامج بشراكة مع المفوضية األ  ندوة ميتنظTAIEX اإلعالم   ومراقبة البحث طرامس" تحت شعار

 .بالرباط 4192 يناير 43 إلى 41 من" المستهلك بحماية المتعلقة التجارية والممارسات

 برنامج خالل من وروبيةاأل المفوضية مع بشراكة تنظيم ورشة عمل TAIEX الجوانب  عرض  "تحت شعار

فبراير  93و  91يوم " لكترونية داخل المجتمع األوروبيالمتحكمة في التجارة اإل التنظيمية األوروبية و الممارسات

 .الرباطب 4192

  



بوزارة التربية " الحياة المدرسية "مدير  ،محمد إسماعليمع السيد :قابلة م

 الوطنية و التكوين المهني

 

 للتالميذ؟ المسار الدراسيحماية المستهلك في حقوق وب المتعلقةالقضايا في  هاإدماج تمماهي الجوانب التي : ولالسؤال األ

 الختياراتاتحديد صف ووفيما يخص  والديه من طالقةكثر أ كما يعتبر ،منذ صغر سنه االستهالكبل الطف يتشبع ،هذه األيام في 

مكن المستهلك من ت كما يجب أن. بانتظام أن يتم تحديثها مند الصغر والتربية على االستهالك يجب أن تبدأ  ،لذا .األسرية

 .يتعرض لهاالتي  اتمع جميع الضغوطالتعامل بكيفية مسؤولة و نقدية 

المتعلقة  جميع المواضيعحيث يمكن استحضار  ،االستهالك على تربيةلل ةمالئممن بين األماكن األكثر المدرسة تعتبر 

 .و دون صعوبات وذلك بشكل مبسطحسب عمر الطفل  وتكييفها باالستهالك والحياة اليومية

هو  الهدف منها ،4112 مارس 91 في والتجارة الصناعة ووزارة الوطنية التربية وزارة بين شراكة اتفاقية عقد تموبذلك،  

 خالل من بتدائياال التجريبية تالميذ التعليم المرحلة ستهدفتا .الشباب المستهلكين حمايةتهم  عيضامو حول التالميذ تحسيس

باإلضافة إلى  ... والبحوث الميدانية والزيارات المسابقات وتنظيم المنشوراتو الملصقات وتوزيع دروس تحسيسية منحهم

 .درسينللم موجه تدريبي دليل مشروع إعداد

 الحق: هي مقاربة حقوقية باعتماد المدرسية الحياة أنشطةفي إطار ي رسداخل الوسط المد إليها تم التطرقالمواضيع التي  ،إذن

 .ةالمعلوم الحصول على في الحق، المعارف توفير خالل من التعليم في الحق ،متوازنال و صحيال الغذاء الصحة، في

 تحسيسطار في إ عمله  الوطنية التربية وزارةالذي تنوي ما و المفاهيم هذه قيتعم من مصلحة هناك هل: الثاني السؤال

 االستهالك؟ قضية  حول الشباب

والتي لها  ونالتي يتعرض الضغوطات لكثرة نظرا الشباب، المستهلكين تربية وتطوير لتعزيز بها معترف حاجة هناكباإلجماع  

 .تقنيات البيع واالتصال تتقدم و الخدمات والمنتوجات  عروضتكون أقوى كلما تنوعت 

 .االستهالك التربية علىفيما يتعلق ب تحسيس الشباب  جراءاتإتعزيز  دائما تعميق ومن المهم 

 المستهلكتكوين التخصصات في و التعليميةجميع المستويات إسهام  لىإ ،هات الجديدة لوزارة التربية الوطنيةيالتوجتهدف 

 :طريقعن  ذلك  ، والشاب

 المدرسة من ابتداء التالميذ معارف تطوير من شأنهاسية، التي مدرال البرامجالستهالك في تعزيز التربية على ا 

 الثانوي؛ لى المستوىإ ةاالبتدائي



 رسية  للتالميذ و تكوين المدرسين؛مدال مدمجة في المناهج الغيرنشطة التحسيسية تعميم األ 

 السلطات العموميةكات بين الجمعيات و و تطوير الشرا. 

في  وحماية المستهلك  حقوق قضايا  بشأن  تحسيسالو اإلعالم تطويرمن الواجب إدماج مبادرة ذا كان إ: السؤال الثالث

 ؟المسبقة المتطلباتما هي ف، المسار الدراسي للتالميذ 

نوادي و والمواطنة تعنى بحقوق اإلنسانالتي  والنوادي المدرسية والمقررات التعليمية في المناهج المتطلبات يمكن تلخيص هذه

التعليم  و ةتشاركي مقاربة من خالل اعتمادوذلك  ،والتحسيس هذه المعلومات ضمان لها القدرة على  متواجدة كأدوات الصحة

 .األقرانبين 

 (....األهداف، المستهدف ،المستقبليةخطة العمل )؟  تجاهفي هذا اال المستقبلية تصوراتكم ماهي: السؤال الرابع

التربية الوطنية تدعم وزارة  ،لسياقافي هذا و  .مستهلكين الشبابوضع سياسة منسقة إلحداث تربية لل ،المبادراتكثرة  تبرر 

طة عمل سنوية بمختلف القطاعات خ عدادي من شأنها تحديد األهداف بدقة وإوالت هذا الموضوععداد استراتيجية وطنية حول إ

 .حصيلة اإلجراءات المتخذة بشكل منتظم من أجل ضمان تطوير تربية المستهلكين الشباب وعرض

 كيف و ،المتعلق بالتحسيس والتكوينهذا اإلجراء في  دورا تلعب أنالمستهلك  جمعيات حمايةليمكن  هل :السؤال الخامس

 ؟ذلك يمكن

مجموعة من جمعيات أدمجت على محيطها،  التعليمية انفتاح المؤسسة يشدد علىطار تطبيق ميثاق التربية والتكوين الذي في إ

 األنشطةبعض هذه تتم الشباب،  تقديم المعلومات للمستهلكينلى التربية ومبادرات تهدف إجدول أعمالها في ماية المستهلك ح

من خارج  أشخاص دخول فإن  المواضيع ذات الصلة باالستهالك، تشكيلة الواسعة منلل نظرا و .داخل الوسط المدرسي

 إلى هذه الجمعيات دخول  غير أن .تعميق معارف التالميذمن حيث  ضافة تعليمية إ دون شكالمؤسسة التعليمية يشكل 

 .الحيادية و  ةموضوعيوفقا لقواعد ال يتم  ن يجب أ المؤسسات التعليمية

 

 

 

 

 

 

 



  االستهالك في العالم

 :في العالم االستهالكالتربية على  بعض نماذج

 تحسيسل تحسيسية أدوات وضععلى  تعملفإنها   لهذا المستهلك،و بين الموردقامة التوازن إ علىعقود مند بعض البلدان وتعمل 

 :بعض األمثلة و هذه ،الشراءبعمليات  اهة عند القيامنب  أكثر جعلهو  المستهلك

 :مثال الصين

 :االستهالك في الصين

تحت وصاية الدولة والتبادل  وسائل اإلنتاج مجموعة منوضع )" الجماعي "اسم ب على المجتمعفيه يطلق  لذياالبلد هو  الصين

داخل  الراحةو ي يبحث دائما عن الرفاهيةالصين غير أن. على الفرد الجماعة روح تعزيز   هي هنا والفكرة( بشكل مشتركو

 .(...االستهالكيةالسلع  و التعليم) ريةاالمناطق الحض

المتداولة  "ائعاتالش"لى قياسا لجودته، باإلضافة إ يعتبر بالنسبة له لثمن المنتوج الذي ،كبرأ ااهتمامالمستهلك الصيني يعطي 

 .هحول

 .في الصين االستهالك التربية على 

 :مثلالتدابير لتربية المستهلك بعض ،  لذا اتخذت ليس هو اإلسراف االستهالك  فيهدف ال

في  المالئمة وضع المعايير، المستدام ستهالكلال الترويج، المعيشة جودةتحسين ) الستهالكا عاداتو العقلياتتغيير  .3

 ؛(... اتوضبط المعلوم و المستدام (المعتدل) عقالنيالو االستهالك السليم أنماط شجيع، تهذا اإلتجاه

 :جراءات مثلوضع بعض اإل .4

 بشكل أفضل؛ مجالال هذا فين المواطنين من التكوين يتمكلإحداث شبكة للتربية على االستهالك  .9

 ؛(على االستهالك تربيةالالمتعلقة ب) لنقل الرسائل وسائل اإلعالم االستفادة من .2

 المستهلك؛ "بيت" نشاءإ، وحماية المستهلك جمعيات التعاون مع .1

 ؛مصالح المستهلكحماية و  بوضوح المتعلق بهذا الموضوع الحكومي التوجهتحديد  .4

 تطبيقها؛تخفيض تكاليف و حقوق المستهلك حماية القانونية في مجال التعديالت مشاريع تفعيل .5

 .تربية  المستهلك في إشراك المقاوالت  .6

 :المتحدة في الواليات االستهالك

المواد الغذائية  ىالقليل عل حيث ينفق األمريكيون بشكل محض، االستهالكي بالمجتمععرف الواليات المتحدة ت   الثقافي،للتعدد  نظرا

9
 (.المطاعمب في جملة األمور )صرف خارج البيت ت ميزانيةفي المئة من ال 11و أكثر من ( في المئة 94.3)



إلى ظهور   ،الخضر والفواكه  لى إمكوناتها  التي تفتقر المنتوجات و ، والوجبات السريعةالجاهزةالوجبات  تزايد استهالك أعطى

 .فةهذه األمن  يعانون السكان( ثلثي) 4/4 أكثر من الواقع، في .في الواليات المتحدة السمنة ظاهرة

النشاط لى قلة و هذا راجع إ "مزدهربشكل  "  أيضا المغربيفراد المجتمع ذه الظاهرة بدأت تتفشى بين أه ال يجب أن ننكر أن : مالحظة

 (.العالم الغربيتقليد )و سوء التغذية  الحركي

 :المتحدة في الواليات االستهالك التربية على 

 لتوعية إجراءاتعدة  األمريكية الزراعة ، وضعت وزارةالبيت خارجستهالك لالالمخصصة  الحصةو تطور ظاهرة السمنة في ضوء

 :المستهلك األمريكي

 ؛ (اتناوله يجب طعمة التياألقاعدة التمثل ) 4114في عام  الغذائية الفائدة حسب  غذائيهرم  إنشاء• 

 المستهلك؛  تربيةلوهي منظمة مكرسة ، (ACC)ستهالك المجلس األميركي لال 9131في عام  إنشاء• 

 ؛ واالستهالك اإلنتاجفيما يتعلق ب  الصغارالمزارعين و الشباب المستهلكين حسيست •

  ؛والمستهلك ستهالكالا على وسائل اإلعالم حول أثرالقيام بدراسات  •

  ؛9112منذ عام ذلك و اإلعالنات ، مدة الحد من •

 ؛ المسار الدراسي في االستهالك  التربية علىلتطوير ( يغير كافعدد  ) المدرسين كوينت• 

 ؛(... يةدوات التعلماألوتطوير  رحالتتنظيم ) داخل المدرسةنشطة تطوير أ •

• ... . 

 :احتياجاتها  تحليل و األوروبية الدول في االستهالك التربية على األمثلة عن وضعية
 (CONS-E)كونصو-وضع التربية على االستهالك في الدول المشاركة في إ 

 تحليل حاجيات التربية على االستهالك لكل بلد

للتربية على  الوضعية الحالية البلد

 اإلستهالك

 ظروف وحاجيات أخرى  

 

 

 بلجيكا

 ك ستهالاإل على تربيةال أدمجت

التعليم االبتدائي  برامجفي 

ألكثر من  الفرنسية للفئة والثانوي

 في مدارس الفئة أما .سنة 41

بحدث يتعلق األمر الفلمنكية ف

يجب أن تتضمنه  شامل

بالضرورة و بشكل واضح 

 .سيةمدرالبرامج ال

 لتعزيز الدعم التكنولوجي تتطلب

و التكوين و المنجز  العمل 

 .أدوات تعليمية

 شبكة محلية تتطلب أيضا تطوير

أعضاء هيئة  تصال معالل

 .التدريس

للدماج التربية  المساعدة،تعزيز 

في المدارس  على االستهالك

 .الفلمنكية

 

 لمانياأ

الموضوعات المتعلقة إن 

البرامج بالمستهلك مدمجة في 

في ألمانيا بشكل أو  المدرسية

 .بآخر ولكن تعتبر كافية

لتشجيع  العمل المنجز تدعيم 

و ذلك من خالل  المدرسين هيئة

األدوات التكوين و توفير 

  .المبتكرةالتعليمية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 http://www.conso.net/galerie/galimages/education/manual_Edu_Conso_FR_11072007.pdf  :المصدر

 ونمط الحياة الغذائية هعادات   بسببالمستهلك  ال يتفاعل ،جانبهمن و   .احتراماتلقى  وال  كافيةليست ، فإن الجهود المبذولة مع ذلك و

باإلضافة إلى  ،المستهلك لتربية المعدة الدولة ما يكفي من المواردتستثمر  الأخرى،  من ناحية(. التغييرمقاومة ) بهالعيش  الذي اعتاد

 .الدولة جهود  قتعيالتي ( اللوبيات) الغذائيةفي مجال الصناعات   الضغط مجموعات هنالك   ذلك،

                    

 

                                        

9
 .نورماندي الزراعة ةغرف ا قدمتها دراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

شبكة  تطويرهناك حاجة إلى 

 .محلية

 

 فرنسا

على االستهالك غير  التربية

إال  البرامج المدرسيةمدمجة في 

تمت على شكل توصيات 

للتطبيق داخل المدارس  صياغتها

كأداة  استخدامها ترغب فيالتي 

 .تعليمية

إدماج  متطلبات هيكلية من أجل

في التربية على االستهالك 

 .و المقررات المدرسية المناهج

و  توفير األدوات التعليمية  

  .للمدرسينالتكوين 

 تطوير و تدعيمهناك حاجة إلى 

 .توسيع شبكة محلية و

 

 المملكة المتحدة

التربية على االستهالك ليست 

ولكن  ومستقلة مادة منفصلة

بالمواطنة  ةتعلقالمواد الم تشملها

، التربية (كموضوع رئيسي)

الشخصية و االجتماعية و 

 .الصحية

، مهيكلك حاجة إلى تكوين هنا 

لى أدوات إ و تكنولوجيو 

متاحة في ات إمكاني. تعليمية

 .البرنامج

تطوير و هناك أيضا حاجة إلى  

 .الشبكة المحلية وتوسيع وحيدت

http://www.conso.net/galerie/galimages/education/manual_Edu_Conso_FR_11072007.pdf


حقوق و واجبات المستهلك :المستهلكتربية   
 

 :ساسيةللمستهلك ستة حقوق أ ،49-13رقم لقانون حسب ا

حسب  وذلك يود اقتناءهاالخدمة التي و أالسلعة و أ اختيار المنتوج حسن تمكينه منليجب إعالم المستهلك  :عالمالحق في اإل −

 وأ سلعة وأ منتوجكل خصائص  تمكينه من معرفةجل من أدم للمستهلك المعلومات الكافية ن يقأكما يجب على المورد . حاجياته

 فها ليس فقط حماية المستهلك منهد ،الشفافية في التعامل هذه .العقدب االلتزام وعملية الشراء أإجراءات في  الدخولدمة قبل خ

 .لى تطوير منافسة شريفة و نزيهةإيضا أتهدف و إنما لتعسفات ل التعرض

هذا المستهلك،  لجانب و ينحازالعقد  التي ينص عليها  التعسفية الشروط القانون يدين  :الحق في حماية حقوقه االقتصادية −

المشتمل على هذا  البند لغاءه في هذه الحالة إطابع تعسفي، يمكن  العقد شروطشرط من ل أن ثبت أذا األخير وفي حالة ما إ

شروط في حالة الثبات الطابع غير التعسفي لشرط من إمكانية إ يضاأ للموردأن  كما .حتى بعد إبرام هذا األخير من العقد الشرط

 .نزاع

 :و ذلك ب على ذلك اسمهاكما يدل ( تمثيله)المستهلك  هدف حماية، جمعيات حماية المستهلكل :التمثيليةالحق في  −

 ؛المعلومات بتوفير 

  ؛ ستماعاالأن تكون في 

 ؛المستهلك مصالح تعزيز 

 ؛المستهلك حمايةب المتعلق قانونال احترام مقتضيات  في المساهمة 

أجل سبعة أيام في حالة عقد غير  خيرالمورد و المستهلك، لهذا األاتفاق استثنائي بين كل   بخالف :الحق في التراجع −

تراجعال ممارسة حقل  (عدم توفر المنتوج أو الخدمة) يوما في حالة إخالل المورد بالتزاماته و ثالثينأمرغوب فيه 
4
ابتداء ) 

و القروض أالعقود المبرمة عن بعد و البيع خارج المحالت التجارية  في حالةو ذلك ( و االتفاق على العقدمن تسلم المنتوج أ

 .االستهالكية

 .الماليةموافقة لوضعيته الو  المناسبة له الخدمة أو جولمنتل جيد اختيار القيام ب على القدرة المغربي مواطنلل :الحق في االختيار −

ن بعضها ليه، لهذا نجد أت إتعتبر جمعيات حماية المستهلك وحدات في خدمة المستهلك وذلك باإلنصا :ليهنصات إالحق في اإل −

الحصول  إمكانية التي تتيح لهوالتي هي في خدمة المستهلك المغربي "  المستهلكشباك "و التوجيه  االستماعبمراكز مجهز 

 .نزاعنشوب الة في ح المساعدةيضا تقديم و أ لوماتح و التوجيهات و المععلى النصائ

 إلى باإلضافةو. 9114 عام مارس 91في  للمستهلك األساسية الحقوق علن عنأكنيدي، أول من   جون مريكياأل الرئيس كان جهته، من

  :كينيدي السيد ذكر أعاله، المذكورة الحقوق تلك

 .و موارده الماليةلخطر يهدد حياته أ تعرضه دونحاجياته بكل أمان  اقتناءيجب على المستهلك  :الحق في السالمة −

الشراء بطريقة قيام بعمليات تمكينه من ال  ،تحسيسهشارة المستهلك المعلومات التي من شأنها وضع رهن إ :التعليمالحق في  −

 .التصرف بنباهةمسؤولة و 



 .من العيش بطريقة صحيةاألجيال الصاعدة  تمكن ون يتوفر المستهلك على بيئة ذات جودة تمكنه يجب أ :الحق في بيئة صحية −

و الكهرباء و  ساسية كالماء الصالح للشربيجب على المستهلك الولوج إلى الخدمات األ :ساسيةالحق في  تلبية متطلباته األ −

 ... .السكن و التطبيب 

 

 

 

 
4
 .العدول عن االلتزام بالشراء أو القرض 

 :أن يكون لذا يجب عليه مجتمعه،و  واجبات تجاه نفسههلك للمستلكي يتمكن من حماية نفسه،  

 .المالية لقدراتهجل القيام بعملية شراء مناسبة و موافقة المستهلك التزود بالمعلومات من أ يجب على: مطلع

 .عندما يتطلب األمر ذلك عن مصالحهلدفاع با يبادرأن يجب على المستهلك : فاعلمت

 وعين يكون على يجب أ... اقتصادية  نتائج بيئية واالستهالكية  سلوكياتهلن واجبات تجاه مجتمعه ألللمستهلك : مسؤول داخل مجتمعه

 .بها

 (.هدر الموارد)على البيئة  ستهالكفي اال هإفراطتأثير ب واعيان يكون على المستهلك أ ،إليه مسبقا كما هو مشار : بيئيا مسؤول

 .سهام في تحقيق مصالحهاإل جلمن أ خرينمع المستهلكين األ: متضامن

خطوة المغرب  خطو، سي49-13 رقم مقتضيات القانونلحقوقه طبقا  تفعيلعلى تهلك المغربي هذه الواجبات و سهر المس حترماذا ما إ

 .بالتأكيد في مجال حماية المستهلككبيرة 
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