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 دليل محاية املستهلك
 تصويب  

 15عشر، اإلطار الفصل الثالث  -1 
 .15حيل اإلطار الوارد أدانه حمل اإلطار   

 15اإلطار  
 من املالذ اآلمن إىل درع اخلصوصية

منننننا دنننننع النننننظمة التعنننننال ن مة يفنننننا الالقنننننامل مالالةيف نننننا ن ا  نننننظال ا  ال ننننناد  ال نننننال   
. 2016دلننظا   ننواذع ةنناملا ايفايننا ال  نناان  اتال ننارا  مننا أما ننل تننا   32دلننظا ن ذ نن   34 تننظد ا

فوافننا الا ننال ال ونن ن م ننه والادننا  نن ا الننظل لن تلننا م ننبما  نناذول ايفايننا ال  نناان  ال ننب  مةنن  
مسننن  قل  ننن ا النننو    ا الكنننظ  المبي  نننا . موالمنننا الة نننا  ال وننن  مننن  ذ نننا  ا  ننناد المرمي

 .(مح ظا   إزال محايا ال  اان ن    اذوان  ا   طات ا  تسالخظ  هن  فه )ا سالثةال الوح ظ 
ا القلنننا ييفاينننا ال  ننناان ن مالننن   دنننظأ سنننب ذ   95/46محي نننب تو  ننن  ا  ووننن ا المرمد نننا  

ن ذقننننل ال  نننناان  ال خ ننن ا إري ال لننننظال اننننو التعنننال ن ا  نننناد المرمي النننن  1998تنننا   ن
ميطالننننحت ا  نننناد . ال  نننناان  النننن   أتننننظه ا  نننناد المرميايفايننننا " ا اللمننننا"تسننننالون مق ننننار   

المرمي ال لنننظال ال نننبق ا اللق نننا لل  ننناان  حذ نننال مونننا   ح وم نننا مسنننالقلا ايفاينننا ال  ننناان  
مات قه الو    ا الكظ  المبي  نا ما  ناد المرمي ن . متس  ل  واتظ د اان  هب ه الووا  

النن   ي ننظر ةننهادا  ءسننال  ال ا تسسننا  الال اريننا ن " منناا ننالا اآ"تلننا إطننار  2000 تننا 
النننو    ا الكنننظ  المبي  نننا  ةننن اطا  ا  ننناد المرمين مالننن  منننا أ نننل سنننظ ال  نننو  دننننع 

ممي ا أل يتد   بق القواتنظ إري تنظ ل ةةنا الال نار  ا  ادينا . الو    القعا  ا ل ل مةهيفا
ممي ا هل ا دظمره أل يتد  إري ةطحت ال نبوا  منا القا يفنا الالادقا للو    ا الكظ  المبي  ان 

 .ا قاليفظ  ا س لا ن مزار  الال ار  ءلو    ا الكظ  المبي  ا
متلا أثنب ةن وق تقنظ  هبنا أحنظ منواطد ا  ناد المرمي منا أل د اانتن  ي  ن  ءايفاينا  

النو    ا الكنظ  المبي  نان  ل نه تلا ا سالوق ال   ي  ل  ا  ناد المرمي تةنظ ذقلهنا إري 
إري أل افنن ا  ا اللمننا  و ننحت م نناد   2015أوالننودب /حم يفنا القننظة المرمد ننا ن ت ننبيا المة
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تلننا  2000لقننا   520 ا ننالا اآمننا   حيننوة دمل طقننا مننواطد ا  نناد ن القننبار ال ننل  ر ننم
أل ننه ام يفننا ءل قننل  ننبار متننالم  تلننا النن ن فقننظ . أسنناإ إذ نناا حقننو هم محب خننا ال خ نن ا

ا اللمنننا  و نننحت ا نننالا اآمنننا الننن   ت نننعر أذننن  اتالايفنننظ دمل فنننب  اانننظمد ال اف نننا لو نننوة السنننلطا  
العننبمريا "م ل نه ام يفننا إري أل ا نالا اآمنا   ي  نل ا قاةنا . اا وم نا إري ال  ناان  ال خ ن ا

. المرمي ا القلنننا ييفاينننا ال  ننناان ويفنننا  نننو مطلنننو  ن تو  ننن  ا  ننناد "  الالةاسنننحت"م" د ننن ل  نننار 
مذال  ننا لنن ل ن ي يقننظ أتعننال ا ننالا اآمننا ياليفالقننول ءفنن ا  ا اللمننا النن   يالنن   ذقننل ال  نناان  مننا 

 .ا  اد المرمي إري الو    ا الكظ  المبي  ا
ا  مما الةالا ج ا هيفا هل ه القع ا إتاد  الال ام  تلا ات اق ا الا اآما ال    ار مقبمف 

. 2016فاايب /ف يفا دقظ دظرا اخل و  ا دع ا  اد المرمي مالو    ا الكظ  اتال ارا  ما ة اط
دالقويا اإلذ اا مالب ظن ممشل ال  اسالكظاث مة حت  ظيظ ا  ال ت حت اةظيظ الالزام متعيفا

مرمد ا د ظ أل جتيف   سلطا  محايا ال  اان  ال. لمع ا  اي م  ود مةبمط  ظيظ  تلا ا با  ا
أظهب تظ  أم     ور ن درا اخل و  ا ال    بق الال ام  د أذ   2016أدبيل /ن ذ سال

ال ب ا القاملا "فطل ه . حظيثا ن مإل وال ياقالا  سةا  ء قارذا م  إطار ا الا اآما السادا
 وو ا ن م   فب ا تاملا اسال اريا اتدقا لال اد المرمين ما ا "29ا ة أ   و حت ا اد  

أل ت ول اايفايا ال  يوفب ا درا اخل و  ا "المرمد ا أل مقاةا ةواالها ما أ ل و الا 
 بار د أل "مأ وا ن مدقظ  .(273)"المرميءل قل م افئا د  ا أساس ا لالل  ال  يوفب ا ا  اد 

أ ظرت  ا  وو ا المرمد ا ف يفا يالقلا ءايفايا ن الو    ا الكظ  المبي  ان دظأ سب ل درا " ا اللما
حوار ا سالهل ع تا الطلس ن ال    م ظ حث. 2016أاسطس /آ  1اايفايا اةظيظ ن 

يالألف أتعاؤه ما مة يفا  لليفسالهل ع ما الو    ا الكظ  المبي  ا ما  اد المرمي 
ا اذالقاد ا الا اآما مدرا اخل و  ا اةظيظن تلا اختاا  طو  دس طا ذس  ا     أل دأده تل

طبفا  وامال ن دمل    ا    دات  هلان ن ات ا  ا جملس "ت    الو    ا الكظ  المبي  ا 
سلسلا مقا ظا  ا  اد )أمرمء ايفايا الفباد ف يفا يالقلا ء قاةا اآل ا لل  اان  ال خ  ا 

مدبمتوووهلا اإلوان ا القلا دسلطا  اإلةباف متظفقا  ال  اان  تا ( 108لمرمي ر م ا
ن موالمها م الوح أما  الظمة او المرمد ا (181سلسلا مقا ظا  ا  اد المرمي ر م )ااظمد 

 .(274)"ميوفب أمس  ذطاق ما مقايو محايا ال  اان  ا ال ا تل ها دمل ا  
 ;UNCTAD, 2016, Study on Data Protection and International Data Flows:ا  ادر

Trans-Atlantic Consumer Dialogue, Resolution on the European Union Privacy shield 

proposal, 7 April 2016; Susan Aaronson, The digital trade imbalance and its 

implications for Internet governance; Global Commission on Internet Governance, 

Chatham House, Paper 25, 2016; EC Press Release FAQs, 12 July 2016. 

(273) Article 29, Data Protection Working Party, 16/EN 238 Opinion 1/2016 on the 
European Union–United States Privacy Shield Draft Adequacy Decision ذ سنال/أدبيل  13ن

 .http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm ن مالاح ن:2016
(274) Transatlantic Consumer Dialogue, 2016, Resolution on the EU–US Privacy Shield 

Proposal ذ سال/أدبيل. 7ن 
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  ا يل الةص ا و ود  ي و  
ت س ط   ارا  الال ادة تنا طبينا إ امنا ةن  ا منا مقنظم  اخلنظما  ا قاليفنظيا  :شبكات الثقة

(أ)ما وثوق ف هم ال يا يلالزمول ءسالخظا  د اان  ا سالهل  مفقا  ل بمط فبادق ا سالهل ع
 . 

 Citizens Advice, 2015, Personal Data Empowerment: Time for a Fairer )أ(

DataDeal? ،:مالاح ن  
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/Public/Corporate%20content/Pub

lications/Personal%20data%20empowerment%20report.pdf. 

 ، االئتمان البالغ الصغر، السطر األخري من الفقرة األوىل19لفصل الرابع عشر، اإلطار ا -3 

 (11)"ت ار  "الس ا ا  او البمس احمل  .(285)""الس ا ا  او البمس ا  ل ت ار   
(285) The Global Urbanist, 2010, Merry-go-round microfinance keeps slum residents fed 

in Kibera (13  )ذ سننال/أدبيلKenya English News, 2012, Merry-go-rounds become 

powerful investment tools in Kenya  (16 .)  حزيبال/يوذ 
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هذا العمل مفتوٌح ابب الوصول إليه ابمتثاله لرخصة املشاع اإلبداعي املعدة من أجل املنظمات احلكومية الدولية، وهي متاحة 
.http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/ :على املوقع التايل

النتائج واآلراء واالستنتاجات املعَرب عنها يف هذه الوثيقة هي آراء املؤلف وال تعّب ابلضرورة عن آراء أمانة األمم املتحدة 
أو موظفيها أو الدول األعضاء.

ينطوي على التعبري عن أي رأٍي لألمم املتحدة  يف طريقة عرض مادته ما ليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وال
بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أٍي منها أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها.

ُحرر هذا املنشور خارج األونكتاد.

ُيسمح بتصوير مقتطفات واستنساخها مع اإلشارة إىل املصدر على النحو الواجب.

منشور لألمم املتحدة صادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.
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iii ريديت

ريديت
2017 أول مرجع دويل شامل يف هذا اجملال يهدف إىل  يشكل دليل األونكتاد بشأن محاية املستهلك يف طبعته الصادرة عام
دعم البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف اختيارها للسياسات، ويقدم أدوات عملية ملساعدة واضعي السياسات على 

تعزيز القدرات يف سياق تنفيذ مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك اليت جرى تنقيحها مؤخراً.

وملا كان األونكتاد مركز التنسيق يف املسائل املتعلقة حبماية املستهلك داخل منظومة األمم املتحدة، فهو ملتزم التزاماً كاماًل
بتعزيز املبادئ التوجيهية وتشجيع الدول األعضاء املهتمة على التوعية ابلسبل املختلفة اليت تستطيع بواسطتها تعزيز محاية املستهلك عند 
توفري السلع واخلدمات من القطاعني العام واخلاص ابلتعاون مع املؤسسات التجارية واجملتمع املدين. وتزداد أمهية هذا األمر ألن محاية 
يتعلق  املستهلك ليست متجانسة يف مجيع أحناء العامل. فقد الحظت اجلمعية العامة ابلفعل أنه "على الرغم من التقدم الكبري احملرز فيما
1985، مل يرتَجم تقدم من هذا القبيل دائماً إىل  حبماية املستهلكني، على مستوى وضع املعايري منذ اعتماد املبادئ التوجيهية يف عام
مجيع اجملاالت التجارية". وُيسهم األونكتاد هبذا الدليل يف نشر  جهود محاية تتسم بقدر أكب من الفعالية والتنسيق يف مجيع البلدان ويف

املمارسات اجليدة وتعزيز قدرات البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية على تدعيم محاية مستهلكيهم.

إن مستهلك القرن احلادي والعشرين مستهلك عاملي. فأمام مستهلكي اليوم أوسع نطاق لالختيار بني السلع واخلدمات، 
يف وقت دفعت فيه الثورة الرقمية هبم إىل اخلطوط األمامية للتجارة الدولية. وأييت هذا أيضاً بقدر أكب من املخاطر مثل املنتجات غري 
املأمونة، واملمارسات التجارية غري العادلة، وعدم كفاية تسوية النازعات وجب الضرر، وخرق خصوصية بياانت املستهلك، واالفتقار إىل 
العمل املنسق بني الدول األعضاء. وأصبح رفاه أي مستهلك يتأثر اليوم أكثر من أي وقت مضى برفاه مجيع املستهلكني يف خمتلف أرجاء 

العامل، وصران نشاهد أنفسنا على أعتاب احلماية العاملية للمستهلك.

وال بد من متكني املستهلكني حىت يتسىن هلم االضطالع بدورهم كعوامل إلحداث التغيري أثناء حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 
وال جمال لتحقيق ذلك إال إذا ُوضعت قوانني وسياسات ومؤسسات مناسبة وإذا اشرتكت مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، وال سيما 

املؤسسات التجارية وجمموعات املستهلكني، يف تدعيم محاية املستهلك يف األسواق.

وإين ألشيد هبذا الدليل بوصفه أداة مهمة لكل من يسعى إىل زايدة رفاه املستهلكني.

موخيسا كيتويي
األمني العام لألونكتاد



ivدليل محاية املستهلك

شكت ورقديت
2017 روبن مسبسون، كبري اخلباء االستشاريني، وفريق يتألف من ترييسا موريرا، رئيسة  توىل تنقيح دليل محاية املستهلك يف عام
فرع سياسات املنافسة ومحاية املستهلك، وأرانو إزاجريي، وماريسا هندرسن، وغراهام موت، وماراي بويف. وأجنز العمل حتت اإلشراف العام 

لغيريمو فاليس، مدير شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلدمات والسلع األساسية.

واستفاد الدليل من مسامهات موضوعية مهمة قدمها كل من: سيلني أوور، اخلبرية االستشارية املتخصصة يف محاية املستهلك 
يف جمال اخلدمات املالية؛ وتيريي بورغواين، فريق حبوث قانون االستهالك الدويل واملقارن، جامعة كيبك يف مونرتايل؛ وليز كول، اخلبرية 
االستشارية املتخصصة يف سياسات االستهالك الرقمية؛ وها دين؛ وجوليان إدواردز، اخلبري االستشاري يف جمال سياسات االستهالك؛ 
وأالن إثرينغتون، اخلبري االستشاري يف جمال املياه والصرف الصحي؛ وكريستوفر هودجز، جامعة أوكسفورد؛ وسادي هوِمر، أخصائية املعايري 
االستهالكية والدولية؛ وكالوداي ليما ماركيس، اجلامعة االحتادية يف ريو غراندي دو سول؛ وجريميي مالكومل، مؤسسة احلدود اإللكرتونية؛ 
وروبرت ن. ماير جبامعة يواته؛ وأوغوتشوكوو موين، جامعة بنن، نيجرياي؛ وجوديت ابمب، أخصائية القانون البيئي؛ وإاين رامسي، جامعة 
كنت؛ وكريستني ريفا، جامعة برونيل؛ وإيلينا ساالاثر دي ايغونو، اخلبرية االستشارية يف التغذية وأخصائية السياسات الغذائية؛ وأنطونينو 
سريا َكمبيتشريس، أخصائي محاية املستهلك؛ وجامي سويل؛ وستيفن توماس، جامعة غرينتش؛ وفرانك ترنتمان، جامعة لندن؛ وطوين 
وليامز، جامعة كنت؛ وإيلينا وولف، اخلبرية االستشارية يف جمال محاية املستهلك؛ ويِنغ يو، جامعة أوكسفورد، وأوريلي زود - لو - بري، 

مستشارة اجلمعية الوطنية الفرنسية وأخصائية سياسات وممارسات املنافسة.

وقدمت نيكول ِنسبولوس وديون وودز - ِبل وسيسيل ابرير تعليقات على إحدى مسودات الدليل. وأدلت بتعليقات إضافية 
عقب تقدمي نسخة مسبقة من هذا الدليل يف أثناء االجتماع األول لفريق اخلباء احلكومي الدويل املعين بقانون وسياسات محاية املستهلك 
يف جنيف يومي 18 و19 تشرين األول/أكتوبر 2016. ومشلت التعليقات الالحقة تلك اليت قدمها بول ميلوسيسكي - ريد وسوراي 

براهبا اليت كانت تعمل ابسم غرفة التجارة الدولية )العمل التجاري من أجل وقف التزييف والقرصنة(.

وأعدت الغالف انديج أدجوميان ونعمة طيب.
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أواًل- محاية املستهلك: عتض عام

األساس النظتي حلماية املستهلك ألف-
تتناول محاية املستهلك التباينات اجلوهرية املوجودة بني 
املورِّد واملستهلك، مبا يف ذلك القدرة على املساومة، واملعرفة، واملوارد 

األخرى.

وللمساعدة يف تصحيح هذه االختالالت، ذُكر مفهوم 
احلق يف محاية املستهلك مبعناه املعاصر يف خطاب اترخيي ألقاه 
الرئيس كينيدي يف 15 آذار/مارس 1962 كان موضوعه "رسالة 
خاصة إىل كونغرس الوالايت املتحدة األمريكية بشأن محاية مصاحل 

املستهلك". وقال الرئيس يف رسالته:

مجيعاً.  تشملنا  تعريفها  حبكم  املستهلكني  إن كلمة 
فاملستهلكون أكب جمموعة اقتصادية يف االقتصاد، تكاد تؤثر وتتأثر 
بكل قرار اقتصادي للقطاعني العام واخلاص. ويقوم املستهلكون 
بثلثي إمجايل اإلنفاق يف االقتصاد. ولكنهم اجملموعة املهمة الوحيدة 
ُيستمع  يف االقتصاد اليت ليست منظمة تنظيماً فعاالً، وكثرياً ما ال
إىل آرائها ... ليس بوسعنا حتمل أي فاقد يف االستهالك، كما أن 
ليس إبمكاننا حتمل انعدام الكفاءة يف األعمال التجارية أو اإلدارة. 
فإذا ُعرضت منتجات رديئة على املستهلكني، وإذا كانت األسعار 
ابهظة، وإذا كانت األدوية غري مأمونة أو عدمية القيمة، وإذا أصبح 
املستهلكون غري قادرين على االختيار على أساس مستنري، فإهنم 
يهدرون أمواهلم، ورمبا تعرضت صحتهم وسالمتهم للخطر، واعتلت 

املصلحة الوطنية)1).

وأكد الرئيس كينيدي أنه يلزم اختاذ إجراءات تشريعية 
وإدارية إذا كانت احلكومة تريد الوفاء مبسؤوليتها جتاه املستهلكني 

يف ممارسة حقوقهم، وهي:

احلق يف السالمة - أي احلماية من تسويق سلع تشكل  )أ(
خطراً على الصحة أو احلياة؛

احلــق يف احلصول على املعلومات - أي احلماية من  )ب(
املعلومات أو الدعاية أو العالمات أو أي ممارسات أخرى 
www.presidency. الرئيس كينيدي؛ املرجع املذكور، وهو متاح على (1(

.ucsb.e-du/ws/index.php?pid=9108

تتصف ابلتدليس أو اخلداع أو التضليل بشكل صارخ، 
واالطالع على احلقائق اليت حيتاج إليها املرء للقيام ابختيار 

مستنري؛
احلق يف االختيار - أي التأكد مىت أمكن من احلصول  )ج(
على طائفة متنوعة من املنتجات واخلــدمــات أبسعار 
توجد فيها منافسة  تنافسية؛ ويف حالة الصناعات اليت ال
واليت ُتستبدل فيها اللوائح احلكومية، ضمان نوعية وخدمة 

مرضيتني أبسعار عادلة؛
احلـــق يف إمســـاع رأيــهــم - أي الــتــأكــد مــن أن مصاحل  )د(
املستهلكني سيوىل إليها االعتبار الكامل يف تعاطف اتم 
عند صياغة سياسات احلكومة، وستلقى معاجلة عادلة 

وسريعة يف حماكمها اإلدارية)2).
وبعد أن وصف الرئيس كينيدي مقرتحاته الرامية إىل 
تعزيز البامج القائمة يف جمــاالت خمتلفة مشلت الغذاء واألدويــة، 
والنقل والتمويل، وتعزيز التشريعات املتصلة ابحلقيقة يف اإلقراض 
والتعبئة، واألخذ بقوانني أقوى لتشجيع املنافسة وحظر االحتكار، 

اختتم حديثه قائالً:

كلنا مستهلكون. وهــذه اإلجـــراءات واملقرتحات اليت 
تستهدف مصلحة املستهلكني تصب يف مصلحتنا مجيعاً. واالستثمار 
من امليزانية الالزم هلذه البامج متواضع جداً - ولكن إبمكانه أن يدر 
عوائد سخية يف تعزيز اقتصادان التنافسي احلر، ومستواان املعيشي 
اعتدان عليه من اتباع األمناط األخالقية الرفيعة املستوى  وصحتنا، وما
ألداء األعمال التجارية. واملنافسة العادلة تساعد كالً من املؤسسات 

التجارية واملستهلكني)3).

اغتنم أعضاء محالت املستهلكني فرصة إعالن  وقد 
الــرئــيــس عــن احلــقــوق )انــظــر الــفــصــل الـــثـــاين(. وآتـــت جهودهم 
املتحدة ابإلمجاع  العامة لألمم  اجلمعية  اعتمدت  ُأكلها عندما 
نــيــســان/أبــريــل 1985 مــبــادئ األمـــم املــتــحــدة التوجيهية  يف 9 
حلماية املستهلك. وهذه املبادئ التوجيهية هي جمموعة معرتف 

www.presidency. الرئيس كينيدي؛ املرجع املذكور، وهو متاح على (2(
.ucsb.e-du/ws/index.php?pid=9108

www.presidency. الرئيس كينيدي؛ املرجع املذكور، وهو متاح على (3(
.ucsb.e-du/ws/index.php?pid=9108
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الدنيا حلماية املستهلك اليت أصبحت  هبا دولياً من األهــداف 
خط األساس حلقوق املستهلكني يف العامل أمجع. وأصبح أكثر 
فـــرع مــعــروف مــن املــبــادئ التوجيهية، وهـــو الــفــرع الـــذي حيــدد 
مرجعية  قائمة  يشكل  للمستهلكني،  املشروعة"  "االحتياجات 
النطاق حبقوق املستهلك. فسنت األمم  واســع  حققت اعرتافاً 
أعيدت  بينها دساتري وطنية  قوانني، من  بقاع األرض  يف شىت 
صياغتها من جديد، لالعرتاف هبذه احلقوق على النحو اجلاري 

مناقشته يف الفصل الثالث.

ويرتكز هذا التدخل احلكومي على احلاجة إىل توفري 
محاية املستهلك لعدد من األسباب من بينها الكفاءة االقتصادية، 

وحقوق األفراد، وعدالة التوزيع، واحلق يف التنمية.

الكفاءة االقتيادية -1

تكون الكفاءة االقتصادية، يف حالة اقتصاد السوق، 
شرطاً مسبقاً لضمان عمل مجيع النُّظم على النحو األمثل. وتكون 
السوق، يف حالة اقتصاد السوق املثايل، متزنة اتزاانً مثالياً عندما 
يتساوى العرض والطلب يف القوة. فيشارك املــوردون يف منافسة 
عادلة، ويقدمون إىل املستهلكني معلومات كاملة عن منتجاهتم، 
ويتقيدون جبميع القوانني املتعلقة مبعايري السالمة واجلودة، ويعوضون 
خدماهتم. وعلى  املستهلكني إذا اثرت مشاكل بسبب منتجاهتم أو
يشرتون  جانب الطلب، يتصرف املستهلكون بطريقة معقولة وال
يطيح  املنتجات اليت تستويف اجلودة املطلوبة أبفضل سعر، مما إال
أبي مورد غري قادر على املنافسة. وينبغي إعالم املستهلكني جيدًا
عن املنتج أو اخلدمة قبل أن يْقدموا على الشراء. وينبغي أيضاً أن 
يكونوا على علم بسبل االنتصاف املتاحة هلم حبيث يتمكنون من 

املطالبة حبقوقهم.

حر  ومن املستحيل تصور وجود اقتصاد خمطط مركزايً أو
يف منأى عن التجاوز. ويكون تدخل الدولة ضرورايً لضمان تصرف 
املوردين مبسؤولية ووصول املستهلكني املتضررين إىل سبل االنتصاف. 
تنطوي فقط على عالقات اقتصادية خاصة  فالسوق احلديثة ال
بني املوردين واملستهلكني. بل إهنا متتاز بدرجة معينة من تدخل 
الدولة عن طريق سن وإنفاذ قوانني حلماية املستهلك تتناول كاًل
القانونية لضمان ســوق مأمونة  من احلقوق اخلاصة وااللتزامات 

ومنظمة للمستهلكني.

وبوجه عــام، فاملراد من محاية املستهلك ضمان عمل 
جانب الطلب يف اقتصاد السوق على النحو األمثل حبيث يتسىن 
لنظام السوق العمل بفعالية. وُتكملها سياسة املنافسة لضمان عمل 
جانب العرض أيضاً على النحو األمثل. وتسن الدولة قوانني حلماية 
املستهلك تشمل مسائل مثل التجارة العادلة، واإلعالم، وآليات 
جب الضرر، والوصول إىل السلع واخلدمات األساسية. ويُقلل أحيااًن

من شأن هذه احلماية بوصفها "إجراءات بريوقراطية". وقد شهدت 
أشارت إليه مقالة نشرهتا اجلريدة الدولية للمشاريع  العقود األخرية ما
الصغرية )International Small Business Journal) يف عام 2015

أبنه تصور "للتنظيم بوصفه أتثرياً جامداً وسلبياً". ويتحدى كاتبو 
املقال هذا التصور، مقدمني نظرية "التنظيم بوصفه قوة دينامية 
تكون بعض القيود ضرورية من  متّكن من األداء كما تقيده")4). إذ
أجل منع املمارسات السيئة، ولكن التنظيم ميكنه أن يساعد أيضًا

املؤسسات التجارية بطرق منها مثالً وضع قواعد حلماية املستهلك 
ترغب فرادى املؤسسات التجارية يف اعتمادها طوعياً ولكنها قد 

تضعف من مركزها ابملقارنة مع املؤسسات التجارية املنافسة هلا.

حقمق األفتاد -2

تشكل حقوق املستهلك جزءاً من نطاق احلقوق اليت 
حيق لألفراد املطالبة هبا يف اجملتمع احلديث. وهذه احلقوق، اليت كثريًا

تكون ذات طابع تطلعي، متأصلة يف الدساتري الوطنية )انظر  ما
الفصل الثالث(. ومثة حقوق أخــرى منصوص عليها يف قــرارات 
األمم املتحدة ويف بياانهتا النهائية األخرى مثل األهداف اإلمنائية 
جيوز وصفها أبهنا "حقوق  لأللفية، وأهداف التنمية املستدامة، ال

للمستهلك" ولكن هلا مع ذلك أمهية كبرية لرفاه املستهلك.

وتسهم تدابري محاية املستهلك يف اإلنصاف والعدالة 
االجتماعية عن طريق تعزيز املساواة يف املساومة بني مصاحل املستهلك 
واملنِتج والتخفيف من حدة مشاكل املعرضني ألوضــاع هشة يف 
السوق، كاألطفال والفقراء واألميني، وذوي االحتياجات اخلاصة 

مثل األشخاص ذوي اإلعاقة.

J Kitching et al, 2015, Burden or benefit? Regulation (4(
as a dynamic influence on small business performance,

.International Small Business Journal, 33(2):130–147
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وانعدام املساواة يف القدرة على املساومة موجود يف معظم 
املنتجات  جمــاالت الصفقات االستهالكية)5)، وخباصة يف جمــال 
املعقدة مثل صفقات اخلدمات املالية حيث تكون عقود النموذج 
النمطي هي القاعدة ويشجعها إنشاء مؤسسات أعمال ضخمة 

تشارك يف تسويق واسع النطاق.

ويـــرد فيما يلي مــوجــز واضـــح لعيوب عــقــود النموذج 
القياسي)6):

ال يطلع املستهلكون عادة على شروط العقود النمطية  )أ(
اليت قد تكون مودعة يف غرفة جتارية أو يف مقر الشركة 
)أو يف حمكمة، كما تفرض ذلك بعض البلدان( واليت 

أُدرجت ابلتايل يف العقد ابإلحالة؛
يف مجيع األحـــوال، فــإن طــول النص الكامل للشروط  )ب(
العامة وترتيب مواده ال يدعوان املستهلكني إىل قراءة 

الشروط املكتوبة أبحرف صغرية؛
يفهم املستهلكون املعىن التام لنص الشروط  كثرياً ما ال )ج(

العامة ولو قرأوها؛
حىت لو فهم املستهلكون املعىن التام لنص الشروط العامة،  )د(
يقع وأن املــورد  فقد يعتقدون أن احلــدث املــذكــور لن

لن حيتج ابلشروط يف حاالت معينة؛
قد يشعر املستهلكون ابنطباع خاطئ أبن شروط العقد  )ه(

أهنا ممتثلة للقانون؛ حصلت على إقرار رمسي أو
العقد  شـــروط  تغيري  يف  عــامــة  املستهلكون  ينجح  ال  )و(
أو ال يكون وكيل املورد أو موظفه خموالً هبذه السلطة.

وابلرغم من أن القواعد املتعلقة ابإلفصاح عن شروط 
العقود تزداد شدة مبرور السنني، فقد زادت التجارة اإللكرتونية من 
وترية إعــداد عقود "اإلذعــان" النمطية اليت من املفرتض أن يلقى 
املستهلك مبوجبها احلماية من خالل مبدأ "اإلفصاح واملوافقة"، 
وقد تؤدي هذه العقود إىل فهم املستهلك لشروط العقود بصورة أقل 
كان من جملس املستشارين العلميني للوالايت املتحدة  فعالية. وما
أن نبذ هذا النهج بصورة عالنية كشكل  األمريكية التابع للرئيس إال

من أشكال محاية املستهلك:

معرتف هبا يف املبدأ التوجيهي 1 من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية  (5(
حلماية املستهلك، 2015.

األونكتاد، 2008، دليل سياسة االستهالك. (6(

عندما ينّزل املستخدم تطبيقاً جديداً على 
عندما ينشئ حساابً يف خدمة على  جهازه احملمول أو
موقع شبكي، يظهر له إشعار يتعني أن يشري إىل موافقته 
عليه قبل أن يستخدم التطبيق أو اخلدمة. ويف عامل اخليال، 
يقرأ املستخدمون ابلفعل هذه اإلشعارات، ويفهمون آاثرها 
القانونية )مستشريين حماميهم عند اللزوم(، ويتفاوضون مع 
 ... مقدمي اخلدمات املماثلة اآلخرين للحصول على
معاملة أفضل، وعندئذ فقط ينقرون لإلشارة إىل موافقتهم. 

أما الواقع، فهو خمتلف)7).

ففي عصر اإلنرتنت، تقتصر املسألة على "وضع عالمة 
االختيار والنقر واألمل يف احلصول على األفضل")8).

عدالة التمزيع -3
ينفذ العديد من الدول املعنية برفاه اجلماهري سياسات 
هتدف إىل إعادة التوزيع من األثرايء إىل الفقراء، وضمان احلصول 
على السلع واخلدمات األساسية. ويقر هذا النهَج الكافَل للمساواة 
على ما يبدو كٌل من اهلدف 10 من أهداف التنمية املستدامة، 
وهو "احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها"، واملبدأ 
التوجيهي 1 من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك 
... تشجيع التنمية  الذي ينص على "ضرورة متتع املستهلكني حبق
االقتصادية واالجتماعية العادلة واملنصفة واملستدامة")9). وتتضمن 
مقاصد اهلدف 10 ذات الصلة من أهداف التنمية املستدامة اعتماد 

Executive Office of the President, Report to the President: (7(
Big data and privacy, a technological perspective, President’s

Council of Advisors on Science and Technology، متاح على 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ :الرابط التايل
microsites/ostp/PCAST/pcast_big_data_and_privacy_

.may_2014.pdf

Consumers International, 2016, Connection and Protection (8(
.in the Digital Age

مشروع  املستهلك؛  حلماية  التوجيهية  املــتــحــدة  ــم  األمـ مــبــادئ  (9(
القرار الثاين للجمعية العامة A/70/470/Add.1، املوزع يف 15
كانون األول/ديسمب 2015، واملعتمد يف 22 كانون األول/

 .A/RES/70/186 :2015، واملعاد إصداره بوصفه القرار ديسمب
وفيما يتعلق أبهداف التنمية املستدامة، انظر األمم املتحدة، حتويل 
 ،A/RES/70/1  ،2030 لــعــام املستدامة  التنمية  خطة  عاملنا: 

.2015
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"سياسات محاية اجتماعية" واهلدف املتمثل يف "حتسني تنظيم رصد 
األسواق واملؤسسات املالية العاملية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات".

وتشكل خدمات الرعاية الصحية والضمان االجتماعي 
والتعليم املدعمة مسات ألغلبية اجملتمعات احلديثة. وترد أمثلة على 
ذلك يف الفصل الرابع عشر املتعلق ابخلدمات املالية. وميكن اآلن 
النظر إىل استحداث احلقوق املتعلقة حبماية املستهلك، وخباصة 
يف العامل النامي، على أنه جزء من اسرتاتيجية للقضاء على الفقر 
وتوفري العدالة االجتماعية - االقتصادية للمحرومني. ويتمثل أحد 
مــزااي محاية املستهلك يف هذا الشأن يف أهنا ال تركز على دخل 
الفقراء فحسب بل وعلى نفقاهتم أيضاً. فباإلضافة إىل حماولة زايدة 
قــدرة الفقراء على الكسب عن طريق التعليم، والتدريب املهين، 
وإنشاء الوظائف اجلديدة، تضع محاية املستهلك يف احلسبان كيفية 
لديهم من دخل قليل. على سبيل املثال، يتضمن  إنفاق الفقراء ما
اهلــدف 10 من أهــداف التنمية املستدامة مقصداً حمــدداً للغاية 
يتمثل يف "خفض تكاليف معامالت حتويالت املهاجرين إىل أقل 
من 3 يف املائة، وإلغاء قنوات التحويالت املالية اليت تربو تكاليفها 

على 5 يف املائة".

وُتستخدم محاية املستهلك يف إبراز حقيقة مفادها أن 
يتلقون سلعاً وخدمات منخفضة اجلودة بشروط  الفقراء كثرياً ما
أعلى كلفة ممن هم أيسر منهم حاالً. وإبمكاهنا أن تبز كيف حُيرم 
الفقراء من االستفادة من قدرهتم على الكسب، وكيف يُرغمون 
على العيش يف عامل أكثر كلفة وأشد ندرة من عامل السكان األكثر 
منهم ثراء. وهذا موضوع يتواتر ذكره يف أدبيات محاية املستهلك، 

يف ذلك خطاب كينيدي الشهري املذكور آنفًا)10). مبا

يف عام 1968، وثَّقت جلنة التجارة االحتادية ابلوالايت 
املتحدة األمريكية املشاكل اخلاصة اليت تواجهها األسر املنخفضة 
الدخل. فاملستهلكون الذين يشرتون من جتار التجزئة الذين يقدمون 
خدماهتم بصفة رئيسية إىل أصحاب الدخول املنخفضة يدفعون 
أسعاراً أعلى بكثري من تلك اليت يدفعها بقية اجملتمع للحصول 
على منتجات متطابقة. وقد أكدت دراسة دافيد كبلوفيتس بعنوان 
The Poor Pay More )الفقراء يدفعون أكثر( اليت يكثر االستشهاد 

Disadvantaged Consumer بعنوان  أدريــســن  أالن  وكــتــاب  هبــا، 
الفقراء يدفعون فعليًا )املستهلك احملـــروم( منذ عقود مضت أن 

الرئيس كينيدي؛ املرجع املذكور. (10(

أكثر من غريهم)11). ويف عام 2008، نشرت هيئة محاية املستهلك 
ابململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية املعروفة ابسم 
Energywatch )مرصد الطاقة( دراسة بينت كيف استمرت األمناط 

40 عاماً يف هــذا البلد)12). واألجـــدر ابإلشـــارة هو  نفسها ملــدة
االختالفات الكبرية يف سعر الوحدة الذي يدفعه مثناً للمياه والطاقة 
قاطنو املستوطنات العشوائية الفقراء يف العديد من البلدان النامية 
بسبب انعدام فرصة وصوهلم إىل خدمات الشبكات الرمسية اليت كثريًا

تكون مدعمة)13). وتُناقش هااتن املسألتان يف الفصل اخلامس  ما
عشر املتعلق ابملرافق العامة. وتدعم هذه االستنتاجات االدعاء أبنه 
ميكن، بل وينبغي، أن تكون محاية املستهلك جزءاً من األساليب 

املشروعة لتحقيق أهداف إعادة التوزيع يف أي جمتمع.

وترتكز محاية املستهلك أيضاً على احلق يف املشاركة يف 
عملية اختاذ القرارات االجتماعية واالقتصادية. وال يقتصر هذا احلق 
على القرارات احلكومية فحسب، بل ميتد أيضاً إىل قرارات مراكز 
القوة األخرى مثل مؤسسات األعمال الكبرية. وكما هو مالحظ 
يف الفصلني الثاين واخلامس عشر، توصي مبادئ األمم املتحدة 
التوجيهية حلماية املستهلك إبشراك املستهلك يف تقدمي اخلدمات 

األساسية كاملرافق.

احلق يف التنمية -4

كما هو مبني يف الفصل الثاين، ُيشار إىل األهــداف 
اإلمنائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة يف قرار اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة 186/70 الصادر يف كانون األول/ديسمب 2015، 
الذي اعتمد النسخة املنقحة من هذه املبادئ)14). وتسجل اإلشارة 

AR Adreasen, 1975, The Disadvantaged Consumer (The (11(
.Free Press); D Caplovitz, 1963, The Poor Pay More

Energywatch, 2008, Poor Choices: The Limits of Competitive (12(
Markets in the Provision of Essential Services to Low Income

.Consumers

JL Baker, 2009, Opportunities and Challenges for Small (13(
Scale Private Service Providers in Electricity and Water

Supply (World Bank/PPIAF); PPIAF, 2012, The most

expensive service is that which does not exist, in Lessons

.Learned; Pricing and Affordability in Essential Services

املــرجــع نفسه،  املــتــحــدة، 2015،  لــألمــم  العامة  قـــرار اجلمعية  (14(
.A/RES/70/186
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إىل التنمية يف الفقرة االفتتاحية للمبادئ التوجيهية قبوالً شامالً أبن 
التنمية ومحاية املستهلك يكمل كل منهما اآلخر.

مفهمم حقمق املستهلك وقانمن محاية  ابء-
املستهلك

الغرض من قانون محاية املستهلك، ســواء كــان جــزءًا
من القانون اخلاص أو القانون العام، هو تطبيق تدابري تسعى إىل:

فرض حقوق والتزامات معينة على األطــراف وضمان 	 
قابليتها لإلنفاذ؛

إحالل التوازن يف عالقة غري متكافئة يف األساس بني 	 
طرفني أحدمها أقوى من اآلخر، سواء بني التجار الكبار 

والصغار، أو بني التجار واملستهلكني؛
السماح بتدخل الدولة لتصحيح إخفاقات السوق حتقيقًا	 

للصاحل العام وملعاقبة السلوك اإلجرامي؛
التمكني من فرض رقابة حكومية على املوردين الذين 	 

يــدخــلــون الـــســـوق عـــن طــريــق الــتــســجــيــل والــرتخــيــص؛ 
إجـــراءات تضمن درجــة من احلماية للمستهلكني من 
التجار معدومي الضمري وسيئي السمعة ومن املنتجات 

واخلدمات غري املرغوب فيها؛
ضمان متتع املنتجات واخلدمات املعروضة للبيع حبد أدىن 	 

من معايري السالمة واجلودة؛
ضمان احلــصــول على سلع وخــدمــات معينة أساسية 	 

للعيش.
ومينح القانون اخلاص حلماية املستهلك حقوقاً قانونية 
يكون ذلك عن طريق قانون العقود.  فردية للمستهلكني، وكثرياً ما
والــبملــان هــو الـــذي يسن قــانــون العقود يف العديد مــن البلدان. 
والايت قضائية خمتلفة يتباين نطاق القوانني املنشأة عن طريق  ويف
اجلهاز القضائي. ففي القانون العام األنكلوسكسوين، أعد القضاة 
تطبيق مبادئ تستند إىل  قانون العقود بتفسري النظم األساسية أو

العدل اإلنصاف.

اليت  املتضررة  األطـــراف  اخلــاص على  القانون  ويعتمد 
تُنفذها عن طريق احملاكم. ومن األمثلة على  تطالب حبقوقها أو
هذه القوانني قوانني عدم عدالة شروط التعاقد وقوانني بيع السلع. 
ويشكل قانون املسؤولية عن األفعال الضارة فرعاً آخر من فروع 

معايري معينة على منتجي السلع  القانون اخلاص، يفرض واجبات أو
وموزعي اخلدمات. ومن األمثلة على هذه القوانني تلك اليت تتناول 
جوانب سالمة ومسؤولية املنتج. ولذا، يتمتع املستهلكون حبقوق 
قانون املسؤولية عن األفعال الضارة، وميكنهم املطالبة  مينحها عقد أو
هبا مباشرة دون أن يضطروا إىل اللجوء إىل تدخل الدولة. وتُناقش 

هذه املسائل يف الفصلني الثالث والتاسع.

ويف حني أن القانون اخلاص يوفر احلماية للمستهلكني، 
توجد حتدايت ال جيوز التصدي هلا من خالل إنفاذ القانون اخلاص 
جتوز  حلقوق املستهلك. ومن بني هذه التحدايت أن املستهلكني ال
هلم دائماً املطالبة حبقوقهم القانونية. وقد ُيستخدم القانون العام 
حلماية املستهلكني وتصحيح أوجه اخللل يف عمل السوق من 
أجل محاية التجار العادلني والشرفاء من املنافسني غري العادلني، 
غري  البيع  تكتيكات  قبيل  مــن  ممــارســات  على  التجار  ومعاقبة 
األخالقية، وإنشاء آليات لتشغيل مؤسسات محاية املستهلك. 
ويكلف القانون العام مبسؤوليات تضعها الدولة موضع التنفيذ. 
املنافسة،  بتنظيم  املتعلقة  تلك  القوانني  هــذه  األمثلة على  ومــن 
والوصف التجاري، وجوانب معينة من سالمة ومسؤولية املنتج، 
ومراقبة األسعار، والقوانني اليت تشرتط تسجيل التجار واملهنيني 
وإصدار الرتاخيص هلم. وجيب اإلشارة إىل أن التمييز بني القانون 
العام والقانون اخلاص قد يكون أحياانً مصطنعاً. على سبيل املثال، 
فإن توزيع املنتجات غري املأمونة يشكل انتهاكاً للقانون اخلاص 
والعام، ويتمتع املستهلك بسبل انتصاف يف كل من الدعاوى 

املدنية وإنفاذ الدولة للقانون.

هــي مياحل  مــن هــم املستهلك ومــا جيم-
املستهلك؟

تُــعــد قــوانــني محــايــة املستهلك مــن أجــل محــايــة مصاحل 
املستهلك وتعزيزها، ولكن، من هو املستهلك الذي يسعى القانون 
هي مصاحل املستهلك؟ يضع املبدأ التوجيهي 3 من  حلمايته، وما
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك تعريفاً تقليدايً مع 
التسليم بضرورة التحلي ابملرونة: "يشري مصطلح ’املستهلك’ بصفة 
شخص طبيعي، بصرف النظر عن جنسيته، يتصرف يف  عامة إىل
املقام األول ألغــراض شخصية أو عائلية أو ذات صلة ابألســرة 
املعيشية، مع التسليم أبن جيوز للدول األعضاء أن تعتمد تعاريف 

خمتلفة ملعاجلة االحتياجات احمللية احملددة".
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1999 على  وينص قانون محاية املستهلك املاليزي لعام
يستخدم سلعًا تعريف منطي للمستهلك أبنه "شخص يشرتي أو

أو خدمات من النوع الذي يشرتى عادة ألغراض منزلية أو ذات 
صلة ابألسرة املعيشية". وَيستبعد متاماً مشول قانون محاية املستهلك 
التصنيع. وميكن أيضاً أن ينص التشريع حتديداً على اإلجيار  للبيع أو
أو االستئجار، كما يف فيجي وابكستان، ولكن عبارة "يشرتي 
توجد فيها  يستخدم" ميكنها أن تشمل أيضاً احلاالت اليت ال أو

ملكية مباشرة)15).

وترد مؤشرات على احلاجة إىل التنوع احمللي يف مصطلحي 
"يف املقام األول" و"مع التسليم" الواردين يف البند الفرعي للمبدأ 
التوجيهي 3. وُيسلم يف عدة والايت قضائية أبنه قد يتعذر كثريًا

التمييز بني استخدام املنتجات للعمل واستخدامها ألغراض ذات 
صلة ابألســرة املعيشية. واهلواتف النقالة خري مثال حديث على 
ذلك. ويعكس الفصل بني العمل واملنزل عهداً من عهود التصنيع 
ابجلملة يف املصانع، وتطوير القطاعات اخلدمية الواسعة النطاق )مبا 
فيها اخلدمات العامة( يف املكاتب. ويف البلدان النامية، وال سيما 
يف متاجر املنتجات الزراعية والقرى، كان هذا التمييز دائماً أقل 
نشأ مؤخراً من عمل عن  البلدان املتقدمة، يؤدي ما وضوحاً. ويف
بعد من املنزل إىل احلاجة إىل حجم معني من املرونة عند التمييز 
بني املستهلكني ألغراض العمل واملستهلكني ألغراض ذات صلة 
ابألسرة املعيشية. وقد عّرف قانون محاية حقوق املستهلك ومصاحله 
1993 املستهلكني على نطاق واسع أبهنم "الفالحون  الصيين لعام
الذين يشرتون وسائل اإلنتاج ألغراض الزراعة املباشرة". وليس هذا 
2013، ولكن املفهوم  البند مدرجاً يف نسخة القانون احملدثة لعام
األساسي املتمثل يف أن صغار املنتجني يقفون املوقف نفسه مع 
املستهلكني لألغراض ذات الصلة ابألسرة املعيشية ينطبق إىل حد 
فيها اهلند، ونيبال، والفلبني،  بعيد. وأدرجــت بلدان أخــرى، مبا
انم، املزارعني الريفيني، وصغار صيادي  ومجهورية كــوراي، وفييت
السمك، وصغار التجار، بل و"املنظمات" اليت تشرتي الستهالكها 

الذايت يف تشريعاهتا)16).

وقــانــون محاية  فيجي؛ 1976،  املستهلكني يف  قــانــون جملس  (15(
املستهلكني، 1995 )ابكستان(.

قانون محاية املستهلك، 1986 )اهلند(؛ وقانون محاية املستهلك،  (16(
1998 )نبال(؛ وقانون املستهلك للفلبني، القانون اجلمهوري 
7394، 1990؛ وقانون محاية املستهلك، 1986 )مجهورية  رقم
انم املتعلق حبماية مصاحل املستهلك،  كـــوراي(؛ ومــرســوم فييت

.1999

وقد خلصت دراسة استقصائية أجرهتا املنظمة الدولية 
للمستهلكني على حنو 60 والية قضائية إىل أن "الغالبية العظمى 
مــن البلدان حتــدد بــوضــوح اخلــط الفاصل عند استخدام السلع 
واخلدمات ألغراض ذات صلة ابألسر املعيشية)17). وليس لدى 
أسرتاليا وفرنسا واململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 
بلجيكا وكيبيك وأوروغواي، فتستبعد صراحة  تعاريف منفردة. أما

كل استخدام مهين للمنتجات يف تعريف املستهلك)18).

بيد أن درجة من املرونة تظهر يف بعض الوالايت القضائية، 
وخباصة يف أمريكا الالتينية، حيث يالحظ وجود إمكانية جتاوز 
مفهوم املستهلك حلدود اجلانب الشخصي يف عدة بلدان: شيلي، 
وبنما، وبريو، وغواتيماال)19). كما أن بعض الوالايت القضائية يف 
أمريكا الالتينية توسع نطاق محاية املستهلك ليشمل صغار احلرفيني 

املؤسسات البالغة الصغر )املكسيك()20). )كوستاريكا( أو

ويعّرف أحدث توجيه بشأن حقوق املستهلك صدر عن 
االحتاد األورويب )بدأ سراينه يف حزيران/يونيه 2014( املستهلك 
أبنــه "أي شخص طبيعي يتصرف ألغــراض خــارج نطاق جتارته 
أو عمله أو حرفته أو مهنته". بيد أن التوجيه يذكر أيضاً أنه "مىت 
كان العقد مبماً ألغراض تدخل جزئياً يف نطاق جتارة الشخص 
يكون  وخترج جزئياً عنها وكان الغرض التجاري حمدوداً جداً حبيث ال
هو العنصر الطاغي يف السياق اإلمجايل للعقد، ينبغي أيضاً اعتبار 

ذلك الشخص مستهلكاً".

Consumers International, 2013, The State of Consumer (17(
.Protection Around the World

نيسان/أبريل 2010 بشأن  قــانــون 6  مــن  ــادة 2  املـ بلجيكا،  (18(
محاية السوق ومحاية املستهلك؛ وكيبيك، 1978، املعدل يف 
عام 2010، قانون محاية املستهلك؛ وأوروغواي، 2000، القانون 

17-250 بشأن عالقات االستهالك. رقم
شيلي، 2004 )ُنقح يف عام 2012( القانون رقم 19-496؛  (19(
45-2007؛ وبـــريو، 2010، القانون  ــم ــ ــ وبــنــمــا، الــقــانــون رقـ
29571؛ وغواتيماال، قانون محاية املستهلك واملستخدم،  رقم

املرسوم رقم 2003-006.
كوستاريكا، قانون تشجيع املنافسة والدفاع الفعال عن املستهلك؛  (20(
واملكسيك، 1992 )اإلصدار األخري يف عام 2012(، القانون 

االحتادي حلماية املستهلك.
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من املسؤول عن محاية املستهلك؟ دال-
تــدخــل وظــيــفــة محــايــة املستهلك ضــمــن صــالحــيــات 
كل من اهليئات العامة واخلاصة، وجيوز إسنادها مبوجب قوانني 
حمددة أو اضطالع هذه اهليئات هبا مبوجب نظامها األساسي. 
الوكاالت  املستهلك:  محاية  يف  بــدور  التالية  اهليئات  وتضطلع 
احلــكــومــيــة، وهــيــئــات املــعــايــري الــقــانــونــيــة وغـــري الــقــانــونــيــة، وأمــنــاء 
املظامل، واجلمعيات املهنية والصناعية، ومجعيات التنظيم املشرتك 

ومجعيات املستهلكني.

المكاالا احلكممية -1

قد تكون الوكاالت احلكومية وزارات أو إدارات لشؤون 
املستهلك أنشئت خصيصاً إلدارة قوانني محاية املستهلك وإنفاذها. 
وتُناقش هذه الوكاالت احلكومية يف الفصل الرابع. وتوجد أيضًا

جلان استشارية للمستهلك لديها متثيل  يف بعض البلدان جمالس أو
واسع النطاق وتعمل كآلية استشارية إلسداء املشورة إىل احلكومة 

بشأن سياسات محاية املستهلك.

اهليئاا القانمنية وغري القانمنية املعنية بمضع  -2
املعايري

أنشئت هيئات حكومية دولية وهيئات غري حكومية 
لوضع معايري سالمة املنتج ومراقبة اجلــودة، وإلصــدار عالمات 
معايري وطنية  الــبــلــدان هيئات  أغلبية  لــدى  وتــوجــد  الــتــصــديــق. 
تتمتع مبركز مستقل، وتكون عــادة منضمة إىل املنظمة الدولية 
لتوحيد املقاييس، وهي تتفاوض بشأن املعايري مع ممثلي الصناعة 
واجلهات األخرى صاحبة املصلحة مبا فيها املستهلكون. وغالبًا
أمهيتها  ابتــت  الــيت  الدولية  املعايري  الوطنية حمل  املعايري  ما حتل 
تـــزداد منذ االعــــرتاف يف عــــام 1995 هبــا يف املــعــاهــدة املنشئة 
ملنظمة التجارة العاملية )يُناقش هذا املوضوع يف الفصل الثالث(. 
وجيوز للحكومات اليت مل تزل يف طور إعداد التشريعات املتعلقة 
حبماية املستهلك أن ختتار يف غضون ذلك اعتماد معايري املنظمة 
السالمة يف  املعايري يف  دور  ويُناقش  املقاييس.  لتوحيد  الدولية 
يف  املــفــاوضــات  يف  التجارية  املؤسسات  ودور  التاسع،  الفصل 

الفصل السادس.

أمناء املظامل -3

يقدم أمني املظامل، وهو مصطلح متخصص اسُتحدث 
األمريكية  اإليبريية -  املنطقة  يف  أيضاً  )ويــعــرف  اسكندانفيا  يف 
ابملدافع عن الشعب(، إىل اجلماهري معلومات ومشورات بشأن 
حقوق املستهلك، ويساعد يف تسوية املنازعات من خالل الوساطة 
والتحكيم. وقد اسُتحدث أمناء املظامل يف ابدئ األمر للتصدي 
لسوء اإلدارة يف اخلدمات العامة، وانتشروا إىل القطاع اخلاص، وقد 
يتحملون أحياانً مسؤولية عامة عن محاية املستهلك يف منطقة ما. 

ويُناقش أمناء املظامل ابستفاضة يف الفصل احلادي عشر.

اجلمعياا املهنية ورابطاا اليناعاا -4

جيوز للجمعيات املهنية والرابطات الصناعية أن تضطلع 
بتناول الشكاوى وتطبيق اإلجراءات التأديبية بنفسها على أعضائها، 
وأن تعد مدوانت أخالقيات املهن، وكثرياً ما تقوم بذلك ابلتفاوض 
مع وكاالت محاية املستهلك. وجيوز للمستهلكني املتضررين إحالة 
مشاكلهم إىل آليات تسوية املنازعات هذه. وأنشأت بعض الشركات، 
بدالً من ذلك، آلياهتا اخلاصة لتناول الشكاوى. وتُناقش هذه اآلليات 

يف الفصلني السادس واحلادي عشر.

التنظيم الذايت واملشرتك -5

يتضمن دور التنظيم الذايت بعض الوظائف املذكورة أعاله، 
وجتري مناقشته يف الفصل السادس، جنباً إىل جنب مع املسؤولية 
االجتماعية للشركات. وتوجد منذ فرتة طويلة عملية "تسجيل" 
للمهن احلرة، مع ضوابط حتد من الدخول يف مهن معينة. بيد أن 
هذا املفهوم تطور كفرع من فروع السياسة العامة وكشكل أيضاً من 
يعد مرتبطاً فقط بتنظيم املنتجات  أشكال حوكمة الشركات، ومل
واخلدمات أو ابلشكاوى. وملا كانت احلكومات تضم نطاقاً من 
تضمه الشركات نفسها، فقد  اجلهات صاحبة املصلحة أعرض مما
ختتار االعتماد على خطط التنظيم املشرتك هذه إلنفاذ لوائح كانت 
تفعل ذلك. وميكن أن تكون هلذه اخلطط  الدولة ستسنها لو مل
صالحية جعل املدوانت الطوعية إلزامية، وأن تشرتط على الصناعات 
أن تكون لديها مدوانت، أو تفرض مدوانت إلزامية، مع إيضاح 

أن التقيد ابملدوانت هو من قبيل االمتثال القانوين.
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مجعياا املستهلكني -6

متثيل  وذات  التنظيم  تتحول جمموعة جيدة  أن  ميكن 
عريض من فــرادي املستهلكني إىل قوة ضاربة. وقد ابتت حركة 
نظُم محاية  العديد من  هبا يف  معرتفاً  اآلن  املستقلة  املستهلكني 
املستهلك بوصفها جهة متثيل مشروعة ملصاحل املستهلكني، ويدعى 
ممثلو املستهلكني إىل املشاركة يف اللجان املعرتف هبا من احلكومات 
للتعبري عن آراء املستهلكني. ومُتنح مجعيات املستهلكني يف عدد 
متزايد من الوالايت القضائية جدارة قانونية لرفع دعاوى قضائية 
أن تسدي إىل املستهلكني  ابســم املستهلكني. وإبمكاهنا أيضاً 
مشورة مستقلة وموضوعية بشأن املنتجات واخلدمات استناداً إىل 
ما جتريه من اختبارات ودراسات استقصائية. ويُناقش اتريخ مجعيات 

املستهلكني وتطورها مبزيد من التفاصيل يف الفصل اخلامس.

إطار محاية املستهلك هاء-
يشمل إطار محاية املستهلك نطاقاً من اآلليات املؤسسية. 
وللدولة دور مهم تؤديه يف ضمان أن اآلليات املوضوعة ال تقيد 
العمل بصورة مشروعة  التجارية يف  املؤسسات  دون مــبر حرية 
تكبح حرية املستهلكني يف ممارسة اختيارهم الفردي. وترد  ال أو
أدانه العناصر األساسية إلطار محاية املستهلك. وبعضها يتداخل 

بوصفها "مصطلحات متخصصة".

سياسة االستهالك المطنية -1

حتدد سياسة االستهالك الوطنية النهج الذي تتبعه الدولة 
إزاء محاية املستهلك، وتُعدِّد حقوق املستهلكني، وحُتصِّص املسؤولية 

عن محاية املستهلك على هيئات الدولة املناسبة.

المكالة املعينة حلماية املستهلك -2

ميكن أن تتعاون الوكالة املعينة حلماية املستهلك تعاواًن
وثيقاً مع الوزارات املعنية وأن تتشاور مع اجلهات األخرى صاحبة 
املصلحة مثل منظمات املستهلكني والصناعات واألوساط األكادميية 

واإلعالم. وتُناقش هذه اهليئات يف الفصل الرابع.

وجيدر ابإلشارة أن الوكالة املعينة حلماية املستهلك ال تدير 
مجيع املسائل اليت هتم املستهلكني. ومن الشائع أن تتوىل وكاالت 

حكومية أخرى إدارة جماالت مهمة أيضاً حلماية املستهلك. فاملسائل 
املتعلقة ابلغذاء والصحة والتغذية ميكن أن تديرها وزارة الصحة، 
واالئتمان االستهالكي ميكن أن يقع ضمن صالحيات وزارة املالية 
البنك املركزي، وتثقيف املستهلك تتواله وزارة التعليم، واملسائل  أو
املتصلة ابالستدامة تتوالها وزارة البيئة، واملرافق العامة تتوالها الوكاالت 
احمللية أو التابعة للوالايت أو االحتــاد. وأايً ما كانت الوكالة اليت 
تضطلع ابملسؤولية عن إدارة اجملاالت اليت هتم املستهلكني، ينبغي 
توقع أنه ستكون هناك آليات حكومية دولية للتشاور والتعاون ضمااًن
لوضع مصاحل املستهلك يف احلسبان يف عملية رسم السياسات.

قمانني املستهلك -3

جيـــب أن تــكــفــل قـــوانـــني املــســتــهــلــك محـــايـــة حــقــوق 
املستهلك وإنفاذها. وتنص بعض البلدان على محاية املستهلك 
على أعلى مستوى قانوين: أي يف دستورها. وتسن بلدان أخرى 
إطاراً قانونياً شاماًل حلماية املستهلك مث أنظمة أساسية تتناول 
جماالت حمددة. وتُعرض هذه النُهج املختلفة يف الفصل الثالث. 
قــوانــني محاية  الــيت ينبغي أن تشملها  وتتمثل اجملـــاالت احلــامســة 

املستهلك فيما يلي:

تعريف شامل ملفهوم "املستهلك"؛ )أ(
حقوق املستهلكني؛ )ب(

معايري للسلع واخلدمات؛ )ج(
حظر سلوك املؤسسات التجارية الذي حيرم املستهلكني  )د(
هلم من حقوق املستهلك، وتنظيم السلوك  من التمتع مبا

يطغى على تلك احلقوق؛ حبيث ال
تنظيم االتفاقات املبمة بني املستهلكني واملوردين؛ )ه(

تسجيل موردي سلع وخدمات معينة ومنحهم الرتاخيص،  )و(
مبا يف ذلك جهات تقدمي اخلدمات اليت ميلكها القطاع 

العام؛
صالحيات للسلطات ابختاذ تدابري احرتازية من أجل  )ز(

محاية املستهلكني؛
جــــزاءات، وآلــيــات امتثال وإنــفــاذ مــن أجــل التصدي  )ح(

للمخالفات؛
تعيني وكالة حلماية املستهلك وأدوار مفروضة هلا؛ )ط(

فيها  والتحقيق  املستهلكني  شــكــاوى  لتلقي  ــيــات  آل )ي(
إعــداد  على  املستهلكني  وملساعدة  حياهلا  والتصرف 

الشكاوى ومتابعتها.
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وترد يف الفصل الثالث املتعلق بقانون املستهلك أمثلة 
على التشريعات املتعلقة إبطار محاية املستهلك.

املدوانا أو القمانني غري امللزمة -4
القوانني غري امللزمة مكملة  ينبغي أن تكون املدوانت أو
عليها حلماية  متفقاً  مبادئ  حتــدد  وأن  املستهلك  لقوانني محاية 
املستهلك والسلوك التجاري املسؤول عن طريق قطاعات حمددة 
من األعمال التجارية. وهذا جانب للتنظيم الذايت الذي تقوم به 
الصناعة أو التنظيم املشرتك بني الدولة والصناعة. فاملدوانت، إن 
املعنوية على  السلطة  قــوة  القانوين، متتلك  قابلة لإلنفاذ  تكن  مل
املؤسسات التجارية وتشكل جزءاً من هياكل إدارة الشركات اليت 
من املنتظر أن تعمل املؤسسات التجارية من خالهلا. وعالوة على 
آليات  ذلك، فقد تقدم احلكومات تفويضاً ابلسلطة للمدوانت أو
التنظيم املشرتك مع االحتفاظ بسلطة التدخل املباشر يف حال عدم 
احرتام املدوانت. ويُناقش إعداد املدوانت يف الفصل السادس املتعلق 

بتسيري األعمال التجارية.

آلياا جرب ضتر املستهلكني -5

ال بد من أن تكون آليات جب ضرر املستهلكني يف 
املتناول، وأن يكون الوصول إليها سهالً، وأن تكون مستقلة، وأن 
تقدم جباً سريعاً للمستهلكني املتضررين. وتكون آليات التوفيق 
والوساطة والتحكيم مفيدة لضمان تناول مشاكل املستهلك بفعالية. 

وتُناقش هذه اآلليات يف الفصل احلادي عشر.

نُظم التصد واملتاقبة -6

ينبغي وضع نظُم للرصد واملراقبة فيما يتصل مبشاكل 
املستهلك يف األســـواق. وينبغي أن تعاجل هــذه النظُم الشكاوى 
للسوق/األسر  استقصائية  بــدراســات  األسعار وتضطلع  وتراقب 
املعيشية من أجل حتديد مشاكل املستهلكني. ومن شأن هذا أن 
ميّكن السلطات املعنية حبماية املستهلك من اختاذ تدابري احرتازية 

قبل أن تنتشر املشاكل أكثر من الالزم ويتعذر حلها.

آلياا االمتثال واإلنفاذ -7

ال بــد مــن أن تــكــون آلــيــات االمــتــثــال لــقــوانــني محاية 
املستهلك وإنفاذها فعالة من حيث التكلفة ومفيدة للمستهلك. 

وتتضمن اآلليات وحــدات اإلنفاذ، واملشاريع الصناعية، وفرض 
رسوم الرتخيص والتسجيل، ورسوم التأمني، وسحب املنتج، ومراقبة 

األسعار، مع اللجوء إىل احملاكم عند اللزوم.

بتامج رثقيف املستهلك وإعالمه -8

ينبغي إاتحــة برامج تثقيف املستهلك وإعالمه لتزويد 
وليصبحوا  أنفسهم  محاية  مــن  متكنهم  الــيت  ابملعرفة  املستهلكني 
مستهلكني مسؤولني. وميكن إدراج تثقيف املستهلك يف املناهج 
الدراسية. وميكن أن تتلقى البامج اإلعالمية الدعم من البامج 
الوطنية حلماية املستهلك، وميكن تنفيذها عن طريق وسائط اإلعالم 
حيدث ذلك مبساعدة منظمات  واألنشطة اجملتمعية األخرى، وكثرياً ما
املستهلكني اليت تتمتع ابخلبة يف هذا اجملال. ويُناقش هذا املوضوع 

ابستفاضة يف الفصل العاشر.

التعاون الدويل وإقامة شبكاا التماصل -9

تشكل مسألة التعاون الدويل وإقامة شبكات التواصل 
بني وكاالت محاية املستهلك يف خمتلف البلدان أمراً أساسياً لضمان 
تبادل املعلومات وتقامسها ابنتظام والتدريب التقين وبناء القدرة على 
تنفيذ االتفاقات املتعددة األطراف املتعلقة بقضااي محاية املستهلك 
وإنفاذها املتبادل. كما أن التعاون اإلقليمي والدويل ضروري لتشكيل 
مواقف مشرتكة عند التفاوض على املعايري والتدابري األخرى. ويُناقش 

التعاون الدويل يف جمال محاية املستهلك يف الفصل الثامن.

والتعاون الدويل ضروري أيضاً يف جماالت أخرى ذات 
صلة ابملوضوع. ففي حني أن مثة اختالفات بني توجه حنو جانب 
العرض  الطلب يف عمل محــايــة املستهلك وتــوجــه حنــو جــانــب 
املستهلك ضرورية يف كلتا  فــإن مصاحل  املنافسة،  يف سياسات 
احلالتني. ويوجد اختالف بني وكاالت محاية املستهلك الوطنية 
اليت حتاول العمل مع الزمالء يف اخلارج على قضااي حمددة وجهات 
التفاوض املعنية ابلتجارة الدولية اليت تنفذ املعاهدات التجارية. 
فهذه األخــرية تشكل عــادة عملية أقــرب إىل التنازع مع تقدمي 
البلدان "مصاحلها" اليت تتفق عادة مع وجهات نظر املنتجني. 
ويف مــثــل هــذه املــفــاوضــات، قــد توضع مصاحل املستهلك على 
احملك، ولكن بوصفها فقط واحدة من مصاحل عديدة مطروحة 
على املائدة. وجيري تناول هذا البعد إبجياز يف الفصل الثالث. 
ويُناقش أيضاً يف الفصل الثالث التداخل الناشئ والنزاع احملتمل 
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بني قواعد التجارة الدولية يف امللكية الفكرية ومحاية املستهلك 
على الصعيد احمللي.

خامتة واو-
املستهلك  جتــاه محاية  موسعاً  الدليل هنجاً  هــذا  يتبع 
اخلامس  الفصل  )انظر  العامة  العامة كاملرافق  اخلدمات  ابعتباره 
عشر( من قضااي املستهلكني. ويلقي، عند قيامه بذلك، نظرة 
اهلــيــئــات احلكومية واهليئات  يلقيها بعض  الــيت  مــن تلك  أوســـع 
احلكومية الدولية اليت تعّرف محاية املستهلك أبهنا مقصورة على 
حقوق املشرتين. فرمبا تؤدي هذه القيود تدرجيياً إىل استبعاد بُعد 
املستهلك من قطاعات يف حاجة إليه. ومن بني هذه القطاعات 
نظُم التأمني التجاري )انظر الفصل الرابع عشر املتعلق ابخلدمات 
ويكمن  واخلـــاص.  العام  للقطاعني  التقاعدية  واملعاشات  املالية( 
اخلطر من تطبيق تعريف تقييدي ملستخدمي اخلدمات العامة يف 
أن ذلك قد يدمي تصوراً مفاده أن محاية املستهلك ال عالقة هلا 

إال حبرية اإلنفاق.

ويــرى هذا الفصل أن إدراكــاً ينشأ بني اخلــباء بشأن 
تعريف املستهلك. وال يــزال هناك نقاش حمتدم يف دوائــر أوسع 
يعكس عدم حتبيذ مصطلح "املستهلك" بوصفه يشمل "نزعة 

استهالكية" يُعتقد أهنا أقرب إىل النزعة املادية، بل ورمبا كانت 
غري قابلة للدوام يف املصطلحات البيئية. وحُيتج يف بعض األحيان 
أبن مصطلح "املواطن" يضفي كرامة أكب على متلقي اخلدمة 
ويتضمن مفهوم احلقوق واملسؤوليات. كما أنه يوحي إبمكانية 
املشاركة يف عملية احُلكم. بيد أن مصطلح "املواطن" قد يكون 
املهاجرين، وهم  إنــه قد يستبعد  الــالزم حيث  أضيق من  أيضاً 
ليسوا من مواطين البلد، ومن احملتمل أال ينطبق على األطفال، 
وهم مستهلكون بال أدىن شك. وعالوة على ذلك، ف  "املواطن" 
املنِتج ابملستهلك، وهي  تربط  الــيت  العالقة  مصطلح ال يصف 
بــــؤرة اهــتــمــام الــكــثــري مــن قــوانــني املــنــافــســة وســيــاســاهتــا. وميكن 
النظرية على  الناحية  مــن  أيــضــاً  "املــواطــن"  ينطبق مصطلح  أن 
حُتّيد  "املستهلك" و"العامل" واملنِتج". واملساواة بني هؤالء قد 

معىن "املواطن".

ــــرتاف أبن  تـــوافـــق يف اآلراء بــشــأن االعــ ويــنــشــأ أيـــضـــاً 
املستهلكني يتحملون مسئوليات أمام اجملتمع ككل. وهذا اجتاه 
1999 لتشمل  يشتد منذ توسيع نطاق املبادئ التوجيهية يف عام
فرعاً يتعلق أبمناط االستهالك املستدامة. فبعد مرور ستة عشر عاماً، 
اعرتفت املبادئ التوجيهية كذلك أبهداف التنمية املستدامة متخذة 
خطوة إضافية يف هذا االجتــاه. ويضيف هذا مفهوم مسؤوليات 

املستهلك إىل حقوق املستهلك.
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اثنيًا- مبادئ األمم املتحدة التمجيهية حلماية املستهلك

اليكمك الدولية ومحاية املستهلك ألف-
إن الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، 
ومنظمة التجارة العاملية، وجمموعة العشرين، ومنظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي، واهليئات اإلقليمية مثل االحتاد األفريقي، 
ومنتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ، ورابطة أمم جنوب 
شرق آسيا، واالحتاد األورويب، ومنظمة الدول األمريكية، من بني 
املنظمات احلكومية الدولية اليت أعدت اتفاقات وقرارات وتوجيهات 
ومبادئ توجيهية هلا أتثري على محاية املستهلك. وسريكز هذا الفصل 
حتديداً على مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك )مبادئ 
األمم املتحدة التوجيهية( اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
بتوافق اآلراء بوصفها "جمموعة قيمة من املبادئ")21) الرامية إىل محاية 
املستهلك. ويوجد نطاق من الصكوك الدولية األخرى اليت تتناول 

مصاحل املستهلك بتقدمي:

مــعــايــري 	  أو للحماية  دنــيــا  أســـس مرجعية ومــســتــوايت 
للسياسات واللوائح من أجل مجيع البلدان يف نطاق 
اختصاصاهتا، على املستوى العاملي واإلقليمي على حد 

سواء؛
آليات للتعاون احلكومي الدويل يف اجملاالت ذات الصلة؛	 
آليات لتدابري التنفيذ )مبا يف ذلك اإلنفاذ( اليت ميكن أن 	 

تتخذها احلكومات حلماية املستهلكني وتطبيق معايري 
ومبادئ متفق عليها؛

سلطة معنوية تشري إىل ممارسة وسلوك مقبولني، يدعمها 	 
إقرار جُتمع عليه الدول األعضاء.

تقدَّر هذه النقطة األخرية املتعلقة ابلسلطة  وأحياانً ما ال
املعنوية حق التقدير، ابلنظر ملا ل   "القوانني غري امللزمة" من جدارة 
تشتمل عليها املبادئ التوجيهية الدولية. واالحتجاج  قانونية كثرياً ما

القرار A/RES/70/186 II الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم  (21(
املتحدة يف 22 كانون األول/ديسمب 2015. يستخدم مصطلح 
"مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك" حبيث ينطبق 
على اجملموعة الكاملة ملبادئ األمــم املتحدة التوجيهية يف هذا 
الدليل. ويشار إىل فروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حسب 

االقتضاء.

أبن املبادئ التوجيهية أضعف من "القانون امللزم" يف االتفاقيات 
الدولية امللزمة ينحي جانباً القوة املعنوية لنشاط اضطلعت به يف 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة مجيع الدول األعضاء. وقد حدث 
هذا ثالث مرات يف حالة مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية 
املستهلك: يف األعوام 1985 و1999 و2015. والدليل غري 
الرمسي على قوة التعهدات اليت تشتمل عليها مبادئ األمم املتحدة 
التوجيهية موجود يف طريقة التفاوض عليها بنفس اجلدية كما لو 

كانت واجبات ملزمة.

مبادئ األمم املتحدة التمجيهية حلماية  ابء-
املستهلك

اعـــتـــمـــدت اجلــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــألمـــم املـــتـــحـــدة مــبــادئ 
يف  اآلراء  بــتــوافــق  املستهلك  حلــمــايــة  التوجيهية  املــتــحــدة  األمـــم 
الــقــرار 248/39 املــؤرخ 16 نيسان/أبريل 1985. وقــد أتتى 
بــلــدان  بــعــد محــلــة طــويــلــة شنتها مجــعــيــات املستهلكني يف  هـــذا 
الــدولــيــة للمستهلكني )الـــيت كانت  إقـــدام املنظمة  عــديــدة، مــع 
تعرف يف السابق ابسم املنظمة الدولية الحتــادات املستهلكني( 
على أن تطلب إىل األمم املتحدة إعداد "مدونة منوذجية حلماية 
الــذي ُعقد يف سيدين يف  الـــدويل  أثــنــاء مؤمترها  املستهلك" يف 
1975. ويف عـــــــام 1977، أصــــدر اجملــلــس االقــتــصــادي  عــــــام
واالجتماعي التابع لألمم املتحدة توجيهاً إىل األمني العام أبن 
يعد دراسة استقصائية للمؤسسات الوطنية والتشريعات القائمة 
ــال محــايــة املــســتــهــلــك. ويف عــــــــام 1981، طــلــب اجمللس  يف جمـ
االقتصادي واالجتماعي إىل األمني العام أن "يواصل مشاوراته 
ــع جمــمــوعــة مـــن املـــبـــادئ  بـــشـــأن محـــايـــة املــســتــهــلــك هبــــدف وضــ
بوجه  االعــتــبــار  إيــالء  مــع  املستهلك،  حلماية  العامة  التوجيهية 
خاص الحتياجات البلدان النامية". وُعممت مشاريع املبادئ 
التوجيهية على الدول األعضاء للتعليق عليها يف عام 1982، 
وُقدمت إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف عــام 1983. 
واعتمدت هذه املبادئ التوجيهية على مصادر من بينها منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وشرعة حقوق املستهلك 
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ــــاالت محــايــة  ــواد مـــن وكـ ــ ابلـــــوالايت املــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة)22) ومـ
املستهلك ومجعيات محاية املستهلك الوطنية. واعتمدت اجلمعية 

العامة هذه املبادئ التوجيهية يف عام 1985.

وبعد مرور أربعة عشر عاماً، جرى توسيع نطاق مبادئ 
األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك حبيث تتضمن فرعاً جديدًا

بشأن أمناط االستهالك املستدامة )الفرع حاء من النسخة احلالية( يف 
القرار E/1999/INF/2/Add.2 املؤرخ 26 متوز/يوليه 1999. وتشري 
2015 النسخة املنقحة من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية لعام

يتجزأ منه، إشارة  واملرفقة ابلقرار 186/70 واليت تشكل جزءاً ال
حمددة إىل احتياجات البلدان النامية، مبا يف ذلك وضع أهداف 
سبقها من أهداف إمنائية لأللفية. وأنشئ فريق  التنمية املستدامة وما
اخلباء احلكومي الدويل املعين بقانون وسياسات محاية املستهلك 
للعمل حتت رعاية األونكتاد بوصفه آلية مؤسسية للمبادئ التوجيهية.

واتسع نطاق املبادئ التوجيهية املنقحة ليشمل مؤسسات 
األعمال اململوكة للدول )املبدأ التوجيهي 2(، واستحدث أربعة 
"احتياجات مشروعة" جديدة يف املبدأ التوجيهي 5. وأدرجــت 
فــروع جديدة متاماً يف "مبادئ ملمارسات جتارية سليمة" )املبدأ 
التوجيهي احلادي عشر(، و"السياسات الوطنية حلماية املستهلك" 
)املبادئ  اإللكرتونية  والتجارة   ،)15-14 التوجيهيان  )املــبــدآن 
63-65(، واخلدمات املالية )املبادئ التوجيهية 68-66).  التوجيهية
وأعيدت تسمية الفرع املتعلق ابختاذ تدابري متكني املستهلكني من 
االنتصاف الذي كان موجوداً من قبُل ليصبح "تسوية املنازعات 
وإنصاف املستهلكني" )خامساً-واو(، وُوسع نطاقه للتعبري عن سرعة 
تطور هذه اآلليات، وابت يتضمن إحاالت إىل الدين واإلفالس. 
"التدابري املتعلقة مبجاالت حمددة"  وُوســع نطاق الفرع املتصل ب
)خامسًا-كاف( ليشمل الطاقة )املبدأ التوجيهي 76(، واملرافق 
العامة )املبدأ التوجيهي 77(، والسياحة )املبدأ التوجيهي 78). 
وأخرياً، ُوسع نطاق الفرع السادس املتعلق ب  "التعاون الدويل" إىل 
حد كبري إبضافة املبادئ التوجيهية 82-90 اليت تشمل إىل حد 
كبري آليات اإلنفاذ على الصعيد الدويل، مع إضافة الفرع السابع 
اجلديد "اآللية املؤسسية الدولية" الذي يتناول رصد تنفيذ مبادئ 
يقوم  األمم املتحدة التوجيهية على الصعيد الدويل. وعالوة على ما

يف 15 آذار/مارس 1962، ألقى الرئيس كينيدي خطااًب أمام  (22(
الكونغرس األمريكي حدد فيه أربعة حقوق أساسية للمستهلك: 
السالمة، واإلعالم، واالختيار، واحلق يف إمساع الرأي، وابت يشار 

إليها الحقًا بعبارة "شرعة حقوق املستهلك".

به فريق اخلــباء احلكومي الــدويل من استعراض دوري ومؤسسي 
اخلــبات  لتبادل  منتدى سنوايً  فإنه يشكل  التوجيهية،  للمبادئ 
وإجراء دراسات وحبوث وتوفري خدمات بناء القدرات على املستوى 
احلكومي الدويل. ويعب هذا التنقيح البعيد املدى، وهو أكب من 
ذلك الذي مت يف عام 1999، عن مسامهة االجتماعات املتتالية 
اليت عقدها فريق اخلباء املخصص واملعين حبماية املستهلك حتت 
رعاية األونكتاد. وكان للرائسة الفرنسية)23) للفريق دور القيادة يف 

توطيد دعائم هذه العملية الطموحة.

األهداف ونطاق التطبيق واملبادئ العامة -1

تكرَّس الفروع األوىل من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية 
حلماية املستهلك ألهدافها ونطاق تطبيقها واملبادئ العامة الواجبة 
التطبيق حلماية املستهلك. وقد أعيد أتكيد أهداف املبادئ التوجيهية 

بصيغتها الواردة يف املبدأ التوجيهي 1 دون تعديل. وهي:

مواصلة توفري احلماية  مساعدة البلدان على حتقيق أو )أ(
الكافية لسكاهنا بوصفهم مستهلكني؛

ــتــاج والــتــوزيــع الـــيت تليب  ــاط اإلن ــام أمنـ متهيد السبيل أمـ )ب(
ورغباهتم؛ احتياجات املستهلكني

التشجيع على التزام املشتغلني إبنتاج السلع واخلدمات  )ج(
املستهلكني ابملستوايت الرفيعة من السلوك  وتوزيعها على

األخالقي؛
مساعدة البلدان على احلد من املمارسات التجارية املسيئة  )د(
اليت يتبعها أي من املؤسسات العاملة على الصعيدين 
الوطين والدويل واليت تؤثر على املستهلكني أتثرياً ضاراً؛

تيسري قيام مجاعات مستهلكني مستقلة؛ )ه(
تعزيز التعاون الدويل يف ميدان محاية املستهلك؛ )و(

التشجيع على هتيئة ظروف السوق اليت توفر للمستهلكني  )ز(
جماالت أكثر لالختيار وأبسعار أدىن؛
تشجيع أمناط االستهالك املستدامة. )ح(

ــارة أن الفقرة الفرعية )ج( الــيت كانت  واجلــديــر ابإلشـ
موجودة يف النسخة السابقة من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية 
مل يوضع هلا فرع يتصل بذات املوضوع حىت صدور النسخة األخرية، 

وأصبحت الفرع رابعاً "مبادئ ملمارسات جتارية سليمة".
متثلها اإلدارة العامة الفرنسية للمنافسة واالستهالك ومكافحة  (23(

الغش.



دليل محاية املستهلك14

والفرع الثاين مكرس لنطاق تطبيق املبادئ التوجيهية. 
التوجيهية على املعامالت بني املؤسسات  وتسري هــذه املبادئ 
التجارية واملستهلكني وقيام املؤسسات اليت متلكها الدولة بتوفري 
السلع واخلدمات للمستهلكني. ويتضمن املبدأ التوجيهي 3 تعريفًا

مرانً ملصطلح "املستهلك" سبقت مناقشته يف الفصل األول.

ويف الفرع الثالث املتعلق ابملبادئ العامة، جرى توسيع 
نطاق "االحتياجات املشروعة" )املبدأ التوجيهي 5( إىل حد كبري. 
والفقرات الفرعية )أ( و)ب( و)ي( و)ك( جديدة، وُعدلت الفقرة 
الفرعية )ز( الستحداث مصطلح "تسوية املنازعات". و"االحتياجات 

املشروعة" هي:

حصول املستهلكني على السلع واخلدمات األساسية؛ )أ(
محاية املستهلكني الضعفاء واحملرومني؛ )ب(

محــايــة املستهلكني مــن األخــطــار الـــيت هتـــدد صحتهم  )ج(
وسالمتهم؛

تعزيز مصاحل املستهلكني االقتصادية ومحايتها؛ )د(
توفري سبل حصول املستهلكني على املعلومات الوافية  )ه(
االختيار عن اطالع وفقاً لرغبات كل  اليت متكنهم من

منهم واحتياجاته؛
يف ذلك التثقيف بشأن اآلاثر  تثقيف املستهلكني، مبا )و(
البيئية واالجتماعية واالقتصادية املرتتبة على اختياراهتم؛

توفري وسائل فعالة لتسوية منازعات املستهلكني وحصوهلم  )ز(
على تعويض؛

منظمات للمستهلكني وغري  حرية تشكيل مجاعات أو )ح(
ذلك من التنظيمات ذات الصلة، وإاتحــة الفرصة هلا 
لكي تعب عن آرائها يف عمليات اختــاذ الــقــرارات اليت 

املستهلكني؛ متس
تشجيع أمناط االستهالك املستدام؛ )ط(

توفري مستوى من احلماية للمستهلكني ابستخدام التجارة  )ي(
األشكال  يف  املتاحة  احلماية  ال تقل عن  اإللكرتونية 

األخرى من التجارة؛
محاية خصوصية املستهلك، والتدفق احلر للمعلومات  )ك(

على نطاق عاملي.

املــشــروعــني" األوالن للمبدأ  ويــزعــم أن "االحــتــيــاجــني 
التوجيهي 5)أ( و)ب( كاان موجودين يف روح املبادئ التوجيهية 
قبل صــدورهــا، وإن مل يـُـدرجــا فيها صراحة. ومتثل الفقراتن )ي( 

و)ك( مبدأين جديدين مذكورين بوضوح يف القرار. ومثة مسة مميزة 
لكل من االحتياجات املشروعة )املبدأ التوجيهي 5( واألهداف 
)املبدأ التوجيهي 1( تتمثل يف عدم ذكر قطاعات معينة، ولكن النية 

الكامنة أفقية، ولذا فهي تسري على مجيع القطاعات.

مبادئ ملمارساا جتارية سليمة -2

2015 تتمثل يف  هناك مســة واضــحــة يف نسخة عــــام
أن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ليست موجهة إىل احلكومات 
فحسب، وإمنــا تتضمن أيضاً يف املبدأ التوجيهي 11 من الفرع 
الرابع "مبادئ )معيارية( ملمارسات جتارية سليمة". وتشمل هذه 

املبادئ ما يلي:

معاملة عادلة ونزيهة؛ )أ(
السلوك التجاري؛ )ب(

اإلفصاح والشفافية؛ )ج(
التثقيف والتوعية؛ )د(
محاية اخلصوصية؛ )ه(

شكاوى املستهلكني ومنازعاهتم. )و(
وهلــذه األحكام الكثري من النقاط املشرتكة مع أجزاء 
2015 والالحقة له.  النص األخــرى يف نسختيه السابقة لــعــام
يعين بوضوح أن  وهي مدرجة بصورة منفصلة يف فرع جديد، مما
من املتوقع أن تعتمد املؤسسات التجارية ممارسات سليمة تتجاوز 
إجــراءات اإلنفاذ أو التنظيم. وهي تعكس ما جرى إعــداده من 
ISO املعيار تتعلق ابملسؤولية االجتماعية، مثل  مبادئ توجيهية 
26000 للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس)24) واملبادئ التوجيهية 

ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي من أجل املؤسسات 
املتعددة القوميات)25)، والبحث املستمر على نطاق واســع عن 
أساليب فعالة للتنظيم الذايت والتنظيم املشرتك لألعمال التجارية. 
وجيري استكشاف هذا البعد الذي أدرج حديثاً للسلوك التجاري 
يف الفصل السادس من هذا الدليل، بينما يُناقش التثقيف واإلعالم 
يف الفصل العاشر. وترد الشكاوى واملنازعات يف الفصل احلادي 

عشر، وُتستعرض اخلصوصية يف الفصل الثالث عشر.

.ISO 26000, 2010, Guidance on Social Responsibility (24(
OECD, 2011, Guidelines for Multinational Enterprises: (25(
Recommendations for Responsible Business Conduct in a

.Global Context
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املبادئ التمجيهية -3

تشتمل املبادئ التوجيهية على جمموعة من التوصيات 
املوجهة إىل الدول األعضاء. ويرد فيما يلي موجز ابملبادئ التوجيهية 
الرئيسية، يتضمن البنود الفرعية من ألف إىل كاف من الفرع اخلامس، 

اليت ينبغي أن تسرتشد هبا الدول األعضاء.

السياسات الوطنية حلماية املستهلك )أ(

ــدأيـــن  ــبـ ــــن املـ ــألـــف مـ ــتـ ــــرع الـــــــذي يـ ــفـ ــ يــتــطــلــب هــــــذا الـ
التوجيهيني 14-15 من الدول األعضاء أن تشجع:

املمارسات التجارية السليمة؛ )1(
تقدمي معلومات واضحة ويف أواهنا؛ )2(

توفري شروط عقود وإجراءات معامالت عادلة وواضحة؛ )3(
وضع آليات دفع مأمونة؛ )4(

تسوية املنازعات واإلنصاف؛ )5(
اخلصوصية وأمن البياانت؛ )6(

تثقيف املستهلك ودوائر األعمال التجارية. )7(

ويطلب هذا الفرع أيضاً إىل الدول األعضاء أن تكفل 
توفري املوارد املناسبة لوكاالت محاية املستهلك من أجل التشجيع 
على االمتثال واحلصول على اإلنصاف. وتُناقش وكاالت محاية 

املستهلك يف الفصل الرابع.

السالمة املادية )ب(

ــادئ  ــ ــب ــن املــ ــ ــرع الــــــــذي يـــتـــألـــف مـ ــ ــفـ ــ يـــتـــطـــلـــب هــــــذا الـ
التوجيهية 16-19 من الدول األعضاء أن تكفل:

منتجات مأمونة ومتوافقة مع معايري السالمة؛ )1(
تزويد املستهلكني ابملعلومات عن االستخدام السليم  )2(

للسلع واألخطار اليت ينطوي عليها؛
وجود تدابري لإلخطار ابملنتجات غري املأمونة أو اخلطرية  )3(

وسحبها؛
سبل انتصاف مناسبة يف حالة السحب. )4(
وتُناقش سالمة املنتج يف الفصل التاسع.

تعزيز مصاحل املستهلكني االقتصادية ومحايتها )ج(

ــادئ  ــ ــب ــن املــ ــ ــرع الــــــــذي يـــتـــألـــف مـ ــ ــفـ ــ يـــتـــطـــلـــب هــــــذا الـ
20-32 من الدول األعضاء أن تشجع أو تكفل: التوجيهية

مواردهم  حصول املستهلكني على االستفادة املثلى من )1(
االقتصادية بضمان استيفاء سلعهم ملعايري مرضية لإلنتاج 

واألداء؛
بعد  األشكال املناسبة من شبكات التوزيع وخدمات ما )2(

البيع هلذه السلع؛
استخدام ممارسات جتارية عادلة؛ )3(
احلماية من التجاوزات التعاقدية؛ )4(

تنظيم ممارسات التسويق؛ )5(
مالءمة املعلومات املقدمة للمستهلكني الختاذهم قرارات  )6(

مستنرية وممارستهم لالختيار.
وهذا الفرع واسع النطاق، وتُناقش مكوانته يف الفصل 
الثالث )قانون املستهلك(، والفصل السابع )املنافسة(، والفصل 

العاشر )اإلعالم والتثقيف(.

املعايري املتعلقة بسالمة السلع واخلدمات االستهالكية  )د(
وجودهتا

ــادئ  ــ ــب ــن املــ ــ ــرع الــــــــذي يـــتـــألـــف مـ ــ ــفـ ــ يـــتـــطـــلـــب هــــــذا الـ
التوجيهية 33-35 من الدول األعضاء أن تكفل:

صياغة معايري وطنية لسالمة السلع واخلدمات وجودهتا؛ )1(
توافق هذه املعايري مىت أمكن مع املعايري الدولية؛ )2(

التشجيع على وجود مرافق الختبار السلع واخلدمات  )3(
والتصديق عليها.

وابلرغم من أن هذا الفرع بقي على حاله منذ اعتماده 
للمرة األوىل، فقد تزايدت أمهية املعايري من حيث تنظيم التجارة 
الدولية. وتُناقش هذه املسائل احمليطة ابملعايري يف الفصلني الثالث 

)قانون املستهلك( والتاسع )السالمة(.

مرافق توزيع السلع واخلدمات األساسية )ه(

يتطلب هذا الفرع الذي يتألف من املبدأ التوجيهي 36
من الدول األعضاء أن تنظر يف كفالة توزيع السلع واخلدمات بكفاءة، 
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وخباصة السلع واخلدمات األساسية، على املستهلكني احملرومني، 
ومن بينهم على سبيل املثال املستهلكون املقيمون يف املناطق الريفية. 
وارتفعت أمهية هذا الفرع ابلنسبة لألمم املتحدة مبرور السنني حيث 
تشري األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة إىل طائفة 
من السلع واخلدمات. ولذا، فقد جرى تعزيزه ابملبدأين التوجيهيني 
اجلديدين اللذين يتعلق أحدمها ابلطاقة )املبدأ التوجيهي 76( واآلخر 
ابملرافق العامة )املبدأ التوجيهي 77(، واللذين جتري مناقشتهما يف 

الفصل اخلامس عشر )املرافق العامة(.

تسوية املنازعات واإلنصاف )و(

يتطلب هذا الفرع الذي اتسع نطاقه وأعيدت تسميته، 
والذي يتألف من املبادئ التوجيهية 37-41 من الدول األعضاء 
أن تنشئ آليات انتصاف انجــزة وعــادلــة ويف املــتــنــاول ويسهل 
الوصول إليها، وأن تعلن عنها، وال سيما مع مراعاة احتياجات 
املــنــخــفــض.والــدول األعــضــاء مطالبة  الــدخــل  املستهلكني ذوي 
ملعاجلة  آليات  إنشاء  على  التجارية  املؤسسات  بتشجيع  أيضاً 
منازعات املستهلكني بطريقة عــادلــة وانجـــزة وغــري رمســيــة. فقد 
تطورت مبادئ تسوية املنازعات وممارساهتا تطوراً كبرياً منذ توسيع 
اآلراء  توافق  لــعــام 1999، مع زايدة  التوجيهية  املــبــادئ  نطاق 
حول املعامالت املذكورة أعاله وزايدة الرتكيز على األبعاد العابرة 
للحدود. وتشري املبادئ التوجيهية املنقحة إشارة حمددة )يف املبدأ 
حاالت  اجلماعية" يف  التسوية  "إجـــراءات  إىل  التوجيهي 40( 
اإلفالس واالستدانة املفرطة، و)يف املبدأين التوجيهيني 38 و41) 
إىل ضرورة قيام املؤسسات التجارية إبرساء إجراءات، مثل املعاجلة 
احملسنة للشكاوى، تقلل احلاجة إىل اللجوء إىل آليات االنتصاف. 
وتُناقش هذه املسألة يف الفصل احلادي عشر )تسوية املنازعات 

واإلنصاف(.

برامج التثقيف واإلعالم )ز(

ــادئ  ــ ــب ــن املــ ــ ــرع الــــــــذي يـــتـــألـــف مـ ــ ــفـ ــ يـــتـــطـــلـــب هــــــذا الـ
برامج  وتنفذ  تعد  أن  األعضاء  الــدول  التوجيهية 42-48 من 
لتثقيف املستهلك وإعالمه من أجل متكني املستهلكني من احلصول 
يصبحوا  أن  ومــن  ومسؤولياهتم،  حقوقهم  عــن  املعلومات  على 
قادرين على االختيار عند ممارسة اختياراهتم االستهالكية، ويشمل 
ذلك وضع العواقب البيئية يف احلسبان. وحُتث الدول األعضاء 
على إشراك مجاعات املستهلكني واملؤسسات التجارية ومنظمات 

اجملتمع املــدين األخــرى يف هــذه اجلهود مع إيــالء عناية خاصة 
للمستهلكني الضعفاء واحملرومني. وينبغي إدراج تثقيف املستهلك 
يف املناهج الدراسية ابملدارس، ويُتوقع من الدول األعضاء أن تنظم 
برامج تدريبية للمربني واإلعالميني املهنيني ومرشدي املستهلكني 
لتمكينهم من املشاركة يف تنفيذ برامج التثقيف واإلعالم. وأصبحت 
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية اآلن تتضمن التجارة اإللكرتونية 
ضمن قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا. وتُناقش برامج التثقيف 

واإلعالم يف الفصل العاشر.

تشجيع االستهالك املستدام )ح(

يتطلب هذا الفرع الذي يتألف من املبادئ التوجيهية 
49-62 من الدول األعضاء أن تضع وتنفذ سياسات لتشجيع 
ممارسات االستهالك املستدامة داخل احلكومة وبواسطة املؤسسات 
التجارية واملستهلكني. وينبغي القيام بذلك ابلتشارك مع منظمات 
اجملتمع املدين واملؤسسات التجارية عن طريق جمموعة من السياسات 

تتضمن:

التنظيم؛ )1(
األدوات االقتصادية واالجتماعية؛ )2(

سياسات قطاعية يف جماالت مثل استخدام األراضي  )3(
والنقل وإدارة النفاايت والطاقة واإلسكان وبرامج اإلعالم 

والتثقيف.
وينبغي أن تعد الدول األعضاء مؤشرات لقياس التقدم 
احملــرز حنو حتقيق أمنــاط االستهالك املستدامة. وابلرغم من عدم 
تعديل هذا الفرع يف عام 2015، فقد زاد من أمهيته اعتماد األمم 
املتحدة ألهــداف التنمية املستدامة يف عـــام 2015 اليت ذُكرت 
حتديداً يف القرار املتعلق حبماية املستهلك الذي ُتستهل به املبادئ 

التوجيهية املنقحة.

التجارة اإللكرتونية )ط(

2015 والذي  يدعو هذا الفرع الذي أُدرج حديثاً يف عام
يتألف من املبادئ التوجيهية 63-65 إىل ما يلي:

اإللكرتونية مع األشكال  التجارة  املــســاواة يف معاملة  )1(
األخرى من التجارة من حيث محاية املستهلك؛

التعاون عب احلدود؛ )2(
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والتنمية  ــتــعــاون  ال الــتــوجــيــهــيــة ملنظمة  ــبـــادئ  املـ ــة  ــ دراسـ )3(
يف املــيــدان االقــتــصــادي يف جمــال الــتــجــارة اإللكرتونية 
(26((2016 )املعدة يف عام 1999 واملنقحة يف عــام

لالسرتشاد هبا.

وتُناقش التجارة اإللكرتونية يف الفصل الثاين عشر.

اخلدمات املالية )ي(

يشري هذا الفرع الذي أُدرج حديثاً يف عام 2015 والذي 
يتألف من املبادئ التوجيهية 66-68 إىل املبادئ الرفيعة املستوى 
اليت أعدهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وفقاً للوالية 

املسندة إليها من جمموعة العشرين، ويتضمن:

جتنب تضارب املصاحل يف أجور املوظفني؛ )1(
املسؤولية املؤسسية للوكالء؛ )2(

إعداد اهلياكل التنظيمية؛ )3(
احلماية من الغش واالستغالل)27). )4(

وتوصي هذه املبادئ بوضع سياسات مسؤولة لإلقراض، 
والتأمني إبيداع مصريف، وأطر تنظيمية خلدمات التحويل مع إيالء 
عناية خاصة للشفافية يف هذه املعامالت. وتُناقش هذه املسائل 

يف الفصل الرابع عشر.

التدابري املتعلقة مبجاالت حمددة )ك(

يتعلق ابملبادئ التوجيهية 69-78، سبق أن طُلب  فيما
إىل الدول األعضاء قبل عام 2015 أن ترتب أولوايت جماالت 
االهتمام احلاسم لصحة املستهلكني اليت تضمنت الغذاء، واملياه 
واألدويـــة. ويف عـــام 2015، ُوســع نطاقها لتشمل املرافق العامة 
وخدمات الطاقة )مبا فيها مشاركة اجملتمع احمللي يف الرقابة التنظيمية(، 
فضالً عن السياحة/السفر. وتتناول التدابري املتخذة يف هذه اجملاالت 
مراقبة اجلودة، وطرق التوزيع املالئمة، واملعلومات املوحدة. والدول 
الغذاء  األعضاء مطالبة بتطبيق املعايري الدولية املقبولة يف جمايل 

OECD, 2016, Consumer Protection in E-commerce: OECD (26(
.Recommendation

OECD, 2011, G20 High-level Principles on Financial (27(
.Consumer Protection

يتعلق إبنتاج األغذية، جيب تعزيز مواضيع مثل  واألدويــة. وفيما
سياسات الزراعة املستدامة وممارساهتا، وصــون التنوع البيولوجي 
واملعارف التقليدية. وينبغي وضع سياسات وطنية لتحسني اإلمداد 
ابملياه الصاحلة للشرب وتوزيعها وجودهتا، وألغــراض أخــرى، مع 
مراعاة الطابع املتناهي للموارد املائية. والدول األعضاء مطالبة أيضًا

بوضع سياسات وطنية متكاملة لضمان االستخدام املناسب لألدوية 
وشرائها وتوزيعها وإنتاجها وترتيبات ترخيصها ونظم تسجيلها وإعالم 
املستهلكني. واإلشارة إىل ترتيبات الرتخيص وإىل تعزيز استخدام 
أمساء العقاقري الدولية غري اململوكة حصراً لشركات بعينها تتوخى 
بوضوح إمكانية منح الرتاخيص اإلجباري املتفق على السماح به 
.2001 مبوجب قواعد منظمة التجارة العاملية يف إعالن الدوحة لعام

وتُناقش هذه املسائل يف هذا الدليل: الغذاء يف الفصل 
السادس عشر، واملياه والطاقة يف الفصل اخلامس عشر )املرافق(، 

والسياحة يف الفصل الثامن )التعاون الدويل(.

التعاون الدويل -4

2015 سباًل اقرتحت املبادئ التوجيهية السابقة لعام
للتعاون الدويل من حيث وضع السياسات وتنفيذها، والتشارك يف 
شراء السلع واخلدمات األساسية، وتبادل املعلومات عن املنتجات 
دون اإلقليمي على سبيل  املعيبة، وخباصة يف السياق اإلقليمي أو
احلصر. ومن املتوقع أيضاً أن تعزز الدول األعضاء نقل  الذكر ال
التكنولوجيا وتقدمي الدعم املايل لتمكني االستهالك املستدام وضمان 
تصبح تدابري محاية املستهلك حواجز غري مبرة أمام التجارة  أال

الدولية.

ويف عام 2015، ُأضيف إىل الفرع السادس الذي يتألف 
من املبادئ التوجيهية 79-94 شرط التعاون احملسن عب احلدود، 
يف ذلك تعيني وكــاالت اتصال وطنية، ومكافحة املمارسات  مبا
التجارية االحتيالية والتضليلية، مع وضع املبادئ التوجيهية ملنظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف االعتبار)28). ويُناقش 

التعاون الدويل يف الفصل السابع.

OECD, 2003, Guidelines for Protecting Consumers from (28(
Fraudulent and Deceptive Commercial Practices Across

.Borders
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اآللية املؤسسية الدولية -5

يتمثل أحد االبتكارات الرئيسية ملبادئ األمم املتحدة 
2015 يف إدراج الفرع السادس املتعلق  التوجيهية املنقحة لــعــام
ب   "اآللية املؤسسية الدولية"، يف املبادئ التوجيهية 95-99، لرصد 
االمتثال ملبادئ األمــم املتحدة التوجيهية عن طريق فريق اخلباء 
احلكومي الدويل املعين بقانون وسياسات محاية املستهلك حتت 
رعاية األونكتاد)29). وكما هو بني يف املبدأ التوجيهي 97، يتوىل 

فريق اخلباء احلكومي الدويل الوظائف التالية:

توفري منتدى سنوي وطرائق إلجراء املشاورات املتعددة  )أ(
األطــراف واملناقشة وتبادل وجهات النظر بني الدول 
التوجيهية،  املتصلة ابملــبــادئ  املسائل  األعــضــاء بشأن 

وخباصة تنفيذها واخلبات املكتسبة منها؛
إجراء دراسات وحبوث دورية عن مسائل محاية املستهلك  )ب(
ذات الصلة ابملبادئ التوجيهية استناداً إىل توافق آراء 
الدول األعضاء وإىل مصاحلها، وتعميم هذه البحوث 
والدراسات هبدف زايدة حجم تبادل اخلبات وإكساب 

الفعالية؛ املبادئ التوجيهية مزيداً من
إجراء استعراضات أقران طوعية للسياسات الوطنية املتعلقة  )ج(
حبماية املستهلك اليت تطبقها أجهزة محاية املستهلك يف 

الدول األعضاء؛
مجع ونشر املعلومات عن املسائل املتعلقة بتحقيق األهداف  )د(
وابخلطوات  املبادئ التوجيهية بشكل عام املتوخاة من
املالئمة اليت اختذهتا الدول األعضاء على الصعيد الوطين 
اإلقليمي تعزيزاً للفعالية يف حتقيق األهداف وتطبيق  أو

املبادئ؛
تقدمي املساعدة يف بناء القدرات واملساعدة التقنية إىل  )ه(
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 
يف جمال وضع وإنفاذ قوانني وسياسات محاية املستهلك؛

النظر يف الدراسات والواثئق والتقارير ذات الصلة الصادرة  )و(
عن املؤسسات املعنية يف منظومة األمم املتحدة وغريها من 
املنظمات والشبكات الدولية، من أجل تبادل املعلومات 
املتعلقة ببامج العمل ومواضيع التشاور، وحتديد املشاريع 
اليت تتيح اجملال لتقاسم العمل والتعاون يف جمال تقدمي 

املساعدة التقنية؛
ُعقدت اجللسة االفتتاحية لفريق اخلباء احلكومي الدويل يف جنيف  (29(

يف تشرين األول/أكتوبر 2016.

سياسات  مالئمة خبصوص  وتوصيات  تقارير  إعـــداد  )ز(
محاية املستهلك املتبعة يف الدول األعضاء، مبا يف ذلك 

خبصوص تطبيق وتنفيذ هذه املبادئ التوجيهية؛
تنفيذ املهام خالل فرتات ما بني دورات انعقاد مؤمتر  )ح(
األمم املتحدة الستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ 
والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطــراف 
ملكافحة املمارسات التجارية التقييدية، وتقدمي تقارير 

عن ذلك إىل دورات املؤمتر؛
إجراء استعراض دوري للمبادئ التوجيهية عندما يصدر  )ط(
تكليف بذلك عن مؤمتر األمم املتحدة الستعراض مجيع 
جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها 
التجارية  املمارسات  ملكافحة  األطـــراف  متعدد  اتفاقاً 

التقييدية؛
حتديد اإلجراءات وأساليب العمل الالزمة لالضطالع  )ي(

بوالية الفريق.
ولتقييم التنفيذ العملي ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية 

املنقحة حديثاً يف بلد بعينه، يُقرتح استخدام املؤشرات التالية:

إسناد مسؤولية حمددة عن شؤون املستهلك للوزارات  )أ(
و/أو الوكاالت احلكومية؛ وينبغي أن يشمل هذا إعداد 
عنصر معين بشؤون املستهلك يف الــوزارات القطاعية، 
الفرعني خامسًا-ايء  القطاعات احملــددة يف  وال سيما 
وخامسًا-كاف من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، 

وينبغي أن يضم مؤسسات األعمال اململوكة للدولة؛
اعتماد سياسة استهالك وطنية وقوانني حلماية املستهلك،  )ب(

تشمل تلك املتعلقة أبمن البياانت واخلصوصية؛
اعتماد قانون املنافسة وتطبيقه؛ )ج(

اعتماد وتنفيذ معايري للسلع واخلدمات االستهالكية؛ )د(
اعتماد الصناعات ملدوانت ابملمارسات اجليدة، سواء  )ه(
بشكل أحــادي أو ابلتعاون مع احلكومة أو سلطات 

التنظيم؛
تنظيم برامج لتثقيف املستهلك ونشر املعلومات املتعلقة  )و(

حبماية املستهلك؛
إنشاء آليات لتسوية منازعات املستهلكني والوساطة/ )ز(

التحكيم، تشمل تسوية املنازعات على اإلنرتنت؛
االعرتاف مبنظمات املستهلكني )وميكن أن يشمل هذا  )ح(
حصوهلا على الــدعــم املــايل مــن احلــكــومــات( بوصفها 
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جهات مشاركة يف عملية صنع الــقــرارات يف جماالت 
محاية املستهلك وسياسات االستهالك؛

إدراج دراســات تثقيف املستهلك يف املناهج الدراسية  )ط(
ابملدارس وغريها؛

إنــشــاء مــراكــز تــقــدمي املعلومات واملــشــورة للمستهلك  )ي(
أو االعرتاف مبا هو موجود منها؛

املنتج  اخــتــبــارات  عــن  معلومات  نشر  على  التشجيع  )ك(
عــن طريق منظمات  عن طريق احلكومات مباشرة أو

املستهلكني، والتمكني من ذلك؛
إعداد سياسات للوصول إىل السلع واخلدمات األساسية؛ )ل(

التعاون الدويل بتقدمي املساعدة من أجل إعداد تشريعات  )م(
محاية املستهلك و/أو تقدمي الدعم لتدريب املسؤولني 

احلكوميني؛
حلماية  الوطنية  السياسات  استعراضات  يف  املــشــاركــة  )ن(
االســتــعــراضــات الـــدوريـــة ملــبــادئ األمــم  املستهلك ويف
التوجيهية يف ظل اآللية املؤسسية املنشأة يف  املتحدة 

إطار األونكتاد.

خامتة جيم-
لقد وفرت مبادئ األمم املتحدة التوجيهية األساس لوضع 
إطار لقوانني محاية املستهلك يف بلدان عديدة. بيد أن التقدم احملرز 
يزال يوجد  ال يكن متجانساً. إذ يف تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية مل
يف بعض أحناء العامل عدد من الوالايت القضائية اليت ليست لديها 
وكاالت حكومية حلماية املستهلك،  قوانني حلماية املستهلك، أو
مجعيات مستقلة للمستهلكني. وعالوة على ذلك، فرمبا كانت  أو

القوانني قائمة، ولكنها تفتقر أحياانً إىل التأثري العملي.

ومن الصعب إجراء تقييم دقيق ملدى جودة تنفيذ مبادئ 
األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك منذ اعتمادها. غري أن 
مثة اتفاقاً من مصادر متنوعة على أهنا حققت إسهاماً مهماً يف 
محاية املستهلك على النطاق العاملي. وقد أجرى األونكتاد على 
مدى عــام 2012 دراســة استقصائية عاملية للتدابري اليت اختذهتا 
الـــدول األعــضــاء يف األمــم املتحدة لتنفيذ أحــكــام مــبــادئ األمــم 
املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك. وخلص االستعراض إىل أن 
"الدول األعضاء يف األمم املتحدة ]تطبق[ على نطاق واسع، منذ 
عام 1985، مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك. 
وتوضح املسامهات الوطنية يف عملية التنقيح هذه أن مجيع اجملاالت 
اليت تغطيها املبادئ التوجيهية احلالية تظل صاحلة ومفيدة)30). وعلى 
العكس من ذلك، فإن دراسة أجرهتا املنظمة الدولية للمستهلكني 
يف عام 2013 أشارت إىل "اإلحباط الشديد" الذي أعرب عنه 
أعضاؤها )مجعيات مستهلكني يف معظمهم( فيما خيص "عدم 

تطبيق تدابري محاية املستهلك املوجودة فعالً")31).

إن املستهلك يعمل اليوم يف نطاق سوق دولية موسعة. 
بــني املستهلكني  للتفاعل  ويــدعــو هـــذا إىل ديــنــامــيــات جــديــدة 
واملؤسسات التجارية وسلطات التنظيم. وحتقق مبادئ األمم املتحدة 
التوجيهية حلماية املستهلك خطوات مهمة يف هذا االجتاه، وابلنظر 
2015 إىل املستوى السليم من االلتزام، فلعل النسخة املنقحة لعام

تسهم يف إحراز املزيد من التقدم.

األونكتاد، 2013، تقرير التنفيذ املتعلق مببادئ األمم املتحدة  (30(
التوجيهية حلماية املستهلك 1985-2013، مذكرة مقدمة من 

أمانة األونكتاد.
Consumers International, 2013, The State of Consumer (31(

.Protection around the World
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اثلثًا- قانمن املستهلك

قــانــمن املستهلك يف مــبــادئ األمــم  ألف-
املتحدة التمجيهية حلماية املستهلك

الــذي يستهل مبادئ األمم  الــقــرار 186/70،  يؤكد 
املتحدة التوجيهية، من جديد أن املبادئ التوجيهية متثل "جمموعة 
قّيمة من املبادئ اليت حتدد اخلصائص الرئيسية لفعالية تشريعات محاية 
املستهلك، ومؤسسات اإلنفاذ ونظم جب الضرر، وتتيح مساعدة 
الدول األعضاء املهتمة على إعداد وإنفاذ القوانني والقواعد واألنظمة 
الوطنية واإلقليمية املالئمة لظروفها اخلاصة االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية، وكذلك لتعزيز التعاون الــدويل يف جمال اإلنفاذ فيما بني 
الدول األعضاء". ويذهب إىل التسليم أبنه "يوجد توافق يف اآلراء 
بشأن ضرورة وضع مبادئ مشرتكة حتدد اخلصائص الرئيسية لفعالية 
تشريعات محاية املستهلك ومؤسسات اإلنفاذ ونظم جب الضرر" 
وأن محاية املستهلك تستلزم "وجود إطار قانوين وتنظيمي راسخ 

حلماية املستهلك".

واملبادئ التوجيهية نفسها أقل وضوحاً حيث تشري إىل 
أن "سياسات محاية املستهلك ]تشمل[ قوانني الــدول األعضاء 
... اليت حتمي حقوق املستهلك ومصاحله،  وأنظمتها وقواعدها
وتعزز رفاهه" )املبدأ التوجيهي 2( وأنه ينبغي ملؤسسات األعمال 
أن تنصاع للقانون )املبدأ التوجيهي 9(، وأن مثة حاجة إىل أن 
تكون هناك "نظُم قانونية" )املبدأ التوجيهي 16( أو "تدابري" )املبدأ 

التوجيهي 37).

حبماية  املتعلقة  الدستمرية  األحكام  ابء-
املستهلك

مينح الكثري من الدساتري احلديثة بصورة صرحية نطاقًا
تقتصر على جمرد حتديد احلقوق  واسعاً من حقوق اإلنسان. وهي ال
املدنية والسياسية، املعروفة أيضاً أبهنا حقوق اجليل األول، وإمنا حتدد 
أيضاً نطاقاً من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت يشار 
إليها أحياانً حبقوق اجليل الثاين. واستكماالً لكلتا اجملموعتني من 
احلقوق، يوجد اجتاه حنو إدراج احلق يف التنمية املعروف أبنه حق 

من حقوق اجليل الثالث. ومثة موضوع جرى حبثه هنا، وهو متصل 
بتطور احلقوق، يتمثل يف أن الكثري من التشريعات ذات الصلة 

يتعلق صراحة ابملستهلكني. ابملستهلكني ال

ــرابــــع كــيــف أصــبــحــت الــتــشــريــعــات  ــ ويـــبـــنّي الــفــصــل ال
والسياسات القطاعية أكثر اعرتافاً من غريها ببعد محاية املستهلك. 
ويبنّي الفصل اخلامس عشر املتعلق ابملرافق كيف يتجاوز هذا كثريًا

"غري  "حقوق املشرتين"، ويضع يف االعتبار مسائل الوصول املتعلقة ب
املشرتين" مثل السكان الذين ال تصلهم اخلدمات.

ومسألة الوصول هذه موضوع إلعالانت كثرية أصدرهتا 
األمم املتحدة، أمشلها األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التنمية 
املستدامة، وتعرتف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية صراحة بكلتيهما. 
وقد أُعرب عن العديد من حقوق الوصول هذه يف أحكام دستورية 

وطنية.

ما هي جمانب محاية املستهلك املنيمص  -1
عليها يف الدسارري؟

يف عام 2008، أفاد األونكتاد أبن دساتري ما ال يقل 
عن 24 بلداً تنص على محاية املستهلك مع ربطها يف كثري من 
يف الدستور املكسيكي على  األحيان مع سياسات املنافسة، كما
سبيل املثال)32). وأفاد األونكتاد يف عام 2013 أبن "يف حاالت 
عديدة، أُدرجت محاية املستهلك يف الدستور واعرتفت بعض البلدان 
حبقوق املستهلك ابعتبارها حقوق إنــســان")33). وأفــرد التقرير يف 
واعــرتاف  وبولندا وسويسرا ومصر،  السلفادور  حديثه ابلتحديد 
2012 بُبعد حقوق اإلنسان.  احملكمة العليا املكسيكية يف عــام
تطبق املــادة 28 محاية املستهلك عن طريق تدابريها ملكافحة  (32(
االحتكار. واالحتكارات حمظورة، مع وجود استثناءات )مثل 

اخلدمات اليت تقدمها الدولة(.
ــم  ــادئ األمـ ــبـ األونـــكـــتـــاد، 2013، تــقــريــر الــتــنــفــيــذ املــتــعــلــق مبـ (33(
املــســتــهــلــك 2013-1985،  حلــمــايــة  الــتــوجــيــهــيــة  املـــتـــحـــدة 
ــة احملــكــمــة  ــ ــالـ ــ حـ ــانـــة األونــــكــــتــــاد. ويف أمـ مـــن ــقـــدمـــة ــرة مـ ـــذكــ مـ
http://www.consumidor.gob.mx/ انظـــــــــر  للمكسيك، العليا
wordpress/wp-content/uploads/2012/04/SENTENCIA_

.AMPARO_MEXICANA.pdf
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ويشري حتليل األحكام الدستورية إىل وجــود اختالفات هائلة يف 
احملتوى، ميكن توليفها أبهنا تؤكد على مبادئ رفيعة املستوى مثل:

حقوق املستهلك العامة اليت يتعني أن حيميها القانون 	 
تعتمد على "االحتياجات املشروعة" )املبدأ  واليت كثرياً ما
التوجيهي 5( الواردة يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية؛

حرية تكوين مجعيات املستهلكني املستقلة ومنحها اجلدارة 	 
القانونية الالزمة )األهلية القانونية( لتمثيل مصاحل كل من 
األفراد واجلماعات يف عملية صنع القرارات ويف احملاكم.

وقد أخذت عدة والايت قضائية عناصر من "االحتياجات 
املتعلقة ابالتفاقات  الدستورية  األحكام  املشروعة" إلدراجها يف 
احلرة  التجارة  )اتفاق  الكاريبية  اجلماعة  مثل  الشاملة،  اإلقليمية 

حلوض الكارييب( واالحتاد األورويب)34).

وتنص املعاهدة املوحدة املنظِّمة لعمل االحتاد األورويب اليت 
أعدها االحتاد األورويب على أنه "من أجل تعزيز مصاحل املستهلكني 
وكفالة مستوى رفيع من محاية املستهلك، يتعني على االحتاد أن 
يسهم يف محاية صحة املستهلكني وسالمتهم ومصاحلهم االقتصادية، 
فضالً عن تعزيز حقهم يف اإلعالم والتعليم وتنظيم أنفسهم بغية 
ضمان مصاحلهم")35). وحتدد املادة 38 من ميثاق احلقوق األساسية 
لالحتاد األوريب، حتت عنوان "التضامن" شرط "املستوى الرفيع من 
محاية املستهلك". ومثة حقوق أخــرى ذات صلة ابالحتياجات 
املشروعة وهي حمددة يف مواضع أخرى من امليثاق حتت بنود "احرتام 
اخلصوصية" )املادة 7(، و"محاية البياانت الشخصية" )املادة 8(، 
و"حرية تكوين اجلمعيات" )املادة 12(، و"احلصول على اخلدمات 
الصحية" )املادة 35(، و"خدمات املرافق العامة" )املادة 36). 
وتُعتب هذه املبادئ الرفيعة املستوى يف الغالب أكثر مالءمة للمحتوى 

الدستوري من األحكام املفصلة.

وكما هو مذكور أعــاله، توجد مسائل حيوية متعلقة 
يشار إىل أهنا متصلة ابملستهلك.  ابملستهلك تغطيها الدساتري وال
ومن أبرز األمثلة على ذلك احلصول على اخلدمات العامة األساسية 
يف دستور جنوب أفريقيا،  مثل املياه والرعاية الصحية والسكن، كما

املادة 169 من معاهدة تشاغواراماس، 2001. (34(
مة لعمل  املادة 169-1 من النسخة املوحدة من املعاهدة املنظِّ (35(

.26.10.2012 C 326/47 ،االحتاد األورويب

تظهر كلمة "مستهلك" يف البنود ذات الصلة)36). وتعهد  حيث ال
املادة 184 من دستور جنوب أفريقيا إىل جلنة حقوق اإلنسان يف 
جنوب أفريقيا بتعزيز حقوق اإلنسان. وحتقيقاً هلذه الغاية، ُتكلف 
اللجنة مبطالبة "أجهزة الدولة املعنية" بتزويدها ابملعلومات عن التدابري 
املتخذة إلعمال شرعة احلقوق املتعلقة ابلسكن والرعاية الصحية 
والغذاء واملياه والضمان االجتماعي والتعليم والبيئة. ويشار إىل 
ما تقدم ابحلقوق االجتماعية - االقتصادية. وجيب على الدولة 
أن "حترتم وحتمي وتعزز وتستويف" هذه احلقوق استناداً إىل املبادئ 

احملددة يف الدستور اليت جيب احرتامها وإعماهلا.

أو تعزيز  الدستوري إلرســاء  القانون  استخدام  وميكن 
حقوق املستهلك األساسية، فضالً عن توفري بعض املبادئ التوجيهية 
السلطات العامة عن تعزيز حقوق املستهلك  مثل مسؤولية الدولة أو
القانونية واملؤسسية  يتناسب من األطــر  ومحايتها، أي بوضع ما
األحكام  تكون  أن  وميكن  املستهلك.  والفعالة حلماية  الشاملة 
الدستورية أداة لزايدة حتسني مستوايت الوصول اليت هناك حاجة 
ماسة إليها. وتستخدم جمموعات اجملتمع املــدين ابلفعل )وليس 
ابلضرورة مجعيات املستهلكني( احلقوق الدستورية لشن محالت يف 
صاحل حقوق املستهلك)37). وميكن هلذه األحكام أن تضع حقوقًا

أخرى مكفولة من الدساتري موضع التنفيذ.

وملا كان الدستور أعلى قانون يف الوالية القضائية، فإن له 
الغلبة على مجيع القوانني األخرى، وابلتايل فهو يعضد أي حقوق 
يكفلها ويضفي عليها الشرعية ومينحها األولوية. وهكذا، ميكن 
ترسخت يف األحكام الدستورية. تعزيز قضية محاية املستهلك إذا ما

القمانني اإلطارية حلماية املستهلك جيم -
يُنظر إليه  ابلرغم من أن قانون محاية املستهلك كثرياً ما
نعتبه مــن قــوانــني محاية  على أنــه ظــاهــرة حديثة، فــإن الكثري مما
املستهلك يضرب جبذوره إىل قوانني سابقة عليه بكثري مثل تلك 
املتعلقة ابألوزان واملقاييس. وقد كان الرتكيز يف املرحلة األوىل من 
قانون محاية املستهلك منصباً إىل حد كبري على املشرتين والبائعني 

R Greenstein, 2005, Social Rights, ألغراض املناقشة، انظر (36(
Essential Services and Political Mobilization in Post-

Apartheid South Africa (Johannesburg, University of the

.Witwatersrand)

.Greenstein, op. cit (37(
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تكن هذه القوانني متيز بني خمتلف فئات  لسلع وخدمات معينة. ومل
من األسر املعيشية.  املشرتين، كأن يكونوا مثالً مشرتين جتاريني أو
وقد أُطلقت قبل احلرب العاملية الثانية مبادرات )تتعلق ابلعقاقري 
والغذاء والسيارات والنقل مثالً( كان دافعها الرئيسي الصحة والسالمة 
يكن يُتوخى منها أن تكون تدابري حلماية املستهلك  العامتني، ومل
يف حد ذاهتا. ويف تلك األثناء، اعُتمدت على نطاق واسع قوانني 

أفقية حمددة مثل:

قوانني مراقبة األسعار؛	 
قوانني بيع السلع؛	 
قوانني الوصف التجاري؛	 
قوانني األوزان واملقاييس؛	 
قوانني الشراء التأجريي.	 

بيد أن هذا التشريع اجملزأ كانت له حدود ضيقة. فلم تكن 
القوانني اليت تركز على جماالت حمددة مالئمة للتصدي للمشاكل 
اجلديدة، وملا كان التشريع قد ُسن ملعاجلة املشاكل اجلديدة، فقد 
كان ال يراعى أحياانً ابعتباره هنجاً يتبع أسلوب "مكافحة احلرائق"، 
حيث جيري التصدي للمشاكل الواحدة تلو األخرى عند نشوئها 
دون اعتماد لرؤية أكثر اسرتاتيجية. واألكثر أمهية أن هذه التدابري 
أخفقت يف أن تشمل كامل نطاق السلع واخلدمات االستهالكية.

ولذا، كان القرن العشرون املنصرم شاهداً على العديد 
من البلدان اليت سنت قوانني إطارية هتدف إىل توفري احلماية الكافية 
للمستهلك عب النطاق الكامل للمعامالت والسلع واخلدمات. 
وفيما يلي أمثلة على القوانني اإلطارية املتعلقة حبماية املستهلك يف 

بعض االقتصادات الكبرية:

1968، الياابن؛	  القانون األساسي حلماية املستهلك لعام
قانون محاية املستهلك، كيبيك، 1971، كندا؛	 
قانون املمارسات التجارية لعام 1974، أسرتاليا )الذي 	 

2010(؛ أُدرج يف قانون املنافسة واملستهلك لعام
1975، مجهورية فنزويال 	  قانون محاية املستهلك لعام

البوليفارية؛
1976، املكسيك؛	  قانون محاية املستهلك لعام
1984، إسبانيا )الذي حل 	  قانون محاية املستهلك لعام

2007(؛ حمله مرسوم ملكي يف عام
1986، اهلند؛	  قانون محاية املستهلك لعام

1990، البازيل؛	  مدونة محاية املستهلك لعام
1992، االحتاد الروسي؛	  قانون محاية املستهلك لعام
1993، الصني )املنقح يف 	  قانون محاية املستهلك لعام

عام 2014(؛
1992، فرنسا )أعيد تدوينها 	  مدونة املستهلك لعام

يف عام 2016(؛
1999، إندونيسيا؛	  قانون محاية املستهلك لعام
2005، إيطاليا؛	  مدونة املستهلك لعام
2010، بريو؛	  مدونة املستهلك لعام
2011، كولومبيا.	  مدونة املستهلك لعام

ويوجد نقاش مستمر للمزااي والعيوب يف وجود مدونة عامة 
للمستهلك من انحية، ووجود طائفة من أجزاء حمددة من التشريعات 
)كما يف الوالايت املتحدة األمريكية( من الناحية األخرى. ويركز 
النقاش على اجلدارة النسبية للقانون الرأسي )القطاعي( واألفقي 
)الشامل لعدة قطاعات/القائم على املبادئ(، ومسألة ما إذا كان 
مدونة وحيدة.  ينبغي صوغ قانون محاية املستهلك كنص وحيد أو

وتتمثل مزااي النهج اإلطاري فيما يلي:

قدر أكب من اتساق النصوص القانونية ومواءمة املفاهيم 	 
والتعاريف والنُهج؛

التخطيط االسرتاتيجي يف إطــار هيكل 	  التمكني من 
واضح؛

إدمــــاج "ضــوابــط" محــايــة املستهلك يف فـــروع القانون 	 
األخرى؛

رؤية أوضح بني القضاة واملسؤولني واجلهات االقتصادية 	 
الفاعلة واجلمهور؛

تطبيق القانون مبزيد من الفعالية؛	 
وصول أيسر للمستهلكني إىل النصوص ذات الصلة؛	 

وفيما يلي بعض مسات القوانني اإلطارية املتعلقة حبماية 
املستهلك:

يشتمل بعض هذه القوانني على حقوق املستهلكني  )أ(
كما حيميها القانون، مثل السالمة، واالختيار، واإلعالم، 
والتعليم، والسعر العادل، والتمثيل، واإلنصاف، وكثريًا

"االحتياجات املشروعة" )املبدأ التوجيهي  تسرتشد ب ما
5( الواردة يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية؛
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تعرِّف مصطلح "املستهلك" تعريفاً واسع النطاق. وتشمل  )ب(
ثالث فئات: املشرتي واملستخدم واألطراف الثالثة؛

تــشــمــل تــســلــيــم كـــل مـــن الــســلــع واخلـــدمـــات  كـــثـــرياً مــا )ج(
االستهالكية، وتتضمن أحياانً تقدمي اخلدمات املهنية مثل 
خدمات األطباء وأطباء األسنان واملهندسني واملعماريني؛

تفرض اشرتاطات اإلفصاح السابقة للتعاقد على املنتجات  )د(
األسعار  يشمل  أن  على  املقدمة،  واخلــدمــات  املباعة 

والتعريفات، وكذلك شروط التعاقد؛
قــد تنص على حظر الــشــروط غــري الــعــادلــة يف عقود  )ه(

االستهالك؛
حتظر الدعاية الكاذبة أو املضللة أو املربكة واألشكال  )و(

املريبة األخرى من االتصاالت التجارية؛
تعتب مضللة  الــيت  التجارية  املمارسات  تقيد  أو حتظر  )ز(

أو عدوانية أو غري عادلة للمستهلك؛
قد تنشئ هيئات استشارية تتألف من ممثلني عن احلكومة  )ح(
مــعــاجلــة مشاكل  والــصــنــاعــة، واملــســتــهــلــكــني، وتستبق 
أخرى  وتدابري  بتشريعات  النُظمية وتوصي  املستهلك 

حلماية املستهلك؛
تعاجل مسائل تتصل بسالمة املنتج واخلدمة،  كثرياً ما )ط(
وتنص على وضع املعايري واإلخطار بعدم سالمة املنتجات 

وسحب املنتجات املعيبة؛
قد تيسر تعويض املستهلكني عن املنتجات املعيبة ابألخذ  )ي(
مببدأ املسؤولية املطلقة حني تسبب املنتجات خسائر 

وفاة للمستهلكني؛ ضرراً شخصياً أو مادية أو
قــد تسند هــذه القوانني إىل الــوكــاالت القائمة أو إىل  )ك(
وكاالت تنشأ خصيصاً هلذا الغرض سلطة وضع القواعد 
للتمكني من القيام ابستجابة سريعة لسوء ممارسة املهن 
ــــاالت، ُتسند  بــعــض احلـ يــنــفــك يــتــطــور. ويف الـــذي ال
سلطة وضع القواعد إىل الفرع التنفيذي للحكومة، وإن 
كان ُيسمح للجان االستشارية اليت تتألف من ممثلي 
املستهلكني والصناعة بصياغة توصيات للوائح اليت يتعني 

وضعها؛
قد تنشئ حماكم خاصة )ويف اآلونة األخرة نظُم بديلة  )ل(
لتسوية املنازعات ونظم لتسوية املنازعات على اإلنرتنت، 
كما هو مبني يف الفصل احلادي عشر(، حيث تُعد قواعد 
إجرائية وقواعد إثبات مبسطة لالستماع إىل شكاوى 
املستهلكني. وبعضها قائم منذ فرتة طويل إىل حد ما، مثل 
حماكم املستهلك اهلندية، وحماكم التحكيم االستهالكي 

الــيت أنشئت يف عامي 1986 اإلسبانية واألرجنتينية 
و1998؛

تيسر وصول املستهلكني إىل العدالة ابلسماح  عادة ما )م(
إبجراءات اإلنصاف اجلماعية. ويف مثل هذه احلاالت، 
ميكنها أن متــنــح أحـــد املــســؤولــني الــعــمــومــيــني )مــديــر 
أمــني مظامل املستهلكني(  املمارسات التجارية مثالً أو
اجملموعات املعنية ابلشؤون االجتماعية )مثل مجعيات  أو
جمموعة  املستهلكني( حق بدء النزاع ابسم مستهلك أو

من املستهلكني؛
عادة ما تقدم نطاقاً من سبل االنتصاف يشمل فسخ  )ن(
العقود، واحلــق يف التعويض عــن الــضــرر )مبــا يف ذلك 
التعويض العقايب( واالنتصاف الزجري واإلعالين. وميكن 
أن يكون ذلك اعرتافاً بعدم وجود نطاق كامل ومتوازن 
قد يرتتب عليه حتييد  ومــرن من سبل االنتصاف، ما
احلقوق اليت تسعى هذه القوانني إىل منحها للمستهلك 

يف الواقع العملي.

وهلــذه القوانني اإلطارية املذكورة أعــاله مسات مشرتكة 
عديدة، ولكن هناك بعض االستثناءات امللحوظة مثلما يف أملانيا 
متتلكان قوانني حلماية املستهلك.  وهونغ كونغ )الصني( اللتني ال
وابملثل، ال متلك الوالايت املتحدة األمريكية قانوانً إطارايً حلماية 
االحتادية  التجارة  جلنة  قانون  هو  الرئيسي  والتشريع  املستهلك. 
1914 الــذي يضع شروطاً عامة مماثلة لتلك املــوجــودة يف  لــعــام
القوانني اإلطارية املذكورة أعــاله، وينشئ أيضاً آلية اتبعة للجنة 
من أجل تطبيق وإنفاذ حنو 70 قانوانً احتادايً. وميكن أن تتضمن 
يف قانون منع سوء  هذه القوانني مصطلح "محاية املستهلك" كما
استغالل اإلفالس ومحاية املستهلك لعام 2005 املعدِّل لقانون 
الصدق يف اإلقــراض، وهو من أعالم قوانني محاية املستهلك يف 

جمال اخلدمات املالية.

وجيــدر توخي احلــرص عند استخدام مصطلح "محاية 
املستهلك" يف الدول اليت تعد تشريعات حلماية املستهلك. فقد 
أُعدت قوانني منوذجية حلماية املستهلك من أجل عدة مناطق )مثل 
أمريكا الالتينية، وأفريقيا، ومنطقة البحر الكارييب( تتضمن مسات 
القوانني اإلطارية املبينة أعاله)38). وميكن للمرء أن يرى منطق هذا 

Consumers International, 1996, Model Law for Consumer (38(
Protection in Africa and 2011, A Guide to Developing

.Consumer Protection Law



دليل محاية املستهلك24

النهج ألقاليم مثل أمريكا الالتينية اليت توجد هبا استمرارية معينة 
يف مناطق لديها اقتصادات صغرية  يف اللغة والتقاليد القانونية، أو
متعددة، مثل جزر البحر الكارييب أو احمليط اهلــادئ. بيد أن مثة 
صعوابت يف اعتماد مناذج قد تتغاضى عن االختالفات احلقيقية 
يف الظروف اجلغرافية واالجتماعية اليت تتطلب حلوالً خمتلفة. وهذا 
صحيح بصفة خاصة فيما يتصل خبدمات املرافق العامة، حيث 
تتطلب مستوايت االتصال بني السكان احملليني والقيود على املوارد 
الطبيعية هنُجاً خمتلفة متاماً جتاه أمور مثل هياكل األسعار واإلعاانت، 
وكيفية التعامل مع "غري املستهلكني")39). وهلذا السبب، لعله جيدر 
النظر يف اتباع هنج "القائمة املرجعية". وهو خيتلف عن القانون 
يسعى إىل وضع مجيع أحكام محاية املستهلك  النموذجي يف أنه ال
يف مكان واحد، وإمنا التحقق من أن مجيع أشكال احلماية الضرورية 
يوفر مرونة أكب من  موجودة عب اهليكل التشريعي واملؤسسي، مما

تلك اليت يوفرها القانون النموذجي.

العالقة بني قمانني املستهلك والقمانني  دال-
األختى

ابلنظر للطابع األفقي واملشرتك بني عدة قطاعات الذي 
تتسم به محاية املستهلك، فإن قانوهنا يتفاعل مع العديد من متون 
القانون املختلفة. والقوانني األربعة التالية ذات صلة وثيقة برفاه 
املستهلكني: القوانني القطاعية، وقانون اخلدمات املهنية، وقانون 

امللكية الفكرية، وقانون التجارة الدولية.

القمانني القطاعية -1

يف حني أن القوانني اإلطارية تركز عادة على املسائل 
األفقية أو املؤسسية مثل تلك املذكورة أعاله، فإن املسائل القطاعية 
تتناوهلا لوائح حمددة، سواء بسبب ترجيح إمكانية تطبيقها  كثرياً ما
بسبب عدم وجود تشريع إطاري مناسب. ومن  هبذه الطريقة أو
األمثلة على هذه اللوائح اليت من املفرتض أن تعكف على إنفاذها 

يلي: وكاالت مستقلة خارج وكالة محاية املستهلك ما

قوانني األغذية؛	 
قوانني األدوية )الدعاية والبيع(؛	 

ُتناقش هذه املسائل يف الفصل اخلامس عشر. (39(

قوانني مقرضي األموال؛	 
قوانني التأمني؛	 
قوانني االئتمان االستهالكي؛	 
قوانني خدمات املياه؛	 
قوانني االتصاالت؛	 
قوانني الطاقة؛	 
قوانني النقل.	 

والعالقة بني القوانني اإلطارية املتعلقة حبماية املستهلك 
بــلــدان عــديــدة. فاملصارف  والــقــوانــني القطاعية مثرية للجدل يف 
وشركات التأمني وشركات النقل اجلوي لألفراد واجلهات املقدمة 
خلدمات االتصاالت بصفة خاصة تدفع أبهنا ال ختضع للقانون 
العام املتعلق حبماية املستهلك، وإمنا ختضع فقط للقانون الساري 
يف قطاعها. وقد شاع رفض احملاكم هلذا التفسري، وجرى التأكيد 
الشامل لتطبيق القانون اإلطــاري املتعلق  على النطاق األفقي أو
حتول التشريعات القطاعية دون تطبيق القانون  وال حبماية املستهلك.

اإلطاري، وإمنا تكمله.

التشتيعاا املتعلقة ابخلدماا املهنية -2

تتعلق محاية املستهلك أيضاً ابخلدمات املهنية املقدمة إىل 
يتعلق  املستهلكني. فالتشريعات الرامية إىل محاية املستهلكني فيما
بنطاق كامل من اخلدمات املهنية موجودة ابلفعل يف العديد من 
البلدان. ومن األمثلة اجللية على األخصائيني املهنيني أو املؤسسات 
اليت ختضع خدماهتا للتنظيم احملاسبون واملهندسون املعماريون ومراكز 
رعــايــة األطــفــال وأطــبــاء األســنــان واحملــامــون واألطــبــاء واملمرضات 
واملستشفيات اخلاصة والصيدالنيون ووكالء السفر. وجيوز إخضاع 
هــذه اخلــدمــات، الــيت يُعرف بعضها أبهنــا "مهن حــرة" للتسجيل 
والرتخيص، وملدوانت املمارسة، والقواعد التأديبية، ونظُم التعويض 
يف حال سوء املمارسة املهنية. وتتنوع املمارسات، ففي أمريكا 
الالتينية مثالً تقع خدمات مهنية عديدة خارج نطاق تشريعات 
املهنية،  للخدمات  يتعلق ابلدعاية  ما املستهلك ابستثناء  محاية 
حيث تظل أحكام قانون محاية املستهلك واجبة التطبيق. وينتقد 
أخصائيو املنافسة العديد من القيود املهنية لكوهنا مفرطة يف التقييد 

وتسفر عن ارتفاع لألسعار على املستهلكني.
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امللكية الفكتية -3

مثـــة عــالقــة انشــئــة تــتــمــثــل يف تــلــك الــــيت تــالحــظ بني 
قــانــون محــايــة املستهلك وقــانــون محــايــة امللكية الــفــكــريــة. ويسلم 
186/70 الــذي يستهل مبادئ األمــم املتحدة التوجيهية  الــقــرار
أبمهية مكافحة املنتجات اليت حتمل عالمات جتارية زائفة، واليت 
تشكل هتديداً لصحة املستهلكني وسالمتهم، وحتد أيضاً من ثقة 
املستهلك يف السوق. فالسلع اليت حتمل عالمات جتارية زائفة تقدم 
عروضاً كاذبة ومضللة للمستهلكني عن أصل املنتجات وجودهتا 
وسالمتها ونظُم التحايل واملعايري اليت وضعتها احلكومات الوطنية 
حلماية املستهلكني. وعـــالوة على ذلــك، يوجد نقص يف وعي 
جهل( السلع اليت  املستهلك ابألخطار املرتبطة بشراء )عن علم أو
حتمل عالمات جتارية زائفة. وتشكل األخطار الضخمة على الصحة 
والسالمة املقرتنة ابنتشار املنتجات اليت حتمل عالمات جتارية زائفة 
واليت من احملتمل أن تكون خطرية، وخباصة انتشار السلع الزائفة 
على اإلنرتنت، حتدايت جديدة ومسؤوليات إضافية تقع على عاتق 

احلكومات واملؤسسات التجارية للتوعية هبذه املسائل.

ويف املقابل، فإن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املنقحة 
تتناول املسائل الناشئة عن املنتجات االستهالكية اليت حيكمها  ال
الفكرية ألهنــا تشتمل على أعمال ختضع حلقوق  امللكية  قانون 
املــؤلــف. ويشمل هــذا املنتجات الــيت تعمل )بشكل خيفى على 
املستخدم يف كثري من األحيان( عن طريق البجميات، فضالً عن 
مسعياً بصرايً. وقوانني مكافحة  تلك اليت تتضمن حمتوى نصياً أو
االحتيال يف العديد من البلدان متنع املستهلك من ختطي أي من 
تدابري احلماية التكنولوجية اليت تراقب كيف يتسىن الوصول إىل هذا 
احملتوى املشمول حبقوق املؤلف أو ونسخه. ويف ضوء منو احملتوى 
الذي ُيسلم بصورة رقمية، وكذلك "إنرتنت األشياء" اليت تراقب 
يف إطارها أجهزة االستشعار املدجمة املنتجات احلاسوبية من بعد 
عن طريق اإلنرتنت، يشكل هذا حتدايً حامساً حيث ابت اخلط 
الفاصل بني محاية املستهلك وامللكية الفكرية مشوشاً. فبوسع املرء 
ابلفعل أن يفكر يف أن أغلبية املنتجات املصنَّعة اليت تتضمن أجزاء 
على عنصر من عناصر امللكية الفكرية. تشغيل ستحتوي يف يوم ما

ولقد حدث التطور يف املنتجات الرقمية وغري املادية، 
مثل منتجات الرتفيه واملنتجات الثقافية، يف ظل قانون محاية حقوق 
املؤلف. وهناك مثال واضح جداً على ذلك يتمثل يف أنه مبوجب 
اتفاقية اجلوانب املتصلة ابلتجارة من حقوق  املــادة 10-1 من 

 ،1995 املكية الفكرية اليت وضعتها منظمة التجارة العاملية يف عام
ختضع البجميات )أو "برامج احلاسب اآليل" بصيغة عام 1995) 
للحماية بذات الطريقة اليت ختضع هبا األعمال األدبية: "تتمتع 
بــرامــج احلــاســب اآليل )الكمبيوتر(، ســواء أكــانــت بلغة املصدر 
أو بلغة اآللة ابحلماية ابعتبارها أعماالً أدبية مبوجب معاهدة برن 
)1971(". واجلدير ابإلشارة أن اتفاقية اجلوانب املتصلة ابلتجارة 
يسمحان  من حقوق امللكية الفكرية وقانون امللكية الفكرية بوجه عام
عادة ببعض االستثناءات من حقوق املؤلف، مثل "االستخدام 
العادل" أو "التعامل العادل". وتوضع االستثناءات املقبولة يف إطار 
قيود تشمل حتديد النطاق، وعدم التدخل يف االستخدام العادي 
لصاحب حقوق املؤلف من حقوق مسلم  للمنتج، واحـــرتام ما
هبا يف املـــادة 13 من االتــفــاقــيــة)40). ويكمن اخلطر الــذي يهدد 
التطور الراهن يف أن أصحاب حقوق امللكية  املستهلكني يف ظل
الفكرية يتمتعون ابحلماية من حيث الدفاع عما هلم من حقوق 
جيوز االحتجاج بدفاع املستهلكني املوجود  املؤلف، بينما قد ال

أيضاً يف قانون امللكية الفكرية.

ومن الناحية النظرية، خُيطر املستهلك مسبقاً ابلقيود 
والعقوابت املرتتبة على املخالفة، وخباصة فيما يتصل ابلنْسخ غري 
حيرتمون  املأذون به. ومثة أدلة مقنعة على أن ماليني املستهلكني ال
عقود املنتجات الرقمية من دون قصد. وابت من الواضح متامًا
أنه ال يكاد أحد يقرأ، يف الواقع العملي، الشروط املكتوبة حبروف 

هو مبني يف الفصل األول)41). صغرية قبل التوقيع، كما

ــقـــاد أبهنــــم ميــتــلــكــون  ــتـ وجيـــنـــح املــســتــهــلــكــون إىل االعـ
مــا يــشــرتون. ومـــع األســــف، فــهــذا االفــــرتاض املــعــقــول غــالــبــاً ما 
ابملنتجات  فيما يتعلق  القانونية  الناحية  من  ال يكون صحيحاً 
الرقمية. ولتقدمي الدليل على ذلك إىل اللجنة القانونية، أجرت 
مجعية املستهلك األسرتالية املعروفة ابسم Choice )اختيار( دراسة 

HG Ruse-Khan, 2009, Fair use, fair dealing and other open- (40(
ended exceptions: The application of the three-step test,

WIPO African-Arab Seminar on Copyright Limitations and

.Exceptions, Cairo

Executive Office of the President, Report to the President: (41(
Big data and privacy, a technological perspective, President’s

Council of Advisors on Science and Technology، متاح على 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ :الرابط التايل
microsites/ostp/PCAST/pcast_big_data_and_privacy_

.may_2014.pdf
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استقصائية متثيلية على الصعيد الوطين يف عام 2013 خلصت 
إىل أن نسبة كبرية جداً من مستخدمي املنتجات الرقمية يعتقدون 
أن لديهم احلق يف نقل املنتجات الرقمية يف نطاق ما ميتلكونه 
من حمطات طرفية )حاسوب حممول، هاتف ذكي، إخل.( بينما 
هم خيالفون يف الواقع شروط حقوق املؤلف من دون قصد عند 
قيامهم بذلك)42). وخلصت الدراسة االستقصائية إىل أنه بينما 
"كان املستهلكون يف معظمهم يعرفون حقاً أن خمالفة االستخدام 
)مثل ’بيع’ املنتجات الرقمية أو حتميلها على اإلنرتنت( أمر غري 
قانوين ... فإن أكثر من نصف املستهلكني )52 يف املائة منهم( 
يعتقدون خطًأ أن عمل نسخة من املوسيقى اليت يستمعون إليها 
على أكثر من جهاز أمر قانوين" و"أغلبية املستهلكني )57 يف 
املائة منهم( يعتقدون خطًأ أن عمل نسخة من أفــالم الفيديو 
اليت يشاهدوهنا على جهاز ميتلكونه ملكية شخصية أمر قانوين".

ويف حالة املخالفة، مثل استخدام خدمات شركة إصالح 
ال متتلك حق االمتياز أو عدم دفع أقساط شراء مركبة ما، ميكن 
تعطيل املركبات  اختاذ تدابري من بُعد مثل تعطيل أجهزة اهلاتف أو
مبنعها من التشغيل. وتشكل هذه التدابري التقنية يف الواقع جزاءات 
قانونية جيري تطبيقها إلكرتونياً. وهي هبذا املعىن مماثلة للعقوابت 

اليت ميكن أن تطبقها املصارف على حساابت املستهلكني.

ويتحول العديد من املنتجات "املادية" وخباصة تلك اليت 
تتضمن مكوانت إلكرتونية، إىل منتجات رقمية عن طريق البجميات 
اليت تنظم تشغيلها. ويكمن اخلطر يف احتمال ظهور جمموعة جديدة 
من املشاكل ألن "عقود اإلذعان" اليت ُتشرتى السلع مبوجبها ختضع 
لضوابط قانون حقوق املؤلف الذي يقوم فيه املصنعون ابلتأجري 
البيع للمستهلكني الذين يصبحون، على النقيض، مستأجرين  ال
مشرتين. وعليه، فإن مفهوم ملكية املستهلك يف حد ذاته يتغري. ال

القانمن التجاري الدويل -4

مع عوملة االقتصاد العاملي، تكتسب عالقة أخرى أمهية 
كبى: وهي العالقة بني محاية املستهلك والتجارة الدولية. وقد 
أاثرت زايدة أمهية بُعد التجارة الدولية خالل التسعينيات من القرن 
العشرين أسئلة عديدة بشأن مدى سيطرة الدول على مصريها من 

حيث محاية املستهلك.
www.alrc.gov.au/sites/default/files/subs/745._org_ انظــــــر  (42(

.choice_submission.docx

وتتمثل أهداف االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية 
والتجارة )غات(، الذي ال يزال سارايً، يف احلد من احلمائية التجارية 
وضمان وجود اتفاقات جتارية عادلة ومتكافئة بني البلدان. ونتيجة 
جلولة أوروغـــواي )الــيت اختتمت يف عـــام 1994( رفعت البلدان 
املتقدمة عدد الواردات اليت تكون معدالت رسومها اجلمركية "ملزمة" 
)أي اليت ترتبط بتعهدات ابحلد من مستوايت الرسوم اجلمركية( 
من 78 يف املائة إىل 99 يف املائة من مجيع أصناف املنتجات. 
يتعلق ابالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، تراوحت الزايدة  وفيما
يتعلق ابلبلدان النامية من 21 فيما بني 73 و98 يف املائة، وفيما

إىل 73 يف املائة)43). وكانت للتخفيضات اهلائلة يف الرسوم اجلمركية 
اليت حدثت نتيجة ملفاوضات اتفاق الغات، أي التخفيض بنسبة 8

يف املائة سنوايً خالل اخلمسينيات والستينيات من القرن العشرين، 
فائدة حمتملة كبرية للمستهلكني من حيث سعر السلع وتوافرها 

)وابلتايل االختيار منها()44).

ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أن املبدأ التوجيهي 13
من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ينص على أنه "ينبغي، لدى 
تطبيق أية إجــراءات أو أنظمة حلماية املستهلك، إيــالء االعتبار 
الدولية،  التجارة  الواجب لضمان عدم حتوهلا إىل حواجز تعوق 
ومتشيها مع االلتزامات التجارية الدولية". ويوجد توتر راسخ بني 
معايري املنتجات والتجارة املفتوحة، ومن هنا جاءت أمهية شرط 
اإلعفاء العام يف اتفاق الغات. وجيري حبث هذا التوتر مبزيد من 
االستفاضة يف الفصل التاسع الذي يناقش أيضاً ختوفات البلدان 
النامية من احتمال استخدام معايري السالمة ضدها. وخبالف مسألة 
الرسوم اجلمركية، حدث أيضاً منذ البداية أن كان اتفاق الغات يتيح 
لألعضاء اختاذ تدابري حلماية املستهلك، حىت لو كان األثر املرتتب 
20 )شرط  عليها هو عملها كعوائق أمــام التجارة. وتتيح املــادة
اإلعفاء العام( اختاذ تدابري حلماية "حياة أو صحة اإلنسان أو احليوان 
أو النبات" أو "صون املوارد الطبيعية القابلة للنفاد إذا كانت هذه 
التدابري فعالة ابالقرتان مع القيود على اإلنتاج أو االستهالك على 
املستوى احمللي". ويتمثل التفسري املُجمع عليه يف أن بوسع البلد 
أن يطبق على الواردات معايري السالمة اليت يطبقها على منتجاته 
اخلاصة، ما ميكن أن يسفر عن رفض دخوهلا. بيد أنه ال ميكن 
اختــاذ إجـــراء أحـــادي ضد عمليات اإلنــتــاج الداخلية يف البلدان 
ميكن معاملة املنتجات الداخلية واملستوردة بطرق  ال األخرى، كما

.WTO, Understanding the WTO, see www.wto.org (43(
WTO, The GATT years: from Havana to Marrakech, see (44(

.www.wto.org
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خمتلفة، كأن ُتطبق على الواردات معايري أعلى من تلك املطبقة على 
املنتجات املنتجة حملياً.

ولعل خفض الرسوم اجلمركية السائد عند الكتابة كان 
السبب يف حتول الرتكيز تدرجيياً حنو جماالت مثل معايري اإلنتاج، 
اختاذ التدابري التنظيمية اليت أصبحت  سيما سالمة املنتج، ويف وال
ينظمها  الوسيلة الرئيسية ملراقبة التجارة الدولية يف اخلدمات كما
االتــفــاق الــعــام بشأن التجارة يف اخلــدمــات الــذي أعــدتــه منظمة 

التجارة العاملية.
ومثة مثال يكثر االستشهاد به هو "اختبار الضرورة" 
املذكور يف املادة السادسة-4 من االتفاق العام بشأن التجارة يف 
اخلدمات، والذي يسعى إىل منع اختاذ القواعد التنظيمية عوائق غري 
ضرورية للتجارة. وهكذا، ظهر نقاش جديد، وهو يتعلق مبواءمة 
املعايري واألنظمة على املستوى الــدويل. بيد أن منظمة التجارة 
العاملية مل تعد مناط الرتكيز الوحيد على هذا النقاش. إذ تشغل 
املقدمة، عند كتابة هذا الدليل، أحكام الشراكة يف جمال التجارة 
واالستثمار عب احمليط األطلسي )هذه الشراكة، واالحتاد األورويب، 
والوالايت املتحدة األمريكية(، وشراكة احمليط اهلادئ )هذه الشراكة 
و12 من بلدان حافة احمليط اهلادئ(، واتفاق التجارة يف اخلدمات 
)االحتاد األورويب، والوالايت املتحدة األمريكية، و21 والية قضائية 
أخرى(. وقد أعرب اجملتمع املدين، مبا فيه منظمات املستهلكني، 
عن دواعي قلقه فيما يتصل ابلطابع السري للمفاوضات وأسلوب 
تطرقها إىل السياسات التنظيمية)45). وتتخذ املفاوضات اجلديدة 

BEUC (The European Consumer Organization), 2016, (45(
Transatlantic Trade Deal and Consumers; BEUC, 2016,

.Factsheet: Trade in Services Agreement

شكل اتفاقات جتارية تفضيلية أو إقليمية أو اتفاقات ثنائية يف 
الغالب بني البلدان الغنية والبلدان النامية. وقد أُخطر اتفاق الغات/
197 اتفاقاً جتاراًي منظمة التجارة العاملية حبلول عام 2006 ب
106 منها اعتباراً من عام 2000.  تفضيلياً، جرى اإلخطار ب
وتقول دراسة أجرهتا منظمة التجارة العاملية أن "املفاوضات املتعلقة 
ابالتفاقات التجارية التفضيلية رمبا تكون قد حولت املوارد واالنتباه 

إىل حد ما عن مفاوضات خدمات الدوحة")46).

خامتة هاء-
لقد كان تطور قانون محاية املستهلك عملية معقدة 
تضمنت تشريعات دستورية وإطارية وقطاعية. ويتعني على هذا 
التوليف بدوره أن يتطور من أجل مواكبة التفاعل بني القانون 
والـــدويل، كما هو مبني يف  الوطين  املستويني  والسياسات على 
حاليت القانون التجاري وقانون امللكية الفكرية. ومع تزايد تكامل 
االقتصادات، ومع سعي وكاالت محاية املستهلك ملالحقة الطابع 
العابر للحدود الذي يتسم به العديد من املعامالت االستهالكية، 
صار البعد الدويل يعمل على مستويني. األول هو أنه يتعني أكثر 
على الوالايت القضائية أن تتفق على آليات توفر احلماية عب 
احلدود للمستهلكني أفراداً أو فئات. والثاين أن الدول تتفاوض 
املستوى  مما تتفاوض على  أكثر  اإلقليمي  املستوى  على  حالياً 

املتعدد األطراف.
M Roy et al, 2006, Service Liberalization in the New (46(
Generation of Preferential Trade Agreements. How Much

Further Than GATS? (WTO Economic Research and

.Statistics Division)
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رابعًا- وكاالا محاية املستهلك

وكاالا محاية املستهلك يف مبادئ  ألف-
ــم املــتــحــدة الــتــمجــيــهــيــة حلماية  األمــ

املستهلك
ليست مبادئ األمم املتحدة التوجيهية تقريرية فيما يتصل 
بتنظيم وكاالت محاية املستهلك، حيث تنص على سبيل املثال يف 
املبدأ التوجيهي 8 على أنه "ينبغي أن توفر الدول األعضاء أو تواصل 
توفري اهلياكل األساسية املالئمة لوضع السياسات املتعلقة حبماية 
املستهلك وتنفيذها ورصدها". ومصطلح "اهلياكل األساسية" موفَّق 
ابألحرى، ويستمر القياس على اهلياكل األساسية املادية يف املبدأ 
التوجيهي 32 الــذي ينص على أنه ينبغي للدول األعضاء "أن 
تقّيم كفاية اآلليات الالزمة لتنفيذ ..." تشريعات األوزان واملقاييس 
)يفرتض املرء أن األمر نفسه ينطبق على التشريعات األخــرى(. 
ويتطلب الفرع السادس املتعلق ابلتعاون الدويل حتسني التعاون بني 

الوكاالت، وذلك مرة أخرى دون حتديد اهلياكل.

وظائف وكاالا محاية املستهلك ابء-
عندما يُعهد إىل وكالة بكٍل من وضع القواعد والسلطات 

اإلدارية، فإنه جيوز تكليفها مبا يلي:

إنفاذ قوانني محاية املستهلك واملنافسة؛ )أ(
التجارية وإصـــدار  األنشطة  مــن  معينة  أنـــواع  تسجيل  )ب(

الرتاخيص هلا؛
إصــدار قواعد إداريــة لتنظيم سلوك الكياانت التجارية  )ج(

وضمان محاية مصاحل املستهلك؛
إسداء املشورة للحكومة بشأن التدابري املناسبة حلماية  )د(

املستهلك؛
الدولية  احلكومية  اللجان  املستهلك يف  متثيل مصاحل  )ه(

األخرى؛
هلم من حقوق  توعية املستهلكني واملؤسسات التجارية مبا )و(
عليهم من التزامات مبوجب قوانني محاية املستهلك  وما

ذات الصلة؛

إجراء أو التكليف إبجراء دراسات سوق وحبوث تتعلق  )ز(
مبشاكل محاية املستهلك؛

إجــراء أو التكليف إبجــراء اختبارات للمنتجات حتراًي )ح(
للسالمة واجلودة، ونشر املعلومات على املستهلكني؛

إدارة و/أو رصد أداء حماكم املستهلك أو آليات الوساطة  )ط(
األخرى املعنية مبطالبات املستهلكني؛

التشاور مع اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة من  )ي(
أجل فهم قضااي املستهلكني ووضع سياسات ملعاجلة 

اجملاالت املنطوية على مشاكل؛
ابلتعاون  تنظيم برامج تثقيفية وإعالمية بصورة مستقلة أو )ك(

الكياانت التجارية؛ مع منظمات املستهلكني أو
متثيل مصاحل املستهلك الوطنية يف املفاوضات الدولية  )ل(
املتعلقة ابحلاالت الفردية ومناقشات السياسات الدولية.

تتوىل كلها مجيع  ويف حني أن وكاالت محاية املستهلك ال
الوظائف املذكورة أعاله، فإن معظم هذه الوظائف يدخل إمجااًل

يف نطاق اختصاصها املمكن.

تكون  بطبعه،  تدخلّياً  الوكالة  دور  يــكــون  ال وحيثما 
وظائفها استشارية لضمان إعالم املؤسسات التجارية واملستهلكني 
عليهم من مسؤوليات عن طريق البامج  هلم من حقوق وما مبا
التثقيفية واإلعالمية العامة. وتضطلع الوكالة أيضاً بدور متثيلي داخل 
احلكومة للتعليق على قوانني محاية املستهلك وغريها من القوانني 
ذات الصلة اليت قد يكون هلا أتثري على مصاحل املستهلك، وتقدمي 
توصيات بشأهنا. وكما هو مبني أعاله، ميكن أن يسفر هذا الدور 

عن حتقيق مكانة عامة رفيعة.

ويف حني أن هناك عدة مناذج لالختيار منها، فإن وظائف 
وكالة محاية املستهلك متماثلة إىل حد كبري سواء كانت جزءاً من 
كــيــاانً مستقالً. وتظل بعض الــوكــاالت، ابلرغم من  احلكومة أو
كوهنا مستقلة يف هيكلها، تعتمد على احلكومة يف نفقات تشغيلها 
وُتساءل أمام وزير فضالً عن البملاانت أو اجلمعيات. وقد يسفر 
هذا عن تقليص استقالهلا حيث إن توجيهات قد أتيت من احلكومة 
فيما يتصل مبا ينبغي أن يكون عليه الرتكيز، إن وجد، يف فرتة زمنية 
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معينة. ومن الناحية األخرى، ميكن لالعرتاف الرمسي أن مينح مثل 
هذه الوكالة درجة عالية من "النفوذ" إذا اختارت الوكالة استخدامه.

محاية  لــمكــاالا  التنظيمية  النماذج  جيم-
املستهلك

تتضمن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية درجة عالية من 
املرونة، حيث تعرتف مبختلف التقاليد الوطنية واملناطق اجلغرافية، 
مع الرتكيز على النتائج أكثر من الرتكيز على خصائص اهلياكل. 
وابلتايل، يوجد نطاق واسع من النُهج املتبعة إزاء املوقع احملدد حلماية 
املستهلك داخل اهليكل املؤسسي للحكم. وابلرغم من ذلك، ميكن 

التعرف على أمناط معينة من النُهج.

فقد اعُتمدت مناذج متنوعة، من بينها إدارة اتبعة لوزارة 
التجارة، أو إدارة داخل مكتب رئيس الوزراء، أو وكالة منفصلة، 
كانت محاية املستهلك  أحياانً وزارة لشؤون املستهلك. وكثرياً ما أو
موكلة إىل الوزارات اليت حتمل أكثر من حقيبة)47)، مثل وزارة شؤون 
الطفل  العلم والسياحة )أسرتاليا(، ووزارة  املــرأة )النمسا(، ووزارة 
واألســرة )النرويج(. واضطلع أيضاً املفوضون األوروبيون املعنيون 
حبماية املستهلك بطائفة من احلقائب املصاحبة، من بينها، لفرتة 
قصرية، السالمة النووية. وحىت عند إجراء االختيار األقرب إىل كونه 
اختياراً "تقليدايً"، مثل التكليف هبا داخل وزارة التجارة والصناعة، 
توجد شكوى متكررة من أن املسؤولية عن محاية املستهلك يُعمد 
إىل تصنيفها ضمن الدور األكب لتشجيع األعمال التجارية. وميكن 
أن يتسبب هذا يف نزاعات داخل الوزارة، تظهر فيها محاية املستهلك 
أحياانً بوصفها الطرف األضعف. وتنشأ دينامية النزاع الداخلي 
نفسها من الوكاالت القطاعية أيضاً. وقد وجهت األزمــة املالية 
نداءات دعت إىل تعزيز محاية املستهلك، وإبمكان هذا أن يؤدي 
إىل تنازع على الوالية القضائية بني وكاالت محاية املستهلك من 
جانب وأنظمة الرقابة من اجلانب اآلخر، داخل الوزارات أو البنوك 

املركزية املعنية.

والفرق بني الوكالة والـــوزارة مهم من زاويــة االستقالل 
التشغيلي واملكانة العامة. وحىت عندما تعمل وكاالت محاية املستهلك 

Consumers International, 2000, Guidelines for Consumer (47(
.Policy in Central and Eastern Europe

بوصفها ُشَعباً داخل الوزارات، يظل إبمكاهنا حتقيق مكانة رفيعة، 
وهناك حترك خبطى متئدة حنو هوية عامة أكثر وضوحاً.

ومثة منوذج آخر يتمثل يف أن تتغلغل سياسة املستهلك 
يف مجيع السياسات احلكومية وأن تكون لوكاالت محاية املستهلك 
درجة من االختصاص عب مجيع الــوزارات القطاعية، مثل الطاقة 
واالتصاالت والزراعة. وقد حتقق هذا يف البازيل وحتقق مؤخراً يف 
بريو )انظر أدانه()48). وجــرت حماولة لتطبيقه يف مصر يف أوائل 
القرن احلادي والعشرين، حيث وضعت الوزارات القطاعية محاية 
املستهلك يف كنفها على املستوى القطاعي)49). ونصت املادة 153
من معاهدة االحتاد األورويب املنقحة يف عام 1997 على أنه اعتبارًا
من ذلك التاريخ "ستوضع اشرتاطات محاية املستهلك يف احلسبان 

عند حتديد وتنفيذ السياسات واألنشطة اجملتمعية األخرى")50).

أمثلة على المكاالا احلكممية داخل المزاراا -1

يف اهلند، تشكل إدارة شؤون املستهلك اليت أنشئت يف 
عام 1997 جزءاً من وزارة شؤون املستهلك والغذاء والتوزيع العام، 
وهي مسؤولة عن تطوير حافظة محاية املستهلك. وتتوىل اإلدارة 
صياغة السياسات ورصد مدى توافر السلع األساسية، ودعم حركة 
االستهالك، واإلشراف على اهليئات النظامية مثل مكتب املعايري 
اهلندية، وتعزيز محاية املستهلك مثل منع املمارسات التجارية غري 
املستهلكني  العادلة. وللهند نطاق انبــض ومبتكر من مجعيات 

تستجيب له اإلدارة.

ويف نيوزيلندا وجنوب أفريقيا، كانت محاية املستهلك 
تدار مباشرة من الوزارات املعنية حىت وقت قريب نسبياً. وقد أنشأات 
وكالتني ميكن التعرف عليهما بوضوح، مها وكالة محاية املستهلك يف 

Secretaria Nacional do consumidor (SENACON), 2015, (48(
Codigo de Protecao e Defesa do Consumidor (Ministerio

de Justica); L Rodrigues Maia Pinto, 2002, Consumer

Protection in Brazil: A General View (George Washington

.University)

EC/SOFRECO, 2007, Final Report: Support to the (49(
Implementation of a Consumer Protection Law and Regime

.in Egypt

EC, 1997, Consolidated version of the treaty establishing the (50(
European Community, Article 153، متاح على الرابط التايل: 

.http://www.lexnet.dk/law/download/treaties/Ect-1997.pdf
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نيوزيلندا داخل وزارة االبتكار التجاري والعمالة، وجلنة املستهلك 
الوطنية يف جنوب أفريقيا، بوصفهما "مؤسستني خارج نطاق اخلدمة 
العامة" تضطلعان ابلعديد من الوظائف املقرتنة حبماية املستهلك يف 

مجيع أحناء العامل، مع إفراد وكالة منفصلة للمنافسة.

يف  الوطنيتان  الوكالتان  حققت  الالتينية،  أمريكا  ويف 
البازيل وشيلي تدرجيياً مكانة عامة رفيعة، وابتت مؤسستامها اآلن 
 (SENACON( انضجتني إىل حد كبري. فاألمانة الوطنية للمستهلك
يف البازيل وكالة حكومية احتادية تتبع وزارة العدل. وتتضمن وظائفها 
تلقي املعلومات ومجعها ونشرها وإسداء املشورة إىل املستهلكني، 
والتشجيع على تثقيف املستهلك، وإجراء حتقيقات يف شكاوى 
املستهلك، وتقدمي توصيات إىل الوكاالت احلكومية األخرى بشأن 
محاية املستهلك. ومبوجب أحكام مدونة محاية املستهلك، اليت 
2015 مبرور 25 سنة على إعدادها، تنسق األمانة  احُتفل يف عام
الوطنية للمستهلك النظام الوطين للدفاع عن املستهلك الذي يتضمن 
وكاالت املستهلك اإلقليمية )وكاالت PROCONs اليت تؤدي الكثري 
من العمل املتعلق ابحلاالت الفردية(، وحمامي املساعدة القضائية، 

والوزارات املعنية)51).

ويف فرنسا، تتبع اإلدارة العامة للمنافسة واالستهالك 
ومكافحة الغش وزارة االقتصاد واملالية ولديها شبكة موسعة من 
املكاتب يف كل حمافظة يف فرنسا: 96 فرعاً يف اجململ. وهي مسؤولة 
عن تنظيم املنافسة السوقية )مع صالحية إحالة القضااي إىل سلطة 
املنافسة(، واحلماية االقتصادية للمستهلكني، وخباصة عن طريق 
التشجيع على إقامة ممارسات جتارية عادلة، واحرتام حقوق املستهلك 
وسالمة املنتج )مبا يف ذلك نظام اإلنذار األورويب السريع )نظام 
اإلنذار السريع املتعلق ابملنتجات غري الغذائية اخلطرة، ونظام اإلنذار 
السريع لألغذية واألعــالف(. وتغطي قطاعات معينة مثل النقل 
والسياحة واخلدمات املالية. وتعمل بوصفها جهة وضع السياسات 
وإنفاذها. وأهلتها مكانتها العامة الرفيعة لتوليد مليون اتصال على 

اإلنرتنت يف عام 2015.

ويف بعض مجهورايت االحتاد السوفيايت السابق، ال تزال 
محاية املستهلك إدارة أو وكــالــة داخــل الــــوزارات )عـــادة التجارة 
أو االقتصاد(، ومكانتها متدنية داخل احلكومة. وتلك هي احلال 

.SENACON, op. cit (51(

مولدوفا،  يف أوزبكستان، ومولدوفا، وبيالروس، وتركمانستان. ويف
أنشئت وكالة داخل وزارة االقتصاد يف عام 2016.

آلياا التشاور -2

الضوابط،  أحــد  املستهلك بوصفها  مع نضوج محاية 
ينشأ قبول أكب آلليات التشاور. فعلى سبيل املثال، أقدمت إدارة 
محاية املستهلك يف إندونيسيا، وهي وكالة حكومية داخل وزارة 
التجارة منذ عام 1999، على تشجيع منتدايت املستهلكني )اليت 
أنشأهتا يف البداية منظمات غري حكومية( يف قطاعات معينة تشارك 
فيها مجعيات املستهلكني، حيث تبث التظلمات علناً على اهلواء 

وتقدم احللول.

تقدمي االســتــشــارات إىل أسفل داخــل  وميكن ابلطبع 
احلكومة أو من أسفل إىل أعلى انطالقاً من املستهلكني. وأنشأت 
بعض الوالايت القضائية منتدايت استشارية على مستوايت ابلغة 

االرتفاع.

ففي الياابن، أنشئ جملس سياسات املستهلك الذي يتبع 
مكتب رئيس الوزراء مبوجب القانون األساسي حلماية املستهلك 
لعام 1968. ويرأسه رئيس الوزراء، ويتألف من وزراء يضطلعون 
مجيعاً أبدوار يف وضع سياسة املستهلك احلكومية. وتتمثل وظيفة 
اجمللس يف التخطيط وتوجيه دفة سياسة االستهالك احلكومية وتعزيز 
التدابري السياساتية ذات الصلة. أما جملس سياسات جودة احلياة 
املرتبط به والذي يستضيفه أيضاً مكتب رئيس الوزراء، فيتألف من 
خباء يف جمال محاية املستهلك، أي من علماء، وممثلني عن منظمات 
الرئيسية. ويبحث املسائل  املستهلكني، وممثلني عن الصناعات 
يف  املتعلقة بسياسة محاية املستهلك وجيري مداوالت بشأهنا. وكما
األماكن األخرى، تتوىل هيئة نظامية وطنية تنفيذية للمستهلك متوهلا 
احلكومة ومراكز املستهلك احمللية يف مجيع املراكز واملــدن والقرى 
الكبى معاجلة شكاوى املستهلك، واختبار املنتجات، وتثقيف 

املستهلكني وتزويدهم ابملعلمات.

ويف اتيلند، أنشئ جملس محاية املستهلك مبوجب قانون 
1979. وهو يتبع أيضاً مكتب رئيس الوزراء  محاية املستهلك لعام
الذي يرأس جملس إدارته. وهيكله غري تقليدي حيث إنه جيمع بني 
أعلى مستوى للوظيفة الوزارية واملسؤولية التنفيذية. غري أن وظائفه 
الفعلية مماثله لوظائف العديد من وكاالت محاية املستهلك األخرى، 
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السلع  املعلومات عن  املستهلكني، ونشر  مثل معاجلة شكاوى 
واخلدمات اليت قد تكون ضارة للمستهلكني، ورفع الدعاوى القضائية 
املتعلقة خبرق حقوق املستهلك، واالعرتاف جبمعيات املستهلكني، 
وإفادة جملس الوزراء ابلرأي يف السياسات والتدابري. وتستفيد هذه 

الوظيفة األخرية ابلطبع من موقعه يف مكتب رئيس الوزراء.

االستقالل التشغيلي -3

اعرتافاً بضعف محاية املستهلك يف مواجهة القوى التجارية 
والسياسة األكب منها، جلأت بعض الدول إىل منوذج اهليئة النظامية 
املنشأة مبوجب القانون واملعينة بصالحيات ووظائف حمددة حلماية 
املستهلك وبدرجة مرتفعة من االستقالل التشغيلي، والــيت كثريًا

رفيع املستوى. وهلذه اهليئات غالباً مكانة عامة  ميثلها مدير عام ما
أعلى من املكاتب املكافئة هلا داخل الوزارات، وإن مل تكن مرتبطة 

ارتباطاً رمسياً بوزارة تتبعها.

ففي املكسيك، يشكل مكتب املدعي العام االحتادي 
املعين ابملستهلك )PROFECO( الوكالة احلكومية الرائدة املكلفة 
حبماية املستهلكني حتت رعاية مكتب املدعي العام االحتادي. ويتمتع 
املكتب بصالحية الوساطة يف النزاعات، والتحقيق يف شكاوى 
املستهلكني، واألمر بعقد اجللسات، وحتصيل الغرامات، والتفتيش 
على البائعني ملراقبة األسعار. وله وجود منذ عام 1982 يف كل من 
الوالايت الواحدة والثالثني ابإلضافة إىل العاصمة. وكثرياً ما كان 
االستقالل التشغيلي معقداً للغاية عند تطبيقه عملياً بسبب ثنائية 
املستوى الوطين/احمللي. إذ تكون السياسات عادة وطنية، أما اإلنفاذ 

فزاويته دائماً حملية.

ولقد أصبح موقع املسؤولية عن محاية املستهلك مسألة 
ملحة بعد اهنيار الشيوعية يف أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات 
من القرن العشرين يف أورواب الوسطى والشرقية، حيث تعني اإلسراع 
بوضع نظُم جديدة مع حتول االقتصادات حنو اعتماد توجه قائم 
ابألحرى على السوق. وسرعان ما ظهر يف هذه االقتصادات اليت 
متر مبرحلة انتقالية توتر بني املؤسسات القائمة على مفتشيات السوق 
احمللية واهليئات السياساتية الرفيعة املستوى اليت حاولت الدفع حنو 

زايدة االعتماد على قوى السوق.

ويتمثل أحد احللول املمكنة هلذه املعضالت يف االعتماد 
حدث يف هنغاراي يف  على هيئة وطنية واحدة ملراقبة السوق، كما

التسعينيات من القرن العشرين، حيث اضطلعت املفتشية العامة 
حلماية املستهلك مبراقبة السوق احمللية حتت إدارة مركزية. وتشابه هذا 
مع النهج املتبع يف فرنسا، حيث تضطلع اإلدارة العامة للمنافسة 
واالستهالك ومكافحة الغش )انظر أعــاله( مبراقبة السوق احمللية 
املقابل، تتوىل البلدايت املنتخبة  ابلرغم من كوهنا هيئة وطنية. ويف
احمللية مهمة مراقبة السوق احمللية يف اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية عن طريق مسؤوليها عن املعايري التجارية )وإن 
كانت تُعد حالياً وظائف يغلب عليها الطابع املركزي(. وجينح تطبيق 
اهليئات الوطنية ملراقبة السوق احمللية إىل التعبري عن تقاليد اإلدارة 
العامة القائمة على نظام احملافظات كما يف فرنسا واالحتاد الروسي. 
املقابل، فإن التقليد القائم على احلكم احمللي الذي سبق ذكره  ويف
خبصوص اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية تطور 
يف بولندا يف هيئة أمني مظامل حملي وقوي معين بشؤون املستهلك. 
وكان مسمى "أمني املظامل"، وما حيمله من داللة على أنه يقف يف 
صف الشخص العادي، هو الذي منح دفعة لفكرة احلراسة عن 
طريق الشعب. وجيدر ابإلشارة يف هذا السياق أن أمني املظامل املعين 
El Defensor del ابخلدمات العامة يف أمريكا الالتينية معروف ابسم

Pueblo )أي املدافع عن الشعب(، وأنه أصبح يف بعض الوالايت 

القضائية، وخباصة يف إكـــوادور، شخصية عامة ابرزة يف غضون 
فرتة زمنية قصرية نسبياً.

وقد اسُتحدث مفهوم أمني املظامل يف السويد، حيث 
تتمثل وكالة املستهلك )Konsumentverket( يف هيئة حكومية مديرها 
العام هو أيضاً أمني مظامل املستهلكني. ووكالة املستهلك خمولة ابحلق 
يف متثيل مصاحل املستهلك مبوجب قوانني متنوعة حلماية املستهلك. 
وتدعم الوكالة عمل املراكز احمللية لتقدمي املشورة إىل املستهلك يف 
الوطين لشكاوى  إدارة اجمللس  البلد وتعتمد عليه، وتتوىل  أحنــاء 
يف بولندا، فإن  املستهلك، وهو وكالة إلنصاف املستهلك. وكما
قاعدة األدلة اليت ميثلها العمل على احلالة احمللية تصب يف السياسة 
الوطنية. ويُناقش مفهوم أمني املظامل مبزيد من االستفاضة يف الفصل 

احلادي عشر.

اليلة مع املنافسة -4

اجلمع  يتعلق بفائدة الفصل أو تنشأ حتدايت إضافية فيما
بني املسؤولية عن محاية املستهلك من جهة، وسياسة املنافسة من 
اجلهة األخرى. ويتمثل النهج الذي اتبعته بولندا وبعض بلدان 
االحتاد السوفيايت السابق، مبا فيها االحتاد الروسي وكازاخستان 
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وجورجيا، جتاه هذا اجلمع بينهما، بعد التغريات املأساوية يف تلك 
املنطقة، يف إنشاء جلنة حكومية مستقلة ملكافحة االحتكار مكلفة 
بكل من سياسة املنافسة ومحاية املستهلك)52). ففي عام 1996، 
حتول املكتب البولندي ملكافحة االحتكار إىل مكتب املنافسة 
ومحاية املستهلك. ويف املقابل، انفصلت جلنة مكافحة االحتكار 
التابعة لالحتاد الروسي عن محاية املستهلك اليت أوكلت مهمتها 
إىل وكالة مستقلة تعرف ابسم Rozpotrebnadzor)53). وحذت 
كازاخستان حذو االحتاد الروسي عندما أنشأت جلنتها املعنية 
حبماية املستهلك يف عام 2015 داخل وزارة االقتصاد الوطين 

مع إسناد املنافسة هليئة منفصلة.

ومن اجلدير ابالهتمام إذن مالحظة أن التقارب الذي 
حدث يف بولندا يف التسعينيات من القرن العشرين ليس خمتلفًا
عن ذلك الذي حدث يف أسرتاليا، حيث مت اجلمع بني بُعدي 
محاية املستهلك واملنافسة. هناك إذن حاالت من التقارب وأخرى 
العامة  الــوكــاالت ملكانتها  التحرك حنو رفــع  من الفصل، ولكن 
تكن دائماً سلسلة. وتُناقش مكانة سياسة  عملية مستمرة، وإن مل
املنافسة يف الفصل السابع. وترد أدانه أمثلة على بعض هيئات 
لديها صالحيات نظامية تضم  )اليت  املستقلة  املستهلك  محاية 

املنافسة ومحاية املستهلك( يف بلدان خمتارة.

نظامية  سلطة  األسرتالية  واملستهلك  املنافسة  فلجنة 
احتادية مستقلة أنشئت يف عام 1995 إلدارة قانون املمارسات 
التجارية لعام 1974 )الذي جرى ضمه اآلن إىل قانون املنافسة 
2010( والتشريعات األخرى اليت تشجع التجارة  واملستهلك لعام
العادلة. وهذه هي اللجنة الوطنية الوحيدة يف أسرتاليا اليت تتحمل 
املسؤولية عن املمارسات املخلة ابملنافسة والسوق غري العادلة، 
املنتج،  وسالمة/موثوقية  أو متلكها،  الشركات  دمــج  وعمليات 
املــرافــق ذات األمهية الوطنية مثل  الثالثة إىل  ووصــول األطـــراف 
شبكة االتصاالت. وُيكمل عملها يف جمال محاية املستهلك عمل 
وكاالت محاية املستهلك التابعة للوالايت واألقاليم. وابلرغم من 
أن وجودها احمللي مقصور على مكاتب يف عواصم الــوالايت، 

T Timberg, 2002, لالطالع على مناقشة أعمق هلذه الفرتة، انظر (52(
The role of anti-monopoly committees in the former Soviet

.Unionz Democratization 5(2):291-297

ابلرغم من أن الوكالة تتمتع مبكانة عامة رفيعة على املستوى الوطين،  (53(
فإن املكاتب اإلقليمية تقع )عند كتابة هذا الدليل( داخل الوكالة 

املسؤولة عن األمن الغذائي والصحة العامة.

فإهنا تقبل الشكاوى مباشرة من املستهلكني وتتمتع مبكانة عامة 
رفيعة جداً.

اتبعة حلكومة  مستقلة  وكالة  االحتادية  التجارة  وجلنة 
الوالايت املتحدة األمريكية، أنشئت يف عام 1915. وتتمثل مهمة 
هذه اللجنة يف محاية املستهلكني وتشجيع املنافسة. وتستخدم 
اللجنة ثالث شعب رئيسية لالضطالع بواليتها - هي مكتب 
محاية املستهلك ومكتب املنافسة ومكتب االقتصادايت - وتتوىل 
إنفاذ أكثر من 70 قانوانً والئحة احتادية. وتعكف سلطة محاية 
املستهلك، اليت تشمل خصوصية املستهلك وأمن البياانت، على 
محاية املستهلكني من املمارسات التجارية غري العادلة واملضللة 
أو االحتيالية. وتتضمن إجراءات محاية املستهلك اليت تتخذها 
جلنة التجارة االحتادية التحقيقات اليت جترى على مستوى فرادى 
الشركات وعلى نطاق الصناعات، واملنازعات أمام احملاكم اإلدارية 
واالحتادية، وكذلك إجراءات وضع القواعد. وتتلقى اللجنة أيضًا
شكاوى اجلمهور، وتسدي املشورة إىل املستهلكني واملؤسسات 
التجارية، وكثرياً ما حتصل على اإلنصاف و/أو اســرتداد املبالغ 
القوانني  إنفاذ  أيضاً  الوكالة  وتتوىل  إجــراءاهتــا.  بفضل  املدفوعة 
املنافسة( اليت حتظر عمليات  االحتادية ملكافحة االحتكار )أو 
اإلدماج املخلة ابملنافسة واملمارسات التجارية األخرى اليت تقيد 
املنافسة وتضر ابملستهلكني. ويوفر مكتب االقتصادايت التحليل 
املستهلك ومكافحة  املتعلقة حبماية  املسائل  االقتصادي ودعم 
للبحوث  ومكتب  إقليمية  مكاتب  سبعة  وللجنة  االحــتــكــار. 
التكنولوجية والتحقيقات يقدم اخلبة الفنية ويبحث آاثر التغري 

التكنولوجي والتقين على املستهلك.
ويشرف املعهد الوطين حلماية املنافسة ومحاية امللكية 
الفكرية يف بريو على نطاق عريض من املسائل، من بينها محاية 
املستهلك، واملنافسة، والقضاء على تدابري احلواجز البريوقراطية 
)بغية التبسيط(، ومكافحة اإلغراق )بتطبيق مدونة منظمة التجارة 
العاملية ذات الصلة(، وامللكية الفكرية. ويتمتع املعهد مبركز "الوكالة 
العامة املتخصصة" التابعة ملكتب رئيس الوزراء، ويتمتع ب   "املركز 
"استقالل وظيفي  املستقل للقانون العام الداخلي". ويتمتع املعهد ب
وتقين واقتصادي وميزين وإداري". ومينحه استقالله يف إدارة موارده 
إمكاانت هائلة للوصول. وقد كّون منذ إنشائه يف عام 1992
مكانة عامة رفيعة، وهو حالياً واحد من أكثر مؤسسات الدولة 

اكتساابً للتقدير يف البلد)54).

http://www.greatplacetowork.com.pe/storage/documents/ انظر (54(
.suplemento-gptwperu-2014baja.pdf
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ومجعية املستهلك الصينية منظمة شبه حكومية عامة 
ال تتضمن أعضاء من فرادى املستهلكني، وتؤدي وظيفة هتدف 
إىل حتقيق الصاحل العام. ويف عام 2014، ومبوجب بنود التعديل 
الذي أُدخل على القانون الصيين حلماية املستهلك )املعتمد أول 
األمر يف عام 1993(، بدأ سراين عدة تعديالت مهمة. ويصف 
التعديل اجلمعية أبهنا "منظمة اجتماعية" ال مجعية. وبفضل هذا 
املركز القانوين اجلديد، أُذن للجمعية للمرة األوىل بقوة القانون أبن 
حتصل على متويل من احلكومة وأن تكون كذلك شريكاً نشطًا
يف العملية التشريعية. وإىل جانب وظائف تسوية املنازعات اليت 
اإلقليمية  تتمتع اجلمعية وفروعها  السابق،  القانون  ينص عليها 
يُعتب  الــذي  بصالحية رفــع دعــوى مجاعية يف مواجهة السلوك 
ضاراً ابجلمهور مثل املستهلكني. واجلمعية هي فعلياً إدارة اتبعة 
إلدارة الدولة لشؤون الصناعة والتجارة. وتتحمل املسؤولية عن 
إنفاذ مكافحة االحتكار، وإن كان أكثر أعماهلا العامة مييل إىل 

أن يكون حول إنفاذ سالمة املنتج.

اهليئاا العامة غري النظامية -5

كما هو مبني أعاله، متكنت وكاالت وزارية عديدة من 
إدماج آراء املستهلك واستشارته. ومع ابتعاد محاية املستهلك عن 
مراقبة األوزان واملقاييس ومراقبة السوق األساسية لالقرتاب من رحابة 
السياسات االقتصادية واالجتماعية، ظهر خطاب أكثر مرونة، 
خطاب يضم نطاقاً أعرض من اجلهات العامة صاحبة املصلحة، 
ويشجع املناقشة يف وسائط اإلعالم. ومتكن بعض هذه اهليئات 
من حتقيق مكانة عامة رفيعة وأسلوب جريء مع حصوهلا على 
تتمتع هذه اهليئات العامة املستقلة بصالحيات  متويل حكومي. وال
نظامية، ولكنها متتلك سلطة تقدمي توصيات سياساتية، وذلك عامة 
تكون مستلهمة من شكاوى اجلمهور. ابالستناد إىل حبوث كثرياً ما

أنشئ جملس املستهلك يف فيجي مبوجب قانون فيجي 
1976 بوصفه هيئة نظامية متوهلا احلكومة.  جمللس املستهلك لعام
يتمتع بسلطات اإلنفاذ. ومن  ويضطلع اجمللس بدور استشاري وال
بني وظائفه إسداء املشورة إىل الوزراء، وتقدمي توصيات إىل الوزراء، 
وتقدمي مالحظات للحكومة أو تقدمي األدلة يف أي حتقيق أو حتر، 
ومجع املعلومات وتصنيفها ونشرها، وإسداء املشورة للمستهلكني 
ومساعدهتم، ودعم وإدارة الدعاوى القانونية اليت يفكر املستهلكون 
يرفعوهنا. ويتمتع اجمللس مبكانة عامة ابرزة جداً ويشن  يف رفعها أو
محالت يف جمال اخلدمات املالية والتغذية على سبيل املثال. وحظيت 

مفاوضاته مع املصارف فيما يتعلق إبعداد مدوانت ممارسات حلماية 
ابلغ)55). املستهلك بقبول عام

وأنشئ جملس املستهلك يف هونغ كونغ )الصني( بوصفة 
يتمتع اجمللس بسلطات اإلنفاذ.  1974. وال هيئة نظامية يف عام
وتتضمن وظائفه مجع املعلومات عن السلع واخلدمات والسكن، 
وتلقيها ونشرها. ويتناول الشكاوى عن طريق شبكته من مراكز 
املشورة احمللية، ويسدي املشورة للمستهلكني، ويشمل ذلك تقدمي 
اخلدمات اخلاصة إىل الزائرين الوافدين من الب الصيين. ويسدي 
اجمللس املشورة إىل حكومة هونغ كونغ )الصني( أو أي مكتب 
عام معين، ومن ذلك على سبيل املثال الوزارة املسؤولة عن سياسات 
الطاقة اليت أجرت حكومة هونغ كونغ )الصني( استعراضاً هلا يف 
الفرتة 2014-2015، وقدم إليها اجمللس أدلة كثرية مع اإلعالن 
عنها جبالء يف الصحف والتلفزيون)56). ويشجع اجمللس املؤسسات 
التجارية واجلمعيات املهنية على إعداد مدوانت ممارسات، مما له 
أمهية خاصة يف هونغ كونغ )الصني( بسبب عــدم وجــود قانون 

حلماية املستهلك.

واضطلع اجمللس بدور مهم للغاية يف أثناء األزمة املالية 
2008، حــيــث أســـدى املــشــورة إىل آالف املستهلكني.  لـــعـــام
فــقــد تسبب بــيــع الــســنــدات الــصــغــرية عــلــى سبيل املــثــال يف رفــع 
200 شكوى من شكاوى املستهلكني، وقام اجمللس  حنو 000
بتقدم الدعم لدعوى قضائية من خالل صندوقه للعمل القانوين 

من أجل املستهلك)57).

النطاق املتغري حلماية املستهلك دال-
تتحمل جــهــات تنظيمية قطاعية يف جمــال اخلــدمــات 
بصفة خاصة، بــدالً من وكــاالت محاية املستهلك املسؤولية عن 
محاية املستهلكني، كل يف جماهلا، منذ منعطف األلفية تقريباً. وترد 

P Kumar, 2013, The case of Fiji: Irresponsible lending (55(
practices in consumer credit markets, in Consumers

International, Responsible Lending: An International

.Landscape

HKCC, 2014, Searching for New Directions; a Study of (56(
.Hong Kong Electricity Market

Connie Lau, 2013, presentation to International Forum on (57(
.Justice and Consumer Rights (Wuhan, China)
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أوضح األمثلة على ذلك يف جمال خدمات املرافق العامة كاملياه 
والطاقة، وخباصة حيث تكون امللكية يف حالة تغري دائم وتكون 
اجلهات التنظيمية متمتعة بصالحيات لتنظيم عمل املشغلني من 

القطاع اخلاص.

وقد شهد جماالن تغريات واضحة متاماً للعيان. أوالً يف 
جمال االتصاالت، حيث أدى أتكُّل احتكار اخلط الثابت بسبب 
منو االتصاالت ابهلواتف النقالة بصورة متزايدة إىل قيام مكاتب 
املنافسة بعمليات التنظيم ألن اخلدمة يف سبيلها إىل أن تفقد تدرجييًا

صفتها كاحتكار طبيعي. واثنياً، منذ بداية األزمة املالية، ُمنحت 
جهات تنظيم اخلدمات املالية صالحيات أوسع وتركيزاً أقوى على 
املستهلك مع تقسيم الوظائف التنظيمية، فانفصل بذلك التنظيم 
التحوطي عن تنظيم السلوك، وخباصة يف الوالايت املتحدة األمريكية 

واململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

ومع ذلك، فقد حدثت تطورات إضافية دفعت إليها 
التغريات السريعة يف التكنولوجيا وسعي احلكومات إىل مواكبتها. 
ومع حتول االتصاالت إىل حزمة متعددة الوظائف من خدمات 
املعلومات واالتصاالت بعدما كانت جمرد جهاز لالتصاالت، ابتت 
مكاتب االتصاالت، مثل مكتب اتصاالت اململكة املتحدة لبيطانيا 
العظمى وآيرلندا الشمالية، جتمع بني االتصاالت وخدمات أخرى 
مثل النطاق العريض. وعالوة على ذلك، وخباصة يف البلدان النامية، 
تتقارب اخلدمات املالية واالتصاالت، نظراً لسرعة منو العمليات 
املصرفية عب اهلاتف النقال. وميثل هذا معضلة للسياسات الوطنية 
إذا كان ينبغي أن يكون التنظيم جزءاً من التنظيم  فيما يتصل مبا
املايل أم تنظيم االتصاالت. ففي اهلند وجنوب أفريقيا، يُنظر إىل 
اخلدمات النقدية املتنقلة على أهنا جزء من وظائف البنك املركزي. 
كينيا، تعمل هــذه اخلــدمــات إىل حــد كبري يف ظــل التنظيم  ويف
الذايت. وتظهر شواغل اآلن يف كينيا بشأن هيمنة مقدمي خدمات 
االتصاالت/اخلدمات املالية املشرتكة، ويتبدى هذا الشاغل بوضوح 
أكــب يف الصومال اجملـــاورة الــيت تشكل فيها االتــصــاالت اهلاتفية 
النقالة واحداً من عوامل توجيه االتصاالت القليلة اليت تعمل على 

املستوى التجاري.

وتــطــرح هــذه التغريات حتــدايت هائلة على الــوكــاالت 
واهليئات الوطنية مثل جمموعة العشرين وجملس االستقرار املايل اللذين 

حياوالن وضع مبادئ توجيهية دولية. وجرت حماوالت للتطرق إىل 
ضرورة محاية املستهلك مبناشدة الشركات مباشرة عن طريق مبادئ 
توجيهية دولية مثل املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي املعنية ابلشركات املتعددة اجلنسيات، ومعيار املنظمة 
الدولية لتوحيد املقاييس ISO 26000 املتعلق ابملسؤولية االجتماعية، 

هو مناقش يف الفصل السادس املتعلق ابلسلوك التجاري. كما

خامتة هاء-
ال يوجد منوذج مثايل وحيد لوكاالت محاية املستهلك، 
حيث إن التاريخ واجلغرافيا يشكالن مصدري أتثري مشروعني على 
اهلياكل. وابلرغم من ذلك، ميكن تبنيُّ توجهات معينة. يتمثل أحدها 
يف أن العمل املستقل لوكالة محاية املستهلك يتيح هلا تكوين مكانة 
جيعل املستهلكني على اتصال فيما بينهم ويسمح  عامة رفيعة، مما
أبن يكون لتجارهبم مــردود مباشر على السياسة العامة. وتكون 
ألي نوع من الوجود احمللي يف هذا الصدد ميزة كبرية، حيث إن 
تزال حملية، وخباصة ابلنسبة للفقراء، ابلرغم من  أسواقاً عديدة ال
تطور العالقات التجارية اإللكرتونية احلديثة. ومن املهم مالحظة 
أن العديد من الوكاالت املوجودة داخــل الـــوزارات تتمتع مبكانة 
عامة رفيعة، وكذلك الوكاالت األخرى اليت جرى وصفها أعاله 
القانوين.  واليت تتمتع مبركز أكثر استقالالً على املستوى الرمسي أو
وال يبدو أن الشكل احملدد للهيكل املؤسسي هو العامل احلاسم يف 

االعرتاف العام؛ فاملهم هو أن هذا االعرتاف ممكن.
ويتمثل التوجه الثاين يف أنه يف الوقت الــذي كان فيه 
إشــراك املنافسة مع محاية املستهلك متفاواتً، فإن املنطق الطويل 
األمد للتغري التكنولوجي والتنمية التجارية يوحي أبن من احملتمل أن 
أن  تتحرك محاية املستهلك يف اجتاه املنبع حنو املسائل اهليكلية، ال
تركز على معامالت جتارة التجزئة فحسب. ويوحي نشوء التنظيم 
القطاعي بوجود اعرتاف ضمين ابلُبعد اهليكلي حلماية املستهلك على 
أساس كل قطاع على حدة. ومع بلوغ قوة عوامل توجيه االتصاالت 
)التجارة اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية ابهلاتف النقال( مداها، 

سيتحتم إجياد هنج متقارب يشمل املنافسة واهليكل.
ومن مصادر التشجيع استعداد وكاالت محاية املستهلك 
لتجربة طائفة غنية من وسائل االتصال مع املستهلكني، يساعدها 
يف ذلك التطور التكنولوجي، ولتلقي اإلفادة ابلرأي من املستهلكني 

على املستويني الفردي واجلماعي.
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مجعياا املستهلكني يف مبادئ األمم  ألف-
املتحدة التمجيهية حلماية املستهلك

ــارة يف مــبــادئ األمـــم املــتــحــدة التوجيهية  ــ تــتــكــرر اإلشـ
إىل دور مجعيات املستهلكني، ويشمل ذلــك تيسري احلكومات 
إلنشائها، كما هو مذكور يف اهلدف األول: "تيسري قيام مجاعات 
مستهلكني مستقلة" )ما ميكن اعتباره متضمناً للدعم املايل(. وينص 
املبدأ التوجيهي اخلامس بوضوح على أن "حرية تشكيل مجاعات 
الصلة،  منظمات للمستهلكني وغري ذلك من التنظيمات ذات أو
وإاتحة الفرصة هلا لكي تعب عن آرائها يف عمليات اختاذ القرارات 
اليت متس املستهلكني" تشكالن ضرورة مشروعة. ومثة إشارة حمددة 
إىل عملها يف جمال رصد "املمارسات الضارة" )املبدأ التوجيهي 21(، 
و"االدعاءات البيئية الكاذبة" )املبدأ التوجيهي 30(، ومشاركتها 
التثقيف  التوجيهي 42(، وخباصة  )املــبــدأ  املستهلك  تثقيف  يف 
البيئي )املبدأ التوجيهي 45(، وإعداد املدوانت الصناعية )املبدأ 
31(. وتتضمن اإلشارة إىل املبدأ التوجيهي 35 ضرورة أن  التوجيهي
"تشجع ]احلكومات[ وتضمن إاتحة املرافق الالزمة الختبار سالمة 
وجودة وكفاءة السلع واخلدمات االستهالكية األساسية والتصديق 
عليها"، وهذا يعين ضمنياً إمكانية تضمنها هليئات اختبار املنَتج 

من أجل املستهلك، وإن مل ُيصرح هبذا.
2015، أصبحت مبادئ األمم  لتنقيح عـــام ونتيجة 
املستهلكني يف  دور مجعيات  إىل  اآلن  تشري  التوجيهية  املتحدة 
تسوية املنازعات وآليات االنتصاف )املبدأ التوجيهي 41(، وتوسع 
نطاق اإلشارة إىل "مشاركة اجملتمع احمللي" يف املرافق العامة لتشمل 
قطاع الطاقة )املبدأ التوجيهي 76(. وابختصار، تؤكد مبادئ األمم 
املتحدة التوجيهية مدى مالءمة مشاركة أعضاء اجملتمع املدين يف 

محاية املستهلك.

االقتياد  يف  املستهلكني  مجعياا  ابء-
احلديث

كما هو مبني يف الفصل الثالث، ابت إشراك مجعيات 
املستهلكني يف محاية املستهلك مقبوالً اآلن على نطاق واسع. فهي 

مكلفة بتمثيل مصاحل املستهلك يف:

الدساتري الوطنية؛	 
لوائح محاية املستهلك؛	 
واثئق سياسة االستهالك الوطنية؛	 
آلــيــات جــب ضــرر املستهلكني مثل حماكم املستهلك 	 

واآلليات البديلة لتسوية املنازعات؛
هيئات الوساطة الصناعية؛	 
عمليات التنظيم الصناعية؛	 
مدوانت املمارسات؛	 
اللجان املنشأة على املستوى الوطين اليت ترعاها احلكومة.	 

ومل يكن هذا االعرتاف دائماً انبعاً من السلطات، وإن 
كانت الدول اترخيياً هي اليت شجعت حركات املستهلك عندما 
واجهتها احلاجة إىل تنظيم عملية حتديد حصص الغذاء واملــوارد 
األخرى. فقد شهدت احلرب العاملية األوىل، على سبيل املثال، منو 
مجعيات املستهلكني عب أورواب الوسطى رداً على تقلبات تلك الفرتة.

وتتواصل الرعاية احلكومية اليوم أبشكال خمتلفة، أحيااًن
يف صورة دعم مايل هليئات مستقلة جيري تناول بعضها ابملناقشة 
أدانه، ولــكــن أحــيــاانً أخـــرى عــن طــريــق شكل مباشر أكــثــر من 
يف الصني، حيث جيري تشجيع املستهلكني على  التشجيع، كما
تقدمي الشكاوى ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك عن طريق منح 
وصفها  التعويضات. وهكذا، تعمل مجعية املستهلك الصينية كما
فرانك ترنتمان وكأهنا "حارس احلكومة ... واملبّلغ عن املخالفات 

وحمامي الشعب")58).

ولقد حدثت على مر التاريخ احتجاجات تلقائية من 
املستهلكني بشأن الغذاء بصفة خاصة. وكانت هذه االحتجاجات 
الشرارة اليت أشعلت الثورتني الفرنسية والروسية مثاًل)59). وميكن القول 
اقرتن  إن مفهوم حقوق املستهلك األكثر متيزاً نشأ عن التصنيع مع ما
به من ختصص يفصل املنتجني عن املستهلكني. واختذت احلركة يف 

F Trentmann, 2016, Empire of Things: How We Became (58(
a World of Consumers From the Fifteenth Century to the

.Twenty-First (Allen Lane)

S Schama, 1989, Citizens (Penguin) in P Bushkovitch, 2012, (59(
.A Concise History of Russia (Cambridge)
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سنواهتا األوىل شكل متاجر تعاونية للمستهلكني يف مواقع متنوعة 
مثل بريطانيا العظمى الصناعية يف منتصف القرن التاسع عشر، 
مث بعد ذلك بقليل يف أملانيا وفرنسا وإيطاليا. وكــان للياابن هي 
األخرى من انضموا إىل النموذج التعاوين، فكانت هناك حاالت 

إلنشاء مؤسسات مالية تعاونية يف أوائل القرن الثالث عشر)60).

ــــوالايت املــتــحــدة األمــريــكــيــة واألرجــنــتــني، ظهر  ويف الـ
منــوذج آخــر يستند إىل تعاونيات املستهلكني واملــزارعــني لتطوير 
املرافق العامة مثل املياه والكهرابء )ال يزال بعضها يعمل()61). لعل 
36)ب( كان يستحضر هذا التاريخ عندما طلب  املبدأ التوجيهي
إىل الدول األعضاء فيما يتعلق ب   "مرافق توزيع السلع واخلدمات 
األساسية" أن "تنظر يف التشجيع على إنشاء تعاونيات للمستهلكني 
وما يتصل هبا من أنشطة جتارية، ... وخباصة يف املناطق الريفية". وقد 
أنشئت مؤخراً تعاونيات مماثلة للخدمات العامة يف ريف بنغالديش 
والفلبني وسري النكا، وأنشأت بعض مجعيات املستهلكني تعاونيات 

للمستهلكني، مثلما حدث يف مومباي)62).

ــاد املــســتــهــلــكــني يف الــــــــوالايت املــتــحــدة  ــ وأنــــشــــئ احتــ
األمريكية يف الثالثينيات من القرن العشرين)63). ويطلع بشكل 
إمجايل على تقاريره املتعلقة ابملستهلك ونشراته الصحفية املقرتنة 
هبــا حنــو 7 مــاليــني مــشــرتك. وقــد أشـــار الــبوفــســري روبـــرت ماير 
األمريكية،  املتحدة  الــوالايت  املستهلكني يف  إىل صالبة حركة 
أنه كان يوجد يف عــام 2012 مثاين مجعيات تتجاوز  مالحظاً 
إيراداهتا السنوية مليوين دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة)64). 

.F Trentmann, op. cit (60(
F Ruiz-Mier and M van Ginneken, 2006, Consumer (61(
Cooperatives: An Alternative Institutional Model for Delivery

of Urban Water Supply and Sanitation Services? Water

Supply and Sanitation Working Note No. 5 (Washington

.DC, World Bank)

S Ochieng, 2008, Enhancing Access to Sustainable Energy (62(
.in Developing Countries (Seoul, ISO/COPOLCO)

لالطالع على اتريخ وحتليل أكثر تفصياًل حلركة املستهلك يف  (63(
R Mayer and R Herrmann, الوالايت املتحدة األمريكية، انظر
1997, Encyclopaedia of the Consumer Movement and L

Cohen, 2010, Colston E. Warne lecture: Is it time for another

round of consumer protection? The lessons of twentieth

.century, Journal of Consumer Affairs, 44(1):234–246

R Mayer, 2012, The US consumer movement: A new era (64(
.amid old challenges, Colston Warne lecture

وبلغت إيرادات احتاد املستهلكني 250 مليون دوالر، وجتاوزت 
ميزانية ثــالث مجعيات أخــرى مبلغ 8 ماليني دوالر. ويشكل 
هذا النموذج من التقييم التقين املفصل املنشور بصورة مستقلة 
منتجاً أمريكياً مشالياً انجحاً للغاية جيري تصديره إىل بقية العامل. 
لبيطانيا  املــتــحــدة  املــمــلــكــة  يف  املستهلكني  مجــعــيــات  ونــشــأت 
زميالهتا  مــن  أولــيــة  مالية  مبساعدة  الشمالية،  وآيــرلــنــدا  العظمى 
يف أمريكا الشمالية، يف خالل اخلمسينيات من القرن العشرين 
إلقامة عضوية ضخمة استناداً إىل اختبارها للمنتجات. ووصل 
عدد املشرتكني يف جملتها )Which) إىل مليون مشرتك يف ذروة 
رواجــهــا. وقــد حَتقق أعلى مستوى مــن النفاذ إىل األســـواق يف 
مئويتني  نسبتني  أعلى  اللتني شهدات  وهولندا  بلجيكا  العامل يف 
مــن األســـر املعيشية الــيت تــشــرتي جمــالت اخــتــبــار املــنــتــج. وكــان 
متويل اجلمعيات اليت تصدر جمالت اختبار املنتج يتم عن طريق 
االشـــرتاكـــات يف مــنــشــوراهتــا الــيت كــانــت إصـــداراهتـــا جتــاريــة، وإن 
كانت تتمتع مبركز عدم استهداف الربح. وأطلقت احلكومات 
ــنــرويــج والــســويــد والــنــمــســا،  بــعــض جمـــالت اخــتــبــار املــنــتــج يف ال
وتتلقى هــذه اجملــالت اشــرتاكــات وإعـــاانت حكومية. وأنشئت 
بعض مجعيات املستهلكني مبشاركة نشطة من احتادات العمال 

ورابطات املستأجرين، وفرنسا مثال على ذلك.

من  ولـــذا كــان  بطبيعته،  مكلف  املنتجات  واخــتــبــار 
الطبيعي حيثما كانت املنتجات متاحة يف األسواق الدولية أن 
حتشد مجعيات املستهلكني مواردها معاً. وعقب فرتة من التعاون 
املنظمات  بعض  جتّمعت  اجلمعيات،  بني  والثنائي  الرمسي  غري 
املعنية ابالخــتــبــار الـــيت متتلك مــيــزانــيــات أكـــب يف عــــام 1990
لتكون احتــاد حبــوث واخــتــبــارات املستهلك الدولية، وهــو احتاد 
عاملي يضم 35 منظمة من منظمات املستهلكني يف 33 بلدًا
ــبــارات مــشــرتكــة يف صــاحل  ــراء حبـــوث واخــت ويــكــرس أعــمــالــه إلجــ
اختبارًا املستهلك)65). وجيــري االحتـــاد كــل سنة أكثر مــن 50 

مشرتكاً واسع النطاق والكثري من االختبارات املشرتكة األضيق 
نــطــاقــاً، وميــكــنــه أن حيــد إىل حــد كــبــري مــن تكاليف املنظمات 

األصغر حجماً بفضل جتميع املوارد.

ويف االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف أورواب الوسطى 
والشرقية، جعلت التكاليف اليت تنطوي عليها االختبارات والظروف 
األكثر تقلباً من الصعب جداً أتسيس جمالت معنية ابختبار املنتج 

.ICRT, 2016, International Organizations (65(
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واالستمرار يف نشرها بطريقة اثبتة، حىت يف األسواق الكبرية مثل 
تستمد مجعيات املستهلكني يف املنطقة  االحتاد الروسي. وكثرياً ما
مشروعيتها التارخيية من "النوادي" احمللية، اليت كانت تستند أحيااًن
إىل رابطات االقتصاد املنزيل، فأاتحت للجمعيات اتصاالً مباشرًا
مع عامة اجلمهور قبل وصول اقتصاد السوق. وهذه الصلة نفسها 
مع اجلمعيات احمللية موجودة يف مجعية املستهلكني الصينية، حيث 
3 مجعية منها على  2010 أكثر مــن 250 قبلت حبلول عـــام
156 مجعية  الصعيد القطري ابإلضافة إىل ما يزيد على 000

12.5 مليوانً من شكاوى املستهلكني)66). حملية حنو

وميكن تتبع نشوء "حركة" املستهلكني يف العامل عن طريق 
مالحظة انتشار العضوية يف املنظمة الدولية للمستهلكني. فقد كان 
1960 مخس مجعيات  مؤسسو املنظمة الدولية للمستهلكني يف عام
من اقتصادات السوق، هي: الوالايت املتحدة األمريكية، واململكة 
املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وأسرتاليا، وبلجيكا، 
وهولندا. وأتلفت أول عضوية فيها من 16 بلداً. وحبلول الثمانينيات 
أثناء  50 بلداً متثيل يف عضويتها. ويف من القرن العشرين، صار ل
القرن العشرين املنصرم، انطلق إنشاء مجعيات املستهلكني يف آسيا 
وأفريقيا وأمريكا الالتينية، فبلغت العضوية 225 مجعية من 115

2000، وهو مستوى ظلت اثبتة عليه تقريباً منذ  بلداً حبلول عام
ذلك احلني.

وشـــهـــدت الــســنــوات املــاضــيــة انـــتـــقـــاداً لــنــشــوء "الــنــزعــة 
االستهالكية" املقرتنة ب   "العوملة"، ورأى الكثري من الناس يف فكرة 
االستهالك األخالقي وسيلة لتسخري قوة املستهلك ألهداف أخالقية 

مثل املعايري البيئية ومعايري العمل العادلة.

للنقاش بشأن االستهالك األخالقي  الواقع، فإن  ويف 
اترخياً طويالً من حيث اقرتانه على سبيل املثال بعمليات مقاطعة 
"سكر الرقيق" خالل القرن التاسع عشر. واليوم، يتواصل النقاش 
العاملي، ولكن البلدان النامية تنظر إىل دعاوى القلق اليت تطلقها 
البلدان املتقدمة بشأن ظروف العمل والظروف البيئية بكثري من 
الريبة، وخباصة عندما تثار يف سياق النزاعات التجارية واملفاوضات 
التجارية املتعلقة ابلوصول إىل األسواق. وميكن أن تضطلع اجلمعيات 
بدور مهم يف هذا الشأن. وجيوز للمنظمات غري احلكومية أن تثري 
املسائل األخالقية، ويُفرتض يف ذلك حسن النية، يف حني أن إاثرة 
Y Yu and R Simpson, 2013, International Forum on Justice (66(

.and Consumer Rights (University of Wuhan, China)

املسائل نفسها قد يُعتب من قبيل احلمائية املقنعة بطريقة مفضوحة 
عندما يكون مقدموها املفاوضون التجاريون.

وظائف مجعياا املستهلكني جيم-
استناداً إىل األحداث التارخيية املذكورة أعاله، فإن الفكرة 
اليت تفيد أبن جلمعيات املستهلكني دوراً يف محاية املستهلك تقوم 

على املبادئ التالية:

مثة حاجة إىل جهة فاعلة مستقلة ليست طرفاً يف حزب 	 
سياسي وليست جتارية لتكون منباً للمسائل اليت يقع 

أثرها على املستهلكني؛
مثــة حــاجــة إىل آراء املمثَّلني متثيالً انقــصــاً، مبــن فيهم 	 

العاجزون عن التعبري واحملرومون، لكي ُيسمعوا صوهتم 
من أجل معاجلة الفوارق يف القدرة التفاوضية واملعرفة 

واملوارد بني املستهلكني واملؤسسات التجارية؛
مثة حاجة إىل أن تكون للجمعيات قاعدة عريضة من 	 

األعضاء وأن تستحوذ على الدعم الشعيب لتمثيل مصاحل 
حمددة للمستهلكني)67)؛

مثة حاجة إىل تشارك اجلهات املسؤولة عن اختاذ القرارات 	 
والتشاور ومجعيات املستهلكني اليت ميكن أن تشكل جزءًا

من العملية الدميقراطية.

وتبعاً ألصول مجعيات املستهلكني والبيئة اليت تعمل فيها، 
كما هو مذكور أعاله، تؤدي هذه اجلمعيات طائفة من األدوار 
يف خدمة مصاحل املستهلك. وميكن إجياز هذه األدوار فيما يلي:

تقدمي معلومات مستقلة )مبا يف ذلك نتائج االختبارات  )أ(
الــفــحــوص( عــن املنتجات واخلــدمــات، فضالً عن  أو
القيام  مــن  املستهلكني  لتمكني  التثقيفية،  األنــشــطــة 

ابختيارات مستنرية ومن االستهالك بطريقة مسؤولة؛
تنظيم محالت بشأن مسائل حمددة لتمكني املستهلكني  )ب(
بشكل مجاعي من التعبري عن آرائهم وإظهار قوهتم. 
ويرتاوح هذا بني تنظيم مجاعات ضغط برملانية ومحالت 

ابلرغم من أنه يتعني احلرص على عدم إغفال اجلمعيات اجلديدة  (67(
اليت تبدأ يف تطويرها. وُتناقش هذه املسألة أدانه.
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إعالمية منسقة، وتنظيم محالت التوقيع/كتابة الرسائل، 
بل وعمليات احلظر واملسريات)68)؛

ــداء املــشــورة بــشــأن شــكــاوى املستهلكني الــفــرديــة  إســ )ج(
والــتــصــرف حياهلا، مــع تقدمي املــشــورة واحلــصــول على 
اإلنــصــاف؛ وقــد يـــرتاوح هــذا بــني املشاركة يف هيئات 
تسوية املنازعات واملشاركة يف دعاوى املصلحة العامة 

ابسم املستهلكني؛
املشاركة يف حوار مع احلكومة واملؤسسات التجارية إلعالم  )د(
التفاوض ابمسهم. وقد يشمل  إقناعهم أو املستهلكني أو
هذا على سبيل املثال تنظيم حلقات عمل وحلقات 
دراسية بشأن مسائل معينة إلبراز اآلراء البديلة املتعلقة 
هبذه املسائل ملقرري السياسات واملؤسسات التجارية 

ووسائط اإلعالم؛
متثيل آراء املستهلكني يف اللجان الرمسية مثل تلك اليت  )ه(
نظمتها سلطات التنظيم املعنية ابملرافق والتحرايت املتعلقة 

ابألزمات يف اخلدمات املالية؛
إجــراء فحوص وحبــوث لدراسة املشاكل اليت يواجهها  )و(
يف ذلــــك أتثــــري ســيــاســات احلــكــومــة  املــســتــهــلــكــون مبــــا
املتعلقة ابملستهلكني وإبراز النتائج للمستهلكني ومقرري 

السياسات ووسائط اإلعالم.

ومثـــة اخــتــالفــات شــاســعــة يف أســالــيــب عــمــل مجعيات 
يكون ذلك متوقفاً على الوضع االقتصادي  املستهلكني، وكثرياً ما
يف البلد. ففي االقتصادات اليت يتمتع فيها مجهور املستهلكني بقدر 
كبري نسبياً من الثقافة واملوارد، كان دورها الرئيسي االختبار املقارن 
وتقدمي املعلومات السليمة إىل املستهلكني. ويشرتك املاليني من 
املستهلكني يف جمالهتا وخدماهتا على اإلنرتنت اليت صارت تتجاوزهم 
البلدان النامية، تتبع مجعيات املستهلكني هنجاً أقرب إىل  اليوم. ويف
"هنج االحتياجات األساسية"، وقد تشارك على الصعيد احمللي يف 
تثقيف املستهلكني ومتكينهم فيما يتصل حبقوقهم، مع التوعية مبسائل 
املستهلكني ومتثيلهم على الصعيد الوطين. واجلدير ابالهتمام أن هناك 
تقارابً بني االحتياجات األساسية واملستهلكني األكثر ثراء، حيث 
تتزايد أعداد املواقع الشبكية اليت تتيح االختيار يف جمال خدمات 
الطاقة اليت أصبحت خدمة رئيسية تقدمها اجلمعيات ألعضائها 
يف أورواب.ومثة أصداء عن وجود تعاونيات سابقة للمستهلكني هبذا 
املفهوم لتجميع املوارد من أجل تقدمي خدمة ما، وإن كانت إحدى 
جنحت عمليات احلظر اهلاتفي ملدة 24 ساعة جناحًا ابهراً يف  (68(

توجيه االنتباه حنو مناطق متنوعة مثل بريو ولبنان البتغال.

املشاكل التارخيية اليت واجهت التعاونيات يف جمال السياسة العامة 
هو كيف ميكن مساعدة غري األعضاء الذين يتألفون يف الغالب 

من أشد الناس فقراً.

استقالل مجعياا املستهلكني دال-
من العوامل الرئيسية لضمان مصداقية مجعيات املستهلكني 
استقالل هذه اجلمعيات عن كل من املؤسسات التجارية والقضااي 

احلزبية - السياسية)69).

وقد تثري االستدامة املالية ملنظمات املستهلكني صعوابت 
عندما يتعلق األمر ابحلفاظ على وضعها املستقل. فبينما ميتلك 
العديد من مجعيات املستهلكني يف البلدان املتقدمة مركزاً مالياً قواًي
إىل حد معقول، عن طريق مبيعات جمالهتا الــيت ثبت صمودها 
بشكل رائــع يف أثناء األزمــة املــالــيــة)70)، فليست تلك هي احلال 
متتلك مجعيات املستهلكني قاعدة من  يف البلدان النامية حيث ال
أييت معظم  املشرتكني مبثل هذا االتساع لكي تعتمد عليها. وكثرياً ما
متويلها من مصادر خارجية، ولذا فإهنا معرضة لقيود تفرضها عليها 
الوكاالت املاحنة )وقد يشمل ذلك حكوماهتا نفسها(. وهذه عملية 
من التوازانت يتعني ابستمرار على مجعيات املستهلكني أن تواجهها.

اليفة التمثيلية جلمعياا املستهلكني هاء-
مل يعد على مجعيات املستهلكني يف غالبية أحناء العامل أن 
تكافح من أجل االعرتاف بتمثيل املستهلكني. فقد ابت التمثيل 
حقاً معرتفاً به اعرتافاً قانونياً وحيظى حبماية القانون يف بلدان عديدة، 
وإن مل يكن ذلك يف مجيع البلدان، كما يكفل له ذلك املبدآن 
التوجيهيان 1)ه( و5)ح( من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية. 
بيد أنه جيب ممارسة هذه الوالية ممارسة مسؤولة. فمصداقية املنظمة 
ابلكامل تكون على احملك حني تدعى مجعية املستهلك إىل متثيل 
مصاحله. ويتعني وضع عدد من النقاط يف االعتبار عند العمل 

بصفة جهة التمثيل.

تنص املادة 12-1 من دستور املنظمة الدولية للمستهلكني على  (69(
الدور التمثيلي املتوقع جلمعيات املستهلكني.

زاد استخدام الكثري من خدمات مجعيات املستهلكني خالل  (70(
األزمة املالية ألسباب وجيهة، ولكن مدى ترمجة هذا إىل عضوية 

ُيبحث بطريقة منهجية. مل
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القاعدة التمثيلية -1

إن التشاور مسة أساسية للتمثيل احلقيقي والفعال. وميكن 
لعدم وجود عضوية كبرية وآليات تشاور راسخة أن يهدد الدور 
التمثيلي جلمعيات املستهلكني. فهل تستطيع منظمات املستهلكني 
اليت متتلك عضوية حمدودة أن تدعي حق متثيل مصاحل املستهلك؟ 
وهل تستطيع مجعيات املستهلكني أن حتقق جناحاً أكب من جناح 
الوكاالت العامة يف ترتيب األوليات وحتديد األهــداف التنظيمية 
وتنفيذ االسرتاتيجيات؟ إن كثرة منها تسعى إىل أن تكون هلا صفة 
متثيلية. ولكي يتحقق هلا هذا، فحري هبا أن متتلك قاعدة عضوية 
عريضة وآليات تشاور مع األعــضــاء، ولكن يتعني توخي بعض 
احلذر عندما يتعلق األمر ابالعرتاف. فاملنظمات الصغرية ستواجه 
سيما  صعوابت يف أتمني الدور التمثيلي عندما تبدأ عملها، وال
عند إعدادها استجابة ملسألة رمبا تكون قد تطورت بسرعة، مثل 

االستجابة حلالة طوارئ صحية عامة.

املنظماا املتنافسة -2

البلدان مجعيات مستهلكني عديدة  توجد يف بعض 
تتنافس وتدعي أهنا املمثل الشرعي حلركة املستهلك. فمن الذي 
البلدان،  املستهلك؟ يف بعض  الــيت ستمثل مصاحل  يقرر اجلهة 
تقرر السلطات التنظيمية ما هي اجلمعية اليت ستعرتف هبا ومتوهلا 
"االستحواذ"  يوجد خطر  وابلــتــايل،  الشرعية.  مث  من  فتمنحها 
على اجلمعية اليت تشعر إذن أبهنا ملزمة بضمان أن يكون رأي 
املستهلك "مقبواًل" من السلطات التنظيمية اليت اختارهتا. وخُيشى 
أن تغري هذه اجملموعات أسلوب تشغيلها لكي تظل "مشروعة" 
يف أعني حكوماهتا. ويف املقابل، فاجملموعات اليت تنتقد الوكاالت 
احلكومية أو اليت ال تثق فيها هذه الوكاالت كثرياً ما جتد صعوبة 
التشاور.  املعلومات ويف املــشــاركــة يف عملية  احلــصــول على  يف 
ويضّيق هذا االستبعاد نطاق عملية وضع السياسات، وحيرم من 

التعبري عن تنوع اآلراء.

املياحل املتنافسة -3

تــســعــى جمـــمـــوعـــات املــســتــهــلــكــني إىل متــثــيــل مــصــاحل 
املستهلكني، ولكن أي عمل فردي وحده اندراً ما ميثل مصاحل 
فقد  ذلــك مستحياًل. وابلفعل،  إن مل يكن  املستهلكني،  مجيع 
يعين تضارب مصاحل فئات خمتلفة من املستهلكني )وليكن أهنا 

ختتلف من حيث اجلنسية أو األصل العرقي أو املوقع أو العمل 
أو نــوع اجلنس أو العمر أو الدخل( االختيار بني املصاحل اليت 
سيتم متثيلها أو على األقل ترتيبها وفقاً لألولوية. ويتعلق تقسيم 
التعقد،  منتجات ابلغة  فلما كانت  العلمي.  متزايد ابلتحصيل 
مثل اخلدمات املالية، تباع على اإلنرتنت، مبا يف ذلك عن طريق 
اهلاتف النقال، فإن األخطار اليت يتعرض هلا املستهلكون الذين 
يتمتعون بقدر حمدود من اإلملام ابلقراءة والكتابة واحلساب تزداد 
الطبقة  من  املستهلكون  يستفيد  أن  احملتمل  ومــن  لذلك.  تبعاً 
املتوسطة أو العليا أكثر من غريهم من سبل االنتصاف اليت تعزز 
االختيار واإلجراءات اليت جتعل املعلومات متاحة للمستهلكني 
بشكل أســرع. ويكمن اخلطر فعليا يف أهنم قد يصل هبم األمر 
إىل التصرف على حساب املستهلكني ذوي الدخل املنخفض. 
وجيري حبث هذه املسألة مبزيد من االستفاضة يف الفصل اخلامس 

عشر املتعلق ابملرافق العامة.

والنقطة الرئيسية اليت يتعني وضعها يف احلسبان هي أن 
مصاحل املستهلك ليست أحادية. فقد يكون التضارب حاداً إىل حد 
هو قائم مثالً بني األسر املعيشية املتصلة ابلفعل بشبكات  كبري، كما
الكهرابء واملياه )اليت قد تستفيد من إبقاء الرسوم منخفضة( وغري 
املتصلة هبا بعُد )اليت تتمثل مشكلتها الرئيسية يف رسوم التوصيل(. 
وسوف جيري يف هذا السياق جتاهل مصاحل غري املستهلكني )أي 
أُخذت مصاحل املستهلكني احلاليني للخدمات  غري املتصلني( إذا ما

وحدها يف احلسبان.

اجلمدة والكفاءة -4

اتسع نطاق املسائل املتعلقة ابملستهلك وازدادت تعقدًا
مبرور السنني، ويتعني على ممثلي املستهلكني جتهيز اخلبات الفنية 

ينبغي. ذات الصلة إذا كانوا يريدون متثيل مصاحل املستهلك كما

واملشكلة ابلغة احلدة جملموعات املستهلكني اليت تفتقر 
إىل املوارد الالزمة إلجراء البحوث أو التكليف إبجرائها، أو اليت 
لديها وصــول حمــدود إىل املعلومات، كما هو كثري احلــدوث يف 
حالة جمموعات املستهلكني يف البلدان الفقرية. بيد أنه ال ينبغي 
أن يُــفــهــم مـــن ذلــــك أن املــســتــهــلــكــني ال يــســتــطــيــعــون تــكــويــن 
مجعيات حلني امتالكهم مــوارد مالية ضخمة. فبعض منظمات 
ابلشجاعة  واملتحلية  جـــداً  الفعالة  احلكومية  غــري  املستهلكني 
تــكــونــت نتيجة لــإلحــبــاط مــن مــشــاكــل حمـــددة ومــلــحــة مل تكن 
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علمية مدروسة  ملفات  البداية(  ليس يف  األقــل  )على  تتطلب 
متاماً ملعاجلتها. وقد نشأت أمثلة على ذلك من انعدام الوصول 
إىل اخلدمات األساسية أو مــن خمــاوف بشأن السالمة، ومنها 
مثاًل عمل رابطة MAMA ’86، وهي مجعية النساء األوكرانيات 
احملتجات على انعدام الشفافية يف اإلعالم بعد كارثة تشرنوبيل 
اإلمـــداد ابملــيــاه)71).  املتعلقة بسالمة  عـــام 1988 وخماوفها  يف 
مستهلكي  مجعية  احتجت   ،2007-2006 الــفــرتة  وخـــالل 
اإلمــداد  إىل  الصول  إمكانية  انعدام  الكامريون على  الطاقة يف 
ابلكهرابء ابلرغم من تكرار طمأنتها إىل ذلك عندما ُمنح امتياز 
لإلمداد ابلطاقة إىل صناعة صهر األملنيوم)72). وجيدر ابإلشارة 
أن هـــذه احلـــركـــات كـــثـــرياً مــا تــنــشــأ اســتــجــابــة لــقــضــااي وحــيــدة، 
وال ميكن أن يُتوقع من اجلمعيات أن تواكب على الفور كامل 
الواسع آلفــاق االستهالك، وهو نطاق تصعب تغطيته  النطاق 

حىت على املنظمات اليت متتلك أفضل املوارد.

رضارب املياحل والتمميل  -5

ملنظمات  التمثيلي  ابلـــدور  تتعلق  شائكة  مسألة  مثــة 
املستهلكني، أال وهي ما إذا كان ينبغي ملمثلي املستهلكني أن 
الصناعة  من  فالتمويل  متثيلهم.  أمــوال عن  هلم  ُتدفع  أن  يقبلوا 
أو من احلكومة يطرح مشاكل بديهية يف جمال االستقالل. ومثة 
التنقيح األخري  املعضالت منذ  طرائق خمتلفة عوجلت هبا هــذه 
هلذا الدليل. وكما هو مناقش يف الفصل الرابع، متكنت بعض 
هيئات املستهلكني املمولة حكومياً من احلفاظ على مكانة رفيعة 
السياسات. ومن األمثلة على نظام ميكن  واستقالل يف وضع 
أن يساعد على حــل مسألة االســتــقــالل اســتــحــداث خدمات 
تضم جهات  أن  الصناعات، وميكن  مــن  ممولة  ومتثيل  وســاطــة 
التمثيل املذكورة أعاله، على أن يتأتى متويل هذه اخلدمات من 
رسم عام يسدد يف صندوق دائــم حبيث ال توجد صلة مباشرة 
هذا  حتقيق  وميكن  بعينها.  مستهلكني  وهيئة  معينة  شركة  بــني 
اليت  العامة  املــرافــق  فــواتــري  التمويل عــن طــريــق نسبة ضئيلة مــن 
العادة على ذلك يف حاالت  املستهلكون، كما جرت  يدفعها 
اللجان التنظيمية احلكومية للطاقة يف الوالايت املتحدة األمريكية 

M Muller, M van Ginneken and R Simpson, 2008, انظر  (71(
Ways to Improve Water Services by Making Utilities More

.Accountable to Their Users (World Bank)

RACE, 2008, Energie Info, bulletin bimestriel d’information (72(
.et de liaison des consommateurs de l’energie

ويف األقاليم الكندية لتمويل متثيل املستهلكني يف أثناء اجللسات 
املتعلقة ابألسعار)73). ومثة هنج آخر متبع يف االحتاد السوفيايت 
الغرامات  املنظمات غري احلكومية من  يتمثل يف متويل  السابق 
لقانون  انتهاكها  ثبت  اليت  التجارية  املؤسسات  على  املفروضة 

محاية املستهلك)74).

وميكن تعزيز هذه اإلجراءات عن طريق االعرتاف، يف 
الالئحة أحياانً، حبق مجعيات املستهلكني يف التمثيل عندما يتعني 
التوصل إىل قرارات تنظيمية مهمة، وميكن فرض واجب االستشارة 
على جهات التنظيم ولكن مع التوقف عن جعل ممثلي املستهلكني 
أعضاء يف اجمللس التنظيمي. فعندما تستلزم عضوية اجمللس املشاركة 
يف القرارات مع االلتزام ابلسرية، مينع هذا ممثلي املستهلكني من 

تقاسم املعلومات مع الناس الذين ميثلوهنم.

وأقدمت مصادر متنوعة أيضاً على التمثيل الفردي وفقًا
لكل حالة على حدة. وأدرجت هذه املصادر استخدام نسبة من 
حني أن حكم هذه  الغرامات لتمويل مجعيات املستهلكني. ويف
الصناديق قد يكون مستقالً عن األطراف، فإنه قد يطرح مشكلة 
تتمثل يف أنه يقلل احلوافز على تكيف اجلمعية مع اآلليات البديلة 
لتسوية املنازعات وااللتزام هبا. وعلى أقل تقدير، تتوقع مجعيات 
تعني عليها متثيل املستهلكني.  املستهلكني سداد نفقات احملاكم إذا ما
وظلت هذه ممارسة ممتدة لفرتة طويلة يف عدة والايت قضائية كما يف 

أورواب الشرقية والوسطى.

خامتة واو-
وجه الفصل الثالث االنتباه إىل تكسري احلواجز بني 
وكاالت ومجعيات محاية املستهلك، حيث أصبحت الوكاالت 
الــتــشــاور واالنــفــتــاح على رأي  أقــرب إىل أن تكون قائمة على 
املستهلك. وهذا األمر مرتسخ يف بعض احلاالت يف معاهدات 
مثل معاهدة اجلماعة الكاريبية اليت تعرتف مبجلس مستهلكي 
الكارييب)75). ومتر مجعيات املستهلكني بدورها بتحول مكافئ حنو 

M Lazzarini, 2004, Improving utilities, guest address to the (73(
.World Bank

عند كتابة هذا الدليل يف أوزبكستان ومولدوفا وبيالروس. (74(
P McClauren, 2011, معاهدة تشاغواراماس، 2001. انظر أيضًا (75(
presentation to Ecole d’été en droit de la consummation,

.Universite du Quebec a Montreal
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حتمل املسؤوليات يف اجملال العام. فمنحها اجلدارة القانونية يف 
احملاكم آخذ يف التزايد. وقد متكنت لفرتة ما يف االحتاد األورويب 
من استصدار أوامر زجرية تصب يف الصاحل العام للمستهلك من 
أجل منع ما يقدم عليه التجار من أعمال غري مشروعة مبوجب 
توجيهات محاية املستهلك ذات الصلة)76). وقد أفاد البوفسري 
فــراننــديــز أرويـــو يف عــــام 2012 أبن النظم األملــانــيــة واإلسبانية 
األورويب  االحتــاد  يف  والسلوفينية  واإليطالية  واليواننية  والفرنسية 
مسحت جلمعية من مجعيات املستهلك "منفصلة عن املستهلكني 
أنفسهم" بتمثيل مصاحل املستهلكني أمام احملاكم، وحدث الشيء 

املــواد 1-3 من توجيه االحتــاد األورويب 27/98، على سبيل  (76(
املثال.

نفسه أيضاً يف البازيل)77). وتضطلع مجعيات املستهلكني يف بعض 
بلدان االحتاد األورويب بدور يف إنفاذ قانون محاية املستهلك جنبًا
إىل جنب مع اهليئات العامة. فعلى سبيل املثال، إبمكان املراكز 
األملانية إلسداء املشورة للمستهلك أن تعمل جنباً إىل جنب مع 
رابطات األعمال التجارية. وقد استخدمت مجعيات املستهلكني 
املعينة آلية "الشكوى الفائقة" اليت أقامتها اململكة املتحدة لبيطانيا 
العظمى وآيرلندا الشمالية من أجل إطالق حتقيقات رمسية، وكان 
هلا أثر ابلغ. وهكذا كان االجتاه األطول أمداً هو ظهور توافق 

اآلراء حول إسهام مجعيات املستهلكني.
D Fernandez Arroyo, 2012, Consumer protection in (77(
international private relations: General report, in C Lima

Marques et al, The Global Financial Crisis and the Need

.for Consumer Regulation (International Law Association)
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سادسًا- السلمك التجاري

األمــم  مــبــادئ  التجاري يف  السلمك  ألف-
املتحدة التمجيهية حلماية املستهلك

تشتمل أهــداف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية على 
"التشجيع على التزام املشتغلني إبنتاج السلع واخلدمات وتوزيعها 
املستهلكني ابملستوايت الرفيعة من السلوك األخالقي" )املبدأ  على
املنتج  العالقات بني  التوجيهي 1)ج((، ومــن مث معاجلة جوهر 

واملستهلك.
وتتضمن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املنقحة الفرع 
الرابع اجلديد املتعلق ب   "مبادئ ملمارسات جتارية سليمة" )املبدأ 
التوجيهي 11(. وهو حيدد مبادئ بوصفها "معايري" للممارسات 
السليمة على اإلنرتنت وخارجها. وجيري أيضاً تناول معظم حمتوى 
هذا الفرع يف مكان آخر من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، ويوجد 
تداخل موضوعي مع الفرع خامساً-ألف "السياسات الوطنية حلماية 
املستهلك"، املوجه إىل احلكومات، والذي تدعو فقرته األوىل إىل 
14)أ((.  تشجيع املمارسات التجارية السليمة )املبدأ التوجيهي
وتكمن أمهية الفرع الرابع اجلديد يف أنه موجه صراحة حنو املؤسسات 
التجارية ال احلكومات كما كان حيدث يف النسخ السابقة من مبادئ 
األمم املتحدة التوجيهية. وتطبيق مبادئ األمم املتحدة التوجيهية 
على املؤسسات التجارية اململوكة للدولة مبوجب املبدأ التوجيهي 2

مهم أيضاً، حيث إنه يلزم األنشطة التجارية للدول صراحة مببادئ 
محاية املستهلك.

ــارة إىل  ويـــرد الــنــص ابلــكــامــل يف اإلطـــار 1 مــع اإلشــ
الفروع ذات الصلة املقرتنة به من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية 

والدليل.
ويف ظل استثناء اخلصوصية امللحوظ، ورد العديد من 
املبادئ اجلديدة املنصوص عليها يف املبدأ التوجيهي 11 يف النسخة 
السابقة من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، أو على األقل تطرقت 
تلك النسخة إليها، وإن كان هذا قد حدث بشكل متقطع يف فروع 
"تعزيز ومحاية مصاحل  خمتلفة، وخباصة يف الفرع خامساً-جيم املتعلق ب
املستهلكني االقتصادية". وخبالف الفرع اجلديد املذكور أعاله، جيري 
أيضاً تناول السلوك التجاري يف املبدأ التوجيهي 9 الذي يؤكد من 
جديد أنه "ينبغي أن متتثل مجيع املؤسسات للقوانني واألنظمة ذات 
الصلة يف البلدان اليت تعمل فيها". وتوجد مبادئ توجيهية أخرى 
ذات صلة هبذا املوضوع: )أ( يشري املبدأ التوجيهي 18 إىل االلتزام 

ابإلخطار ابملخاطر؛ و)ب( يتناول املبدأ التوجيهي 25 قطع الغيار 
وخدمة ما بعد البيع؛ و)ج( يتطرق املبدآن التوجيهيان 26 و27
مبزيد من التفاصيل إىل املبادئ املنصوص عليها يف الفرع الرابع؛ 
و)د( يسهب الفرع خامساً-واو املتعلق بتسوية املنازعات واإلنصاف 
يف عرض حمتوى املبدأ التوجيهي 11)و( املستنسخ يف اإلطار 1؛ 
و)ه( يشجع املبدأ التوجيهي 46 املؤسسات التجارية على املشاركة 
ينص املبدأ التوجيهي 50 يف برامج تثقيف املستهلك وإعالمه؛ و)و(

... مسؤولية تشجيع  على أن "]قطاع األعمال التجارية[ يتحمل
االستهالك املستدام من خالل تصميم السلع واخلدمات وإنتاجها 
وتوزيعها"؛ وأخرياً، )ز( ُيشجع قطاع األعمال يف الفرع حاء على 

املشاركة يف التشجيع العام لالستهالك املستدام.
تتعلق  التوجيهية مسائل  املتحدة  األمـــم  مــبــادئ  وتثري 
ابلتنظيم الذايت يف املبدأ التوجيهي 31: "ينبغي أن تشجع الدول 
األعضاء، يف نطاق أطرها الوطنية، قيام املؤسسات التجارية، ابلتعاون 
مع منظمات املستهلكني، بوضع وتنفيذ مدوانت لقواعد ممارسات 
التسويق واملمارسات التجارية األخرى، وذلك لضمان احلماية الكافية 
للمستهلك. وميكن أيضاً أن تشرتك املؤسسات التجارية ومنظمات 
وضع اتفاقات طوعية.  املستهلكني واألطراف املهتمة األخرى يف
وينبغي أن حتظى هذه املدوانت بقدر واف من الدعاية". وتُناقش 

هذه املسألة فيما بعد يف هذا الفصل.
وتفيد الدراسة االستقصائية اليت أجراها األونكتاد يف 
عام 2013 بشأن تنفيذ مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف عجالة 
عن مدوانت واتفاقات التنظيم الذايت، مشرية إىل أن وكاالت محاية 
املستهلك تروج هلا وأن القطاع اخلاص يعتمدها. وتتضمن هذه 
املدوانت التنظيم الذايت لإلعالن يف كولومبيا، وتسويق منتجات 
التجميل وتوزيع املأكوالت واملشروابت على األطفال يف املكسيك. 
يناقش ذلك الفصل العاشر، تعتمد اململكة املتحدة لبيطانيا  وكما
الــذايت يف  التنظيم  على  اعتماداً كبرياً  الشمالية  العظمى وآيرلندا 

اإلعالن، ويشمل هذا الرتويج للمبيعات والتسويق املباشر.
ويف سويسرا، كان القطاع اخلاص هو الذي ابدر ابلكامل 
ابلتنظيم الذايت، وأفاد األونكتاد أبن هذا التنظيم الذايت يؤيت مثارًا
يفرض  القانون السويسري ال مرضية متــامــًا)78). وابلــرغــم من أن 

األونكتاد، 2013، تقرير التنفيذ املتعلق مببادئ األمم املتحدة  (78(
التوجيهية حلماية املستهلك 1985-2013، مذكرة مقدمة من 

أمانة األونكتاد.
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مــدوانت خاصة للتسويق أو املمارسات التجارية األخــرى، فإن 
قطاع التسويق وضعها لنفسه، وهي تستند إىل القانون االحتادي 
ملكافحة املنافسة غري العادلة. فإذا انتهكت مؤسسة جتارية هذه 
املدونة، جاز للمستهلك أن يقدم شكوى إىل جلنة خاصة تبت 
فيما إذا كانت املدونة قد انُتهكت أم ال. وهذه اللجنة هي اهليئة 

التنفيذية للمؤسسة السويسرية للممارسات التجارية العادلة اليت 
يتألف أعضاؤها من املنظمات والرابطات اخلاصة الرئيسية يف قطاع 

التسويق السويسري)79).

.http://www.lauterkeit.chapter/komm1F.htm :انظر (79(

الفتع التابع من مبادئ األمم املتحدة التمجيهية: مبادئ ملمارساا جتارية سليمة اإلطار 1-
التجارية مع  التجارية السليمة فيما خيص االضطالع ابألنشطة  الــيت تضع معايري املمارسات  تتمثل املبادئ  -11

املستهلكني عب شبكة اإلنرتنت وخارجها فيما يلي:
املعاملة العادلة واملنيفة )أ(

املستهلكني معاملة عادلة ومنصفة يف مجيع مراحل عالقتهما، لكي يكون ذلك  ينبغي أن تتعامل املؤسسات التجارية مع
سيما  يتجزأ من ثقافة األعمال التجارية. وينبغي أن جتتنب املؤسسات التجارية املمارسات اليت تضر ابملستهلكني، وال جزءاً ال

يتعلق ابملستهلكني الضعفاء واحملرومني. فيما
)انظر مبادئ األمم املتحدة التوجيهية: الفرع خامساً-ابء املتعلق ابلسالمة املادية؛ ودليل األونكتاد: الفصل التاسع املتعلق 

بسالمة ومسؤولية املنتج(.
السلمك التجاري )ب(

ينبغي أال خُتضع املؤسسات التجارية املستهلك ملمارسات غري قانونية أو خملِّة ابألخالق أو منطوية على متييز أو خداع، 
فة، أو غري ذلك من أشكال السلوك غري الالئق اليت قد تشكل خماطر  مثل أساليب التسويق املسيئة أو وسائل حتصيل الديون املتعسِّ
ال داعي هلا أو تلحق ضرراً ابملستهلك. وينبغي أن يكون هدفاً من أهداف املؤسسات التجارية ووكالئها املأذون هلم إيالء االعتبار 

الواجب ملصاحل املستهلك وحتّمل املسؤولية عن تعزيز محايته.
)انظر مبادئ األمم املتحدة التوجيهية: الفرع خامسًا-ايء املتعلق ابخلدمات املالية؛ ودليل األونكتاد: الفصل الرابع عشر 

املتعلق ابخلدمات املالية(.
اإلفياح والشفافية )ج(

ينبغي أن تقدم املؤسسات التجارية للمستهلكني معلومات كاملة ودقيقة وغري مضلِّلة عن سلعها وخدماهتا وأحكامها 
تكفل املؤسسات التجارية  يسري من رسومها والتكاليف النهائية، وذلك لتمكينهم من اختاذ قرارات مستنرية. وينبغي أن وشروطها وما
تيسري االطالع على هذه املعلومات، وخباصة األحكام والشروط الرئيسية، أايً كانت وسائل التكنولوجيا املستخدمة يف ذلك. )انظر 
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية: الفرع خامسًا-جيم املتعلق بتعزيز ومحاية مصاحل املستهلكني االقتصادية، والفرع خامسًا-ايء املتعلق 

ابخلدمات املالية؛ ودليل األونكتاد: الفصل العاشر املتعلق إبعالم املستهلك وتثقيفه(.
التثقيف والتمعية )د(

ينبغي أن تقوم املؤسسات التجارية، حسب االقتضاء، بوضع برامج وآليات تساعد املستهلكني على اكتساب املعارف 
واملهارات الالزمة لفهم املخاطر، مبا فيها املخاطر املالية، اليت هتدد اختاذهم قرارات مستنرية وحصوهلم على املشورة واملساعدة من 

جهات مقتدرة وفنية، ويفضل أن يقوم بذلك طرف اثلث مستقل، عند الضرورة.
)انظر مبادئ األمم املتحدة التوجيهية: الفرع زاي املتعلق ابلبامج التثقيفية واإلعالمية، وخباصة املبدأ التوجيهي 46؛ 

ودليل األونكتاد: الفصل العاشر املتعلق إبعالم املستهلك وتثقيفه(.
محاية اخليمصية )ه(

ينبغي أن حتمي املؤسسات التجارية خصوصية املستهلكني من خالل اجلمع بني املالئم من آليات املراقبة واألمن والشفافية 
واملوافقة املتصلة جبمع بياانهتم الشخصية واستخدامها.
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)انظر مبادئ األمم املتحدة التوجيهية: املبدآن التوجيهيان 5)ك( و66)ز(؛ ودليل األونكتاد: الفصل الثالث عشر املتعلق 
ابخلصوصية ومحاية البياانت(.

شكاوى املستهلكني ومنازعاهتم )و(
ينبغي أن تتيح املؤسسات التجارية آليات ملعاجلة الشكاوى تسمح للمستهلكني بتسوية عاجلة وعادلة وشفافة وقليلة 
داعي هلا. وينبغي أن تنظر املؤسسات التجارية يف  أعباء ال التكلفة ويسرية املنال وسريعة وفعالة ملنازعاهتم دون حتميلهم تكاليف أو
األخذ ابملعايري احمللية والدولية املتعلقة مبعاجلة الشكاوى على املستوى الداخلي وخدمات تسوية املنازعات ابلطرق البديلة والقوانني 

املتعلقة برضا املستهلك.
)انظر مبادئ األمم املتحدة التوجيهية: الفرع خامسًا-واو املتعلق بتسوية املنازعات واإلنصاف؛ ودليل األونكتاد: الفصل 

احلادي عشر املتعلق بتسوية منازعات املستهلك وإنصافه(.
األونكتاد. املصدر:

املسؤولية االجتماعية للشتكاا ابء-
تتمثل املسؤولية االجتماعية للشركات يف املواطنة الصاحلة 
للشركات. وتغطي نطاقاً من املسائل مثل حقوق اإلنسان واملواضيع 
البيئية اليت تتجاوز املعامالت بني املستهلكني واملؤسسات التجارية. 
وقد تضاعف االهتمام ابملسؤولية االجتماعية للشركات منذ صدور 
أسفر عن منشورات مهمة مثل  النسخة األخرية من هذا الدليل، مما
املعيار التوجيهي للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ISO 26000 املتعلق 
ابملسؤولية االجتماعية)80) واملبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي املتعلقة ابملؤسسات املتعددة اجلنسيات)81).

ليس  للشركات  االجتماعية  املسؤولية  مفهوم  أن  بيد 
جديداً. فقد كان هناك "أرابب عمل منوذجيون" يف أورواب أثناء 
القرن التاسع عشر، سبقتهم مصانع القرى النموذجية يف نيو الانرك 
لروبرت أوين يف اسكتلندا، وهي مشروع طوابوي انتقل فيما بعد 
إىل الوالايت املتحدة األمريكية. وشهدت العشرينيات من القرن 
العشرين نشوء مفهوم االستثمار املسؤول اجتماعياً الذي شهد أيضًا
انتعاشاً يف السنوات األخرية. وقد ذكر الفصل اخلامس من قبُل
كيف نشأت احلركة التعاونية للمستهلكني يف أورواب خالل القرن 

ISO 26000, 2010, Guidance on Social Responsibility (80(
ISO وال يقتصر املعيار .(reviewed and confirmed in 2014)

26000 على الشركات، وإمنا يستهدف أيضًا "منظمات" من بينها 

احلكومات.
OECD, 2011, Guidelines for Multinational Enterprises: (81(
Recommendations for Responsible Business Conduct in a

.Global Context

تــزال التعاونيات الصناعية منتشرة يف إقليم  التاسع عشر)82). وال
الباسك، كمثال معروف، وحتظى التعاونيات إىل اليوم ابعرتاف 

االحتاد األورويب أبهنا تتكلم ابسم املستهلكني.

ويضرب مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات جبذور 
أعمق من املفاهيم التجارية الغربية احلديثة. فاستكشاف اآلفاق

الذي قدمه كريستوفر هودجز يف عام 2016 يعتمد على العقد 
االجتماعي لروسو، وعلى مواطنة الشركات جلون راولز)83). وينتشر 
مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات يف اهلند، متضمناً عناصر من 
فلسفة غاندي ومبدئها املتمثل يف "الوصاية"، وهي فكرة تفيد أبن 
"ملكية مفوضة" للعامل. وحيتج الكسميتانت  املواطنني يتمتعون ب
شارما أبن واجب العمل اخلريي "مرتبط مبفهوم املسؤولية االجتماعية 
للشركات"، يف حني أنه يظل يعمل بوصفه حافزاً للنمو وظهور 

أسواق جديدة)84).

.F Trentmann, 2016, Empire of Things (Allen Lane) (82(
C Hodges, 2016, Law and Corporate Behaviour (Hart); J (83(
Rawls, 1971, A Theory of Justice (Harvard); A Sen, 2009,

.The Idea of Justice (Allen Lane)

L Sharma, 2015, Relevance of Gandhian Ideology: (84(
Philanthropy to CSR, International Research Journal of

AV انظر أيضًا .Humanities, Language and Literature 2(3)

Joseph, 2009, Successful Examples of CSR, Indian Journal

.of Industrial Relations 44(3)



45 التجاري السلمك سادسًا-

رعتيفا االحتاد األورويب للمسؤولية االجتماعية   -1
للشتكاا

قــدمــت املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة يف رســالــتــهــا الـــصـــادرة يف 
عام 2011 تعريفاً مبسطاً للمسؤولية االجتماعية للشركات أبهنا 
"مسؤولية مؤسسات األعمال عن أتثريها على اجملتمع"، وحددت 
ينبغي أن تقوم به كل مؤسسة لالضطالع  اخلطوط العريضة ملا
مبسؤوليتها "ابإلضافة إىل الوفاء ابلتزاماهتا القانونية")85). وكان تعريفها 
السابق هلا أهنا "مفهوم تدمج مبوجبه الشركات شواغل اجتماعية 
املصلحة  تفاعلها مع أصحاب  التجارية ويف وبيئية يف عملياهتا 
على أساس طوعي")86). ويعب البعض عن خيبة أملهم من االبتعاد 
الظاهر ملناط الرتكيز عن الطابع الطوعي للمسؤولية االجتماعية 
للشركات يف ظل التعريف اجلديد، ولكن التعريف الالحق األكثر 
إجيازاً متسق مع مبادئ املسؤولية االجتماعية للشركات ومبادئها 
التوجيهية املعرتف هبا دولياً، مثل واثئق منظمة التعاون والتنمية يف 
يكن  امليدان االقتصادي)87) واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس. ومل
االحتاد األورويب يتوخى أن تقتصر املسؤولية االجتماعية للشركات 
على حيازة السلع املشرتاة ابلتجزئة، بل أن متتد لتشمل اخلدمات 

مبا فيها اخلدمات العامة)88).
املتعلق   ISO 26000 الــتــمجــيــهــي  املــعــيــار  -2

ابملسؤولية االجتماعية
بسياسات  املعنية  اللجنة  تقدمت   ،2002 عـــــام يف 
االستهالك التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس مبقرتح لوضع 
معيار مبتكر يتعلق ابملسؤولية االجتماعية للشركات. واجتذبت 
عملية التفاوض اهتماماً هائالً: فقد حضر أحد االجتماعات 400

مشارك. وشــارك 70 بلداً، وحنو 80 خبرياً يف جمال االستهالك 
)مبن فيهم وفود وطنية(، و30 منظمة اتصال، وست جمموعات 

EC, 2011, A Renewed European Union Strategy 2011-14 (85(
for Corporate Social Responsibility, communication from

.the Commission (October 25)

EC, 2011, Corporate Social Responsibility: A New Definition, (86(
.A New Agenda for Action, Memo/11/730 (October 25)

.OECD, 2011, Guidelines for Multinational Enterprises (87(
J Knopf et al., 2011, CSR Compendium: Public Policies in (88(

.the European Union (Adelphi)

من أصحاب املصلحة. وُنشر املعيار ISO 26000 يف تشرين الثاين/
.)89(2010 نوفمب

وكــانــت هــذه هــي املـــرة األوىل الــيت تنظم فيها املنظمة 
الدولية لتوحيد املقاييس املسائل املتعلقة ابملستهلك بوصفها "مسألة 
أساسية" من منظور املسؤولية االجتماعية، ولكن من املهم االعرتاف 
أعــرض. وتتمثل املسائل  املعيار ISO 26000 يغطي نسيجاً  أبن 

األساسية فيما يلي:
احلوكمة التنظيمية؛	 
حقوق اإلنسان؛	 
العمالة؛	 
البيئة؛	 
املمارسات التشغيلية العادلة؛	 
املسائل املتعلقة ابملستهلك؛	 
مشاركة اجملتمع احمللي وتنميته.	 

وليس املعيار ISO 26000 معياراً "يؤهل للحصول على 
يتضمن معايري دقيقة ميكن حصرها  شهادة". وهــذا يعين أنه ال
"تفشل"  وميكن قياسها وتستطيع مؤسسات األعمال أن "تنجح" أو
ابلقياس عليها. فهو معيار توجيهي ُوضع بتوافق اآلراء يف اللجنة. 
ومبا أنه ال يتضمن أهدافاً حمددة )يف مقابل املعايري الغذائية مثالً(، 
ميكنه أن يرقى إىل مصاف احلاجز التجاري: فما من حكومة  فال
تتبع  إذا كانت مؤسسة األعمال ال تستطيع حظر استرياد منتج ما
كانت املنظمة  املعيار ISO 26000 يف عملياهتا اإلنتاجية)90). وملا
الدولية لتوحيد املقاييس تتوقع حدوث سوء فهم حمتمل لطبيعة هذا 

املعيار اجلديد، فقد كانت صرحية متاماً يف ذلك:
نظم  معايري  مــن   ISO 26000 املــعــيــار  ليس 
ــراض احلـــصـــول عــلــى شــهــادة  ــ يـــوضـــع ألغـ اإلدارة. ومل
ليس  أو التعاقدي، كما أنه  التنظيمي  أو لالستخدام 
مالئماً لذلك. وأي عرض إبصدار شهادة أو ادعاءات 
ابحلصول على شهادة ابملعيار ISO 26000 تشكل بيااًن

كاذب النية والغرض وسوء استخدام هلذا املعيار الدويل. 

J Vitt, 2011, Consumers care: Access to information (89(
for more sustainable markets, ISO Focus (March 3); S

Homer, 2007, ISO WG social responsibility, presentation

to ISO COPOCLCO/DEVCO training workshop on social

.responsibility (Vienna)

ومع ذلك، فقد أعدت عدة هيئات وطنية معنية ابملعايري معايري  (90(
مؤهلة إلصدار الشهادات من أجل والايهتا القضائية، ومنها مثاًل 

الدامنرك وهولندا.
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يتضمن املعيار ISO 26000 اشرتاطات، وأي شهادة  وال
به لن تكون دليالً على التوافق مع هذا املعيار الدويل)91).

ــــذي يــتــنــاول املــســائــل املتعلقة  وعــــــوداً إىل الــفــصــل الـ
ابملستهلك، فإن املعيار ISO 26000 اعتمد على مبادئ األمم املتحدة 
التوجيهية كإطار. وابإلضافة إىل االعتماد على املبدأ التوجيهي املتعلق 
ب   "االحتياجات املشروعة" من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، فقد 

ُقدمت أربع مبادئ يف هذا املعيار. وهي:
احرتام احلق يف اخلصوصية )املستمد من اإلعالن العاملي 	 

حلقوق اإلنسان؛ ويُناقش يف الفصل الثاين عشر من 
هذا الدليل(؛

النهج التحوطي املستمد من إعــالن ريــو بشأن البيئة 	 
والتنمية )يُناقش يف الفصل التاسع(؛

تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، املستمدان من 	 
إعالن األمم املتحدة العاملي حلقوق اإلنسان؛

الرتويج لتصميم عاملي يهدف إىل التمكني من استخدام 	 
اجلميع للمنتجات، وخباصة األشخاص ذوو اإلعاقة:

ــــاله،  ــــورة أعـ ــــذكـ ــادئ املـ ــ ــب ــايل املــ ــ ــاداً عـــلـــى إمجــ ــمــ ــ ــت واعــ
احملددة اليت توصل إليها الفصل املتعلق ابملستهلك  املسائل تتمثل

فيما يلي:
الــتــســويــق الـــعـــادل واإلعـــــالم الــوقــائــعــي وغـــري املــنــحــاز، 	 

واملمارسات التعاقدية العادلة؛
محاية صحة املستهلك وسالمته؛	 
االستهالك املستدام؛	 
وتسوية 	  للشكاوى  وتقدميه  ودعمه  املستهلك  خدمة 

منازعاته؛
محاية بياانت املستهلك وخصوصيته؛	 
الوصول إىل اخلدمات األساسية؛	 
التثقيف والتوعية.	 

ومن الواضح أن هذه املسائل متوافقة مع مبادئ األمم 
تدرج  املتحدة التوجيهية، ولكن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية مل
آنذاك اخلصوصية أو الوصول إىل السلع واخلدمات، ولذا فقد كان 
للمعيار ISO 26000 السبق يف هذا الشأن، ووجد ما يبره يف إدراج 

هذين العنصرين يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية.

.ISO, 2010, Discovering ISO 26000 (91(

املبادئ التمجيهية ملنظمة التعاون والتنمية  -3
يف امليدان االقتيادي املتعلقة ابملؤسساا

املتعددة اجلنسياا
اتُّفق على املبادئ التوجيهية املنقحة ملنظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي املتعلقة ابملؤسسات املتعددة اجلنسيات يف 
 .ISO 26000 عام 2011، ولكنها مل تكن تتضمن اإلشارة إىل املعيار
وتوفر هذه املبادئ التوجيهية توجيهات بشأن حقوق اإلنسان، 
وعالقات العمل والعالقات الصناعية، والبيئة، ومكافحة الرشوة، 
وطلب الرشوة واالبتزاز، ومصاحل املستهلك، والعلم والتكنولوجيا، 
واملنافسة، وفرض الضرائب. واملسائل املتعلقة ابملستهلك واحدة يف 
جمموعيَت املبادئ التوجيهية، وكذلك املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، 
إن منظمة التعاون والتنمية  والبيئة، والعمالة. وميكن القول بوجه عام
يف امليدان االقتصادي تصف مبادئ وسياسات، بينما توفر املنظمة 

الدولية لتوحيد املقاييس توجيهات مفصلة بشأن املمارسات.

هل حتتز املسؤولية االجتماعية للشتكاا  -4
رقدماً؟

ال شك يف اتساع نطاق أنشطة املسؤولية االجتماعية 
السنوية بني  العاملي  اإلبـــالغ  ارتفعت خمــرجــات  فقد  للشركات. 
الشركات املتعددة اجلنسيات مما يقرب من صفر يف عام 1992

4 يف عام 2010)92). ووقع حنو 600 من مؤسسات  إىل حنو 000
األعمال يف االحتاد األورويب االتفاق العاملي لألمم املتحدة )بشأن 
2006، مث وقعته  حقوق اإلنــســان، والبيئة والعمل( حبلول عـــام
2011. وأصــدرت 270 من  1 مؤسسة حبلول عــام 900 حنــو
الشركات املتعددة اجلنسيات تقارير عن االستدامة حبلول عام 2006؛ 
2011)93). بيد  مث أصدرت هذه التقارير 850 شركة حبلول عام
أنه يوجد اليوم  يــزال هناك طريق طويل يتعني مواصلته مبا أنه ال

82 شركة متعددة اجلنسيات. حنو 000
ومــن بني املــبــادرات الوطنية يف االحتــاد األورويب اليت 
ورد ذكرها يف موجز املسؤولية االجتماعية للشركات خطة عمل 
ومؤشرات  الشفافية  متطلبات  يرسي  إسباين  وتشريع  دامنركية، 

.Knopf et al, op. cit (92(
EC COM 681 final, op. cit.; United Nations Global Compact (93(
derives from Universal Declaration on Human Rights; ILO

Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work;

Rio Declaration on Environment and Development and

.United Nations Convention Against Corruption
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االجتماعية  ابملسؤولية  املعين  الدولة  جملس  مع  ابلتعاون  األداء 
تركيز شديد على  انصب  للشركات. ويف اسكندانفيا وهولندا، 
التجزئة.  الربط مع مستهلكي  بذلك  اإلمـــداد، فجرى  سلسلة 
وأطلق اجمللس االجتماعي واالقتصادي الدامنركي املبادرة الدولية 
التجارة  قطاعي  تــدعــو  الــيت  للشركات  االجتماعية  للمسؤولية 
والصناعة يف الدامنرك إىل مواصلة التنفيذ النشط ملمارسات سلسلة 
اإلمــداد املسؤولة ابالستناد إىل توصيات منظمة العمل الدولية 
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وغرف التجارة 
ُعدلت  فقد  خمتلفة.  هنُجاً  تتبع  قد  املتماثلة  والبلدان  الدولية. 
جائزة وطنية للجودة يف اجلمهورية التشيكية لكي تتضمن معيار 
سلوفاكيا استحدثت مؤسسة  اختيار سلسلة اإلمداد املسؤولة؛ ويف
 (Via Bona( جوائز الطريق القومي )Pontis Foundation( بُنتيس
من أجل املشاريع اليت تعزز الشفافية يف املعامالت التجارية إىل 

ما يتجاوز االشرتاطات القانونية)94).
تقدمه  ويوجه انتقاد متكرر لتباطؤ الدول يف تعريض ما
متلكه من مؤسسات ملفاهيم املسؤولية االجتماعية  من خدمات أو
للشركات، وإن كانت إسبانيا قد حتركت يف هذا االجتــاه. وقد 
إلزامية  النطاق بشأن األخــذ ابشــرتاطــات  اثرت مناقشة واسعة 
املكتب  وحــث  للشركات،  االجتماعية  املسؤولية  عن  لإلبالغ 
األورويب الحتادات املستهلكني االحتاد األورويب على التحرك يف 

هذا االجتاه)95).
وسجل تقرير صدر يف عام 2012 عن دراسة استقصائية 
أجرهتا جملة Fortune ألكب 500 شركة يف الوالايت املتحدة األمريكية 
أن حنو اثنيت عشرة شركة فقط منها أصدرت عند منعطف القرن 
عن  احلادي والعشرين تقريراً عن املسؤولية االجتماعية للشركات أو
2012، كانت أغلبية الشركات تقوم  االســتــدامــة. وحبلول عــــام
بــذلــك)96). وقد كان لألمم املتحدة إسهامها يف هذا األمــر عن 
التوجيهية بشأن  للمبادئ  طريق اعتماد جملس حقوق اإلنــســان 
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان لعام 2011 و"ركائزها الثالث" 

واملعروفة ابسم "مبادئ راجي":
احلماية: واجب الدولة حبماية حقوق اإلنسان؛	 
االحرتام: مسؤولية الشركات عن احرتام حقوق اإلنسان؛	 

.Knopf et al, op. cit (94(
J Vitt and U Pachl, 2010, Towards a European CSR (95(
framework, reflection paper for the multi-stakeholder forum

on CSR.

Time, 2012, Why companies can no longer afford to ignore (96(
.their social responsibilities (May 28)

االنتصاف: حصول ضحااي األنشطة املتعلقة ابألعمال 	 
التجارية على سبل االنتصاف.

وهلــذه املبادئ صلة بــزايدة تركيز مجعيات املستهلكني 
وفرادى املستهلكني على الشراء األخالقي وتوفري املعلومات عن 

املنتجات.
ويرى بعض املعلقني من طريف نقيض هذا الطيف أن 
املسؤولية االجتماعية للشركات تنطوي على تناقض يف مصطلحاهتا: 
فبعض الصحفيني التجاريني من جانب، واملنظمات احلكومية الدولية 
من اجلانب اآلخر، يرون أن املؤسسات التجارية تعتمد وجهة نظر 
أحادية يف السعي إىل حتقيق املكسب، وأهنا ابلفعل مرغمة قانواًن
على عدم القيام مبا خيالف ذلك. ويف حني أن البعض ينظر إىل 
مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات على أنه نوع من العالقات 
االقتصادي  أبرزهم هو  ولعل  فــإن غريهم،  للشركات)97)،  العامة 
املرموق ميلتون فريدمان، ينظرون إليها على أهنا تقويض ألهداف 

العمل التجاري.
الــذي وضعه االحتــاد  املبدأ  يتقيها  ومثــة ثغرات ممكنة 
األورويب واملتمثل يف أنه ينبغي أن تتجاوز املسؤولية االجتماعية 
لــلــشــركــات االلــتــزامــات الــقــانــونــيــة. وهلـــذا أمهــيــة ابلــغــة يف سياق 
املستهلكني، حيث إن الكثري من مبادئ محاية املستهلك خيضع 
ابلفعل اللتزامات قانونية موسعة. ومع ذلك، فقد حدث حتول: 
إذ تتحول املسؤولية االجتماعية للشركات من العمل اخلريي إىل 
النشاط األساسي ابلنسبة لعدد متزايد من املؤسسات التجارية 
اليت تنتقل "من كيفية توزيع األعمال التجارية ألمواهلا إىل كيفية 

كسبها")98).

هل ميكن حتقيق املكسب بفعل اخلري؟ -5

يتمثل أحد األسئلة احملورية للمؤسسات التجارية فيما 
يلي: "هل يؤدي امتالك الشركة لسياسة أفضل حلماية املستهلك 
إىل نتائج اقتصادية أفضل؟" توجد أدبيات عديدة يف هذا املوضوع 
ولكن توليفها كان قليالً حىت اآلونة األخرية. وقد خلص استعراض 
167 دراسة أجرهتا كلية إدارة األعمال جبامعة هارفارد وجامعتا  أديب ل

.Corporate Watch, 2006, What’s Wrong with CSR? (Oxford) (97(
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, (98(
Department for Business Innovation and Skills, 2014,

Corporate Responsibility: Good for Business and Society;

EC, 2012, Consultation About A Code For Effective Open

.Voluntarism (EC DG INFSO)
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كاليفورنيا وميشيغان إىل أن "أغلبية األدلة العلمية تفيد، بعد 35
عاماً من البحوث، عن وجود عالقة إجيابية إىل حد معتدل بني 
األداء االجتماعي للشركات واألداء املايل للشركات، وخلصت إىل 

يشري إىل أن االستثمار االجتماعي للشركات يقلل  عدم وجود ما
القيمة السهمية بصورة منتظمة")99).

F Whaley, 2013, Is CSR Profitable for Companies? (USAID (99(
.Partnership)

رشجيع بريو للممارساا التجارية السليمة اإلطار 2- 

ينظم املعهد الوطين للدفاع عن املنافسة ومحاية امللكية الفكرية، وهو السلطة الوطنية املعنية حبماية املستهلك يف بريو، 
2014 بعنوان Primero los Clientes )املستهلكون أوالً( بوصفها اعرتافاً وطنياً بشركات القطاعني اخلاص والعام  مسابقة منذ عام

اليت جنحت يف تنفيذ املمارسات السليمة يف منع شكاوى املستهلك وإدارهتا.

يقرب من مائة طلب يف  وهتدف املسابقة إىل االعرتاف ابملمارسات التجارية السليمة لصاحل املستهلكني، وتلقت ما
ثالث مسابقات فقط. ومن املتوقع أن تلهم هذه املمارسات النظراء بتكرارها وتشجيع غريهم على إعداد سياساهتم الداخلية.

والفئات الثالث هي:

تلقي تعليقاهتم؛	  فيها قنوات االتصال لتقدمي املعلومات إىل املستهلكني أو اآلليات اإلعالمية، مبا
إدارة الشكاوى، مبا يف ذلك التجارب الرامية إىل حل مشاكل املستهلكني؛	 
يف ذلك املمارسات اليت تركز على تنفيذ الضمان دون حاجة املستهلكني إىل تقدمي شكوى.	  تنفيذ الضمان، مبا

وينبغي أن يكون هلذه املمارسات أتثري إجيايب على رضا املستهلك، وأن تكون مبتكرة، وأن تتجاوز االلتزامات القانونية، 
وأن تكون قابلة لتكرار املؤسسات التجارية األخرى هلا. فعلى سبيل املثال، عرض املرشح الناجح يف عام 2016 يف جمال اآلليات 
اإلعالمية مبادرة إبقامة شركة كهرابئية تعمل يف املناطق النائية من البلد لتدريب املعلمني على االستخدام املستدام للكهرابء عن 

طريق حلقات عمل ومحالت إعالمية.
املعهد الوطين للدفاع عن املنافسة ومحاية امللكية الفكرية، 2016. املصدر:

التنظيم الذايت واملشرتك جيم-

االجتماعية  ابملــســؤولــيــة  يتعلق  فيما احلـــال  هــي  كــمــا 
للشركات، يرى بعض مناصري املستهلك يف التنظيم الذايت بدياًل
ضعيفاً للوائح القانونية. ويرى بعض االقتصاديني األكادمييني يف 
التنظيم الــذايت وصفة للتكتالت املقننة. ومع ذلك، فإنه متوخى 
التوجيهية.  املتحدة  األمــم  مبادئ  مبوجب  رأينا،  ومشجع، كما
ويبدو أن هناك ثالث جمموعات كبرية من الظروف اليت ُيصمم 
من أجلها التنظيم الذايت. يتمثل أحدها يف الوقت الذي تفوض 
فيه احلكومة املهن مبهمة محاية املستهلكني وتعززها ابلتشريعات 
وترتيبات الرتخيص. وميكن القول إن هذا "التنظيم الذايت املفوض" 
شائع االستخدام بني احملامني واألطباء. ويتزايد فيه الرتكيز على 

قيام أصحاب املصلحة ابلتحقق.

أمــا الــنــوع الــثــاين مــن التنظيم الـــذايت، فهو حــني ختتار 
جمموعة من املؤسسات التجارية أن تنظم نفسها بعقد تعهدات 
"التنظيم  طوعية ابلتصرف بطريقة معينة. وميكن أن يوصف هذا ب
الذايت الطوعي". وابختصار، تقول املؤسسات التجارية هنا: "األمر 
مرتوك لنا". وينبغي أن تتجاوز التعهدات أي اشرتاطات قانونية، 

وأن تضع معايري يف جماالت مل يضع القانون هلا أايً منها.
املخططني  الشائع يف هذين  الضعف  ويكمن موطن 
يف حمدودية حجم السوق الــذي يغطيه أعضاء املــدونــة. فعندما 
حبثت جلنة سياسات املستهلك التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي التنظيم الــذايت، الحظت التضارب يف مثايَل

رابطة املبيعات املباشرة يف اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية اليت تستحوذ على حنو 53 يف املائة من سوق املبيعات 
املباشرة، واهليئة املكافئة هلا يف نيوزيلندا اليت تستحوذ عضويتها على 
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نسبة 90 يف املائة من هذه السوق. ويُعتقد أن هذا الرقم الكبري 
هو أكثر بقليل  الذي حققته نيوزيلندا يرجع إىل أن املدونة تقدم ما
ينص عليه القانون)100). وهذا يوضح مشكلة مع النهج الطوعي.  مما
فكلما متادت املدونة يف جتاوز القانون، قل ميل التاجر إىل االشرتاك 
يُعرف كذلك  يفعل ذلك مجيع منافسيه أيضاً - وهو ما مل فيها ما

مبعضلة "احلركة األوىل".
ويوجد أيضاً طريق اثلث "هجني". وميكن يف إطار هذه 
الفئة أن تضع احلكومة معايري تصف مبوجبها املخططات نفسها 
أبهنا تشكل تنظيماً ذاتياً، لضمان نزاهة الوصف. وتتضمن هذه 

املعايري ما يلي:
يقدمه القانون؛	  املزااي املقدمة للمستهلكني اليت تتجاوز ما
املنظمة اليت تضع مدونة هلا أتثري كبري يف القطاع؛	 
اهليئات 	  أو املستهلك  هيئة  )مثل  املستقلة  املنظمات 

االستشارية( اليت هلا أتثري على إعداد املدونة؛
آليات الشكاوى املناسبة واإلنصاف حال خرق املدونة؛	 
استعراض املخطط ورصد تنفيذه؛	 
اجلزاءات عن عدم االمتثال؛	 
الدعاية الكافية.	 

ويف ظــل الــنــمــوذج اهلــجــني، تــكــون لــلــدولــة مصلحة 
مشروعة يف محاية "العالمة التجارية" للتنظيم الذايت، وال سيما 
حني تكون قد أكدت سلطتها من خالل وجود خمطط يتمثل 
يف شارة ابملوافقة. ومن األمهية مبكان أن حتتفظ الدولة بصالحية 
الــذايت  التنظيم  آلــيــات  أن  ثبت  إذا  التشريع  احتياطية يف جمــال 

أضعف مما ينبغي.
ويف واقع األمر، توجد معضالت تقرتن ابلتنظيم الذايت. 
فــإن املفهوم يفقد  الــذايت أضعف مما ينبغي،  التنظيم  فــإذا كــان 
الناحية األخــرى، إذا كان أمشل مما ينبغي، يصبح  قيمته. ومن 
ويعمل  التجارة،  الــدخــول يف  على  يفرض حواجز  أن  إبمكانه 
ابلتايل بطريقة خملة ابملنافسة. ومييل التنظيم الذايت املفوض إىل 
حتقيق أكثر مستوايت التغطية مشواًل )تكاد تصبح العضوية فعليا 
شرطاً للرتخيص(، ومييل التنظيم الذايت الطوعي إىل حتقيق أقل 
هذه املستوايت مشواًل. ويكون للتنظيم الذايت الطوعي أحياانً عدد 
مفرط من املخططات الصغرية. فيوجد أكثر من 100 خمطط 
ايابين تغطي جماالت دقيقة جداً من املنتجات، مثل معجون فول 
الصواي، وصلصة الصواي، والبسكويت، والنظارات، والبيانو، فضاًل

معلومات قدمها الفريق العامل املعين ابلتنظيم الذي تقوده الصناعة  (100(
والتابع للجنة سياسات املستهلك يف منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي، 2009.

عن قطاعات املنتجات الرئيسية مثل األدوات اإللكرتونية املنزلية 
والصرافة. وقد يؤدي هذا التنوع يف احلجم والتخصص إىل تعقيد 

اجلهود الرامية إىل إعالم املستهلك)101).
ومع نشوء الفئة اهلجينة، بدأت لغة التنظيم الذايت تتغري، 
وظهر املفهومان التوأمان املتمايزان للتنظيم الذايت والتنظيم املشرتك. 
فعلى سبيل املثال، عرَّف كتاب أبيض أصدرته حكومة اململكة 
املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)102) هذين املفهومني 

يلي: كما
يشري التنظيم الذايت إىل عمليات أيخذ مبوجبها أصحاب 
املصلحة )الصناعة يف األغلب( بزمام املبادرة إلعداد معايري لصاحل 
يتعني على احلكومة )السلطة التنظيمية( أن تقوم  املستهلكني. وال

أبي مشاركة رمسية.
ويشري التنظيم املشرتك إىل احلالة اليت تعمل فيها السلطة 
التنظيمية وأصحاب املصلحة من قطاع الصناعة سوايً، مع قيام 
السلطة التنظيمية عادة بوضع إطار للعمل يف نطاقه. وجيوز ترك 
األمر ألصحاب املصلحة يف قطاع الصناعة لصياغة قواعد مفصلة 
تتخذ  يف هذا اإلطار وحتمل املسؤولية عن إعماله وتنفيذه. وكثرياً ما
حوافز التعاون شكل تراجع شديد لصالحيات السلطة التنظيمية.

ويتحول االجتاه حنو التنظيم املشرتك بصفة خاصة ألن 
الصالحيات االحتياطية اليت تتمتع هبا احلكومات تتيح هلا احلفاظ 
على استيفاء املخطط للمعايري واإلميــاء إىل اجلمهور )املتشكك 
تتخلى عن مسؤولياهتا. وكانت هذه هي القاعدة  أحياانً( أبهنا ال
اليت أقيم عليها خمطط املوافقة على مدوانت املستهلك الذي أعده 
مكتب التجارة العادلة للتصديق على سالمة مدوانت املستهلك 
تستويف املــدوانت معايري معينة،  املنظمة تنظيماً ذاتياً. وعندما ال
ُتسحب موافقة مكتب التجارة العادلة)103). ويظل املخطط يف صورة 
خمتلفة اختالفاً طفيفاً حتت إشراف جملس املوافقة على مدوانت 
املستهلك الذي يتوىل تشغيله معهد املعايري التجارية )الذي يعمل 
مع إدارات املعايري التجارية احمللية(. وهبذه الطريقة، ُتكفل سالمة 

"العالمة التجارية" للتنظيم الذايت.

R Simpson, 2008, Harnessing Business and Consumer (101(
Interests; Is Statute the Only Way?, Fair Trading Commission

.of Barbados 4th Annual FTC Lecture (Bridgetown)

Department of Trade and Industry, 1999, Modern Markets, (102(
Competent Consumers: The Government’s Consumer White

.Paper

OFT, 2004, Consumer Codes Approval Scheme: Core (103(
.Criteria and Guidance
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وتــوصــي دراســـة أجــراهــا البنك الـــدويل بــشــأن إصــالح 
اخلدمات املالية يف االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية مبا يلي:

وضع مدونة قواعد سلوك للمؤسسات املالية 
اخلاصة بقطاعات حمددة عن طريق الرابطات اخلاصة 
ابلقطاعات احملددة )ابلتشاور مع وكالة اإلشراف املايل 
ومجعيات املستهلكني إذا أمكن(. ويتقيد رمسياً مجيع 
املؤسسات اخلاصة ابلقطاعات احملددة هبذه املدونة اليت 
وكالة فعالة تتمتع ابلتنظيم  ترصد عملها وكالة تنظيمية أو
الذايت. وجيوز أن ُتضاف إىل هذه املدونة مدوانت قواعد 
املالية من  املؤسسات  فـــرادى  سلوك طوعية تصممها 
أجل عملياهتا اخلاصة. وتُنشر هذه املدوانت على نطاق 

واسع)104).
املدوانا العابتة للحدود -1

من بني احلجج اليت تصب يف صاحل التنظيم الذايت أن 
مرونته جتعل من األسهل عليه أن يعمل عب احلدود. ويستعرض 
الفصل السابع بعض التحدايت اليت تدور حول إمكانية اإلنفاذ 
القانوين للتنظيم العابر للحدود والناشئة عن املسائل املتعلقة ابلوالية 
القضائية. إذ ميكن جتنب هذه املنازعات عن طريق املدوانت العابرة 
للحدود، وذلك ابلتحديد ألهنا ليست قوانني. ومن الواضح أنه 
ينبغي أن يكون املخطط داخــل شركة معينة متعددة اجلنسيات 
سهل اإلعــداد نسبياً، مع االتفاق على معايري مشرتكة. بيد أنه 
ميكن أيضاً إعداد مدوانت قطاعية على املستوى العاملي. ويشكل 
مفهوم االلتزام العام من جانب الشركات مبعايري سلوك هتدف إىل 
احرتام مدوانت قواعد سلوك معينة أينما كانت تؤدي عملها عنصرًا

رئيسياً يف هذا الشأن.
ففي جمال اإلعالن، على سبيل املثال، أعدت غرفة التجارة 
الدولية مدونة موحدة لغرف التجارة الدولية يف جمال اإلعالن عن 
ممارسات االتصاالت وتسويقها، ُصممت، من جانب املؤسسات 
التجارية، من أجل توفري مبادئ توجيهية أخالقية هتيئ فرصاً متكافئة 
التنظيمية.  أو التشريعية  القيود  إىل  احلاجة  أدىن حد  إىل  وتقلل 
وُصممت، من جانب املستهلكني، لبناء الثقة مع املستهلك أبن 
تؤّمن له إعالانت شريفة وقانونية والئقة وصادقة، مع توفري انتصاف 
سريع وسهل حال حدوث خمالفات)105). وقد جرت أعمال ذات 
World Bank, 2012, Good Practices for Financial Consumer (104(

.Protection

www.iccwbo.org/Data/Policies/2011/ICC- :انظر (105(
Consolidated-Code-of-Advertising-and-Marketing-2011-

.English/

صلة هبذا املوضوع يف عدد من اجملاالت، مبا فيها اإلعالن السلوكي، 
وتسويق املأكوالت واملشروابت، والتسويق البيئي، وممارسات البيع 

املباشر)106).

معايري التنظيم الذايت -2
استناداً إىل ما سبقت مناقشته أعاله، يتضمن اإلطار 3

بعض املعايري التمثيلية للنظر يف خمططات التنظيم الذايت.
معايري التنظيم الذايت اإلطار 3-

تنقسم مدوانت التنظيم الذايت عموماً إىل ثالثة 
أنواع: طوعية ومفوضَّة وهجينة.

املدوانا الطمعية
تضع الرابطة التجارية اجلزاءات، وتكون العضوية 
فيها طوعية، وقد تكون املعايري متجاوزة لالشرتاطات القانونية، 
وجيري التصديق عادة على االعتماد من خالل شارة للرابطة 

التجارية.
املدوانا املفمضَّة

تفوض الدولة هيئة معنية ابلتنظيم الذايت بوضع 
هو شائع يف حالة اخلدمات القانونية  التنظيم القانوين، كما
والطب. وتكون العضوية إلزامية ومبثابة ترخيص مبزاولة املهنة. 

وتُفوض هذه اهليئة عادة بوضع املعايري.
املدوانا اهلجينة

الــقــانــون، ولكن  بــقــوة  إلــزامــيــة  العضوية  ليست 
احلكومة متنح االعرتاف بلقب "مدونة مقبولة"، وقد يكون 
االشــرتاطــات  الستيفاء  مكافئاً  ابملــعــايــري  املــمــارســني  تقيد 
القانونية. وجيوز أن تفوض بوضع املعايري هيئة وطنية معنية 
بوضع املعايري عن طريق الكيان الصناعي جنباً إىل جنب 

مع اهليئات املعنية ابملستهلك.
OECD, 2015, Industry Self-regulation: Role املصدر:
.and Use in Supporting Consumer Interests

بد من النظر يف  وال يوجد ابلطبع نظام مثايل، ولكن ال
مواطن القوة والضعف احملتملة. وهي معروضة إبجياز يف اإلطار 4.

OECD, 2015, Industry Self-Regulation: Role and Use in (106(
Supporting Consumer Interests, OECD Digital Economy

.Papers no. 247



51 التجاري السلمك سادسًا-

مماطن القمة والضعف يف نُظم التنظيم الذايت والتشتيع اإلطار 4-
التنظيم الذايت
مماطن القمة:

مدوانت طوعية مرنة، تغيريها أسهل من تغيري القوانني، وميكنها سد الثغرات التنظيمية؛ )أ(
إبمكان املدوانت تشجيع املمارسات السليمة وليس جمرد منع املمارسات السيئة؛ )ب(

قد تكون الصناعة أقرب إىل قبول مدونة صاغتها بنفسها، ومن مث تكون أكثر استعداداً لالمتثال هلا؛ )ج(
إبمكان املدونة أن تتناول بشكل طبيعي املسائل الثقافية مثل الذوق واللياقة، وهي أمور يصعب بشدة وضع تشريعات هلا؛ )د(

من املتوقع أن تتجاوز املدونة جمرد االمتثال القانوين فتكون بذلك أكثر ابتكاراً؛ )ه(
قد يكون اإلنصاف أرخص وأسرع؛ )و(

تتحمل الصناعة نفسها تكلفة تنفيذ املدونة؛ )ز(
ميكن أن تصل اخلبة الفنية بسهولة إىل هدفها عن طريق الصناعة. )ح(

مماطن الضعف:
خمطط طوعي ال يشمل إال من اشرتكوا فيه؛ )أ(

خمطط شامل قد يؤدي إىل سلوك خمل ابملنافسة؛ )ب(
قد ال يلتزم غري األعضاء ابملعايري؛ )ج(

قد ال تؤخذ االشرتاطات على حممل اجلد إن مل تكن قانونية؛ )د(
تنوع املدوانت قد يربك املستهلكني؛ )ه(

قد تكون اجلزاءات ضعيفة للغاية )التخوف من توقيع عقوابت أتديبية على النظراء( أو قوية للغاية )الطرد(؛ )و(
قد يساور املستهلكني الشك يف قوة املدوانت؛ )ز(

قد ينشأ تضارب للمصاحل داخل الرابطة التجارية بني متثيل األعضاء ودعم املعايري؛ )ح(
قد تتحول املدوانت إىل حواجز تعرتض تشريعاً ضرورايً؛ )ط(

قد تُرصد املدوانت بصورة غري كافية. )ي(
التشتيع

مماطن القمة:
سلطة احلكومة؛ )أ(

األثر القسري حيث يكون االمتثال إلزامياً؛ )ب(
تغطية شاملة للقطاع كله؛ )ج(

حيق للصناعة أن تنقضه؛ يكون قابالً للتكيف من حيث احملتوى وال )د(
املصداقية مع املستهلكني. )ه(

مماطن الضعف:
يصعب احلصول على وقت للتشريع؛ قد تتجاوزه تطورات السوق؛ )أ(

هنج سليب أكثر منه إجيايب؛ )ب(
يكون التشريع العام عادة غامضاً، يف حني أن التشريع احملدد يكون معقداً؛ )ج(

القانون اجلنائي غري عملي وغري مرن؛ )د(
يتوقعها املشرعون؛ وجود عواقب غري مقصودة مل )ه(

التقادم الذايت. )و(
.OECD, 2015, Industry Self-regulation: Role and Use in Supporting Consumer Interests املصدر:
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يف  احلكومات  فيها  أخفقت  متنوعة  حــاالت  توجد 
إىل  أتمــني التنظيم القانوين املناسب، وكــان ذلــك يرجع أحــيــاانً 
ممارسة الصناعة املعنية لضغوط سياسية. وابلتايل، شجعت دول 
أحيااًن وذلــك  احتياطياً،  خــيــاراً  بوصفه  الـــذايت  التنظيم  عــديــدة 
استجابة لضغوط مجاعات الضغط املشكلة من املستهلكني. فإن 
جمموعات املستهلكني تفضل التنظيم القانوين عادة على التنظيم 
الذايت، ولكنها تفضل التنظيم الذايت على عدم وجود إطار على 
اإلطالق. وتوجد أيضاً حاالت كانت فيها احلكومات بطيئة يف 
عملها، فبادرت املؤسسات التجارية إبعداد مدوانت املمارسات 
بنفسها. وشركة M-Pesa يف كينيا مثال على هــذا، حيث إهنا 
اختــذت قــراراً اسرتاتيجياً يف أوائــل مراحل منوها إبعــداد لوائحها 

اخلاصة وابلتصرف كما لو كانت كياانً تنظيميًا)107).

O Morawczynski and M Pickens, 2009, Poor people using (107(
mobile financial services: Observations on customer usage

.and impact, Focus Note CGAP Brief

ويف حالة أخــرى، أعــدت شركة Accion ومستثمرون 
آخرون يف قطاع التمويل الصغري مبادئ حلماية العمالء يف صورة 
مدونة ألخالقيات املهنة، وأنشأ هؤالء احلملة الذكية عقب ذيوع 
انتقادات بشأن الربح البالغ 150 مليون دوالر الذي حققه مصرف 
من  وأعــدت كياانت خمتلفة  املكسيك)108).  Compartamos يف 

منظمات غري حكومية ووكاالت إمنائية وجهات مقدمة للخدمات 
تعمل على رفع مستوى املعايري مبادئ توجيهية للشفافية يف التمويل 
البالغ الصغر، وأقرت هذه املبادئ التوجيهية. ففي أوغندا، أعدت 
رابطة مؤسسات التمويل البالغ الصغر مدونة قواعد سلوك حلماية 
املستهلك تركز على اإلفصاح والتثقيف املايل. واعتمدهتا 40 مؤسسة 
لدخول  البالغ الصغر، وأصبحت شرطاً  من مؤسسات التمويل 
الرابطة، فوفرت بذلك "شارة" ابلسلوك لطمأنة املستهلكني)109).
http://www.smartcampaign.org/about-the-campaign/ :انظر (108(

.campaign-sponsors

D Baguma, 2009, Concept Note: Consumer Code of Practice (109(
for Micro-Finance Institutions (Accra, Association of

.Microfinance Institutions in Uganda, AMFIU)

قائمة متجعية ابلتنظيم الذايت واملسؤولية االجتماعية للشتكاا اإلطار 5-

هل يستحوذ املخطط على ثقة اجلمهور؟ -1
هل توجد مشاركة خارجية؟ -2

هل يوجد أعضاء غري صناعيني يف جملس اإلدارة؟ وإذا كان األمر كذلك، فما مدى نفوذهم؟ -3
هل املخطط مستقل عن بقية الصناعة؟ -4

هل توجد أهداف واضحة ومعايري قابلة للقياس؟ -5
هل توجد إجراءات واضحة لتقدمي الشكاوى يف حالة خرق املدونة؟ -6

هل توجد جزاءات واضحة عن عدم التقيد ابملدونة؟ -7
كيف يُرصد االمتثال؟ -8

هل توجد مؤشرات أداء لفعالية املخطط؟ -9
هل توجد آلية لإلبالغ العام؟ -10

هل جيري اإلعالن عن املخطط بصورة جيدة؟ -11
هل ميتلك املخطط املوارد الكافية؟ -12

هل نظام تسوية املنازعات مستقل يف اختاذه للقرارات؟ -13
هل يتمتع املخطط ابلقدرة على التحديث كلما تطورت الصناعة واحتياجات املستهلك؟ -14

األونكتاد. املصدر:
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هل ينجح التعاون؟ دال-
يدافع البوفسري كريستوفر هودجز ابقتدار عن اتباع النهج 
التعاوين جتاه محاية املستهلك والتنظيم: "فالفكرة الرئيسية تتمثل 
يف اتباع هنج تعاوين بني املؤسسات التجارية وأصحاب املصلحة 
واملسؤولني العموميني، ابالستناد إىل هنج أخالقي يتقامسونه")110).

وحيتج أبن النتائج املستخلصة من علم النفس السلوكي تفيد أبن 
األسلوب التنظيمي حيقق أكب فعالية يف التأثري على سلوك األفراد 
حيثما كان يدعم السلوك األخالقي والعادل. وخيلص إىل أن األفراد 
لن يتطوعوا بتقدمي املعلومات إذا ما خشوا اجتذاب النقد أو اللوم، 
وأن "ثقافة اللوم" ستحجب تعلم الثقافة األخالقية وتنميتها، ولذا 
ينبغي للمؤسسات التجارية وسلطات التنظيم أن تدعم ثقافة تعاونية 
مفتوحة يف األساس تُعامل فيها الشكاوى معاملة النعم. ولعل البعض 
جيد يف هذا أمراً ومهياً، ولكن بعض شركات القطاع اخلاص تعتمد 
النموذج وتسعى إىل تلقي الشكاوى. ومــع ذلك،  ابلفعل هــذا 
يتصرفون بطريقة  فهو يعرتف أبنه "حيثما يكسر الناس القواعد أو

ال أخالقية، فإهنم يتوقعون أن يروا رداً متناسباً على ذلك".

ومـــع وضـــع هـــذا يف االعــتــبــار، ميكن للمرء أن يطبق 
معايري كثرية على كل من املسؤولية االجتماعية للشركات والتنظيم 
الذايت. ويتضمن اإلطار 5 قائمة مرجعية ابلتنظيم الذايت واملسؤولية 

االجتماعية للشركات.

خامتة هاء-
تثري املسؤولية االجتماعية للشركات والتنظيم الذايت عامة 
ردي فعل مييالن إىل التبسيط. ويتمثل أحدمها يف أهنا ضعيفة للغاية 
C Hodges, 2016, Regulatory Collaboration: Empirical (110(

.Evidence on Ethical Behaviour (Oxford)

إىل ظهري من التشريع. ويتمثل رد الفعل الثاين،  وحتتاج يف مرحلة ما
واملقابل لألول، يف أن التنظيم القانوين خيفق دائماً أو يسفر عن 
آاثر مضللة، ولذا فإن اجلواب يكمن يف مدوانت التنظيم الذايت. 
وجيدر ابإلشــارة أن العديد من املمارسات املريبة كانت مشروعة 
متاماً يف أثناء السنوات السابقة لألزمة املالية، ويعب هذا الوضع عن 
مدى جتاوز األمر للمشرعني بل وتقييده هلم، ومن مث عن األخطار 

املرتتبة على انتظار التشريع.

وعلى أية حال، تشيع املبالغة يف مواطن ضعف التنظيم 
ميكن أن تكون هلما  الذايت واملسؤولية االجتماعية للشركات؛ إذ
آاثر شبه قانونية بل وقانونية متاماً. فعلى سبيل املثال، تقدمت جلنة 
التجارة االحتادية ابلــوالايت املتحدة األمريكية بسياسة تفيد أبن 
من املبادئ املنصوص  الشركة اليت تدعي علناً أهنا تتبع جمموعة ما
عليها يف إحدى املدوانت واليت ال تنفذ ذلك ميكن إدانتها ابرتكاب 
ممارسات مضللة)111). وهذه خطوة بسيطة جداً، وخطوة تبدو جسرًا
جيداً بني اللوائح واملدوانت. وعلى أية حال، يتعني التذكري أبنه 
جيب أن تكون املدوانت أكثر كثرياً من نسخة مكررة من القانون. 
واملــدونــة الــيت تتعهد مبجرد االنصياع للقانون قد يكون وجودها 
أسوأ من عدمه ألهنا تعين بشكل غري مباشر أن لدى الشركات 
بديالً. وينبغي عدم التقليل من شأن احتمال نشوء حرج عن التزام 
عام مبعيار ما يف حالة انتهاكه. ويف احملصلة النهائية، ال حيول التنظيم 
الذايت دون وضع الئحة؛ فالطريقان ليسا متناقضني، بل إن كاًل

منهما يعضد اآلخر.

Federal Trade Commission of the United States of America, (111(
2012, Enforceable codes of conduct: Protecting consumers

.across borders seminar (Washington DC, 29 November)
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سابعًا- قانمن املنافسة وميلحة املستهلك
إن احلفاظ على سوق عادلة وفعالة وتنافسية، والتشجيع 
على ذلك ودعمه هو حجر زاويــة لالقتصاد األمريكي. وحيتاج 
املستهلكون والعاملون يف الوقت نفسه إىل أسواق تنافسية ومعلومات 

للقيام ابختيارات مستنرية)112).

الرئيس أوابما

املتحدة  األمـــم  مــبــادئ  يف  املنافسة  ألف-
التمجيهية حلماية املستهلك

تتضمن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية إشارات مباشرة 
قليلة نسبياً إىل سياسة املنافسة، ابلرغم من أنه يشار صراحة إىل 
جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف 
من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية )املعروفة بصورة غري 
رمسية ب   "جمموعة األمم املتحدة ملبادئ املنافسة"( يف منت قرار اجلمعية 
العامة ويشار إليها مرة أخرى يف املبدأ التوجيهي 22. فالقرار يؤكد 
بوضوح والية األونكتاد يف "وضع ... وتنفيذ" سياسات املنافسة 

جنباً إىل جنب مع سياسات محاية املستهلك.

ويستخدم املبدأ التوجيهي 22 منطاً قوايً من العبارات 
اليت وردت يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حني يدعو الدول 
األعضاء إىل "أن تضع ... أو تعزز، أو تواصل، حسب مقتضى 
احلال، التدابري املتصلة مبكافحة املمارسات التقييدية وغريها من 
تلحق ضرراً ابملستهلكني،  املمارسات التجارية الضارة اليت ميكن أن
مبا يف ذلك الوسائل الالزمة لتنفيذ مثل هذه التدابري"، اسرتشادًا

ابلتزامها مبجموعة األمم املتحدة ملبادئ املنافسة)113).

Executive Order, 2016, Steps to Increase Competition and (112(
Better Inform Consumers and Workers to Support Continued

.Growth of the American Economy (15 April)

األونكتاد، 2000، جمموعة مبادئ وقواعد األمم املتحدة املتعلقة  (113(
.TD/RBP/CONF/10/Rev.2 ،ابملنافسة

وسياسة  قــانــمن  وخــيــائــص  طبيعة  ابء-
املنافسة

ميكن أن حتقق املنافسة فوائد لكفاءة السوق، مثل تشجيع 
الشركات على رفع اإلنتاجية وخفض األسعار واالبتكار، مع مكافأة 
املنتجني ابألرابح واملستهلكني ابخنفاض األسعار وارتفاع مستوى 
اجلودة وتوفري خيارات أكثر مما قد تكون عليه احلال يف األسواق 
األقل تنافسية. وعندما تفشل األسواق، تصبح قوانني وسياسات 
املنافسة هي األدوات اليت ميكن استخدامها لتحقيق أساليب عمل 

لألسواق تتسم ابلكفاءة، وللتخفيف من حدة فشل األسواق.

وتشمل سياسات املنافسة مجيع السياسات احلكومية 
اليت يكون الغرض منها التأثري على املنافسة يف األســواق، وهي 
توفر اإلطار القانوين لوضع تلك السياسات موضع التنفيذ. ووفقًا
للتقديرات، ينفذ 122 بلداً، من بينها اقتصادات انمية، سياسة 
هي بصدد وضع سياسة وقانون للمنافسة)114). وهلذه  للمنافسة أو

القوانني عدد من اخلصائص:

تشري االجتاهات إىل أن قانون املنافسة يقتصر وجوده على 	 
املستوى الوطين، ابستثناء حالة األسواق املوحدة اإلقليمية 
مثل مجاعة دول األنديز، واجلماعة الكاريبية، واالحتاد 
اجلنويب،  املخروط  لبلدان  املشرتكة  والسوق  األورويب، 
واألمانة الدائمة للمعاهدة العامة للتكامل االقتصادي 
ألمريكا الوسطى، واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب 

أفريقيا؛
يف 	  ال ُتطبق معايري حتديد السلوك املخل ابملنافسة إال

السوق الوطنية، وال تقيَّم اعتبارات الرفاه إال من حيث 
أتثريها على الوالايت القضائية احمللية؛

السلوك املخل ابملنافسة الــذي يؤثر على املستهلكني 	 
يف البلدان األخرى ال يدخل يف نطاق قوانني املنافسة 

الوطنية؛
ملا كانت قوانني املنافسة تسعى إىل محاية املنافسة يف 	 

السوق الوطنية، فإن فوائدها تنتقل بطريقة مباشرة إىل 
وتنفيذها،  اجملموعة  تطبيق  عملية  تقييم  األونــكــتــاد، 2015،  (114(

TD/RBP/CONF.8/2، مذكرة من أمانة األونكتاد.
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املستهلكني على املستوى الوطين وبطريقة غري مباشرة 
إىل اخلارج؛

ال يوجد حالياً أي إطار تنظيمي إلزامي متعدد األطراف 	 
لسياسات املنافسة.

جمممعة األمم املتحدة ملبادئ املنافسة -1

تتمتع جمموعة األمم املتحدة ملبادئ املنافسة بقوة كبرية 
يف الواقع العملي، وخباصة يف سياق البلدان اليت تضع هياكلها 
اخلاصة ابملنافسة. وتويل جمموعة األمم املتحدة ملبادئ املنافسة 
ابألحــرى  )أو  الدولية  والتجارة  النامية  للبلدان  خاصاً  اهتماماً 
لتشوهها بسبب املمارسات املخلة ابملنافسة(. وبصفة خاصة، 
اتباع الشركات عب  الناجم عن  اخلطر  يُذكر فيها مــراراً وتكراراً 
الوطنية "ممارسات جتارية تقييدية" على حساب البلدان النامية. 
ويف الواقع، فإن هذا يشكل اليوم إضافة إىل الفرع الرابع اجلديد، 
"مبادئ املمارسات التجارية السليمة" )انظر الفصل السادس( 
مبـــا أن نــص جمموعة األمـــم املتحدة ملــبــادئ املنافسة مــوجــه إىل 
كل من املؤسسات التجارية واحلكومات على حد سواء. ومن 
الفقرتني دال-3 إىل  أمهية متجددة  إيــالء  املنطلق، ميكن  هــذا 
إذ تنص  املنافسة.  ملبادئ  املتحدة  األمــم  ودال-4 من جمموعة 
الفقرة دال-3 على أنه "ينبغي ملؤسسات األعمال أن متتنع ... 

عن املمارسات التالية:

االتفاقات اليت حتدد األسعار، مبا يف ذلك أسعار التصدير  )أ(
واالسترياد؛

العطاءات التواطئية؛ )ب(
ترتيبات تقاسم األسواق أو العمالء؛ )ج(

تقاسم املبيعات واإلنتاج وفق حصص معينة؛ )د(
اإلجراءات اجلماعية لفرض ترتيبات معينة - وذلك مثاًل )ه(

عن طريق االتفاق على رفض التعامل؛
االتفاق على رفض التوريد إىل املستوردين احملتملني؛ )و(

الرفض اجلماعي إلاتحة إمكانية االنضمام إىل ترتيب،  )ز(
رابطة، تكون ألي منهما أمهية ابلغة ابلنسبة للمنافسة". أو

وتنطبق القائمة املذكورة أعاله إىل حد كبري على تدابري 
التواطؤ بني الشركات اليت هلا آاثر مباشرة يف غري صاحل املستهلكني. 
وتتناول الفقرة دال-4 تدابري تتخذ شكل إساءة استخدام املركز 

املهيمن، حيث تنص على أنه: "ينبغي أن متتنع املؤسسات عن:

السلوك االفرتاسي إزاء املنافسني، مثل استخدام التسعري  )أ(
أبقل من التكلفة للقضاء على املنافسني؛

التمييزية  الـــشـــروط  أو األحـــكـــام  أو التمييزي  التسعري  )ب(
البضائع  بــال مــبر( يف توريد أو شـــراء  التفاضلية  )أي 

أو اخلدمات ...؛
االندماجات أو عمليات االستيالء أو املشاريع املشرتكة  )ج(
أو غريها من أشكال اكتساب اهليمنة، سواء كانت ذات 
طابع أفقي أو رأسي أو تكتلي )مالحظة: ال ُتستبعد 

عمليات اإلدماج بداهة(؛
حتديد األسعار اليت ميكن أن يعاد هبا بيع السلع املصدرة  )د(

يف البلدان املستوردة".
ومتضي اجملموعة يف تشجيع تدابري أخرى مثل التقييدات 
التعسفية للعرض، ورفض التعامل دون مبر، واإلمداد املشروط تبعًا

لشراء سلع أخرى.

مفاهيم قانمن املنافسة جيم-
نــطــاق عريض  املخلة ابملنافسة إىل  املــمــارســات  تشري 
جمموعة  من املمارسات التجارية اليت قد تنخرط فيها الشركات أو
منها)115). وختتلف أمناط املمارسات اليت تعتب خملة ابملنافسة ومنتهكة 
لقانون املنافسة من والية قضائية إىل أخرى وعلى أساس كل حالة 
على حدة. فقد تكون ممارسات معينة حمظورة متاماً )أو أُعلن عن 
عدم مشروعيتها(، بينما قد ختضع ممارسات أخرى حلكم املنطق. 
ويف الواقع العملي، ال جيوز أن يكون انعدام املشروعية سبباً لتدخل 
سلطات املنافسة، حيث إهنا جتنح ابضطراد إىل البحث عن أثر 

سوقي ميكن إثباته قبل أن تشرع يف التدخالت الرمسية)116).

وبوجه عام، ميكن القول إن املمارسات املقيدة للمنافسة 
كتلك املشار إليها يف الفقرتني دال-3 ودال-4 من جمموعة األمم 
املتحدة ملبادئ املنافسة املذكورتني أعاله تندرج ضمن فئتني: قيود 
أفقية وقيود رأسية على املنافسة. تنطوي القيود األفقية على سلوك 
تواطئي مع منافسني آخرين يف السوق، وتتضمن ممارسات مثل 
الكارتالت والتآمر والسلوك التسعريي مثل التسعري االفرتاسي والتمييز 
يف األسعار وحتديد األسعار. أما القيود الرأسية، فتتصل ابلعالقات 
بني املوزع واملورد، وتتضمن ممارسات مثل التعامل احلصري، والقيود 

UNCTAD, 2000, Manual on Formulation and Enforcement (115(
.of Competition Law and Policy, UNCTAD/DITC/CLP

.Footnote to United Nations Set paragraph D4 (116(
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السوقية اجلغرافية، ورفض التعامل/البيع، وفرض أسعار إعادة البيع، 
وتالزم املبيعات.

السلوك املخل ابملنافسة موثقة  وتصنيفات وأوصـــاف 
توثيقاً جيداً. ويتناول الفرع التايل مفاهيم معينة يشيع استخدامها.

إساءة استعمال متكز اهليمنة -1

تتمثل اخلاصية الرئيسية لشركة يف مركز اهليمنة ابلسوق 
يف قدرهتا الشديدة على التصرف ابستقالل عن منافسيها وعمالئها 
شركاء يف الصناعة الوسيطة( ومن مث فهي  )سواء كانوا مستهلكني أم
متارس ضغوطاً لتشويه السوق التنافسية. ويتبدى هذا االستقالل 
عامة يف صورة القدرة على حتديد األسعار بطريقة مستقلة، وميتد 
نوعية منها  ليشمل القدرة على حتديد مستوايت للمخرجات أو
بصرف النظر كذلك عن استجابة املنافسني والعمالء يف السوق.

يف أي قطاع معني  ويتزايد النظر إىل هيمنة شركة مــا
على أهنا غري كافية الجتذاب انتباه سلطات املنافسة. فهذه اهليمنة 
بصفة خاصة ليست يف حد ذاهتا شرطاً كافياً الفرتاض وجود انتهاك 
تشكل مكافأة  لسياسة املنافسة. فرمبا كانت اهليمنة داخل سوق ما
على ابتكار تقين وإقدام على خماطرة يف جمال تنمية املشاريع، ومها 
عنصران مهمان للتقدم االقتصادي. وتسعى أغلبية سلطات املمارسة 

يوفر مثبطاً لالستثمار. جاهدة لتجنب ما

ومــن القضااي الشهرية يف هــذا السياق قضية االحتــاد 
األورويب ضد شركة Microsoft. فقد أنفقت الشركة على البحث 
 .Windows والتنمية من أجل إعداد نطاقها من نظُم التشغيل، وأمهها
وكــان جــزاء جناحها اهليمنة يف السوق. وبعد سلسلة طويلة من 
الشكاوى، أمر االحتاد األورويب الشركة بتقدمي معلومات لتمكني 
البجميات املنافسة من التفاعل مع احلاسبات واخلوادم اليت تعمل 
بنظام Windows. وأُرغمت شركة Microsoft ابلتحديد على توفري 
نظام Windows من دون برانمج Windows Media Player الذي 
تالشى بذلك من عرض نظام Windows. وعــالوة على ذلك، 
فرض االحتــاد األورويب أكب غرامة له يف اترخيه يف عــام 2004. 
 .2007 وعارضتها شركة Microsoft، ولكنها خسرت القضية يف عام
ويف عام 2009، جرى التحقيق كذلك يف جتميع اخلدمات، وكانت 
النتيجة قبول شركة Microsoft السماح للمستهلك ابختيار املتصفح. 

وأسفر عدم االمتثال هلذا االتفاق عن فرض غرامة أخــرى على 
الشركة يف عام 2013.

ويف حني أن اهليمنة على السوق ليست شرطاً كافيًا
الفرتاض إساءة االستعمال، فهي شرط مسبق ال غىن عنه. واحلصة 
يف السوق هي األساس املعتاد لقياس اهليمنة. والنسبة املئوية هلذه 
احلصة الــيت تستدعي التحقيق ختتلف من بلد إىل آخــر، ولكن 
القاعدة العامة تقول إن من غري احملتمل إىل حد كبري أن تثبت 
إدانة شركة تستحوذ على حصة يف السوق أقل من 35 يف املائة 
إبساءة استعمال مركز اهليمنة. وحيدث االستثناء الوحيد من ذلك يف 
ظروف خاصة يتضح فيها أن مجيع الشركات يف السوق تستحوذ، 
ألي سبب كان، على مستوايت مرتفعة للغاية من القوة السوقية.

فــإذا افــرُتض حينئذ وجــود هيمنة على السوق، وجب 
إثبات أن الشركة املعنية تسيء استعمال تلك اهليمنة، إذا ما أريد 
اختاذ إجراء يف هذا الشأن. وميكن أن تتخذ إساءة استعمال مركز 

اهليمنة األشكال التالية:

فرض أسعار شراء أو بيع غري عادلة بطريقة مباشرة أو غري 	 
مباشرة أو ظروف جتارية أخرى غري عادلة؛

التطور التقين بطريقة تضر 	  اإلنتاج أو تقييد األسواق أو
ابملستهلك؛

تطبيق شروط خمتلفة على معامالت متكافئة مع أطراف 	 
جيعل هذه األطراف يف وضع تنافسي  جتارية خمتلفة، مما

غري موات؛
تكون 	  جعل إبرام العقود خاضعاً لقبول التزامات إضافية ال

وفقاً للعرف التجاري، أي صلة  هلا، حبكم طبيعتها أو
ابلعقود األصلية.

ومن األمثلة على إساءة استعمال مركز اهليمنة االرتفاع 
املفرط يف أسعار املنتجات يف مقابل التكاليف املتكبدة يف إنتاجها، 
أو على العكس، االخنفاض املفرط يف األسعار عندما ُيستخدم 
يتاح للشركات رفض التعامل  كوسيلة لتقويض املنافسة. وابملثل، ال
مع شركات أخرى إذا كان قيامها بذلك ميّكنها من خفض املنافسة 
على املنتج الذي هتيمن عليه. وميكن أيضاً إساءة استعمال مركز 
اهليمنة إبحداث تغيريات يف هيكل الشركة املهيمنة، مثل االستيالء 

أو الدمج.
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وكما هو مذكور من قبُل، جيب أن يقوم أي إجراء على 
بعض األدلة على وقوع ضرر على املستهلك يعزى إىل ممارسة خملة 
ابملنافسة. وحتدد جمموعة أدوات سياسة املستهلك اليت أعدهتا منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)117) تفسري املنظمة للضرر 

الواقع على املستهلك فيما يتصل بقرار التدخل.

يلي: "ينبغي أن يبحث قرار التدخل من عدمه ما

ما هو حجم الضرر الواقع على املستهلك؟ فقد يسوَّغ 	 
التدخل إذا كان الضرر صغرياً ولكن يشعر به عدد كبري 
من املستهلكني، أو خبالف ذلك، إذا كان الضرر الواقع 
كبرياً جداً، ولو على جمموعة صغرية من املستهلكني ...

من الذي يتعرض للضرر الواقع على املستهلك؟ فهل 	 
... مثل  توجد آاثر غري متناسبة على جمموعات معينة
األطــفــال أو املــســنــني أو اجملــمــوعــات األخـــرى احملــرومــة 

اجتماعياً؟
ما هي املدة املتوقعة للضرر الواقع على املستهلك؟ وهل 	 

من احملتمل أن يزيد الضرر؟
ما هي العواقب احملتملة لعدم اختاذ إجراء سياسايت؟ جيب 	 

النظر يف العواقب السياسية واالجتماعية والثقافية لعدم 
اختاذ إجراء سياسايت.

هل توجد تكاليف ضخمة أخرى على االقتصاد؟ وهل 	 
لــغــريه مــن أصحاب  تسبب مشكلة املستهلك ضـــرراً 

املصلحة؟ وهل تشوه مثالً املنافسة بني الشركات؟"

من الواضح أنه جيب إصدار أحكام تقديرية إلحداث 
توازن بني هذا العدد الكبري من العوامل احملددة أعاله، وال مناص من 
أن تكون هذه األحكام معرضة للخطأ. ومن املفهوم إذن أن تتوخى 
سلطات املنافسة احلذر قبل الشروع يف أي إجراء. ويشكل حساب 
الضرر وعزوه ملمارسة الشركة حجة للتنسيق بني وكالة املنافسة ووكالة 

محاية املستهلك، ولعله حجة لوضعهما يف منشأة واحدة.

وتــوضــح أوجــه الغموض الــيت تكتنف تعريف إســاءة 
املعايري االقتصادية -  استعمال مركز اهليمنة مدى أمهية إدراج 
انتهاكات  حتديد  عملية  يف  الكلي  املستوى  على  االجتماعية 

.OECD, 2010, Consumer Policy Toolkit (117(

هيمنة  يف  النظر  جيب  النامية،  ابلبلدان  وفيما يتعلق  املنافسة. 
إىل جنب مع أدوارهـــا األخــرى يف السياق  الشركة احمللية جنباً 
احمللي. ومما له أمهية يف عملية اختاذ القرارات الدور االجتماعي 
الذي تضطلع به الشركة، وخباصة يف حالة املرافق العامة، والتكلفة 
اليت تتحملها املصلحة الوطنية عادة عندما يكون البديل الوحيد 
للهيمنة احمللية هو املنافسة اخلارجية. ولرمبا احتج الكثريون من 
الــنــامــي )وإن مل يــكــونــوا وحــدهــم( أبنــه ينبغي للسلطات  الــعــامل 
التنظيمية أن تويل هذه االعتبارات نفس القدر من األمهية الذي 
املنتجات. وميكن  وأســواق  اجلغرافية  األســواق  توليه العتبارات 
إبراز توسيع مماثل هلذا الطرح من خالل تطور سياسة املنافسة 
لالحتاد األورويب اليت حُيظر فيها السلوك املخل ابملنافسة مع عدم 
الرغم  الواضح على  التشريع. ومن  وضع أهــداف سياساتية يف 
العامة"  "املصلحة  مفهوم  أن  املستهلك،  عــن  الــدفــاع  نية  مــن 
سبيل  على   ،)C-52/09( سنويرا  تيليا  قضية  ففي  قائماً.  يظل 
العدل األوروبــيــة إىل أن وظيفة قواعد  املــثــال، خلصت حمكمة 
املنافسة تتمثل يف "منع تشويه املنافسة على حساب املصلحة 
االحتــاد  رفــاه  مما يضمن  واملستهلكني،  املشاريع  وفـــرادى  العامة 
املناقش  مع االجتــاه  العام جــداً  التعريف  األورويب". ويتفق هــذا 
إنشاء  اعتبار  املنافسة واملتمثل يف  قانون  على نطاق واســع يف 
السوق الداخلية هدفاً مشروعاً يف حد ذاتــه، وهــو هــدف من 

احملتمل أن يتعارض مع مصاحل فرادى املستهلكني.

الكاررالا والسلمك التماطئي -2

الكارتل اتفاق رمسي بني شركات يف قطاع حتتكره القلة. 
إمجايل خمرجات  وقد يتفق أعضاء الكارتل على أمور مثل األسعار، أو
أو تقاسم  العمالء،  أو تقاسم  السوق،  أو احلصص يف  القطاع، 
املناطق التجارية، أو التالعب يف العطاءات، أو إنشاء وكاالت البيع 
املشرتكة وتقسيم األرابح، أو جمموعة من هذه األمور. وتتشكل 
الكارتالت لتحقيق أهــداف متبادلة لشركاهتا األعــضــاء. ونظرية 
احتكار القلة "التعاوين" هي األساس لتحليل تكوين الكارتالت 
وآاثرها االقتصادية. وبوجه عام، حتاول الكارتالت حماكاة االحتكار 
بتقييد خمرجات القطاع أو رفــع األسعار أو حتديدها جلين أرابح 
أعلى. ويستخدم مصطلح التواطؤ لإلشارة إىل التجمعات غري 
الرمسية، أو عمليات التآمر أو االتفاقات اليت تسعى إىل إقامة كارتل 
أو ما له من نواتج من هذا القبيل. وملا كانت اآلاثر االقتصادية 
النامجة عن الكارتالت والسلوك التواطئي متطابقة، فهناك ميل إىل 

استخدام كل من املصطلحني حمل اآلخر.



دليل محاية املستهلك58

ومن انحية أخرى، يتعني التمييز بني الكارتالت العامة 
واخلاصة. ففي حالة الكارتالت العامة، قد تعد احلكومات وتنفذ 
"ترتيبات التسويق املنظمة"، واليت تتعلق  القواعد، اليت تُعرف أحياانً ب
مبسائل مثل األسعار واملخرجات. ومن األمثلة على الكارتالت 
العامة كارتالت التصدير واحتادات اخلطوط البحرية. وُيسمح يف 
بلدان عديدة ب   "كارتالت الكساد" يف القطاعات اليت يرى أهنا 
تستلزم ثبااتً يف األسعار واإلنتاج و/أو أهنا تسمح برتشيد هيكل 
القطاع والطاقة الفائضة. ففي الياابن على سبيل املثال، ُيسمح 
هبذه الرتتيبات يف قطاعات الصلب وصهر األملنيوم وبناء السفن 
وصناعات كيميائية خمتلفة. ومن األمثلة على الكارتالت الدولية 
اليت تنطوي على اتفاقات بني حكومات وطنية خمتلفة االتفاقات 
السلعية اليت تغطي منتجات مثل النب والسكر والبوكسيت واملطاط 
والنخيل والنفط. أما كارتالت األزمة، فتنظمها أيضاً احلكومات 
منتجات متنوعة لتحديد  يف خمتلف البلدان من أجل صناعات أو
األسعار وحتصيص اإلنتاج والتوزيع يف فرتات العجز احلاد. وجيوز هبذه 
الطريقة أن متارس احلكومات دوراً للرعاية جتاه الكارتالت الدولية، 
تسمح به جتاه الكارتالت اليت جيري تنظيمها فيما بني مكوانت  ال
كان يشكل "استثناء" للقطاع  القطاع اخلاص. ومثل هذا كمثل ما
الزراعي من أحكام منظمة التجارة العاملية العادية ملكافحة اإلغراق 

)اليت يتمثل الغرض منها يف منع التسعري االفرتاسي(.

اتفاق  املقابل، فالكارتالت اخلاصة تنطوي على  ويف 
بشأن األحكام والــشــروط الــيت جيين منها األعضاء مــزااي متبادلة 

تعرف عنها شيئاً. ولكن األطراف اخلارجية ال

ولكي تنجح الكارتالت، جيب أن يكون هناك "تنسيق" 
و"امتثال" بني األعضاء. وهذا يعين أنه يتعني أن يكون أعضاء 
الــكــارتــل قــادريــن على اكتشاف األمــر حــني حتــدث انتهاكات 
ألحد االتفاقات وعلى توقيع اجلزاءات على املنتهكني. وال يسهل 
دائماً استيفاء هذه الشروط، ومن مث ميكن أن تنهار الكارتالت 
مبرور الزمن. ومع ذلك، فيمكن أن تكون مستقرة وأن تستمر 

لفرتات طويلة.

وال جيب أن ينطوي السلوك التواطئي ابلضرورة على اتفاق 
أو اتصال صريح بني الشركات. ففي قطاعات احتكار القلة، تكون 
الشركات يف الغالب مرتابطة يف اختاذ قرارات التسعري واملخرجات، 
حبيث تؤثر اإلجراءات اليت تتخذها كل شركة على الشركات األخرى 
وتسفر عن رد مقابل منها. ويف مثل هذه احلاالت، قد تضع شركات 

احتكار القلة يف حسباهنا إجراءات املنافسني وتنسق إجراءاهتا معها 
كما لو كانت كارتالً بال اتفاق صريح أو معلن. ومع ذلك، يتعني 
التشديد على أن هناك أسواقاً الحتكار القلة خالية من التواطؤ، 

وأسواق خالية من احتكار القلة تشتمل على تواطؤ.

اتفاقات حتديد  الــيت تسهل تكوين  العوامل  وتتضمن 
األسعار ما يلي:

القدرة على رفع أسعار القطاع واحلفاظ عليها. ومع ذلك، 	 
فإذا كانت حواجز الدخول منخفضة أو يف حالة وجود 
جتد الشركات  ينجح التواطؤ ولن منتجات بديلة، قد ال
أي حافز لالنضمام إىل االتفاق. وهذا يعين ابلطبع أن 
الدول، بزايدة حواجز الدخول مثل األنصبة واجلمارك، 

قد ترفع امليل إىل احتكار القلة؛
ال تتوقع الشركات أن يكون التواطؤ سهل االكتشاف 	 

أو أن يُعاقب عليه بشدة. فإذا كان اجلزاء أقل من األرابح 
احملققة من الدخول يف ترتيبات التواطؤ، فقد تظل هذه 

الرتتيبات سائدة؛
التكاليف التنظيمية منخفضة. فإذا طال أمد املفاوضات 	 

بني الشركات، وكانت تكاليف التنفيذ/الرصد مرتفعة، 
فقد يصبح من الصعب تكوين اتفاقات؛

متماثلة جداً. ليس من السهل 	  السلع املنتجة متجانسة أو
التوصل إىل اتفاقات بتوحيد األسعار إذا كانت املنتجات 
خمتلفة يف خصائص مثل اجلــودة واملتانة. فيصبح من 
الصعب على الشركات يف مثل هذه الظروف أن تكشف 
عما إذا كانت االختالفات يف أسعار البيع ترجع مثاًل
إىل تغريات يف أفضليات املشرتين أم ارتكاب الشركات 

للغش يف شكل ختفيضات سرية يف األسعار؛
شركات قليلة ضخمة 	  القطاع يتسم ابلرتكيز الشديد، أو

هي الــيت توفر إمجــايل اإلنــتــاج. فعندما ينخفض عدد 
ــتــواطــؤ إىل  الـــشـــركـــات، متــيــل أيـــضـــاً تــكــالــيــف تنظيم ال
االخنفاض. وسرتتفع أيضاً تبعاً لذلك إمكانية اكتشاف 
الشركات اليت ال حترتم األسعار احملددة. بيد أنه يف حني 
أن التآمر يسهل عامة عندما يكون عدد البائعني منخفضًا

ويكون املنتج متجانساً، فيمكن أيضاً أن حتدث اتفاقات 
حتديد األسعار عند بيع منتجات معقدة؛

وجود رابطة صناعية أو جتارية. فالرابطات متيل إىل توفري 	 
أساس لتنسيق األنشطة االقتصادية وتبادل املعلومات، 
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ــتــواطــؤ. وميــكــن نــظــرايً جلمعية واعــيــة  قــد يسهل ال ممــا
للمستهلكني أن تتدخل، وذلـــك عـــادة حبَـــّث سلطة 
املنافسة على اختاذ إجراء، ولكن هذا التدخل يتطلب 
درجة من املوارد التقنية والقانونية اليت قد يصعب على 

اجلمعيات حشدها.

وابملثل، توجد عوامل يف أسواق معينة قد حتد من التواطؤ. 
ومن بينها عدم جتانس املنتج، واختالف التكلفة بني الشركات، 
وظــروف العمل الدورية، ودرجــة التقدم بني املستهلكني، والتغري 
التكنولوجي، وعــدم شــراء املنتج بكثرة، واالختالف يف توقعات 
الشركات، واحلوافز لتطبيق ختفيضات سرية يف األسعار لزايدة احلصة 

يف السوق.

لرفع  الشركات  بــني  للتواطؤ  التآمري  الطابع  وبسبب 
األسعار أو حتديدها وخفض اإلنتاج، فإن أغلب السلطات تنظر 
إليه على أنه أخطر انتهاك لقوانني املنافسة. ومع ذلك، فاإلعفاءات 
واالستثناءات تنطبق حىت يف هذه احلالة. ففي الغالبية العظمى من 
القانون، اخل.(  )الطب،  التعليمية  املهن  البلدان، تضع مجعيات 
"عقوداً اجتماعية" تشرتط فيها عليها مراقبة امتثال أعضائها عن 
طريق مدوانت مهنية. وُيسمح للجمعيات يف مقابل ذلك بتحديد 
شروط الدخول واخلروج بل وحىت حقوق مقيدة يف حتديد األسعار. 
وتوجد أيضاً يف بعض البلدان استثناءات للكارتالت الزراعية وتلك 
مؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم.  اليت تشارك فيها تعاونيات أو
ُيسمح بكارتالت التصدير فحسب بل  العديد من البلدان ال ويف
وُيشجع عليها أيضاً. فإن املفوضية األوروبية والــوالايت املتحدة 
البلدان  التصدير أقدمت  تنفذان آليات لإلعانة على  األمريكية 
األخرى على انتقادها بضراوة بسبب آاثرها املدمرة. وكانت هذه 
نقطة شائكة يف مفاوضات منظمة التجارة العاملية حىت التوصل إىل 
اتفاق يف أواخر عام 2015. وتعمل كارتالت االسترياد يف عدة 
بلدان يف منأى عن العقاب. واملهم أنه عند مقارنة اإلجراءات اليت 
تتخذها سلطات املنافسة بشأن الكارتالت وإساءة استعمال مركز 
توجد فرضية عدم املشروعية يف  اهليمنة، ينبغي اإلشارة إىل أنه كثرياً ما
حالة الكارتالت، وال توجد هذه الفرضية يف حالة املركز املهيمن)118).

A Jones and A Albors-Llorens, 2014, A landscape of diversity: (118(
The consumer in competition law, paper for “The Images of

.the Consumer” conference (University of Oxford, March)

عملياا الدمج والتملك -3

أكثر  ربط لشركتني أو يتمثل الدمج يف عملية مجع أو
لتكوين شركة جديدة. وهو وسيلة تستطيع هبا  مع شركة موجودة أو
الشركات أن توسع حجمها وتتوسع يف أنشطة اقتصادية وأسواق 
جديدة. وخيتلف التملك عن ذلك اختالفاً طفيفاً. فهو  موجودة أو
يتمثل عامة يف شراء شركة واحدة عن طريق كيان جتاري آخر. وهنا 
حتتفظ الشركة اليت جرى متلكها هبويتها. وقد يكون الدافع إىل  ال
دمج شركة أخرى أو متلكها رفع الكفاءة االقتصادية، أو اكتساب 
قوة سوقية، أو التنوع، أو التوسع يف أسواق جغرافية خمتلفة، أو السعي 

إىل التآزر املايل وغريه من أشكال التآزر.

ومن الواضح أن عمليات الدمج والتملك ليست مستنكرة 
يف حد ذاهتــا. فاحلكومات يف العديد من البلدان النامية تشجع 
عمليات الدمج بل وتفرضها ابعتبار أن عدد الشركات املوجودة 
تتمتع ابلكفاءة )"حجة  ينبغي وأهنــا ال يف جمــال معني أكــب مما
لتحرير األســواق  للغاية، نظراً  الكفاءة"(. ويعتب هذا أمــراً ملحاً 
ميكن أن يرتتب  والدخول الوشيك للجهات الفاعلة األجنبية، وما
عليه ذلك من آاثر خمتلفة يف األســواق املختلفة. وانصب الرتكز 
على حنو خاص على القطاع املايل )األعمال املصرفية، والتأمني، 
وما إليهما( وقطاع االتصاالت ابخلطوط غري الثابتة، والشحن، 
حيث أقدمت احلكومات على حتديد عدد الشركات اليت سيسمح 

هلا ابلعمل بعد فرتات زمنية حمددة.

وعلى السلطات املنظمة للمنافسة أن تتصدى لنطاق 
من االعتبارات عند توصلها إىل قراراهتا. ويف بعض احلاالت، قد 
يكون من واجبها اختــاذ الــقــرارات النهائية يف الــواقــع العملي.  ال
مــن مزيج سياسات  املنافسة جـــزءاً  وتــرى احلكومات يف الئحة 
اإلدارة االقتصادية. ولذا، فكثرياً ما تسفر التغريات يف احلكومات 
عن تغريات يف السياسات، وميكنها أن تؤدي إىل اتباع سياسات 

املنافسة بقدر أقل من الصرامة.

اهليكل املؤسسي للمنافسة دال-
التأكيد بشدة على العالقة بني املنافسة  جيــري حالياً 
ومحاية املستهلك. ويهيئ عدد من التطورات الفرصة هلذا الزخم. 
ويتمثل أحدها يف أتصيل مفهوم "السوق احلرة". ففي الثمانينيات 
من القرن العشرين، وخباصة يف التسعينيات منه، أجرت بلدان انمية 
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عديدة إصالحات هائلة تركز على السوق، مما أدى إىل تقليص 
شديد لدور الدولة يف النشاط االقتصادي عن طريق نشر اخلصخصة 
ورفع الضوابط التنظيمية، والتحرير املايل الداخلي واخلارجي. بيد أن 
تعين أن حيل احتكار خاص  اخلصخصة يف الواقع العملي كثرياً ما
حمل احتكار عام. وهكذا أصبح قانون وسياسة املنافسة يعتبان 
أداة إضافية حلماية املستهلك، وخباصة يف اقتصادات السوق الناشئة 
ألورواب الوسطى والشرقية، على سبيل املثال، حيث يُعهد حبماية 
هو  املستهلك يف الغالب إىل مكاتب "مكافحة االحتكار"، كما

مبني يف الفصل الرابع.

وقد الحظت املائدة املستديرة ألفضل املمارسات اليت 
2015 نظمتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف عام

إىل  تدرجيياً يف اهليكل املؤسسي لسلطات املنافسة، وميالً  تغرياً 
حترك املنافسة والتنظيم القطاعي واملشرتايت احلكومية معًا)119). 
فعلى سبيل املثال، َتسلمت جلنة التجارة العادلة جلمهورية كوراي 
2008. وبرز هذا  مهمة محاية املستهلك من وزارة املالية يف عام
امليل جبالء يف مشال أورواب خالل السنوات األخرية. فقد حتركت يف 
هذا االجتاه كل من فنلندا )حيث املدير العام حلماية املستهلك هو 
أيضاً أمني مظامل املستهلكني(، وآيرلندا، والدامنرك، وهولندا. ولطاملا 
استضافت جلنة التجارة االحتادية التابعة للوالايت املتحدة األمريكية 
مديرييت محاية املستهلك واملنافسة حتت سقف واحد، وإن حتملت 
OECD Secretariat, 2015, Institutional Design, DAF/ (119(

.COMP/M(2014)3/ANN4/Final

إداراتن خمتلفتان املسؤولية عن كل منهما. فعلى سبيل املثال، يف 
 ،WhatsApp احلالة اليت قام فيها موقع فيسبوك مؤخراً بشراء برانمج
أجرى اجلزآن املكوانن للجنة حتقيقني منفصلني، فبحث مكتب 
محاية املستهلك يف املقام األول ضماانت خصوصية املستهلك 
يبحث املسائل املتعلقة ابملنافسة اليت اندرجت ابلطبع ضمن  ومل
اململكة املتحدة لبيطانيا  نطاق اختصاص مكتب املنافسة. ويف
العظمى وآيرلندا الشمالية، اندمج مكتب التجارة العادلة وسلطة 
املنافسة ليشكال سلطة املنافسة واألسواق اليت تتوافق صالحياهتا مع 
السلطات التنظيمية القطاعية. وتتوىل دائرة املعايري التجارية مهمة 
ضبط أمن السوق، وهي تعمل على الصعيد احمللي مثل إدارات 
السلطات احمللية. بيد أن هناك استثناءات. فآيسلندا والياابن حتركتا 
يف االجتــاه اآلخــر، وال تـــزال دائــرة مكافحة االحتكار يف االحتــاد 
الروسي منفصلة عن وكالة محاية املستهلك. وإدارة التجارة والصناعة 
يف جنوب أفريقيا مسؤولة عن محاية املستهلك، بينما تتناول جلنة 

املنافسة، وهي هيئة نظامية، تنظيم املنافسة وإنفاذها.

ومثة عامل آخر يؤثر يف اهليكل املؤسسي ويتمثل يف أن 
عدداً آخذاً يف التزايد من الوكاالت الدولية واإلقليمية أيضاً يلتزم 
صراحة بسياسات وقوانني املنافسة، ويؤكد الدور الذي إبمكاهنما 
أتديته يف محاية املستهلك حتقيقاً هلذه الغاية. وهكذا تصدرت املسائل 
املتعلقة ابملستهلكني املشهد. ومن األمثلة على هذه املنظمات 
األونكتاد، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وشبكة 

املنافسة الدولية. وترد معلومات عنها يف اإلطار 6.

املنظماا والشبكاا الدولية املعنية بسياسة املنافسة اإلطار 6-

مؤمتت األمم املتحدة للتجارة والتنمية
www.unctad.org

1964 إىل إدماج البلدان النامية يف االقتصاد  يهدف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( الذي أنشئ يف عام
العاملي بصورة ختدم التنمية. واألونكتاد هو مركز التنسيق داخل األمم املتحدة للمعاجلة املتكاملة ملسائل التجارة والتنمية واملسائل 
ذات الصلة يف جماالت التجارة واملالية والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة. وهو أيضاً مركز التنسيق يف جمايل املنافسة ومحاية 
املستهلك. واألونكتاد منتدى للمناقشات واملداوالت احلكومية الدولية اليت تدعمها مناقشات مع اخلباء وتبادالت للخبات هبدف 
بناء توافق يف اآلراء. وجيري األونكتاد حبواثً وحتليالت للسياسات ومجعاً للبياانت من أجل تقدمي مسامهات موضوعية يف مناقشات 
اخلباء وممثلي احلكومات. ويقدم األونكتاد ابلتعاون مع املنظمات الدولية األخرى والبلدان املاحنة، مساعدات تقنية مصممة وفقًا

الحتياجات البلدان النامية، مع إيالء اهتمام خاص ابحتياجات أقل البلدان منواً والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. ويستضيف 
األونكتاد اجتماعاً سنوايً خلباء املنافسة، يضم وكاالت وخباء مستقلني، هو فريق اخلباء احلكومي الدويل املعين بقانون املنافسة 
وسياستها. وتُعقد هذه االجتماعات مباشرة بعد اجتماعات فريق اخلباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلك.
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منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتيادي
www.oecd.org

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي منظمة حكومية دولية تساعد احلكومات على التصدي لتحدايت االقتصاد 
العاملي االقتصادية واالجتماعية واملتعلقة ابحلكم. وتتألف املنظمة من 34 بلداً عضواً تتقاسم التزاماً ابحلكم الدميقراطي واقتصاد 
كانت تقيم عالقات نشطة مع العديد من البلدان األخرى )وخباصة البازيل وروسيا واهلند والصني وجنوب أفريقيا(  السوق. وملا
تُعرف به هو منشوراهتا وإحصاءاهتا، ويشمل عملها  واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين، فإهنا تتمتع ابمتداد عاملي. وأكثر ما
املسائل االقتصادية واالجتماعية، من االقتصاد الكلي إىل التجارة والتعليم والتنمية والعلم واالبتكار. وتضطلع املنظمة بدور ابرز 
يف تعزيز اإلدارة الرشيدة يف اخلدمة العامة ويف أنشطة الشركات. وتساعد املنظمة احلكومات على ضمان قدرة اجملاالت االقتصادية 
الرئيسية على االستجابة عن طريق الرصد القطاعي. وتساعد املنظمة مقرري السياسات، عن طريق تفنيد املسائل الناشئة والتعرف 
على السياسات الناجحة، على اعتماد توجهات اسرتاتيجية. وهي معروفة جيداً بدراساهتا االستقصائية واستعراضاهتا لفرادى البلدان. 
وُتصدر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي صكوكاً وقرارات وتوصيات متفقاً عليها دولياً لتعزيز املمارسات السليمة يف 
اجملاالت اليت يكون فيها االتفاق املتعدد األطراف ضرورايً لكي حترز فرادى البلدان تقدماً يف االقتصاد العاملي. ولتقاسم أرابح النمو 
هو مبني يف األنشطة املتصلة ابالقتصادات الناشئة والتنمية املستدامة واالقتصاد اإلقليمي واملعونة. ويشغل  أمهية ابلغة أيضاً كما
احلوار وتوافق اآلراء واستعراض النظراء جوهر العمل يف املنظمة. ويعين مبدأ توافق اآلراء أن ابستطاعة احلكومات الوطنية أن توقف 
أحكاماً مدرجة يف مشاريع املشورة السياساتية اليت تعرتض عليها، وهي تقوم بذلك ابلفعل. وتتألف هيئة إدارهتا، أي اجمللس، من 

ممثلني عن البلدان األعضاء.

شبكة املنافسة الدولية
www.internationalcompetitionnetwork.org

شبكة املنافسة الدولية شبكة موجهة حنو املشاريع وقائمة على توافق اآلراء وغري رمسية تضم وكاالت معنية مبكافحة 
االحتكار من بلدان متقدمة وانمية، وهي تتصدى ملسائل تنفيذ مكافحة االحتكار واملسائل السياساتية ذات االهتمام املشرتك، 
وتصوغ مقرتحات للتقارب اإلجرائي واملوضوعي عن طريق خطة وهيكل يركزان على النتائج. وتشجع الشبكة نشر اخلبات وأفضل 
املمارسات املتعلقة مبكافحة االحتكار، وتعزز الدور الدعوي لوكاالت مكافحة االحتكار، وتسعى إىل تيسري التعاون الدويل. وجترى 
أنشطتها على أساس طوعي، وتعتمد على مستوى رفيع من حسن النوااي والتعاون فيما بني الوالايت القضائية املشاركة. وتعتمد 
على اتصاالت عديدة قائمة ابلفعل بني املنظمات املعنية. ويركز عمل الشبكة على املشروعات، وليس الغرض منه أن حيل حمل 
عمل املنظمات األخرى أو ينسقه، كما أهنا ال متارس أي وظيفة من وظائف وضع القواعد. وهتيئ الشبكة الفرصة أمام أعضائها 
للحفاظ على اتصاالت منتظمة، وخباصة بواسطة مؤمترات سنوية واجتماعات مرحلية. وعندما تتوصل الشبكة إىل توافق يف اآلراء 
بشأن التوصيات الناشئة عن املشاريع، ُيرتك األمر لفرادى وكاالت مكافحة االحتكار للبت فيما إذا كانت ستنفذ التوصيات وكيف 
ستنفذها، عن طريق ترتيبات أحادية أو ثنائية أو متعددة األطراف، حسب االقتضاء. وتتألف عضوية الشبكة من 138 وكالة 

متعددة اجلنسيات يُعهد إليها بتنفيذ قوانني مكافحة االحتكار. ومُتثل فيها 119 والية قضائية. منافسة وطنية أو

http://www.oecd.org
http://www.internationalcompetitionnetwork.org
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املنافسة:  ســيــاســاا  لتماسك  حتــٍد  هاء-
مقاومة املستهلك للتحميل

يــشــكــل اخــتــيــار املستهلك حمـــور املــنــافــســة وهــدفــهــا. 
ولكي ميارس املستهلك هذا االختيار، جيب أن يكون على علم 
ابخليارات املتاحة، وجيب أن يكون قادراً على ممارسة االختيار. 
بيد أن املستهلكني ال يقومون دائماً ابختيارهم، حىت لو توافر 
البديل أو السعر األقل. ويرى االقتصاديون التقليديون يف هذا 
االقتصاد  بتطبيق  اهــتــمــام  مــؤخــراً  نشأ  وقــد  ومشكلة.  تناقضاً 
الــســلــوكــي عــلــى املــســتــهــلــكــني، وخبــاصــة ســلــوكــهــم الــبــحــثــي )أي 
حجم البحث الــذي جيريه املستهلكون وعــدد اجلهات الفاعلة 
الـــيت يــبــحــثــون فــيــهــا( وســلــوك الــتــحــويــل )أي كــيــف يستجيبون 
الختالفات األسعار بني اجلهات الفاعلة يف القطاع(. وتتمثل 
التعرف  يرفضون  املستهلكني  أن  يف  أحياانً  املعلنة  احملصلة غري 

على مصاحلهم رفضاً اباتً.

ولكن، ماذا لو كان املستهلكون على حق يف حرصهم؟ 
إن االعتماد على اإلفصاح من أجل محاية املستهلك بدالً من التنظيم 
برهنت  من املنبع قد ينطوي على نقل اخلطر إىل املستهلك، كما
األزمة املالية على ذلك. وهذا حتد هائل ملقرري السياسات، حيث 
ال ينبغي ألحد أن ينتقل إىل الطرف اآلخر الذي ينكر مزااي التحويل. 
ولذا، يتعني أن يبحث مقررو السياسات تدابري أخرى، مثل تنظيم 
سلوك مقدمي اخلدمات، مع جعل سلوك التسعري أكثر شفافية، 
2010 فُرض ذلك على القطاع املصريف الفرنسي يف عــام كما
على سبيل املثال. ويوجد بذلك دور مهم للتدابري السياساتية يف 
تعزيز محاية املستهلك، وخباصة عن طريق حتسني املعلومات املتاحة 
وإزالة تكاليف التحول الباهظة. وتستدعي هذه اإلزالة حبثاً لألحكام 
إعادة تقييم استخدامها  والشروط املدرجة يف عقود املستهلك، أو

ألهنا أصبحت "عرفاً وممارسة" )الصريفة والتأمني على سبيل املثال(. 
فقد ثبت أحياانً انعدام فعالية االعتماد على اإلفصاح واملمارسة 

وحدمها إلطالق املنافسة واالختيار.

خامتة واو-
من املرجح أن تظل هناك دائماً عالقة معقدة بني املنافسة 
يشنوا محالت يف معظم احلاالت  ومحاية املستهلك. فاملستهلكون مل
من أجل قوانني وسياسات املنافسة. بيد أن هذه القوانني والسياسات 
أن أُعدت حىت أصبح املستهلكون واملنظمات اليت متثلهم يروهنا  ما
وسيلة لتحقيق محاية أكب للمستهلك. ويتمثل النهج التقليدي 
إمجاالً يف أن تركز السلطات املنظمة للمنافسة على جانب العرض 
وأن تركز السلطة املنظمة لالستهالك على جانب الطلب. وقد 
يشكل السلوك املخل  أدى هذا النهج الثنائي إىل مفاهيم ضيقة ملا

ابملنافسة وإىل هنُج حمدودة للتصدي هلذا السلوك.

وكما أعرب البوفسري أالن فيلس أمام مائدة مستديرة 
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف عام 2015)120)، 
بينما متيل  املنافسة إىل أن تكون غري حمببة بني اجلماهري،  متيل 
محاية املستهلك إىل أن تكون حمببة )"حارسة للمحرومني"(؛ وحتّرم 
سلطات املنافسة )جيب عليك أال(، بينما تفرض )جيب عليك 
أن( سلطات محاية املستهلك؛ ومتيل املنافسة إىل أن تكون الحقة 
للفعل، بينما مييل التنظيم إىل أن يكون سابقاً له. وابلرغم من أن 
مقارابت البوفسري فيلس مبسطة عن عمد، وأنه ميكن للمرء أن 
جيد استثناءات منها مجيعاً، فإهنا ُتظهر التكامل بني هذين اجملالني 

من السياسات.
OECD, 2015, Best Practice Roundtable on Competition (120(
Policy; see also A Fels and H Ergas, 2014, Insitutional

.Design of Competition Authorities (OECD)
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التعاون الدويل يف مبادئ األمم املتحدة  ألف-
التمجيهية حلماية املستهلك

حبماية  املتعلق  العامة 186/70  اجلمعية  قــرار  يسلم 
املستهلك واملؤرخ 22 كانون األول/ديسمب 2015 بقيمة "التنسيق 
والشراكة مع املنظمات القائمة املتعددة األطراف")121). ويهدف املبدأ 
التوجيهي 1 من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية من بني أهدافه إىل 
"تعزيز التعاون الدويل يف ميدان محاية املستهلك". والتعاون الدويل، 

يف الواقع، موجود يف صلب املبادئ التوجيهية املنقحة.

وقد جرى توسيع نطاق الفصل املتعلق ابلتعاون الدويل 
يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، وهو الفصل السادس، إىل 
حد كبري نتيجة لعملية التنقيح. فاملبدأ التوجيهي 79 حيث الدول 
األعضاء على التعاون يف تبادل املعلومات املتعلقة ابلسياسات 
والتدابري املتخذة يف جمال االختبار وإعالم املستهلك وتثقيفه. 
فيما  اإلعالمية  الــروابــط  تقوية  إىل  التوجيهي 80  املبدأ  ويدعو 
عليها  فُرضت  أو الــيت  أو املسحوبة  احملــظــورة  ابملنتجات  يتصل 
املبدأ  ويسعى  املستهلك.  لسالمة  حيوية  مسألة  وهــي  قــيــود، 
الــتــوجــيــهــي 81 إىل الــعــمــل عــلــى أال تــصــبــح االخـــتـــالفـــات يف 
النوعية ضارة، وهي مسألة صعبة تتعلق ابلتقدير. ويدعو املبدأ 
الــتــوجــيــهــي 82 إىل الــتــعــاون يف جمــال الــتــصــدي لــالحــتــيــال، مع 
املناداة أيضاً بتوخي احلرص الوارد يف املبدأ التوجيهي 83 على 
أن حتتفظ وكــاالت محاية املستهلك الوطنية ابلسلطة، وأنه قد 
يتعني على الـــدول األعــضــاء أن "تتجنب الــتــداخــل" مــع عمل 
وكاالت محاية املستهلك يف الوالايت القضائية األخرى. وينص 
املبدأ التوجيهي 85 على الرتتيبات الثنائية واملتعددة األطراف؛ 
قـــيـــادي"  الــتــوجــيــهــيــان 86 و87 عــلــى "دور  املـــبـــدآن  ويـــنـــص 
للوكاالت املعينة بشأن مسائل معينة تتعلق ابإلنفاذ. وينص املبدأ 
التوجيهي 88 على أنه ينبغي للسلطة الوطنية القائمة ابلتحقيق 
وتبادل املعلومات أن يتسع نطاق عملها ليشمل التعاون بشأن 

اإلنفاذ القضائي وفيما بني الوكاالت مع نظرائها األجانب.

.A/RES/70/186 (121(

االستهالك  إىل  التوجيهان 91 و92  املــبــدآن  ويشري 
يتعلق بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات. ويشجع املبدأ  املستدام فيما

التوجيهي 93 البامج املتعلقة بتثقيف املستهلك وإعالمه.

ويف فروع أخــرى، ُتذكر ابلتحديد احلاجة إىل التعاون 
بني الدول األعضاء يف القضااي العابرة للحدود: يف الفروع اجلديدة 
املتعلقة ابلتجارة اإللكرتونية )املبدأ التوجيهي 65(، واخلدمات املالية 

)املبدأ التوجيهي 68(، والسياحة )املبدأ التوجيهي 78).

ويشري تقرير األونكتاد املتعلق ابلتنفيذ )2013( إىل 
تنوع كبري يف مبادرات التعاون بني الدول األعضاء)122). ويعرض 
قائمة بعدة اتفاقات تعاون ثنائية، مثل تلك اليت بني شيلي وبريو، 
وبني شيلي واالحتاد األورويب، وبني اجلمهورية الدومينيكية وبنما، 
وبني املكسيك والوالايت املتحدة األمريكية، واليت تشتمل عادة 

على تبادل املعلومات وعلى أنشطة بناء القدرات.

فعلى الصعيد اإلقليمي، توجد مبادرات عديدة: جلنة 
محاية املستهلك التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومنظمة الدول 
األمريكية ونظامها لإلنذار السريع بني البلدان األمريكية، ومجاعة 
دول األنديز وبرانمج املنافسة ومحاية املستهلك ألمريكا الالتينية 
التابع لألونكتاد، وجملس أمريكا الوسطى املعين حبماية املستهلك، 
واملنتدى اإليبريي - األمريكي للوكاالت احلكومية حلماية املستهلك، 
وحتالف احمليط اهلادئ، السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب، 
واحتاد أمم أمريكا اجلنوبية، وبرانمج األونكتاد - الشرق األوسط 
ومشال أفريقيا، وبرانمج املنافسة اخلاص أبفريقيا والتابع لألونكتاد، 
وحوار املستهلك األفريقي، واالحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي، 
وجملس االحتاد األورويب املعين ابلتعاون يف جمال محاية املستهلك، 

ومبادرات املفوضية األوروبية، وغري ذلك.

وعلى املستوى املتعدد األطراف، تشارك بعض الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة يف منتدى التعاون االقتصادي آلسيا 
واحمليط اهلادئ، والشبكة الدولية حلماية املستهلك وإنفاذ القانون 

األونكتاد، 2013، تقرير التنفيذ املتعلق مببادئ األمم املتحدة  (122(
التوجيهية حلماية املستهلك 1985-2013، مذكرة مقدمة من 

أمانة األونكتاد.
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)انظر أدانه(، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اليت 
يشارك مراقبون هلا من االقتصادات غري األعضاء يف املنظمة )مثل 
كولومبيا ومصر( مشاركة نشطة ومنتظمة يف جلنتها املعنية بسياسات 

املستهلك.

واألونكتاد هو مركز التنسيق داخل أسرة األمم املتحدة 
واملنتدى احلكومي الدويل العاملي املعين مبسائل محاية املستهلك. 
وقد كلفته املبادئ التوجيهية ابالضطالع أبنشطة تعاون متنوعة، 
استكشاف العالقة بني قضااي املنافسة ومحاية  يلي: )أ( من بينها ما
املستهلك؛ و)ب( استعراض قوانني وسياسات محاية املستهلك يف 
الدول األعضاء وإسداء املشورة إليها يف هذا الشأن؛ و)ج( عقد 
دورات تدريبية للدول األعضاء وتنظيم أنشطة لبناء القدرات يف 
دعم املبادرات اإلقليمية  املسائل املتعلقة حبماية املستهلك؛ و)د(
واملــتــعــددة األطــــراف. وتُــنــاقــش هــذه املسائل فيما بعد مبزيد من 

االستفاضة يف هذا الفصل.

املتعلقة  املعلومات  تــبــادل  مــن  إذن حجم كبري  يوجد 
ابلسياسات وبتنفيذ تدابري محاية املستهلك، وميكن للعديد من 
األعــضــاء أن يدعوا بشكل معقول أهنــم ينفذون ابلفعل أحكام 
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية. بيد أن حتدايً ابلغاً ال يزال قائماً: 

القانون الواجب التطبيق والوالية القضائية.

الــقــانــمن الــماجــب التطبيق والــماليــة  ابء-
القضائية

يبني حجم التفاصيل الــيت تُعرض هبا املسائل املتعلقة 
ابلتعاون الدويل يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية اهتماماً ابلتغلب 
على التحدايت اليت يواجهها التعاون فيما بني الوكاالت. ويشري 
القرار 186/70 )املذكور أعاله( إشارة صرحية إىل هذه املسألة 
حني يعلن أن "بعض املسائل املتعلقة حبماية املستهلكني، من قبيل 
القانون الواجب التطبيق والوالية القضائية، ميكن أن تُعاجل أبقصى 
قدر من الفعالية من خالل التشاور والتعاون على الصعيد الدويل". 
يظهر مصطلح "القانون الواجب التطبيق والوالية القضائية" يف  وال
منت مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، وإن كان املبدأ التوجيهي 39

يدعو إىل حتسني سبل الوصول إىل القضاء وآليات االنتصاف 
وخباصة يف املنازعات العابرة للحدود. والفقرة 54-’6’ من املبادئ 
التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املتعلقة 

ابلتجارة اإللكرتونية اليت تشري إليها مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، 
تطلب إىل احلكومات أن "تنظر يف دور القانون الواجب التطبيق 
والوالية القضائية يف زايدة ثقة املستهلك يف التجارة اإللكرتونية")123).

ويشري املبدأ التوجيهي 90 من مبادئ األمــم املتحدة 
التوجيهية إىل املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي اليت تكفل محاية املستهلك من املمارسات التجارية 
االحتيالية واملضللة عب احلدود اليت تتناول، يف الفقرة اثلثًا-ألف، 

إمكانية التنازع على الوالية القضائية:

ينبغي أن حتّسن الدول األعضاء من قدرهتا 
التجارية  املــمــارســات  التعاون يف جمــال مكافحة  على 
أبن  التسليم  مع  للحدود،  العابرة  واملضللة  االحتيالية 
قضااي معينة يظل خاضعًا التعاون خبصوص حتقيقات أو

للسلطة التقديرية لوكالة إنفاذ قوانني محاية املستهلك اليت 
يوجَّه إليها طلب التعاون. وهلذه الوكالة أن ترفض التعاون 
يف حتقيقات أو دعاوى معينة، أو أن حتد من هذا التعاون 
تضع شروطاً له، على أساس أهنا تعتب االمتثال لطلب  أو
أولوايهتا  مصاحلها أو التعاون غري متسق مع قوانينها أو
إىل عــدم وجود  أو القيود املتعلقة ابملـــوارد، أو استناداً 

الدعوى املعنية)124). مصاحل متبادلة يف التحقيق أو

وميكن أن يكون رد الفعل األول على ذلك هو السؤال 
عما إذا كانت السلطات الوطنية تضع مصلحة املستهلكني األجانب 
يف احلسبان ابلقدر الكايف يف خضم هذا االلتزام الفضفاض. وابلرغم 
من أن هذه النقطة قد تبدو جيدة للنقاش، فإن هذا االدعاء قد 
ال يكون عادالً متاماً. فماذا لو كانت فداحة املمارسات االحتيالية 
حيدث منها على  عــددهــا يتجاوز كثرياً ما واملضللة الداخلية أو
املستوى الدويل؟ إن وكاالت محاية املستهلك ُتضطر ابستمرار إىل 
يكون هناك بعد  إصدار أحكام تقديرية بشأن األولوية حيثما ال
دويل، ولذا، فمن غري املستغرب أن تكون األحكام التقديرية أكثر 
صعوبة يف حالة وجود عناصر عابرة للحدود قد تقلل من فرص 
النجاح. وفيما يتصل ابلقانون الدويل اخلاص، وضعت عدة دول 

OECD, 2016, Consumer Protection in E-commerce, OECD (123(
.recommendation

OECD, 2003, Guidelines for Protecting Consumers from (124(
Fraudulent and Deceptive Commercial Practices Across

.Borders, recommendation of the council
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أعضاء - وليس مجيعها - قواعد خاصة لتنازع القوانني من أجل 
محاية املستهلكني )الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، واألرجنتني، 
والصني، والياابن، واالحتاد الروسي على سبيل املثال(. ووضعت 
بلدان عديدة يف قوانينها الوطنية قواعد بشأن والية قضائية خاصة 
املستهلكون  فيها  الــيت يكون  للحدود  العابرة  القضااي  من أجــل 
جرى ذلك بواسطة اجلهاز القضائي املوجود يف  طرفاً، وكثرياً ما

بلد إقامة املستهلك.

وجرت حماوالت إلرساء مبدأ عام بشأن القانون الوطين 
الذي ينبغي أن تكون له الغلبة. فعلى سبيل املثال، أعدت مجعية 
القانون الدويل مبدأ "األخذ أبفضل محاية"، الذي يكون مبقتضاه 
"من املستحسن وضع معايري وتطبيق قواعد من القانون الدويل 
اخلاص تعطي احلق للمستهلكني يف االستفادة من أفضل محاية 

للمستهلك")125).

مثال السياحة -1

من اجملاالت البديهية للتعاون الدويل السياحة، وخباصة 
ألن بلد اإلقامة ال يكون يف الغالب هو املكان الذي حدثت فيه 
املخالفة املزعومة. وتفتح مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املنقحة آفاقًا

جديدة للمرة األوىل يف جمال تلبية احتياجات السياح واملسافرين. 
يلي: فاملبدأ التوجيهي 78 ينص على ما

ينبغي أن حترص الدول األعضاء على أن تكون 
سياساهتا حلماية املستهلك ملبية ملتطلبات معاجلة مسائل 
تسويق وتوفري السلع واخلدمات ذات الصلة ابلسياحة، 
مبا يف ذلك، على سبيل الذكر ال احلصر، السفر وأماكن 
إقامة املسافرين والعقارات املشرتكة امللكية على أساس 
تقاسم الوقت. وينبغي أن تتصدى الدول األعضاء، على 
وجه اخلصوص، ملا ينشأ عن هذه األنشطة من حتدايت 
عابرة للحدود، مبا يف ذلك التحدايت املتصلة ابلتعاون يف 
جمال إنفاذ القوانني وبتبادل املعلومات مع الدول األعضاء 

ILA, 2012, Statement on the Development of International (125(
 .(Principles on Consumer Protection, resolution no. 4 (Sofia

ملزيد من التفاصيل، انظر قرار رابطة القانون الدويل 2016/1 مبا يف 
ذلك املبادئ التوجيهية املتعلقة أبفضل املمارسات بشأن القانون 
الواجب التطبيق على احلماية الدولية للمستهلكني )جوهانسبورغ، 

املؤمتر السابع والسبعون للرابطة( )متاح ابإلنكليزية والفرنسية(.

أصحاب املصلحة  األخرى، وينبغي أيضاً أن تتعاون مع
ذوي الصلة يف قطاع السياحة والسفر.

والسياحة واحد من أكب قطاعني يف العامل وفقاً لبعض 
املعايري، وأتيت بعد الزراعة مباشرة. ومع ذلك، فقد جرى جتاهلها 
بعض الشيء يف املناقشات املتعلقة حبماية املستهلك. وتوجد بعض 
أوجه اخللل الواضحة اليت قد تستدعي تعاوانً دولياً، وينبغي اإلشارة 
إىل أن املبادئ التوجيهية تنطبق على السفر وكذلك على قطاع 
السياحة. وهكذا، ينبغي أن متتد احلماية املتوخاة لتشمل العمال 

املهاجرين.

ولقد أصبح العمل الذي تنطوي عليه محاية السياح، يف 
بعض جوانبه، يزداد صعوبة لسببني رئيسيني. األول هو احلجم: 
فقد مت جتاوز حاجز املليون حالة وصول السياح يف عام 2012

للمرة األوىل. واثنياً، فمع تزايد هيمنة عمليات احلجز على اإلنرتنت 
يكون هناك مقدم للخدمات  وتراجع وكاالت السياحة، كثرياً ما ال
يوجد  يتحمل املسؤولية يف البلد األصلي. فعلى سبيل املثال، ال
لدى ثلثي السياح األجانب الوافدين إىل البازيل وكالة سفر يف 

بلدهم األصلي)126).

وقد مارس بَلدان بصفة خاصة، مها البازيل والصني، 
ضغوطاً لتوفري املزيد من وسائل احلماية للسياح: وفعلت البازيل 
ذلك جزئياً بسبب توقع تنظيم حدثني رايضيني عامليني، مها كأس 
العامل لكرة القدم لعام 2014، واأللعاب األوليمبية لعام 2016؛ 
وفعلته الصني بسبب احلجم الرهيب والـــزايدة احلــادة يف كل من 
السياحة اخلارجية والداخلية)127). وتطالب حكومة البازيل بسرعة 
اعتماد مشروع االتفاقية الدولية حلماية السياح والزائرين عن طريق 
مؤمتر الهاي السنوي املعين ابلقانون الدويل اخلاص)128). وقد ذكرت 
األستاذة كالوداي ليما ماركيس، وهي من املدافعني عن اإلصالح 

C Lima Marques, 2013, The need for a global cooperation (126(
network to protect foreign tourists/consumers and the

.comeback of private international law

وفقًا ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، أنفق السياح  (127(
الصينيون 102 من مليارات الدوالرات يف عام 2012، بزايدة 
تبلغ نسبتها 37 يف املائة مقارنة ابلسنة السابقة، وأكثر من أي 
L Thompson, 2013, Tourism’s Changing Profile,( بلد آخر

.(OECD Observer no. 297

مؤمتر الهــاي املعين ابلقانون الــدويل اخلــاص، 2013، مشروع  (128(
االتفاقية الدولية حلماية السياح والزائرين.
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يف القطاع، أن مثة حاجة إىل تدابري سابقة للحدث ال الحقة له. 
يف بلد  وهذا يعين يف هذا السياق وضع ترتيبات يف بلد املقصد ال
اإلقامة، حبيث يتسىن تاليف املنازعات العابرة للحدود قدر اإلمكان. 
ويتوخى مشروع االتفاقية، بناء على ذلك، تكليف سلطة معينة 
يف الدولة املتعاقدة تضطلع مبهمة إسداء املشورة وتقدمي خدمات 
املساعدة والوساطة فضالً عن مرافق للدعاوى الصغرية عند اللزوم. 
تصفه األستاذة ليما  وهذا يف األســاس ترتيب مؤسسي، وهو ما

ماركيس أبنه "عودة براغماتية إىل القانون الدويل اخلاص")129).

وليس من الواضح على اإلطالق إذن أن هناك إجابة 
الفرع  يثريها  الــيت  القضائية  املتعلقة ابلوالية  املسائل  حامسة على 
السادس من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية. ويبني مثال السياحة 
كيف اتضح أن الرتتيبات املؤسسية، أي وجود شخص يلجأ إليه 

السياح للحصول على املساعدة، قد تكون أكثر احللول فعالية.

التعاون الدويل العملي جيم-
على الرغم من الصعوابت املذكورة أعاله، فإن الوكاالت 
الدراسة  هو مبني يف  الـــدويل، كما تتعاون ابلفعل على الصعيد 
االستقصائية اليت أعدها األونكتاد يف عــام 2013)130). وتوجد 
مجعيات مهنية لتشجيع التعاون. فعلى سبيل املثال، تتألف الشبكة 
الدولية حلماية املستهلك وإنفاذ القانون من منظمات موجودة يف 

أكثر من 50 بلداً هبدف:

محاية املصاحل االقتصادية للمستهلكني يف مجيع أحناء 	 
العامل؛

تبادل املعلومات عن األنشطة التجارية العابرة للحدود 	 
اليت قد تؤثر على رفاه املستهلك؛

تشجيع التعاون العاملي فيما بني وكاالت إنفاذ القوانني.	 

وبينما كانت الغالبية العظمى من عضوية الشبكة من 
بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، فإهنا متتد كذلك 
يتجاوزها لتشمل نطاقاً عريضاً من البلدان من مجيع املناطق،  إىل ما
يــرتاوح فيما بني الــدول اجلزرية الصغرية مثل بــرابدوس واجلمهورية 

.C Lima Marques, op. cit (129(
األونكتاد، 2013، تقرير التنفيذ املتعلق مببادئ األمم املتحدة  (130(
التوجيهية حلماية املستهلك 1985-2013، مذكرة مقدمة من 

أمانة األونكتاد.

الدومينيكية، وكبار املصدرين مثل الصني والبلدان األفريقية جنوب 
فيها نيجرياي وكينيا، واالقتصادات الناشئة اليت  الصحراء الكبى، مبا

متر مبرحلة انتقالية مثل فيت انم.

وتنظم الشبكة الدولية حلماية املستهلك وإنفاذ القانون 
محالت تثقيفية، مثل الشهر السنوي للحماية من االحتيال، وجتري 
عمليات املسح السنوية على اإلنرتنت للبحث عن املواقع الشبكية 
اليت يشتبه يف احتياهلا على املستهلكني. ويصف تقرير األونكتاد عن 
التنفيذ هذا املسح أبنه "إجراءات موازية ومنسقة إلنفاذ القانون". 
وتشري هذه اإلجراءات إىل وجود شبكة عاملية إلنفاذ القانون، ومتّكن 
من اإلنفاذ االستباقي. وهتدف الشبكة الدولية حلماية املستهلك 
وإنفاذ القانون إىل التمكني من تقدمي الشكاوى العابرة للحدود 
املتعلقة ابلتجارة اإللكرتونية "بوسائل أخرى غري الدعاوى القانونية 
الرمسية"، وتــوزع الشكاوى الــواردة على وكــاالت محاية املستهلك 

الوطنية)131).

ومن األمثلة األخرى على التعاون فيما بني الوكاالت 
نظام اإلنذار السريع املتعلق ابملنتجات غري الغذائية اخلطرة الذي 
أعدته املفوضية األوروبية. إذ تنشر املفوضية استعراضاً أسبوعيًا

إلنذارات تتعلق ابملنتجات وتقدمها السلطات الوطنية. وتتضمن 
هذه اإلنذارات معلومات عن املنتجات اخلطرة املكتشفة، واملخاطر 
املتعرف عليها، والتدابري املتخذة يف بلد اإلخطار من أجل منع 
أبمر  التدابري  اختــاذ  وميكن  أو استخدامها.  تسويقها  أو تقييد 
من السلطات الوطنية )"تدابري إلزامية"( أو عن طريق املنتجني 
إنذار  أيضاً كل  ويتضمن  )"تدابري طوعية"(.  مباشرة  واملوزعني 
معلومات عن البلدان اليت ُوجد فيها املنتج نفسه وما إذا كانت 
قد اختذت تدابري أخرى. وليست هذه اإلنذارات خاصة حباالت 
فردية )وإن كانت املعلومات مستمدة منها( ولذا فهي ال تثري 
مسائل تتعلق ابلوالية القضائية)132). وقد أنشأت منظمة الدول 
األمريكية نظاماً مماثاًل للنظام األورويب، هو نظام اإلنذار السريع 
بني البلدان األمريكية، وهو شبكة جديدة تتوىل رصد مشاكل 
اعتبارًا املنتجات واخلدمات يف األمريكتني  اليت تثريها  السالمة 

من كانون األول/ديسمب 2014.

.www.icpen.org (131(
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_ (132(
.products/rapex/alerts/main/?event=main.listNotifications
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وأقــامــت املفوضية األوروبــيــة أيــضــاً شبكة مــن مراكز 
املستهلك األوروبـــيـــة هلــا حــضــور يف مجــيــع الــــدول األعــضــاء يف 
االحتــاد األورويب البالغ عددها 28 بلداً )ابإلضافة إىل النرويج 
هذه  وتقدم  املستهلكني.  فــرادى  مع  تتعامل  وهــي  وآيسلندا(، 
تقوم  املستهلكني عن طريق خدمة جمانية  املساعدة إىل  املراكز 
ابلوساطة وتسدي املشورة )مبا يف ذلك بشأن الدعاوى القضائية 
ــازعـــات( عـــب احلـــــدود وتــتــمــتــع بــصــالحــيــة إصــــدار  ــنـ وتــســويــة املـ
املراكز  مهمة  أن  مــن  وابلــرغــم  املتبعة.  السياسات  عــن  التقارير 
تعتب يف الغالب خدمة للسياح، فإهنا تنطبق على نطاق أوسع 
العابرة للحدود بني  املنازعات  كثرياً من اجلماهري يشمل مجيع 
تلقت على مــدى 10 اخلــدمــات. وقــد  املستهلكني ومــقــدمــي 
650 اتصال مباشر، وابتت  سنوات من العمل كشبكة 000
100 اتــصــال مباشر ســنــوايً حبلول عـــام 2015،  جتـــري 000
40 شــكــوى، مــع إحــالــة عــدد أكــب كــثــرياً من  مــن بينها 000
الوطنية.  املستهلك  إىل وكــاالت محاية  الشكاوى )3 ماليني( 
التنازع  الــيت ال تستلزم  العملية،  ــراءات  فــإن اإلجــ ومــرة أخـــرى، 

ابلضرورة، تتبع الرتتيبات املؤسسية)133).

اآللية املؤسسية الدولية دال-
يتمثل السياق الثاين الذي يُثار فيه موضوع التعاون الدويل 
داخل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف الفرع السابع املتعلق ابآللية 
املؤسسية الدولية، وهو إضافة جديدة متاماً وجوهرية. وحيدد النص 
ترتيبات لفريق اخلــباء احلكومي الــدويل املعين بقوانني وسياسات 
محاية املستهلك الذي يعقد اجتماعاته حتت رعاية األونكتاد. وحيدد 
املبدأ التوجيهي 97 مهام فريق اخلباء احلكومي الدويل كما يلي:

توفري منتدى سنوي وطرائق إلجراء املشاورات املتعددة  )أ(
األطــراف واملناقشة وتبادل وجهات النظر بني الدول 
التوجيهية،  املتصلة ابملــبــادئ  املسائل  األعــضــاء بشأن 

وخباصة تنفيذها واخلبات املكتسبة منه؛

إجراء دراسات وحبوث دورية عن مسائل محاية املستهلك  )ب(
ذات الصلة ابملبادئ التوجيهية استناداً إىل توافق آراء 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= (133(
URISERV%3Al32048 and www.ec.europa.eu/

.consumers/ecc/

الدول األعضاء وإىل مصاحلها، وتعميم هذه البحوث 
والدراسات هبدف زايدة حجم تبادل اخلبات وإكساب 

الفعالية؛ املبادئ التوجيهية مزيداً من

إجراء استعراضات أقران طوعية للسياسات الوطنية املتعلقة  )ج(
حبماية املستهلك اليت تطبقها أجهزة محاية املستهلك يف 

الدول األعضاء؛

مجع ونشر املعلومات بشأن املسائل املتعلقة بتحقيق  )د(
ــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة بشكل  املـ ــداف املـــتـــوخـــاة مـــن ــ ــ األهـ
الــدول األعضاء  عام وابخلطوات املالئمة اليت اختذهتا 
اإلقليمي تعزيزاً للفعالية يف حتقيق  على الصعيد الوطين أو

األهداف وتطبيق املبادئ؛

تقدمي املساعدة يف بناء القدرات واملساعدة التقنية إىل  )ه(
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 
يف جمال وضع وإنفاذ قوانني وسياسات محاية املستهلك؛

النظر يف الدراسات والواثئق والتقارير ذات الصلة الصادرة  )و(
عن املؤسسات املعنية يف منظومة األمم املتحدة وغريها من 
املنظمات والشبكات الدولية، من أجل تبادل املعلومات 
املتعلقة ببامج العمل ومواضيع التشاور، وحتديد املشاريع 
اليت تتيح اجملال لتقاسم العمل والتعاون يف جمال تقدمي 

املساعدة التقنية؛

سياسات  مالئمة خبصوص  وتوصيات  تقارير  إعـــداد  )ز(
محاية املستهلك املتبعة يف الدول األعضاء، مبا يف ذلك 

خبصوص تطبيق وتنفيذ هذه املبادئ التوجيهية؛

تنفيذ املهام خالل فرتات ما بني دورات انعقاد مؤمتر  )ح(
األمم املتحدة الستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ 
والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطــراف 
ملكافحة املمارسات التجارية التقييدية، وتقدمي تقارير 

عن ذلك إىل دورات املؤمتر؛

إجراء استعراض نظراء دوري للمبادئ التوجيهية عندما  )ط(
يصدر تكليف بذلك عن مؤمتر األمم املتحدة الستعراض 
مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق 
عليها اتفاقاً متعدد األطراف ملكافحة املمارسات التجارية 

التقييدية؛
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حتديد اإلجراءات وأساليب العمل الالزمة لالضطالع  )ي(
بوالية الفريق.

وينص املبدأ التوجيهي 98 على أن الفريق احلكومي الدويل 
سيمتنع عن "إصدار األحكام" بشأن فرادى الدول أو الشركات 

فيما يتصل مبعامالت معينة.
وبصفة خاصة، فإن الستعراضات األقران الطوعية اترخيًا

طويالً وإجيابياً بوجه عام يف املؤسسات الدولية مثل األونكتاد الذي 
يتمتع أبكثر من عشر سنوات من اخلبة يف ميدان املنافسة. وهذا 
أيضًا لالستعراض فحسب، ولكن  اخلــاضــع  للبلد  مفيد ال أمــر 
للمؤسسات القائمة ابالستعراض اليت تواجهها حقائق عملية يف 
جمال تنفيذ السياسات واليت ميكن اختاذها عامالً مساعداً ألحكام 
يغلب عليها طابع فضفاض.  املبادئ التوجيهية الدولية اليت كثرياً ما
وميكن أن تكون هذه العمليات من "التثبت من الواقع" مفيدة جدًا
على املستوى الداخلي للبلد اخلاضع لالستعراض حيث قد تكون 
احلكومة القائمة ابإلصالح يف حاجة إىل عني خارجية تساعدها 

يف عملية إصالح السياسات الداخلية.
وستكون هناك أيضاً أمهية ابلغة للحكم الوارد يف املبدأ 
التوجيهي 97)أ( املتعلق بتبادل اآلراء واخلــبات فيما بني الدول 
سيما فيما يتصل ابلتنفيذ، وذلك بصفة خاصة نظرًا األعضاء، وال
لتوسيع نطاق مبادئ األمم املتحدة التوجيهية. ويف حني أن الدول 
األعضاء قد ختشى أن حُيكم عليها على أســاس أدائها يف جمال 
مناص من نشوء عنصر للمقارنة عن هذه املبادالت  التنفيذ، فال

من احملتمل أن حُيدث زمخاً تصاعدايً.
ومــن بــني االبــتــكــارات الرئيسية ملــبــادئ األمــم املتحدة 
تكن النسخ السابقة  التوجيهية املنقحة حتديثها الدينامي. فبينما مل
تنص على إجراء عملية تنقيح مؤسسية، فإن املبدأ التوجيهي 97)ط( 
يطلب إىل فريق اخلباء احلكومي الدويل أن جيري استعراضاً دوراًي

للمبادئ التوجيهية عندما ُيكلفه املؤمتر االستعراضي بذلك. وسوف 
يتيح هذا مناقشة املسائل والتطورات اجلديدة حسب األصول على 
املستوى احلكومي الدويل، وإدراجها يف املبادئ التوجيهية، إذا ومىت 
نشأ توافق يف اآلراء بشأهنا. وسوف يستخدم هذا يف حتديث مبادئ 
األمم املتحدة التوجيهية بصورة دورية، ضماانً الستمرار أمهيتها. 
وقد أعد فريق اخلباء احلكومي الدويل احلديث العهد ابلفعل ليكون 
منتدى مهماً جداً لتحسني التعاون وإعطاء دفعة إىل األمام للمسائل 

املتعلقة حبماية املستهلك يف جدول األعمال العاملي.

خامتة هاء-
إحياء  الــدويل  للتعاون  املوجز  االستقصاء  هــذا  يقدم 
قوايً جداً أبن الطريق احلايل إىل توفري محاية املستهلك لألفراد 
قضائية. وحيدث  الــدويل مير حبلول مؤسسية ال املستوى  على 
القضائية  الــدعــاوى  رفــع  يف  الكامنة  الصعوبة  بسبب  ال هــذا 
عب احلدود فحسب، ولكن أيضاً بسبب عدم وجود اتفاقات 
تــعــاون هنــائــيــة ذات طــابــع قــضــائــي بــني الـــوكـــاالت. واالخــتــيــار 
موجود يف حالة السياحة والــزايرات الدولية بني تسوية سريعة 
وأساسية للمنازعات، من جانب، يف بلد املقصد، قد تنطوي 
مثل النظم البديلة  على بعض اإلجراءات غري القضائية نسبياً 
لــتــســويــة املـــنـــازعـــات، وبـــني الــتــنــازع ملـــدة طــويــلــة وعــلــى مسافة 
بــعــيــدة، مــن اجلــانــب اآلخــــر، مــع ضــمــاانت قــلــيــلــة ابلــنــجــاح. 
ويبدو أن الطريق األول هو الطريق السائد، وأن وجود ترتيبات 
يف  يشكل حتسناً كــبــرياً  املستهلك  محــايــة  وكـــاالت  بــني  عملية 

هذا الصدد.

بيد أن املشاكل أعمق من هذا ابلنسبة للمستهلكني 
غري املوجودين مادايً يف موطن املؤسسات التجارية. وقد قوض 
التقليدية عند  الــرقــابــة  اإلنــرتنــت عمليات  عــب  املــعــامــالت  منــو 
احلدود، اليت كانت ُتطبق دائماً على الواردات املادية. ويتزايد 
مادية  مــن كوهنا  بــداًل  تنظيمية  رقــابــة  إىل  الدولية  الرقابة  حتــول 
املستهلك  فحيثما طلب  واخلدمات.  السلع  من  لكل  ابلنسبة 
من  البضائع  ُتسلم  قد  أجنيب،  موقع شبكي  من  مــادايً  منتجاً 
تُـــرســـل مــن حــيــث ُصنعت.  بــلــد إقــامــة املستهلك أو خمـــزن يف 
حاالت أخرى، قد جيري تنزيل منتج رقمي أُنتج يف البلد  ويف
"ألف" من على موقع شبكي يف البلد "ابء" عن طريق مستهلك 

مقيم يف البلد "جيم".

ويف ضوء هذه التعقيدات، من املهم صياغة صكوك 
قــانــونــيــة دولــيــة فــعــالــة لتحقيق إنــصــاف عــابــر لــلــحــدود وفــعــال 
للمستهلك. وقد جتين الشركات يف الوقت الراهن مزااي سوقية 
بعقد التزامات عامة ابلتقيد مبعايري السلوك اليت تدعمها مدوانت 
قواعد سلوك معينة أينما ابشرت عملها. ويؤدي هذا إىل زايدة 
الرتكيز على املسائل املتعلقة ابلسلوك التجاري كما هو مناقش 

يف الفصل السادس.



اجلزء الثاين
محاية املستهلك يف األسماق
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سالمة املنَتج يف مبادئ األمم املتحدة  ألف-
التمجيهية حلماية املستهلك

لعل الفرع خامسًا-ابء هو أقل مسألة تغريت مبرور الزمن 
من بني مجيع املسائل اليت تشملها مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، 
 .1985 حيث حدث تغري طفيف منذ صدور النسخة األوىل لعام
ويبنّي هذا أن النص كان صامداً أمام الزمن، بل وميكن القول إن 
واضعي املشاريع األصليني كانوا سابقني لعصرهم، وذلك مثالً عند 
اإلشارة إىل استخدام املعايري الدولية قبل إدراجها ابلكامل يف اتفاق 
 .1995 الغات/منظمة التجارة العاملية املتعلق ابلتجارة الدولية يف عام
فبخالف الفروع اخلاصة احملددة أدانه، ينبغي أيضاً مالحظة أن 
"االحتياجات املشروعة" تتضمن، يف املبدأ التوجيهي 5)ج(، "محاية 
املستهلكني من األخطار اليت هتدد صحتهم وسالمتهم". ويرد الفرع 

خامسًا-ابء )املبادئ التوجيهية 16-19( أدانه:

ينبغي أن تعتمد الدول األعضاء أو أن تشجع 	  -16
يف ذلك النظم القانونية،  على اعتماد تدابري مناسبة، مبا
وأنظمة السالمة، واملعايري الوطنية أو الدولية، واملعايري 
الطوعية واالحتفاظ بسجالت السالمة، وذلك لضمان 
أن تكون املنتجات مأمونة سواء من حيث استعماهلا 
يف الغرض الذي ُوضعت من أجله أم يف غرض آخر 

يتوقع عادة استخدامها فيه.
ويــنــبــغــي أن تــكــفــل الــســيــاســات املــنــاســبــة أن 	  -17

ســواء  مــأمــونــة،  الصانعون  ينتجها  الــيت  السلع  تكون 
يف استخدامها من حيث الغرض الذي ُوضعت من 
أجله أم يف غرض آخر يُتوقع عادة استخدامها فيه. 
إىل  السلع  عــن جلب  املــســؤولــون  يكفل  أن  وينبغي 
املــوردون واملــصــدرون واملستوردون  السوق، وال سيما 
يلي ابسم  فيما  إليهم  )يشار  وأمثاهلم  التجزئة  وجتــار 
أثــنــاء وجودها  املــوزعــني(، أن هــذه السلع مل تصبح، 
على  أو التخزين  املناولة  بسبب  مأمونة  غري  لديهم، 
حنو غري سليم. وينبغي تزويد املستهلكني ابلتعليمات 
ــة ابلـــطـــريـــقـــة الــصــحــيــحــة الســـتـــعـــمـــال الــســلــع  ــاصــ اخلــ
ــة خمـــاطـــر يــنــطــوي عــلــيــهــا االســتــعــمــال  وإعـــالمـــهـــم أبيــ

إبالغ  وينبغي  عــادة.  املتوقع  أو االستعمال  املقصود 
املستهلكني ابملعلومات احليوية املتعلقة ابلسالمة عن 

طريق استخدام رموز مفهومة دولياً، كلما أمكن.
قيام 	  املــنــاســبــة  الــســيــاســات  تكفل  أن  وينبغي  -18

الصانعني أو املوزعني، إذا انتبهوا، بعد إنزال املنتجات 
إىل السوق، إىل وجود خماطر مل تكن منظورة، إبخطار 
االقــتــضــاء،  حسب  وقيامهم،  املخصصة،  السلطات 
إبخطار اجلمهور دومنا إبطاء. وينبغي أن تنظر الدول 
األعضاء أيضاً يف الطرق الكفيلة إبعــالم املستهلكني 

هبذه املخاطر على النحو املالئم.
ويــنــبــغــي أن تــعــتــمــد الــــــدول األعــــضــــاء، عند 	  -19

االقتضاء، سياسات تفضي، يف حالة اتضاح عيب خطري 
يف أحد املنتجات، و/أو يف حالة تشكيله مصدر خطر 
جسيم وشديد حىت إذا استعمل استعماالً سليماً، إبلزام 
الصانعني و/أو املوزعني أبن يسحبوه ويغريوه أو يعدلوه 
يستعيضوا عنه مبنتج آخر. وإذا تعّذر القيام بذلك يف  أو
الزمن، ينبغي تعويض املستهلك  غضون فرتة معقولة من

تعويضاً مناسباً.

وتــــرد املــعــاجلــة الــرئــيــســيــة األخـــــرى لــلــســالمــة يف الــفــرع 
"معايري  خامسًا-دال، يف املبادئ التوجيهية 33-35 املتعلقة ب

سالمة السلع واخلدمات االستهالكية وجودهتا":

ــاء، حسب 	  ــضــ يــنــبــغــي أن تـــقـــوم الــــــدول األعــ -33
تشجيع صياغة وتنفيذ معايري  االقتضاء، بصياغة، أو
طوعية وغريها، على الصعيدين الوطين والدويل، لضمان 
سالمة السلع واخلــدمــات وجــودهتــا، مع الدعاية هلذه 
املعايري بشكل مناسب. وينبغي القيام، من وقت آلخر، 
الوطنية من أجــل ضمان  املعايري والقواعد  ابستعراض 
أمكن ذلك، للمعايري الدولية املقبولة  مطابقتها، كلما

عموماً.
املعيار 	  مــن  أدىن  معيار  تطبيق  جيــري  وحينما  -34

الدويل املقبول عموماً بسبب ظروف اقتصادية حملية، 
ينبغي بذل كل اجلهود املمكنة لرفع مستوى هذا املعيار 

أبسرع ما ميكن.
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ــغـــي أن تـــشـــجـــع الــــــــــدول األعــــــضــــــاء وتــضــمــن 	  ــبـ ــنـ ويـ -35
إاتحة املرافق الالزمة الختبار سالمة وجودة وكفاءة السلع 

واخلدمات االستهالكية األساسية والتصديق عليها.

ولصياغة املبدأ التوجيهي 35 أمهية ملحوظة حيث إنه 	 
يسمح بوضوح ابالختبار والتحقق املستقلني.

املتعلقة  "التدابري  بشأن  القسم خامسًا-كاف  ويشري 
مبجاالت حمددة" إىل السالمة بوصفها "رقابة على جودة املنتجات" 
فيما يتصل ابألغذية واملياه واألدوية، مع اإلشارة إىل اهليئات الدولية 
فيها الدستور الغذائي ومنظمة الصحة العاملية. ومن  املختصة مبا
املفرتض أن تكون للصيغة اجلديدة املتعلقة جبعل خدمات املرافق 
العامة "يف متناول اجلميع" والواردة يف املبدأ التوجيهي 77 أمهية ابلغة 
للسالمة، حيث إن نقص املياه الصاحلة للشرب والنظافة الصحية 

ومصادر الطاقة النظيفة يشكل هتديدات كبى للصحة العامة.

وينبغي اإلشارة إىل أن القرار 186/70 الذي يستهل 
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يسلم ب   "أمهية مكافحة املنتجات 
املعايري املطلوبة، واملنتجات اليت حتمل عالمات  تستويف  اليت ال
جتارية زائفة، واملنتجات املقلدة اليت تشكل هتديداً لصحة وسالمة 
املستهلكني والبيئة، وحتد أيضاً من ثقة املستهلك يف السوق". 

توجد متابعة هلذا األمر يف نص املبادئ التوجيهية نفسها. وال

القمانني املتعلقة بسالمة املنتج ابء-
الضرر  تتصل القوانني املتعلقة بسالمة املنتج ابخلسارة أو
الــذي تسببه املنتجات. ويُعتب "احلــق يف السالمة"، على نطاق 
واسع، واحداً من حقوق املستهلك األساسية، ويرجع ذلك جزئيًا

إىل كون السالمة مدرجة بوصفها احتياجاً مشروعاً.

األساس النظتي للقمانني املتعلقة بسالمة  -1
املنتج

يوجد عدد من األسباب اليت تدعو إىل ضرورة إعداد 
قوانني تتعلق بسالمة املنتج:

ال بد من محاية املستهلكني من خماطر اإلصــابــة غري 	 
املعقولة وغري الضرورية واليت ميكن اتقاؤها والنامجة عن 

االستخدام املتوقع للمنتجات االستهالكية؛
تزداد املنتجات االستهالكية املوجودة يف األسواق تعقدًا	 

يكشف الفحص املعقول للمنتج العيوب  وتطوراً. ولن
أو املخاطر الكامنة يف العديد من املنتجات، مبا فيها تلك 
اليت ال تستويف املعايري املطلوبة أو اليت حتمل عالمات 
جتارية زائفة أو املقلدة. وقد ابت شعار "احرتاس املشرتي" 
)ليكن املشرتي حريصاً( غري مناسب هنائياً يف مواجهة 

املنتجات املعقدة؛
يكون املستهلكون غري قادرين على توقع املخاطر 	  كثرياً ما

ومحــايــة أنفسهم. وينطبق هــذا على حنــو خــاص على 
يتمتع املستهلكون بسابق خبة  املنتجات اجلديدة اليت ال
املنتجات الــيت تتضمن مكوانت مثل املــواد  معها، أو

تكون ظاهرة؛ الكيميائية اليت قد ال
دنيا ومتجانسة لسالمة 	  معايري  إىل وضــع  مثــة حاجة 

املنتجات اجلاري بيعها لضمان عدم حتول البلدان النامية 
تستويف املعايري  إىل أرض للتخلص من املنتجات اليت ال
املطلوبة يف البلد األصلي، أو البلدان املستوردة احملتملة 
األخرى )تُناقش املشاكل الناشئة عن السلع املستعملة 

الحقاً(؛
من املفيد لكل من املؤسسات التجارية واملستهلكني أن 	 

تكون لديهم منتجات متتثل للمعايري الدولية، حيث إن 
من شأن هذا أن حيسن الوصول إىل األسواق الدولية، 
للمستهلكني ويرفع خط  أوســع  ويتيح بذلك اختياراً 

أساس السالمة على املستوى العاملي.

ولذا يتعني أن تغطي لوائح شاملة حلماية املستهلك مجيع 
سيما تلك اليت قد ُتصبح غري مأمونة  املنتجات االستهالكية، وال
مبــرور الزمن أو مــع االستخدام، ســواء كانت عادية أو تعسفية. 
الوقت نفسه، ينبغي إيالء االهتمام ملراحل عملية اإلنتاج يف  ويف
املنبع حيث قد يكون التدخل أكثر فعالية من حيث احلجم، األمر 
الذي يستبعد احلاجة إىل أعداد كبرية من فرادى دعاوى اإلنصاف.

مكمانا السياسة الشاملة حلماية املستهلك -2

توجد ست مكوانت أساسية ميكن اعتبارها ابلغة األمهية 
إلعداد سياسة متماسكة وفعالة لسالمة املنتج. وهي:
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التصميم السابق للطرح يف األسواق؛	 
اإلجراءات التحضريية؛	 
اإلجراءات التنظيمية ووضع املعايري؛	 
إجراءات الرصد؛	 
اإلجراءات التصحيحية؛	 
اإلجراءات التعويضية.	 

التصميم السابق للطرح يف األسواق )أ(

ينبغي تشجيع املؤسسات التجارية على إدماج السالمة 
يف التصميم واستيفاء أي معايري واجبة التطبيق يف أثناء تصميم املنَتج 
وإنتاجه، مع التصديق من طرف اثلث ضماانً للسالمة قبل طرح 
املنَتج يف السوق. ويشرتط ذلك الكثري من جتار التجزئة قبل أن يقوموا 
بتسويق املنتج يف مجيع األحوال. ففي الوالايت املتحدة األمريكية، 
الصناعة  االستهالكية على  املنتجات  جلنة سالمة  أيضاً  تعرض 
خدمة املساعدة على االمتثال السابق للطرح يف األســـواق)134). 
هو  وتدير أيضاً سجالً عاماً ابملسائل املتعلقة بسالمة املنتج. وكما
مذكور أعاله، من شأن هذا أن يقلص احلاجة إىل اإلنصاف عند 
املصب عن طريق مواصلة إدماج املمارسات السليمة يف املراحل 

العليا من سلسلة اإلنتاج.

اإلجراءات التحضريية )ب(

من الضروري إجراء مراقبة منتظمة ومنهجية للمنتجات 
االستهالكية املطروحة يف السوق من أجل التعرف على األضرار 
املتعلقة ابملنَتج وحتليل املخاطر اليت يواجهها املستهلكون. وجيب 
لذلك مجع البياانت من كل من املصادر احمللية واألجنبية. وجيب 
أن تكون الوكالة املعينة متمتعة بصالحية اشرتاط تقدمي البياانت 

ذات الصلة إىل مجيع األطراف املعنية.

وتوجد مبادرات دولية وإقليمية كثرية تقدم معلومات 
قّيمة عن سالمة املنتجات االستهالكية واإلجراءات اليت تتخذها 
احلكومات يف مجيع أحناء العامل. ومن أمهها "القائمة املوحدة ابملنتجات 
والــيت سحبتها  بيعها  استهالكها و/أو  الــيت حظرت احلكومات 
أو فرضت عليها قيوداً صارمة أو اليت مل توافق عليها" اليت أصدرهتا 
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية الدولية التابعة لألمم املتحدة. 
http://www.cpsc.gov/en/Business--Manufacturing/Business- (134(

.Education/

ومتّكن هــذه القائمة الــوكــاالت احلكومية الــيت تستعرض طلبات 
تسجيل املنَتج من أن تتحقق بسهولة من طبيعة القرارات التنظيمية 
املتخذة يف بلدان أخرى وتطبيق التدابري املسموح هبا على املستوى 
احمللي. كما أن القائمة تكمل وتدعم املعلومات األخرى الصادرة 
داخل منظومة األمم املتحدة وشبكاهتا. ويف االحتاد األورويب)135)، 
يشكل نظام اإلنذار السريع املتعلق ابملنتجات غري الغذائية اخلطرة 
نظاماً لإلنذار السريع يتعلق بسالمة املنتج بني حكومات االحتاد 
األورويب - وهو ممارسة تنتشر إىل مناطق أخــرى يف العامل - يف 
حني أن منتدى سالمة املنتج يف أورواب )PROSAFE))136) يربط 
بني السلطات املعنية مبراقبة السوق ويقدم إليها املشورة ويضطلع 

أبنشطة تدريبية ميوهلا االحتاد األورويب.

وتستضيف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
بوابة عمليات السحب العاملية، وهي أداة على شبكة اإلنرتنت 
تشتمل على معلومات جيري حتديثها بصورة دورية عن عمليات 
سحب املنتجات االستهالكية اليت جتريها الــوالايت القضائية يف 
مجيع أحناء العامل. ويتمتع املستهلكون واملؤسسات التجارية إبمكانية 

الوصول إىل البوابة)137).

اإلجراءات التنظيمية ووضع املعايري )ج(

يشكل وضع املعايري املتعلقة بسالمة املنتج شرطاً مسبقًا
لوضع سياسة سليمة لسالمة املنتج. وتشكل املعايري املتعلقة بسالمة 
املنتج جزءاً من اآللية القانونية لتنظيم األداء الصناعي، وجيب إذن 
نشرها. وجيوز إنفاذها عن طريق طائفة من اجلزاءات مثل تلك اليت 
ينص عليها القانون اجلنائي، واملسؤولية املدنية، وميتد ذلك ليشمل 
سحب الرتخيص. والغرض من حتديد املعايري هو اإلعالن بوضوح 
عما يعتبه اجملتمع مستحسناً ومقبوالً. وابختــاذ القانون التجاري 
الدويل مثاالً على ذلك، يتمثل أحد اخليارات يف إشارة التشريع إىل 
املعايري بدالً من إدماجها مباشرة يف التشريع، حيث يتعني تعديلها 

ملواكبة االبتكار.

وال بد من أن تعرتف املعايري املوضوعة مبجموعة من 
الــعــوامــل مثل الــســيــاق الــثــقــايف احملــلــي والــظــروف املناخية احمللية، 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_ (135(
.products/rapex/alerts/main/?event=main.listNotifications

.http://www.prosafe.org/ (136(
.www.globalrecalls.oecd.org (137(
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وابلتطورات الدولية مثل اإلغراق. وجيب أن يُعهد أبداء هذه املهمة 
إىل وكالة تنظيمية وطنية فعالة. وميكن أن تسرتشد احلكومات مبدونة 
املمارسات السليمة اليت وضعتها منظمة التجارة العاملية واليت ترسي 

املتطلبات األساسية هلذه العملية)138).

يلي: وتتضمن اإلجراءات التنظيمية على األقل ما

وضع املعايري حسب الضرورة لضمان مصاحل املستهلكني 	 
وإشراك عملييت اختبار املنتجات والتصديق عليها من 
أجل متكني املستهلكني من التعرف على املنتجات اليت 
جرى التصديق على امتثاهلا؛ وينبغي أن يكون هناك متثيل 
ملصاحل املستهلك عند وضع املعايري. وليست احلكومات 
عادة هي اليت تضع املعايري. بل إهنا تطلب إىل هيئات 
املعايري الوطنية أن تضع املعايري اليت ميكن فيما بعد جعلها 

إلزامية أو وضعها يف شكل لوائح؛
معلومات عن خصائص املنتج واستخدامه واإلنذارات 	 

املوجهة إىل كل من املوردين واملستهلكني؛
تكون 	  عندما  احلظر  بينها  من  االستخدام  قيود على 

األخطار مرتفعة بشكل استثنائي.

إجراءات الرصد )د(

قد ينطوي الرصد على تدخل عند كل من املرحلة السابقة 
للتسويق والالحقة له. وتنطوي الضوابط السابقة للتسويق على 
العمل مبراقبة اجلودة واإلشــراف على التصنيع. وتنطوي الضوابط 
الالحقة للتسويق على حتقق املسؤولني املأذون هلم بذلك من التقيد 
مبعايري السالمة. وجيب أن يكون هناك اختبار مستقل جيرى ابسم 
حكم ينص على االختبار عن طريق منظمات مستقلة  احلكومة، أو
البلدان أن تقدم هيئات املعايري  للمستهلكني. وجيــوز يف بعض 
الوطنية خدمة االختبار أو التصديق، ولكن العديد من البلدان 
النامية متتلك مرافق اختبار حمدودة من حيث املختبات ومعدات 

االختبار واخلبة الفنية.

منظمة التجارة العاملية االتفاق املتعلق ابحلواجز التقنية للتجارة،  (138(
املرفق 3: مدونة املمارسات اجليدة إلعــداد املعايري واعتمادها 

وتطبيقها.

اإلجراءات التصحيحية )ه(

تقلل الضوابط السابقة للتسويق إىل أقصى حد احتماالت 
دخول املنتجات غري املأمونة إىل األســواق. ومع األسف، فحىت 
يستطيع أن يكفل أن مجيع املنتجات  أكثر هذه الضوابط تشدداً ال
قد  ستكون مأمونة. فقد حتدث مع ذلك عيوب عند التصنيع، أو
تظهر الحقاً عيوب يف التصميم. وتتيح أي سياسة شاملة تتعلق 
بسالمة املنتج جماالً لتنظيم منتجات معينة بعد دخوهلا إىل السوق، 
وتتيح إمكانية حظر أنواع معينة من املنتجات يف احلاالت القصوى. 
وتصاحب ذلك مهمة التدخل الفوري حال ظهور أخطار، بصرف 
النظر عما إذا كانت السلع املعنية ختضع حتديداً للتنظيم. وجيب متكني 
السلطات املختصة من اختاذ إجراءات عاجلة عندما يكون هناك 
منتج غري مأمون يف السوق. وتبدأ اخلطوات إبخطارات اإلنذار، 
وسحب املنتج، والتعديل املطلوب للمنتجات كشرط لبيعها، مرورًا
حبظر استمرار البيع، وانتهاء بتدمري املخزون )كما حدث يف حالة 
تفشي "مرض جنون البقر" بني املاشية يف اململكة املتحدة لبيطانيا 
العظمى وآيرلندا الشمالية يف التسعينيات من القرن العشرين، انظر 

اإلطار 7).

اإلجراءات التعويضية )و(

ميكن حتقيق التعويض عن األضرار النامجة عن البضائع 
اخلطرة بطريقتني:

خمطط إداري يتيح لألشخاص الذين تكبدوا خسارة 	 
ضرراً بسبب منتجات َمعيبة أن يطلبوا التعويض من  أو
صندوق يدار إدارة مركزية. وميكن الدفع من إيــرادات 
الضرائب واعتبار ذلك مسؤولية مجاعية تقع على عاتق 
إضايف  مبلغ  و/أو عن طريق  الضرائب،  دافعي  مجيع 
يدفعه األشخاص املشاركون يف تصنيع السلع وتوزيعها؛

ترتيبات خاصة تنص على دفع التعويض للشخص الذي 	 
تكبد اخلسارة أو الضرر عن طريق أولئك الذين شاركوا يف 
إنتاج و/أو توريد املنتج املعيب. وتكون أسباب التقاضي 
املعتادة يف هذا املخطط مبنية على قانون العقود، أو قانون 
مكافحة اإلمهال أو أحكام املسؤولية املطلقة الواردة يف 

قوانني محاية املستهلك.
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يف التخفيف من خسائر 	  وتستخدم خمططات التعويض ال
الطرف املتضرر فحسب، بل ويف تقدمي حوافز أو روادع 

للمنتجني.

اإلطار القانوين واملؤسسي لسالمة املنتج )ز(

ميكن اتباع النُهج التالية:

النهج القانوين ’1’

قوانني إطارية عامة تتضمن بنوداً حتظر توريد منتجات غري 	 
مأمونة وتنص على أنظمة للسالمة تتعلق مبنتجات معينة؛

لوائح تتعلق بفئات معينة من املنتجات، مثل العقاقري 	 
واألغذية والسيارات واملبيدات، وغري ذلك؛

إدخال اشرتاطات السالمة واخلصائص التقنية يف القوانني 	 
الوطنية ابعتبارها معايري إلزامية، ويشمل ذلك اإلحالة 

إىل املعايري على النحو املبني أعاله.

النهج املؤسسي ’2’

مؤسسات تتوىل املسؤولية اإلمجالية عن سالمة املنتجات 	 
هيئة حكومية وحيدة  االستهالكية، ومــن ذلــك مثالً 
تتحمل مسؤولية واسعة النطاق عن سالمة املنتجات 
بديالن هلذا  االستهالكية. ويوجد خياران مؤسسيان 
لــدى هيئة معنية حبماية  فيمكن أن تكون  النموذج. 
املستهلك شعبة معنية بسالمة املنتج مثل شعبة سالمة 
املنتج يف أسرتاليا املوجودة داخل جلنة املنافسة واملستهلك 
األسرتالية. ومثة منوذج بديل يتثمل يف جلنة قائمة بذاهتا 
مثل جلنة سالمة املنتجات االستهالكية يف الــوالايت 

املتحدة)139)؛
تتعامل مع جماالت 	  اليت  اإلدارات واهليئات احلكومية 

إنــتــاج معينة مثل إدارة األغــذيــة والــعــقــاقــري ابلـــوالايت 
املتحدة األمريكية. ويف االحتـــاد األورويب، ميتلك عدة 
أعــضــاء وكـــاالت وطنية معنية ابألغــذيــة تتمتع مبكانة 
عامة رفيعة، وقد عينت اهليئة األوروبية لسالمة األغذية 

United States Consumer Product Safety Commission, (139(
.Strategic Plan 2011-2016

شركاء خمتصني يف 28 والية قضائية)140). ويف كل من 
النموذجني املذكورين أعاله )العام والقطاعي(، ال جتري 
الوكاالت ابلضرورة حتقيقات وحتليالت مفصلة بنفسها. 
فعلى سبيل املثال، ميكن أن يكون الشركاء املختصون 
املدرجون يف قائمة االحتــاد األورويب عبارة عن معاهد 
الطب البيطري، كثريًا التغذية أو معنية ابلصحة العامة أو
تكون مرتبطة جبامعات. وتذكر الفرقة العاملة املعنية  ما
بسالمة املنتجات االستهالكية إبجياز أنه "جيوز أن تشارك 
األطراف الثالثة يف املساعدة على إجراء تقييمات أخطار 
املنتجات. وميكن أن يــرتاوح ذلك بني ترتيبات تعهيد 
بسيطة الكتساب اخلبة الفنية واملعرفة اخلبرية يف تقييم 
هيئة لتقييم االمتثال،  اخلطر، وإشراك خمتب معتمد، أو

هيئة تصديق لتقييم املنتج")141). أو

العناصر األساسية للقوانني املتعلقة بسالمة املنتج )ح(

جيب أن متتد القوانني املتعلقة ابلسالمة لتشمل النطاق 
تقتصر على القطاعات اليت يغطيها  الكامل للسلع االستهالكية وأال

تشريع معني.

وجيـــب أن تــســتــويف الــســلــع مــعــايــري الــســالمــة اإللــزامــيــة 
تعرضت للحظر من دخول السوق يف حالة عدم التقيد هبا.  وإال
وينبغي أن تكون اشرتاطات السالمة قائمة على معايري سليمة لتقييم 
اخلطر. وميكن أن ختتلف هذه ابختالف السياسة الوطنية املتبعة. 
وميكن أن تتقاسم الوالايت القضائية اعتماد املمارسات السليمة فيما 
بينها. فعلى سبيل املثال، حدَّثت جلنة املنافسة واملستهلك األسرتالية 
منوذج تقييم اخلطر ابعتماد مستوايت شدة اإلصابة اليت حددها 
نظام اإلنذار السريع املتعلق ابملنتجات غري الغذائية اخلطرة اخلاص 
ابالحتاد األورويب، مع تطبيقها على منوذج وضع يف نيوزيلندا)142).

وينبغي أن تتمتع السلطات ابلصالحيات التالية:

EC واملادة 1 من الالئحة ،EC 178/2002 املادة 36 من الالئحة (140(
.2230/2004

OECD, 2016, Product Risk Assessment Practices of (141(
Regulatory Agencies: Summary of Discussions at Workshops

and Meetings of the OECD Working Party on Consumer

.Product Safety

.OECD, op. cit (142(
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صالحية اشرتاط إرفاق معلومات كافية مع السلع عن 	 
االستخدام املأمون؛

صالحية مطالبة املوردين بنشر إخطارات اإلنــذار إذا 	 
ثبت أن منتجاً غري مأمون متوفر يف السوق؛

صالحية مطالبة املوردين بسحب املنتجات اخلطرة املباعة 	 
ابلفعل للمستهلكني؛

تعليق توريد وبيع املنتجات واخلدمات 	  صالحية حظر أو
غري املأمونة.

مجع البياانت ’1’

ـــوايت لــوضــع معايري الــســالمــة، من  عند حتــديــد األولـ
البياانت مــن أجــل اإلبـــالغ عن  املستحسن إعـــداد نظُم جلمع 
واخلــدمــات  ابلسلع  الصلة  ذات  املنزلية  واإلصــــاابت  ــوادث  احلــ
االستهالكية. وسوف ُتظهر البياانت أكثر املنتجات استخدامًا
والسمات املادية وطرق االستخدام اليت تسبب معظم اإلصاابت 
أو حىت الوفيات. وهذه املعلومات يف غاية األمهية للبلدان اليت 
املطروحة يف  املنتجات االستهالكية  بعد معايري جلميع  مل تضع 
الــســوق. ومــن بني املــصــادر األخــرى هلــذه املعلومات منظمات 
التأمني،  وإحــصــاءات  املــعــايــري،  وضــع  ومنظمات  املستهلكني، 

واملدارس، وصناعات القطاع اخلاص.

مسؤولية املنَتج جيم-
تتعلق مسئولية املنَتج بكيفية تعويض املستهلكني الذين 
عانوا من املنتجات املعيبة. فيمكن للمستهلك الذي عاىن من ضرر 
أو خسارة أو أذى بسبب منَتج َمعيب أن يلتمس سبل االنتصاف 

ابلوسائل التالية.

املسؤولية التعاقدية -1

للضرر  قد تتعرض حقوق األشخاص الذين أبرموا عقداً ما
بسبب أحكام ذلك العقد. وجيب على املدعي الذي يعاين من 
خسارة أو ضرر بسبب السلع املوردة إليه مبوجب عقد ما إثبات 
تستوف املعيار املشرتط عليه يف العقد. بيد أن سبل  أن السلع مل
االنتصاف القانونية املستندة إىل احلقوق التعاقدية قد تكون حمدودة 
يف بعض احلاالت. ولعل ذلك يرجع إىل "حقائق" معينة يف السوق 

واملذاهب القانونية مثل:

عقمد النممذج النمطي - فهذه العقود تصب يف معظم 	 
احلــاالت يف صاحل جانب واحــد، فيواَجه املستهلكون 

خبياري "القبول التام أو الرفض الكلي"؛
العالقة التعاقدية - ومينع هذا املذهب األطراف الثالثة 	 

من املقاضاة مبوجب العقد. فيجوز استبعاد أفراد أسرة 
املشرتي وضيوفه وجريانه، ويتعني عليهم بذلك التماس 
سبيلهم إىل االنتصاف يف إطار الضرر الناجم عن اإلمهال؛

قماعد اإلثباا - وقد حتد أيضاً قواعد اإلثبات من 	 
إقدام املستهلكني على إقامة دعوى مبوجب عقد ما. 
ُيسمح للدليل الشفهي ابخلروج على  وكقاعدة عامة، ال
شروط العقد املكتوب. وابلرغم من تقدمي أنواع شىت من 
تشكل  العروض الشفهية يف أغلبية صفقات البيع، فقد ال

كلها جزءاً من العقد املكتوب.

املسؤولية عن الضتر -2

توفر قوانني املسؤولية عن الضرر محاية قانونية تتجاوز 
اإلطار التعاقدي. فالضرر الناجم عن اإلمهال يتيح للمستهلكني 
التماس التعويض عن اخلسارة املتكبدة نتيجة لإلمداد مبنتجات غري 
مأمونة. ويف البلدان اليت ورثت القانون العام األنكلوسكسوين، أصبح 
القرار التارخيي الصادر عن جملس اللوردات يف قضية دونوغهيو ضد 
سيتفنسن )1932( أشهر تطور يف صاحل املستهلك. ففي هذه 
القضية البارزة، أرسيت مسؤولية "جديدة" للمصّنعني عن الضرر، 
وهي تعين أن إبمكان املستهلك أن يقاضي مصّنعاً ليست بينه وبينه 
عالقة تعاقدية. ويف هذه احلالة، تقرر أن املصّنع يتحمل واجب 
املستخدم النهائي. ومهد هذا القرار الطريق  العناية جتاه املستهلك أو

إلقامة دعاوى مباشرة ضد املصّنع بسبب عيوب يف السلع.

وعلى املدعي )أي املستهلك( أن يثبت ما يلي:
أن واجباً كان على املنتج جتاه املستهلك؛	 
أن الواجب قد انُتهك؛	 
قــد حلق 	  ابملمتلكات  أو و/أو عقلياً  مـــادايً  أن ضـــرراً 

ابلشخص نتيجة لالنتهاك.

وابلرغم من أن الدفع ابلضرر الناجم عن اإلمهال متاح 
جلميع األشخاص املتضررين من السلع املعيبة، فليس إثباته مع ذلك 
ابألمر اليسري. فلكي يثبت املدعي أن املدعى عليه انتهك واجب 
العناية، يتعني عليه أن يكون على علم اتم بعمليات التصنيع اليت 
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ينفذها املدعى عليه. وهذه املهمة معقدة وتستلزم تكاليف ابهظة. 
كانت هذه مسؤولية قائمة على إمهال، فيجب أيضاً على املدعي  وملا
امتناعه عن  أن يقاضي كل شخص ممكن قد تكون تصرفاته أو
التصرف قد أسهم يف "العيب" الذي أسفر عن اخلسارة أو الضرر، 
ومن هؤالء على سبيل املثال املصنِّع، ومصمم السلع، ومصنِّع املكوِّن 
أو موّرد املواد اخلام، واملوزع، واتجر التجزئة. ويتعرض املدعي أيضًا

خلطر االضطرار إىل دفع تكاليف أي طرف ال يثبت إمهاله.

املسؤولية املطلقة -3

مجيع  تشري املسؤولية املطلقة إىل مسؤولية أي طرف أو
األطراف على طول سلسلة التصنيع )مصنِّع أجزاء املكون، واملصنِّع 
الــذي جيّمع األجــزاء، واتجــر اجلملة، واتجــر التجزئة( عن كامل 
الضرر الذي سببه املنتج، دون اإلخالل إبجراءات االسرتداد فيما 
بني األطــراف املسؤولة. وقد ظهرت معايري املسؤولية املطلقة يف 
النصف الثاين من القرن العشرين، وهي جتعل الطرف مسؤوالً عن 
األضرار مسؤولية قانونية بصرف النظر عن اإلدانة ودون احلاجة إىل 
إثبات اخلطأ أو اإلمهال أو القصد. وقد أُدخلت املسؤولية املطلقة 
يف تشريعات االحتاد األورويب )جمموعة قوانينه( يف عام 1985 عن 
طريق التوجيه املتعلق مبسؤولية املنَتج. وابلرغم من استخدام مصطلح 
يعين املسؤولية الكاملة. فقد تطور هذا  "املسؤولية املطلقة"، فإنه ال
املفهوم إىل حد كبري لتاليف قيد التواطؤ وأشكال التقييد األخرى اليت 
تفرضها معايري ضمان املنَتج. وابت اليوم مفهوم املسؤولية املطلقة عن 
املنتجات املعيبة جزءاً مقبوالً على نطاق واسع من النظام القانوين 
حلماية املستهلك، ويشمل نطاقاً من نظُم املسؤولية بدرجات متفاوتة 
من الكمال. وميكن تقييد التطبيق العملي للمسؤولية املطلقة عن 

طريق "الدفع مبراعاة أحدث التطورات" )انظر أدانه(.

وبوجه عام، يكون املدعى عليه ملزماً مبوجب مذهب 
املسؤولية املطلقة، بصرف النظر عن اخلطأ، إذا ما تسىن إثبات:

أن املنَتج َمعيب؛	 
أن هناك صلة سببية بني ذلك العيب واألضرار؛	 
أنه ال توجد دفوع متاحة للمدعى عليه )انظر أدانه(؛	 
أن توخي املصنِّع أو املــوّرِد للعناية الكافية ال عالقة له 	 

ابألمــر. وتنشأ املسؤولية إذا سبب العيب املوجود يف 
للمستخدم. وفيما يلي بعض خصائص  املنَتج ضــرراً 

املسؤولية املطلقة:

تستند أغلبية اختبارات املسؤولية املطلقة إىل معيار لوجود 	 
العيب حيّمل مستخدم املنَتج بعض األخطار؛

تستند املعايري املوضوعية عادة إىل توقع املستهلك؛	 
املسؤولية حنو 	  توجيه  إىل  املطلقة  املسؤولية  نظُم  جتنح 

أكثر شخص قــادر على مراقبة املنَتج وأتمــني اخلطر 
الذي ينطوي عليه.

األساس النظتي للمسؤولية املطلقة -4

يتمثل األساس النظري للمسؤولية املطلقة فيما يلي:

املسؤولية املطلقة وسيلة لتوزيع األخطار املرتبطة ابستخدام 	 
على مجيع املسؤولني عن جلب السلع واخلدمات  منَتج ما
إىل السوق، بدالً من ترك الضحااي املتضررين يتحملون 
اخلطر. وميكن القيام بذلك يف قطاعات معينة بفرض 

أتمني إلزامي، مع حتمل املنِتج لقسط التأمني؛
املسؤولية املطلقة انعكاس لفرضية تفيد أبنه ينبغي أن 	 

يكون املنِتج قــادراً على جعل تكلفة املسؤولية، فعلية 
حمتملة )مبا يف ذلك تكلفة التأمني(، منعكسة  كانت أم
يف سعر املنَتج. وحىت لو مل حيدث خطأ، فإن هذا يضع 

املسؤولية حيث يتسىن حتملها أبقصر الطرق؛
املنِتج هو الشخص األمثل للحصول على التأمني. فقلة 	 

من األفراد مستعدون ألن جيروا طواعية أتميناً بوصفهم 
الطرف األول.

ما هم العيب؟ -5

املستوى  يقدم  إذا مل املنَتج معيباً  بصفة عامة، يكون 
املناسب الذي حيق للمستهلك أن يتوقعه. وتُفرض املسؤولية على 
مورد املنَتج إذا كان قد جرى توريد املنَتج يف ظروف معيبة فتسبب 
ذلك يف إحلاق أضرار. وإثبات وجود العيب هو واحدة من أصعب 

املشاكل يف املنازعات املتعلقة مبسؤولية املنتج.

وبوجه عام، يوجد عدد من العوامل اليت تضعها احملاكم 
يف احلسبان عند الفصل يف مسألة "وجود العيب". وتتضمن هذه 

ما يلي:

الطريقة اليت جرى هبا تسويق املنتج وأغراض هذا التسويق	 
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تعبئة املنَتج	 
استخدام أي عالمة تتعلق ابملنَتج	 
ابملنَتج 	  ابالحتفاظ  املتعلقة  التحذيرات  أو التعليمات 

أو استخدامه أو استهالكه

وتوجد أنواع عديدة ممكنة من العيوب، ترد أدانه مثانية 
منها )قد حتدث تداخالت يف بعض احلاالت فيما بني هذه الفئات(:

يكون السبب يف عيب التينيع خطأ يف عملية التصنيع 	 
أو استخدام مادة خام معيبة. وحيدث هذا النوع من 
العيوب عندما يكون تصميم املنَتج جيداً ولكن خلاًل

أثناء  العينات  اختيار  خــطــأ يف  أو التصنيع  يف عملية 
يستويف املواصفات املدرجة يف  عملية االختبار جيعله ال
يستويف املعايري  تصميم املنَتج. فإذا كان املنَتج النهائي ال
املطلوبة ابملقارنة مع املنتجات املطابقة له يف خط اإلنتاج، 
فإنه جيوز حتميل املنِتج املسؤولية عن التسبب يف اخللل 
هذه  وعدم اكتشاف العيب قبل بيعه للمستهلك. ويف
احلاالت، ميتد أيضاً تعريف "منِتج" املنَتج املعيب على 
مدى سلسلة اإلنتاج من مصّنع املنَتج إىل مورده حىت 

يكن مشاركاً مشاركة مباشرة يف عملية التصنيع؛ لو مل
وحيدث عيب التيميم حني يكون خط إنتاج كامل 	 

كل منَتج لنموذج معني معيباً على حنو خطري. ويكون  أو
أكثر خطورة  إذا كــان  معيباً  تصميماً  مصمماً  املنتج 
إذا كانت مزااي تصميم  يتوقعه املستهلك العادي أو مما
املنتج ال تفوق أخطاره. وجيوز حتميل املصنِّع املسؤولية إذا 
يتوخ العناية املعقولة لضمان تصميم املنَتج حبيث يؤدي  مل
يكتفي املصنعون بكفالة سالمة  وظيفته أبمان؛ وجيب أال
منتجاهتم عند استخدامها ابلطريقة املقصودة فحسب، 
بل وابلطرق غري املقصودة أيضاً، وإن كانت متوقعة. 
وعند إثبات مسؤولية املنَتج، تطبق احملاكم اختبار "اخلطورة 
اجلمع بني توقعات املستهلكني واختبار  غري املعقولة" أو
"املخاطر مقابل املزااي" للبت فيما إذا كان التصميم َمعيباً؛

عيب التحذيت - من واجب املصنِّع أن يقدم تعليمات 	 
يتعلق ابالستخدام املأمون ملنتجه، وعليه أن  كافية فيما
حيذر املشرتين من أي أخطار مرتبطة ابملنَتج. ويف حني أن 
يكون معيباً يف حد ذاته، فيمكن  تصميم املنَتج نفسه قد ال
أن يصبح املنَتج معيباً بسبب عدم وجود هذا التحذير. 
فإذا كان هذا التحذير غري موجود، جاز حتميل املصنِّع 

املسؤولية عن اإلصاابت اليت يسببها املنَتج. ومن واجب 
املصنعني أن جيروا اختبارات السالمة لتحديد عالمات 
التحذير اليت يتعني وضعها على املنتج. وينبغي أن حتاكي 
هذه االختبارات الظروف اليت من املفرتض أن ُيستخدم 
املنتج يف ظلها بصورة عادية )بل وبصورة معقولة(. وجيب 
على التحذير املقدم ال أن يغطي االستخدامات احملتملة 
للمنتج أو حاالت إساءة استخدامه فحسب، بل أن 
يكون أيضاً واضحاً وقابالً للفهم بسهولة، عن طريق 

استخدام رموز أو صور أو حتذيرات بلغات متعددة؛
وعيب التعليماا مماثل لعيب التحذير حيث إنه يتعلق 	 

ابملعلومات املقدمة إىل املستهلك. بيد أنه خيتلف عن 
يتمثل يف عدم التحذير  عيب التحذير يف أن العيب ال
خبطورة كامنة يف املنَتج. بل إن العيب هنا ينطوي على 
التسبب يف خطر بسبب عدم حتذير املستهلك بكيفية 
استخدام املنَتج أبمان. واملطلوب من املصنِّع أن يقدم 
تعليمات عن كيفية استخدام املنَتج وحتذيراً من األخطار 
الــيت ينطوي عليها استخدامه يف حالة عــدم االمتثال 

الصارم للتعليمات؛
بعد 	  يظهر إال أما عيب خماطت التطميت، فهو عيب ال

تسويق املنَتج. فلم تكن املخاطر املرتبطة هبذه الفئة من 
العيوب معروفة وقت التسويق، ولو أهنا كانت معروفة 
لكانت قد منعت تسويق املنَتج وفقاً ملعايري السالمة 
الراهنة وقت التسويق. وتتداخل هذه الفئة مع فئة عيوب 

"أحدث التطورات" )أدانه(؛
)ابملعىن 	  "مقبولة"  التطمراا  أحــدث  عيمب  وتكون 

القانوين لألثر الرجعي( عندما ُتطرح املنتجات يف السوق 
ألن العيوب كانت جمهولة آنذاك يف قطاع ما. بيد أن 
تقبل العيوب يتضاءل الحقاً مع حتسن املمارسة الصناعية 
العامة. ولذا توصف هذه املنتجات أبهنا "معيبة" ألن 

بدائل أكثر منها أماانً قد ظهرت الحقاً؛
ويــتــعــلــق الــعــيــب الــالحــق للتسميق بـــعـــدم الــتــحــذيــر 	 

ابألخطار، أو عــدم سحب املنتجات، أو عــدم اختاذ 
إجراءات انتصاف أخرى بعد اكتشاف اخلطر. وجيب 
أن ينظر املصنعون جبدية يف طبيعة ومدى التحذيرات 
اليت جيب إصدارها عندما يصبحون مدركني للمخاطر 

اليت ينطوي عليها املنتج بعد بيعه.
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وتنطوي هــذه املخاطر على األخــطــار اليت 
يكن املصنِّع يعرفها  ُتكتشف بعد عملية البيع واليت مل
كان له أن يتوقعها بصورة معقولة قبل بيعه املنتج. ما أو

معايري إثباا وجمد العيب -6

يلي: توجد عدة معايري إلثبات وجود العيب. وهي كما

ميتد 	  رمقعاا املستهلكني - يتطلب هــذا املعيار أال
يفكر  يتجاوز ما إىل ما عنصر اخلطر املوجود يف منَتج ما
يستخدمه  فيه املستهلك العادي الذي يشرتي املنَتج أو
أو يدخل يف اتصال معه )مبا يف ذلك األطفال مثالً(. 
ومــن األمهــيــة مبــكــان وجـــوب أن يــكــون املــنــتَــج مناسبًا

لألغراض العادية اليت يستخدم من أجلها؛
معتفة البائع املفرتضة - يثري هذا املوضوع مسألة ما إذا 	 

يف حالة طرح منَتج  ال كان البائعون سيعتبون مهملني أم
يف السوق إذا كانوا على علم حبالته الضارة أو اخلطرة. 
ويسند هذا املعيار إىل املعرفة العامة، ال املعرفة اخلاصة، 
بكل منتج. وهنا تكون للمبدأين التوجيهيني 17 و18

من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية صلة هبذا املوضوع 
من حيث كفالة استمرار السالمة أثناء وجود السلع يف 

املخازن، واإلشعار أبي أخطار؛
املمازنة بني األخطار واملزال )أو بني األخطار والفوائد(. 	 

إذا كانت تكلفة تصنيع منَتج  ينطوي هذا على مسألة ما
ما أكثر أمناً أكب أم أقل من اخلطر الناجم عن املنتج يف 
احلاالت اليت تعتب فيها تكلفة التغيري  حالته الراهنة. ويف
أكب من اخلطر الذي يسببه عدم إدخال التغيري، تتفوق 
ميزة أو فائدة االحتفاظ ابملنتج على اخلطر وال يكون 
املنَتج معيباً. بيد أن التكلفة إذا اعُتبت أقل من اخلطر، 
فإن ميزة إدخال التعديل أو فائدته تتفوق على اخلطر، 

ويعتب املنَتج معيباً يف حالة عدم تغيريه.

وعند البت يف املوازنة بني األخطار واملزااي، توضع العوامل 
التالية يف احلسبان:

مدى فائدة املنَتج واستحسانه؛ )أ(
احتمال تسبب املنتج يف أضرار واخلطورة املرجَّحة هلذه  )ب(

األضرار؛

يكون على  توافر منتج بديل يليب االحتياج نفسه وال )ج(
نفس القدر من انعدام األمان؛

قدرة املصنِّع على إزالة اخلطر دون حجب الفائدة أو جعل  )د(
ينبغي؛ سعر املنتج أعلى مما

قدرة املستخدم على تاليف اخلطر؛ )ه(
إدراك املستخدم املتوقع للخطر؛ )و(

بتوزيع خطر اخلسارة عن طريق  املصنِّع  قيام  إمكانية  )ز(
التسعري أو التأمني.

وقــد تكون نظرية املــوازنــة بني األخــطــار واملـــزااي مسألة 
هو مقرتح  أكادميية متاماً. فاملمارسة تتطلب ابلتأكيد حكماً أدق مما
توجد "عملة موحدة"  يف املوازنة النظرية بني التكلفة واخلطر، حيث ال
ميكن القياس عليها. وتلك هي احلال بصفة خاصة عند مناقشة 
آاثر التدابري الوقائية على مستوى وضع السياسات. ويناقش هذا 

املوضوع يف القسم الوارد أدانه.

املنتجاا اليت ال ميكن راليف طابعها غري املأممن - 	 
ميكن  يقوم هذا على أساس أن هناك منتجات معينة ال
إىل حد كبري، يف ضوء الوضع الراهن للمعرفة البشرية، 
جعلها مأمونة من أجل استخدامها املقصود والعادي. 
ــة، حيث  ويستخدم هــذا املعيار عامة يف جمــال األدويـ
يُفتقر إىل التأكد املطلق من السالمة بسبب انعدام فرصة 
القيام ابلقدر الكايف من التجارب الطبية، ولكن تسويق 
العقاقري واستخدامها يعتبان مبران بصرف النظر عن 

وجود خطر متعارف عليه طبياً.

دفمع انتفاء مسؤولية املنَتج -7

يسمح مذهب املسؤولية املطلقة  من الناحية النظرية، ال
ابلدفوع. بيد أن هناك، يف الواقع العملي، عدة دفوع معرتف هبا 

يف متناول صانع املنَتج. ويرد بعضها فيما يلي:

أحدث التطمراا - ميكن تعريف هذا املصطلح أبنه 	 
مستوى املعرفة العلمية والتكنولوجية ذات الصلة اليت 
كانت موجودة عند تصميم املنَتج املسبب للضرر و/أو 
عند تصنيعه. وميكنه بذلك استبعاد األضرار النامجة عن 
السلع القدمية من املسؤولية. ويعتمد على حجة مفادها 
أن املصنِّع امتثل للمعيار الــذي كــان ســارايً يف اتريخ 
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التصنيع. وأتيح هذا الدفع يف االحتاد األورويب مبوجب 
1985)143)، الذي  التوجيه املتعلق مبسؤولية املنَتج لعام
يسمح للمدعى عليه ابلتحلل من املسؤولية إذا متكن 
من إثبات أن "حالة املعرفة التقنية والتكنولوجية وقت 
طرح املنتج يف األسواق، مل تكن متّكن من الكشف عن 
وجود العيب". ويسمح هذا التوجيه للدول األعضاء يف 
االحتاد األورويب بعدم التقيد ابلدفع ب  "أحدث التطورات"، 
ولكن عدداً قليالً منها أقدم على ذلك عملياً. وقد أتى 
أحد االستثناءات املهمة من إمكانية التقيد هذه بعد 
تفشي ورم الدماغ اإلسفنجي النشوي )املعروف أيضًا
لبيطانيا  املتحدة  اململكة  البقر"( يف  "مرض جنون  ب
العظمى وآيرلندا الشمالية )انظر اإلطار 7(. ومل يكن قد 
سبق تطبيق هذا التوجيه على احملاصيل الزراعية، ولكن 

هذا االستثناء ألغي يف عام 1993)144)؛
حتلل املسؤولية - ليس هذا الدفع متاحاً للمصنعني. 	 

فإما أن يكون هناك حظر واضح مدرج يف مسؤولية املنَتج 
تعتب نصوص حتلل املسؤولية هذه أحكامًا نفسها أو
ويف حماولة  االستهالك.  عقود  يف  عادلة  غري  تعاقدية 
على حتذيرات  للحد من املسؤولية، قد ينص منِتج ما
ومالحظات على االستخدام وتعليمات على عالمات 
يتيح له جتنب املسؤولية بشكل  الوسم، ولكن هذا لن
تلقائي. ونتيجة لذلك، قد يثبت أن املستهلك كان 
مهمالً )انظر "املسامهة يف اإلمهال" أدانه( فيتسىن تقاسم 
مسؤولية املنِتج بل واستبعادها يف هناية املطاف. بيد أن 
يكون سليماً يف احلاالت اليت يرفق فيها  هذا الدفع لن
املصّنع حتلالً قياسياً عاماً من املسؤولية بنية احلد من 
املسؤولية القانونية عن العيوب املوجودة يف املنتجات. 
وحيدث هذا بصفة خاصة ألن احملاكم تسلم أبن هذا قد 
يعد من قبيل انتهاك السياسة العامة حيث إن مشرتي 
يكون له خيار يف التفاوض على هذه الشروط  املنتج لن
يف عملية بيع عادية ابلتجزئة. ويف هذا احلاالت، يعَلن 

حتلل املسؤولية الغياً وابطالً؛

Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985, (143(
Approximation of the Laws, Regulations and Administrative

Provisions of the Member States Concerning Liability for

.Defective Products, Article 7e

.1993/34/EC (144(

التقادم - ميكن شطب الدعاوى القدمية بواسطة التقادم. 	 
ويستفيد من ذلك مصنِّع املنتجات الذي قد جيد صعوبة 
يف تتبع السجالت القدمية وإعداد دفاعه. وهبذا يصبح 
الشخص املتضرر مطالباً برفع الدعوى يف غضون عدد 
معني من السنوات بعد وقــوع الضرر الشخصي. بيد 
أن هذا الدفع قد يثري مشكلة يف بعض احلاالت، من 
حيث الوقت الذي وقع فيه الضرر الشخصي، أي اتريخ 
التعرض للضرر وظهوره. وحيدث هذا حني تنقضي فرتة 
زمنية بني تعرض الضحية للمنتج وظهور الضرر. فعلى 
سبيل املثال، تنقضي فــرتات زمنية طويلة يف حاالت 

اإلصابة بداء اأَلْسَبْست؛
سحب املنَتج - ينبغي أن حيدث هذا حني يتضح أن 	 

أنــه ينطوي على  املنَتج خطري بشكل غري معقول، أو
خماطر غري متوقعة، أو أنه كان حيمل عالمة حتذير غري 
مناسبة. وبعبارة أبسط، يستدعي العيب سحب املنتج 
إذا كان هناك نقص يف شيء يعتب أساسياً الكتماله. وقد 
موضوع وظيفي، وميكن  يكمن العيب يف خاصية مادية أو
التجميع  التصنيع أو أن يكون انشئاً عن التصميم، أو
اخلاطئ، أو صيانة املنتج أو إصالحه بطريقة غري مناسبة 
غري سليمة. وميكن إجراء سحب طوعي من السوق  أو
للمنَتج املــدعــى أنــه معيب. بيد أن عمليات سحب 
املنتج، سواء كانت طوعية أم إلزامية، ال ميكن قانوانً أن 
تؤدي إىل حتلل املسؤولية. قد حتد من املسؤولية الطويلة 
األمد إذا اختذ مصنِّع املنَتج اخلطوات السليمة ملنع خطر 
إضايف، ولكن تبقى املسؤولية عن العيوب املوجودة وقت 

طرح املنتج يف السوق ابقية ابلكامل؛
افــــرتاض اخلـــطـــمرة، واملــســامهــة يف اإلمهــــال، وســمء 	 

تسمح املسؤولية املطلقة  االستخدام - بوجه عام، ال
ابلدفع القانوين ابفرتاض املستهلك للخطورة جنباً إىل 
جنب مع اإلمهال املفضي إىل احلادث. إذ يكون اخلطأ 
غري ذي صفة مبوجب مذهب املسؤولية املطلقة. بيد أنه 
يُعرتف يف بعض األحوال ابلدفوع املستندة إىل سلوك 

يلي: املستهلك. وهي كما
إمهال املستهلك يف اكتشاف حالة العيب؛ )أ(

استمرار استخدام املنَتج بعد اكتشاف العيب؛ )ب(
كان للمنِتج أن يتوقعها بصورة  استخدام املنَتج بطريقة ما )ج(
معقولة، مثل استخدام شوكة معدنية إلخراج قطعة خبز 

من آلة حتميص اخلبز )توسرت(.
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اخلدماا بمصفها منتجاا خطتة دال-
تتعامل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية مع السالمة من 
حيث السالمة املادية، وقد ركز هذا الفصل ابلتايل على ذلك. 
ومثة خدمات عديدة، كاخلدمات الطبية، وعمال الكهرابء، وتركيب 
األجهزة اليت تعمل ابلغاز، وسيارات األجرة، تنطوي على عنصر 
جيري التعامل معه على مستوى  من عناصر اخلطر املادي كثرياً ما
الرتخيص والتأمني، والتنظيم الذايت، والتنازع اخلاص، ال عن طريق 
قانون مسؤولية املنَتج. بيد أنه جيدر ابإلشارة أن نشوء األزمة املالية 
شهد، من حيث التدخل التنظيمي، الكثري من املناقشات بشأن 
إذا كان ينبغي تطبيق مفهوم املنتجات اخلطرة وتنظيم شؤوهنا  ما
على اخلدمات من حيث مشول نطاق أوســع من املخاطر. فقد 
اعتيد على وصف منتجات مالية معينة أبهنا "سامة" ودعت مفوضة 
االحتاد األورويب، ميغلينا كونيفا، إىل اتباع هنج لسالمة املنَتج، مع 
رسم خط مواز صريح مع التجارة يف السلع املادية: "حنن ال نعتمد 
على حسن نوااي التجار وحتلي املستهلكني املزعوم ابحلذر، ولكننا 
نطالب أبن تتكفل سلطة تنظيمية بدرجة مرضية من السالمة. أََوال 
تتحمل السلطة التنظيمية مسؤوليات مماثلة يف سوق اخلدمات املالية 
للتجزئة؟ أعتقد أن علينا أن حند من اخلطر يف األسواق املالية للتجزئة 
وأن نستبعد منتجات ائتمانية "سامة" من على رفوف البيع")145). 
وألسباب مماثلة، دعت إليزابيث وارين، رئيسة مكتب محاية متويل 
املستهلكني ابإلانبة يف الوالايت املتحدة األمريكية، إىل إنشاء جلنة 
معنية بسالمة املنتجات املالية)146). ويبدو بذلك أن األثر الرئيسي 
التنازع فيما  هلذا النقاش هو التحول اثنيًة حنو التدخل التنظيمي ال

بني األطراف.

M Kuneva, 2009, Restoring consumer trust in retail financial (145(
.services (Lisbon, 27 April)

E Warren, 2008, Product safety regulation as a model for (146(
financial services regulation, Journal of Consumer Affairs

42, quoted in OECD, 2009, Financial Consumer Protection:

.Progress Report, DAF/CMF (11 April)

ــقــانــمن الـــدويل  ســالمــة املــنــتــج يف ال هاء-
والسياساا

ينبغي أن التكون التشريعات  أوضح الفصل اخلامس أنه ال
املتعلقة حبماية املستهلك متعارضة مع القانون التجاري الدويل، 
يُدعى أحياانً حبجة عدم السماح بتدابري محاية املستهلك  كما
املتخذة ضد الواردات ابعتبارها حواجز أمام التجارة. وينص "بند 
االستثناءات" )املــادة 20 من اتفاقية الغات( على أنه يف حالة 
تشكيل منتج ما خلطر على صحة اإلنسان أو احليوان أو النبات، 
حواجز االسترياد، "شريطة عدم استخدامها كوسيلة  ُيسمح بقيود أو
كقيود مقنعة أمام  غري املبر بني البلدان، أو للتمييز التعسفي أو

التجارة الدولية".

الصحية  التدابري  تطبيق  فاتفاق  وعــالوة على ذلــك، 
وتدابري الصحة النباتية الذي ارتقت مبركزه معاهدة منظمة التجارة 
العاملية يف عام 1995 بعد أن كان مدونة يف السابق، يعرتف يف 
املادة 5-7 أبن حالة املعرفة العلمية قد تكون غري كافية إلطالق 
حكم قاطع بشأن ما إذا كان يتعني منع منتج ما أم ال، ولكن 
هذا النهج التحوطي ميكن اختاذه يف تلك األثناء. وتنص املادة 
على أنــه "يف احلـــاالت الــيت ال يــوجــد فيها دليل علمي كــاف، 
جيوز للبلد العضو، بصورة مؤقتة، أن يعتمد تدابري حلماية صحة 
اإلنسان أو النبات على أساس املعلومات املتاحة ذات الصلة، 
مبا يف ذلك املعلومات الواردة من املنظمات الدولية املعنية، ... 
)و( على البلدان األعضاء السعي إىل احلصول على معلومات 
إضافية ضرورية لزايدة موضوعية تقييم املخاطر وإعادة النظر يف 
تدابري محاية صحة اإلنسان أو النبات طبقاً لذلك". وأصبح هذا 
يُعرف ب  "املبدأ التحوطي" يف بعض الوالايت القضائية و"النهج 
التحوطي" يف والايت قضائية أخرى. وأايً كان األمر، فالكلمات 
توحي أبنــه ال ينبغي للمرء أن يلتزم احليطة إىل األبــد يف حالة 

معينة. وجيب بذل جهود لتوضيح مستوى اخلطورة.
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حالة ورم الدماغ اإلسفنجي النشمي )"متض جنمن البقت"( يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  اإلطار 7-
وآيتلندا الشمالية

"مرض جنون البقر" بني قطعان البقر البيطانية يف الثمانينيات من  اكُتشف ورم الدماغ اإلسفنجي النشوي املعروف ب
القرن العشرين. وكان انعدام اليقني حييط أول األمر ابخلطر الذي يشكله هذا املرض على البشر، ولكن يف آذار/مارس 1996، 
فرض االحتاد األورويب حظراً على الصادرات البيطانية من حلوم األبقار عقب تشخيص بنّي أن املرض انتقل يف أغلب الظن إىل 
البشر عن طريق تناول أغذية مصابة مبواد غري مأمونة من حلوم األبقار. وحبلول حزيران/يونيه 2014، ُقدر أن النوع الذي يصيب 
البشر من هذا املرض تسبب يف مقتل 177 شخصاً يف اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، و52 شخصاً يف 

أماكن أخرى، وإن كان بدا أن معدل اإلصابة قد اخنفض ووصل إىل حنو مخسة يف املائة سنوايً وقت الكتابة.

وخلص حتقيق بريطاين وآيرلندي رمسي يف ورم الدماغ اإلسفنجي النشوي إىل أن تفشيه كان بسبب ماشية أتكل العشب 
عادة ولكنها كانت تُغذى على بقااي املواشي األخرى يف شكل طحني اللحم والعظام مما تسبب يف انتشار العامل املعدي. وال يزال 

مصدر املرض يف حد ذاته جمهوالً.

الدروس املستفادة
يتمثل أحد االستنتاجات اليت توصل إليها التحقيق الرمسي يف أن مجع البياانت عن مدى انتشار ورم الدماغ اإلسفنجي 
النشوي اعرتض طريقه يف النصف األول من عام 1987 )أي يف املراحل األوىل من التفشي( "حظر داخل دائرة الطب البيطري 
احلكومية على اإلعالن على املأل عن املعلومات املتعلقة ابملرض اجلديد". واختتم التقرير أبنه "ما كان ينبغي هلذا أن حيدث". فإذا 

ُحجبت املعلومات، فإن هذا يصبح مصدراً إضافياً للقلق عند اإلفصاح يف هناية املطاف.

وتتحول هذه املراحل بسهولة إىل منازعات جتارية، وميكن أن تنتشر متجاوزة "املسرح" األصلي، أي متجاوزة، يف 
هذه احلالة، اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واالحتاد األورويب. فعلى سبيل املثال، بعد اكتشاف احلالة األوىل 
من املرض يف الوالايت املتحدة األمريكية يف عام 2003، أوقفت الياابن واردات حلوم األبقار من الوالايت املتحدة األمريكية. 
ويف عام 2005، مسحت الياابن مرة أخرى ابسترياد حلوم األبقار من الوالايت املتحدة األمريكية، ولكنها أعادت فرض احلظر يف 

كانون الثاين/يناير 2006 بعد وقوع انتهاك لألحكام التقنية التفاق استرياد حلوم األبقار.

ويف مواجهة هذه احلاالت من انعدام اليقني، جرى االحتجاج على نطاق واسع ب   "املبدأ التحوطي" )ومفاده أن من 
األفضل اختاذ تدابري وقائية حىت قبل التثبت من حدوث إصاابت حمددة(، ولو مل تكن قد اعرتضت عليه حكومة اململكة املتحدة 

لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية من الناحية القانونية )وإن كانت بعض التحدايت قد نوقشت آنذاك(.

املمروث
خّلفت هذه املرحلة مورواثً من الشك يف كل من السلطات التنظيمية وقطاع اإلمداد ابللحوم نفسه. وطفا هذا الشك 
على السطح يف حالة غش منتجات اللحوم بلحوم اجلياد يف عدة بلدان يف االحتاد األورويب يف عام 2014، اليت مل تكن يف املقام 
أنه أاثر مشاكل ثقافية فيما يتصل ببعض  األول مصدراً للهلع فيما يتصل ابلسالمة الغذائية وإمنا كانت تتعلق ابلوسم واالقتفائية. كما

املمارسات املتعلقة بلحم اخلنزير. وقد اختذ االحتاد األورويب تدابري اختبار متشددة، وأعد توصيات بشأن وسم اللحوم املصنعة.
Robin Simpson, responsible for the BSE dossier while working at the National Consumer Council of the United املصدر:

.Kingdom of Great Britain and Northern Ireland during the crisis of the 1990s
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فهل ميكن أن ميهد االعـــرتاف ابملعايري الدولية طريقًا
للمضي قدماً؟ إن الصعوابت اليت تعرتض التوصل إىل اتفاق بشأن 
نوااي أحد التدابري التجارية ييسرها مبدئياً تشجيع منظمة التجارة 
العاملية على االعرتاف مبعايري دولية تكون بذلك يف مأمن من الطعن 
عليها بوصفها "حواجز مقنعة أمام التجارة". ويضع اتفاق احلواجز 
"هيئة معرتف هبا" )تتضمن  التقنية أمام التجارة مبدأ اعتماد معايري ل
مثالً ابلتأكيد املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس(، يف حني أن اتفاق 
تطبيق التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية حيدد بوضوح يف 
املرفق ألف املنظمات الثالث اليت يُزمع أن تصوغ املعايري الدولية 
ألغــراض االتفاق. وهي جلنة الدستور الغذائي، واملكتب الدويل 

لألوبئة احليوانية، واالتفاقية الدولية حلماية النبااتت.

وتستطيع احلكومات أن ختتار جتاوز املعايري الدولية عندما 
يتسىن هلا االحتجاج إبمكانية خدمة هــدف وجيه من أهــداف 
السياسة العامة. ومن الصعب للغاية يف الواقع العملي حتديد ذلك 
يتبني من النزاع التجاري املتعلق ابألخذ مبعيار التكسني الفطري  كما
الذي أعده االحتاد األورويب يف السنوات األوىل من القرن احلايل)147). 
فالتكسينات الفطرية تكون منتشرة على حنو خاص يف احملاصيل 
الزراعية املخزنة، وميكنها أن تسبب سرطان الكبد. وجيري ابلفعل 
تطبيق املعايري الدولية لرفع مستوى ظروف التخزين واحلفاظ عليها 
فضالً عن معايري أخرى مأخوذة عن الدستور الغذائي أو املعايري 

الوطنية.

التجارية  للبياانت  الـــدويل  البنك  ــراه  أجـ حتليل  ويشري 
والتنظيمية الواردة من 15 دولة عضواً يف االحتاد األورويب وتسعة 
بلدان أفريقية أن تنفيذ املعيار اجلديد يف االحتاد األورويب بدالً من 
املعايري الدولية القائمة قد يقلل املخاطر الصحية مبعدل 1.4 حالة 
وفاة لكل مليار شخص سنوايً، وهو هامش صغري جداً يكاد يكون 
التحقق منه مستحيالً. بيد أن األثر كان تراجع الصادرات األفريقية 
من احلبوب والفواكه اجملففة واجلوز بنسبة 64 يف املائة. وانعكس 

النقاش على املفاوضات املتعلقة ابلوصول إىل األسواق وأربكها.

T Otsuki et al, 2001, Saving Two in a Billion: Quantifying (147(
the Trade Effect of European Food Safety Standards on

African Exports (World Bank Development Research

Group, DECRG); see also Oxfam, 2004, Supplementary

Memorandum to United Kingdom Parliamentary Select

.Committee on International Development

األفضل  هــي  املعايري  أعلى  هــل  اإلطار 8-
دائماً؟

يبدو السؤال عجيباً وتبدو اإلجابة عنه بديهية. 
تــرد فرضية أن أشــد املعايري هي األفضل دائــمــاً يف املبدأ 
التوجيهي 34، ولكن ميكن أن تكون أعلى املعايري أداة 
وقــد ترتتب عليها آاثر سيئة خبــالف اآلاثر  قاسية جــداً 
التجارية املذكورة أعاله. وقد تكون تكاليف تنفيذ املعايري 
الفرصة" هذه على حساب  ابهظة، وقد تكون "تكلفة 
املفوضية  توجيهات  تضع  املــثــال،  سبيل  فعلى  أهدافها. 
األوروبية املتعلقة ابملياه )اليت تعتب انجحة بصفة عامة( 
أشار  وقــد  للشرب.  الصاحلة  للمياه  جــداً  مرتفعة  معايري 
املدير العام ملكتب خدمات املياه ابململكة املتحدة لبيطانيا 
العظمى وآيرلندا الشمالية إىل املعيار املتعلق آباثر املبيدات 
يف مياه الــشــرب أبن "شــأنــه ابألحـــرى شــأن إلــقــاء قرص 
من األسبين يف محام سباحة أوليميب"، ونوه أبن املعيار 
أشد آالف املرات من املعيار املتعلق ابملبيدات املستخدمة 
للخضروات. ومل تكن املشكلة يف التكلفة اليت يتحملها 
املستهلكون فحسب، بل كانت كذلك يف أن تكلفة التنفيذ 
على هذا املستوى املرتفع بلغت درجة تستبعد عمليات 
مكلفة أخـــرى هلــا أتثــري أيــضــاً على صحة اإلنــســان مثل 
إصالح التسرب )حيث إن الكثري من التلوث ينتج عن 
التسرب(. ويوجد مثال على ذلك من القطاع نفسه يف أحد 
البلدان النامية، يتمثل يف أن الفلبني كانت لديها معايري 
لتوزيع املياه تشدد على استخدام أانبيب معدنية صلبة ذات 
قطر حمدد. وكان من املستحيل تقريباً من الناحية العملية 
العشوائية حيث  مانيال  أحياء  األانبيب يف  هــذه  تشغيل 
ُتستخدم عامة أانبيب مطاطية رفيعة ومرنة. وقد أاتحت 
على  املياه  توزيع  القانون  مع  املتنافية  املطاطية  األانبــيــب 
تكن أي مياه متوفرة لديهم، بينما كان التطبيق  أشخاص مل

الصارم للمعيار القانوين سيجعل هذا التقدم مستحياًل.
األونكتاد. املصدر:

ــذا ال يــعــين ابلــتــأكــيــد أن مــعــايــري الــســالمــة ليست  وهـ
عاجلة. فعلى سبيل املثال، خلص تقرير منظمة الصحة العاملية 
لــعــام 2015 إىل أن 46 بلدًا عن حالة السالمة على الطرق 
فقط )معظمها بلدان مرتفعة الدخل( تلتزم بلوائح األمم املتحدة 
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الثبات إلكرتونيًا)148). ويتعني بذل جهود  املتعلقة ابلتحكم يف 
ضخمة لرفع مستوى معايري سالمة السيارات للحد من الوفيات 
البالغ عددها 1.2 مليون حالة )وعدد أكب من اإلصاابت( اليت 
حتدث كل عام)149). وتكمن املسألة ابألحرى يف أن هناك حاجة 
يف هذا العامل الذي يتعذر فيه حتقيق "السالمة املطلقة" إىل وجود 
احتماالت ترجح حدوث آاثر خالصة ميكن البهنة على إجيابيتها 

بفضل هذه التدخالت.

السلع املستعملة واو-
صعدت مسألة السلع املستعملة إىل الصدارة يف اجليل 
السابق، مبهنة على احتمال تضارب املبادئ الرئيسية للسياسة 
هو مذكور يف معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  العامة. وكما
املتعلق ابلسلع املستعملة، "لقد كانت حركة السلع املستعملة عب

احلدود ممارسة متبعة لسنوات عديدة، وحقق النشاط التجاري 
زايدة هائلة. وتباع أغلبية السلع املستعملة )املتاجر فيها( أو مُتنح 
السوق  هــذه  وتــقــدر  النامية،  البلدان  إىل  املتقدمة  البلدان  مــن 
لديهم خيار  بكون  املستهلكون  ويرحب  الـــدوالرات.  مبليارات 
شــراء سلع مستعملة معمرة ومأمونة بتكلفة زهيدة كبديل عن 
املنتجات  هــذه  على  والطلب  الثمن،  الباهظة  اجلــديــدة  السلع 
قــــوي")150). وميكن إلعــادة االستخدام أن تقلل االحتياج إىل 
مقالب القمامة أو األشكال األخرى من التخلص من النفاايت 
يف بلدان التصدير)151)، ولكن هناك احتماالت أيضاً أن تكون 
املنتجات خطرية على املستهلكني عند استخدامها وأن حيدث 
تضارب مع معايري السالمة. إذ ميكن أن يتعارض أحد أشكال 
االستدامة )إعــادة االستخدام( مع شكل آخر منها )السالمة 
أو حىت التلوث يف بلد املقصد(، بل إن سلعاً غري سامة نسبياً، 

The United Nations World Forum .)قاعدة األمم املتحدة 13)ح (148(
for Harmonization of Vehicle Regulations is the primary

.global body for development of car safety standards

منظمة الصحة العاملية، 2015، التقرير العاملي عن حالة السالمة  (149(
Global NCAP, 2015, Democratizing ،على الطرق؛ وانظر أيضًا

.Car Safety: Road Map for Safer Cars 2020

ISO standard for cross-border trade of second-hand goods, (150(
Technical Standard 20245 (2014), possibly under way to

.full ISO standard

ISO standard for cross-border trade of second-hand goods, (151(
Technical Standard 20245 (2014), possibly under way to

.full ISO standard

كاملالبس، قد تثري مشاكل. فمعظم واردات املالبس مستعملة 
يف عدة بلدان أفريقية، ويثري هذا تساؤالت بشأن نشوء قطاع 
حملي للمالبس وقلة اإليرادات الضريبية. وطبق العديد من البلدان 
األفريقية، رداً على ذلك، قيوداً على الواردات من السلع املستعملة، 
ومن ذلك فرض احلظر على املركبات اليت يزيد عمرها على ثالثة 
أعــوام يف اجلزائر وتونس، واملالبس الداخلية واحلشااي يف غاان، 
ومجيع املالبس يف جنوب أفريقيا من أجل التدخالت اإلنسانية، 

واإلطارات يف كينيا وموزامبيق)152).

املقاييس  لتوحيد  الــدولــيــة  املنظمة  معيار  أنــشــئ  وقــد 
نتيجة لدراسات استقصائية أجريت على أعضاء اللجنة املعنية 
للمنظمة،  التابعة  النامية  البلدان  وجلنة  االستهالك  بسياسات 
وكشفت عن شواغل مهمة بشأن التجارة يف السلع املستعملة. 
بتوفري  أعــاله  املــذكــورة  للشواغل  االستجابة  إىل  املعيار  ويسعى 
معايري  وينشئ  الدخول،  العبور ويف ميناء  عند  للمراقبة  أســاس 
قابلة للقياس ميكن على أساسها تقييم السلع املستعملة هبدف 
تــســتــخــدم احلــكــومــات  محــايــة املستهلكني والــبــيــئــة. وميــكــن أن 
املستوردة أو املصدرة هذا املعيار كوسيلة لرتسيخ الثقة يف السلع 

اجلاري االجتار هبا أو إهداؤها.

خامتة زاي-
يشكل اإلطار القانوين الذي ترتكز عليه سالمة املنتج 
واحــداً من أكثر عناصر محاية املستهلك استقراراً، ومع ذلك، 
فقد نشأت مسائل جديدة معينة، كما هو مذكور أعــاله، يف 
خــالل الفرتة الــيت بــدأت بعد تنقيح عـــام 1999 ملبادئ األمم 

املتحدة التوجيهية.

ومثة حاجة إىل وكاالت عامة حلماية املستهلكني، حيث 
تعوق االنتصاف القضائي للمستهلكني يف هذه احلاالت تكلفة 
التنازع )مــن وقــت ومــال( الــيت تكون عــادة )وليس دائــمــاً( غري 
متناسبة مع تكلفة الصنف املتنازع بشأنه ومع معظم التكاليف 
املقرتنة ابلضرر. ويف جماالت أخرى حلماية املستهلك، تقف هذه 
املعضلة وراء إعداد النظُم البديلة لتسوية املنازعات، ولكن تطبيق 
هذه النظم أصعب فيما يتصل بسالمة املنتج بسبب احلاجة إىل 

J Lukaz, 2012, Second-hand goods, Contribution to ISO (152(
COPOLCO workshop on Consumer Issues in Standardization

.in Ghana (Accra)
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التقييمات التقنية. وعالوة على ذلك، فبالنظر إىل طبيعة "دفعات" 
املنتجات اليت حتمل العيب نفسه وما يرتتب على ذلك من خطر 
إحلاق أضرار متعددة، فإن احلاجة واضحة إىل إسهام السياسة 
العامة يف هذا الشأن. ومن هذا املنطلق نفسه، يشكل االعتماد 

على أشكال احلماية القانونية وحدها على مستوى املستهلك 
النهائي آلية أقل فعالية من إدماج استحداث ممارسات اإلنتاج 
السليمة أيضاً مع وضع عمليات اإلشــراف الداخلي قبل طرح 

املنتجات يف األسواق.
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عاشتًا- إعالم املستهلك ورثقيفه

إعالم املستهلك ورثقيفه ألف-
يُبحث اإلعــالم والتثقيف معاً يف هذا الفصل، حيث 
يشكالن سلسلة متصلة يف جمموعة أدوات محاية املستهلك. وكثريًا
جيري اخللط بني املصطلحني، بل واستخدامهما كمرتادفني.  ما
والــواقــع هو أن لكل منهما معىن خمتلفاً إىل حد كبري. فتثقيف 
املستهلك يشري إىل عملية اكتساب املعارف واملهارات إلدارة موارد 
املستهلك، واختاذ اخلطوات الالزمة لزايدة كفاءة املستهلك يف اختاذ 
القرارات. وهو يركز على تطوير الفهم واملهارات واكتساب املعرفة. 
أما إعالم املستهلك، فيشري من الناحية األخرى إىل توفري البياانت 
معامالت معينة للتمكني من اختاذ القرارات  املتعلقة مبنتجات أو
املتعلقة بعملية الشراء. وميكن أن يتعلق كذلك ابلبياانت املتصلة 
الوكالة املكلفة بتنظيم قطاع معني.  ابلقانون الواجب التطبيق أو
وبذلك يكون إعالم املستهلك "مرتبطاً حبالة" يف حني أن تثقيف 

املستهلك شرط مسبق لالستخدام الفعال إلعالم املستهلك.

وعند حتليل هذين املفهومني التوأمني وتطبيقهما، يسعدان 
احلظ بعرض دراستني استقصائيتني حديثيت العهد نسبياً بشأن 
وتظهران   ،2013-2012 الفرتة  يف  أجريتا  املستهلك،  محاية 
نتائج مستمدة من أعداد مماثلة من البلدان. أما دراسة األونكتاد 
2013، فقد ُصممت لكي تغذي تنقيح مبادئ  االستقصائية لعام
األمم املتحدة التوجيهية، وتلقت 58 جمموعة من النتائج، معظمها 
الــوقــت نفسه، أجــرت املنظمة الدولية  من احلــكــومــات)153). ويف
للمستهلكني دراســة استقصائية ألعضائها يف مجيع أحناء العامل، 
املستهلكني يف 60 من 72 مجعية من مجعيات  وتلقت ردوداً 

بــلــدًا)154). وتبني أن لكل دراســة ميلها الطبيعي اخلــاص: فالردود 
احلكومية متيل إىل التفاؤل من حيث تطبيق مبادئ األمم املتحدة 
التوجيهية، يف حني أن ردود أعضاء املنظمة الدولية للمستهلكني 

متيل إىل أن تكون أكثر انتقاداً.

األونكتاد، 2013، تقرير التنفيذ املتعلق مببادئ األمم املتحدة  (153(
 ،TD/B/C.I/CLP 23 ،2013-1985 التوجيهية حلماية املستهلك

مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد.
Consumers International, 2013, The State of Consumer (154(

.Protection Around the World

إعالم املستهلك ورثقيفه يف مبادئ  ابء-
ــم املــتــحــدة الــتــمجــيــهــيــة حلماية  األمــ

املستهلك
يف  املنقحة، كما التوجيهية  املتحدة  األمــم  مبادئ  يف 
قسمًا واإلعالمية"  التثقيفية  "البامج  السابقة، تشكل  نسختها 

وحــيــداً )خــامــســًا-زاي(. ويظهر اإلعـــالم حتت املبدأ التوجيهي 
)5)ه(( "االحتياجات املشروعة" حيث جيري ربطه ب  "االختيار" 
يف القسم الرابع، "مبادئ ملمارسات جتارية سليمة" حتت "اإلفصاح 
خــامــســًا- الــفــرع  يف  التوجيهي 11)ج((،  )املــبــدأ  والــشــفــافــيــة" 
)املبدآن  املستهلك"  الوطنية حلماية  "السياسات  ب املتعلق  ألف 
14)ب( و14)ج((، على أنه "تقدمي معلومات واضحة  التوجيهيان
ويف أواهنا"، املبدأ التوجيهي 27 حتت "املمارسات الرتوجيية يف جمال 
"التدفق  28 املتعلق ب التسويق وممارسات البيع"، واملبدأ التوجيهي
االستهالكية من مجيع  السلع  الصحيحة عن  للمعلومات  احلــر 
جوانبها". ويتناول املبدآن التوجيهيان 29 و30 املعلومات البيئية. 
وهــي مــذكــورة أيــضــاً فيما يتصل بقطاعات حمـــددة: حتــت الفرع 
التوجيهي 66)ه(  املبدأ  املالية،  املتعلق ابخلدمات  خامسًا-ايء 
املــتــصــل ابإلفـــصـــاح عــن الــتــضــارب احملــتــمــل يف املـــصـــاحل، واملــبــدأ 
66)ح( املتصل ابلتحويالت املالية، واملبدأ التوجيهي 77 التوجيهي

املتصل ابملرافق العامة.

وفيما يتصل ابلتثقيف، فاإلحاالت متطابقة إىل حد 
كبري، حيث يظهر حتــت بند "االحــتــيــاجــات املــشــروعــة" )املبدأ 
5)و((، والفروع رابعًا-زاي )املبدأ التوجيهي 11)د((،  التوجيهي
وخامساً )املبدأ التوجيهي 14)ط((، والفرع اجلديد خامسًا-ايء 
اإلعــالم  تفاصيل  مــن  أكــثــر  بتفاصيل  العامة  املتعلق ابخلــدمــات 
والذي يغطي اكتساب املعارف املالية )املبدأ التوجيهي 66)د((، 
والتثقيف املايل )املبدأ التوجيهي 67( والفرع خامسًا-كاف، املبدأ 

69 الذي يغطي نطاقاً من القطاعات احملددة. التوجيهي

وهكذا يشكل اإلعــالم والتثقيف مستني رئيسيتني من 
مسات مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، وجرى تعزيز مكانتهما يف 
2015. ويعكس هذا أمهيتهما الكامنة وكذلك األمهية  تنقيح عام
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اليت أوليت خالل العقد املاضي ملسأليت اإلفصاح وتفسري املستهلك 
ملعلومات اإلفصاح.

نقل اخلطت جيم-
عند تصميم سياسة مناسبة إلعالم املستهلك، حيتاج 
سلوك  املرء إىل النظر يف احتياجات املستهلك من املعلومات، ويف
كفاءة املستهلكني يف  املستهلك جتاه البحث عن املعلومات، ويف
تقييم املعلومات يف سياق قــرارات الشراء. وخيتلف مسار العمل 
املناسب لتناول هذه اجلوانب ابختالف خصائص املستهلك )املتعلقة 
مثالً ابلدخل والتعليم والعمر واجلنس والثقافة( بل وابالختالف 

القائم فيما بني األفراد داخل هذه الفئات.

كانت املعلومات املتاحة ومهما كانت كثرهتا،  فأايً ما
النهاية اخليار الذي  يوجد ضمان أبن املستهلك سيتخذ يف  ال
يُظن أن تثقيف  ما يستند إىل تقييم كامل وعقالين هلــا. فكثرياً 
املستهلك يرفع قدرة املستهلك على احلصول على املعلومات عن 
السلع واخلدمات وتقييمها)155). بيد أن تنوع املنتجات آخذ يف 
التزايد، ال بسبب ارتفاع الدخول فحسب ولكن أيضاً ألن األسواق 
أصبحت تشمل جماالت كانت تتسم يف السابق أبن الدولة هي 
اليت تقود توفريها مثل االتصاالت والكهرابء والتأمينات واملعاشات 
التقاعدية. وابلتوازي مع تزايد اتساع األسواق، تنتقل املعلومات من 
تلك اليت كانت تقدم وجهاً لوجه إىل تلك اليت تتاح على اإلنرتنت. 
هو مناقش يف الفصل الثالث املتعلق بقانون املستهلك، متثلت  وكما
استجابة العديد من الدول يف حماولة بناء خبة املستهلك حبيث حيل 

التوازن يف السوق عن طريق كفاءة "املستهلك املمكَّن".

الــتــعــاون والــتــنــمــيــة يف  وحتــــدد جمــمــوعــة أدوات منظمة 
امليدان االقتصادي املتعلقة بسياسة املستهلك نطاقاً من تدخالت 
احلكومات واجلهات صاحبة املصلحة لتحسني اختاذ املستهلكني 

توخيًا للتوضيح، يبنّي حبث أجرته مبادرة غرفة التجارة الدولية  (155(
ملكافحة تقليد املنتجات أن املستهلكني ميتنعون عن شراء السلع 
املقلدة عندما تتحسن املعلومات املقدمة إليهم فيدركون املخاطر 
ICC/BASCAP, 2009,( ذات الصلة على صحتهم وسالمتهم
Consumer Attitudes and Perceptions on Counterfeiting

http://www.iccwbo.org/ على  متاحة  والوثيقة   ،and Piracy

advocacy-codes-and-rules/bascap/consumer-awareness/

.(consumer-perceptions/

للقرارات)156). ويتضمن ذلك رسوم اهلاتف يف أسرتاليا، وخدمات 
اإلنرتنت والتلفزيون يف شيلي، وفواتري الوقود يف فرنسا، ومعلومات 
بطاقات االئتمان يف اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا 
املقارنة بني بطاقات  الــيت تقتبس بدورها فكرة "موجز  الشمالية 
االئتمان" من التشريع املتعلق ابلصدق عند اإلقراض يف الوالايت 
املتحدة األمريكية. وكلما زاد عدد األمثلة املقدمة، اثر السؤال التايل: 
هل ميكن أن يصبح مجيع املستهلكني خباء يف مجيع هذه اجملاالت 
طول الوقت؟ واإلجابة املؤقتة اليت مت التوصل إليها أدانه هي "ال"، 
وإن كان بوسع الكثريين أن يصبحوا ملمني بشكل معقول هبذه 
املعلومات عندما حيتاجون إىل ذلك. بيد أن من احملتمل أن يكون 
هذا اإلملام حمدوداً يف مدته، ومن غري احملتمل أن يكون كافياً أبدًا

ابلنسبة لبعض املنتجات.

ولقد تعرضت سياسة االعتماد على اإلفصاح كمبدأ 
من مبادئ محاية املستهلك النتقادات الذعــة يف خــالل العقد 
املاضي، ويرجع ذلك جزئياً إىل األزمة املالية، عندما ابت واضحًا

أن فهم املستهلكني كان ضعيفاً يف أغلب األحيان لاللتزامات املالية 
جاء يف  الضخمة اليت عقدوها عند شراء املنتجات املالية. ووفقاً ملا
ورقة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف عام 2009، 
"وضع التعقيد املتزايد للمنتجات املالية طوال العقد املاضي ابالقرتان 
مع االبتكارات املالية وزايدة نقل املخاطرة املالية إىل األسر املعيشية 
ضغوطاً ومسؤوليات هائلة على أكتاف مستهلكي اخلدمات املالية 
يف العقود األخرية")157). وخلصت الدراسة نفسها إىل أن "اكتساب 
املعارف املالية ... ال يغين عن محاية مستهلك اخلدمات املالية 
واألطــر التنظيمية. وتبدت كذلك بصفة خاصة أمهية اإلشــراف 
على "السلوك السوقي" يف ضوء األزمة املالية األخرية عندما أصبح 
املستهلكون غري املستنريين أهدافاً سهلة لسوء البيع فاشرتوا منتجات 

ائتمانية كان من الواضح أهنا ال تناسبهم".

إعالم املستهلك دال-
الغرض من إعالم املستهلك تقدمي معلومات موضوعية 
هو أفضل  وحمايدة إىل املستهلكني عند نقطة الشراء، حىت يقرروا ما
يناسب احتياجاهتم من املنتجات واخلدمات العديدة احلاصلة  ما
على عالمات جتارية. وملا كان عدد عمليات الشراء اليت تتم على 

.OECD, 2010, Consumer Policy Toolkit (156(
OECD, 2009, Financial Literacy and Consumer Protection: (157(

.Overlooked Aspects of the Crisis
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اإلنرتنت آخذ يف التزايد يف ظل تفاعل شخصي أقل، بل ونطاق أقل 
لفحص السلع املادية، فتغدو نوعية املعلومات املقدمة أكثر أمهية.

وفيما يلي بعض األشــكــال الــيت تــتــاح هبــا املعلومات 
للمستهلكني:

التجربة الشخصية مع املنَتج أو اخلدمة أو تعليقات أفراد 	 
العائلة واألصدقاء؛

التقارير املنشورة يف وسائط اإلعالم )يف مقابل الدعاية 	 
املدفوعة(. وقد يُزج ببعض هذه املعلومات من خالل 
العامة للشركات  اجلهود اليت تبذهلا إدارات العالقات 
التجارية، وحيدث ابلتايل لبس يف التمييز بني التسويق 
اإلعالم. وتتولد بعض املعلومات بطريقة  وبني التثقيف أو
مستقلة عن التقارير احلكومية، وجمموعات املستهلكني، 
والصحفيني، وبرامج البث املتخصصة املعنية ابملستهلكني، 

وكياانت غري جتارية أخرى؛
الــعــالمــات الـــيت تشكل اشـــرتاطـــات إلــزامــيــة مثل تلك 	 

املوضوعة على املنتجات الغذائية، ومبيدات اآلفات، 
ومنتجات التبغ، والعقاقري العالجية، ومؤخراً عالمات 

الكفاءة يف استخدام الطاقة؛
خمططات الوسم الطوعية اليت تصممها اهليئات املستقلة 	 

ألغراض معينة مثل خمططات التوسيم  ملنتجات معينة أو
اإليكولوجي؛

اإلعالانت ومحالت الرتويج اليت منها ما خيضع ومنها ما 	 
مدوانت قواعد  خيضع للتنظيم عن طريق القوانني أو ال

املمارسات الطوعية؛
املعلومات اليت تقدمها على اإلنرتنت الشركات املنخرطة 	 

يف التجارة اإللكرتونية؛
املستهلكني 	  تقدمها مجعيات  الــيت  املــقــارنــة  معلومات 

األمر  هــذا  )أصبح  املنشورات ألعضائها  املستقلة يف 
أكثر شيوعاً يف العقد املاضي مع اتساع نطاق جماالت 
اختيار املستهلك، مثل قطاع الطاقة واخلدمات املالية 
ابلتجزئة(. ولالستحواذ على الثقة، ينبغي أن تكون هذه 
املعلومات وهــذه املشورة مستقلة وموضوعية، وينبغي 

عرضها أبسلوب خيدم مصلحة املستهلك؛
ــران، ومــواقــع املــقــارنــة واســتــعــراضــات 	  ــ اســتــعــراضــات األقـ

الــيت اتسع نطاقها مجيعاً بسبب سهولة  املستهلكني، 
الوصول إليها عب اإلنرتنت؛

ــرورايً بــصــفــة خــاصــة يف احلـــاالت  ــ ويـــكـــون إعــــالم املــســتــهــلــك ضــ
التالية:

حني تستحوذ املنتجات على نسبة مرتفعة نسبياً من 	 
نفقات املستهلك؛

حني تكون املنتجات معقدة من الناحية التقنية؛	 
يكون هناك أساس يِقيم عليه املستهلك تقييمه 	  حني ال

عند نقطة البيع؛
حني تكون معرفة املستهلك املتقدمة ابألداء املطلوب 	 

ضعيفة؛
حني يسعى املستهلكون إىل القيام خبيارات أخالقية تتعلق 	 

االجتماعي للمنتج. مثالً ابلبعدين البيئي أو

ومع توسع التجارة الدولية والتجارة اإللكرتونية، تتمثل 
مسألة متزايدة األمهية يف اتساق القانون الواجب التطبيق حيال 
املعلومات امللحقة مادايً ابملنتجات املستوردة واملعلومات املقدمة 
تُعامل  إن املصادر املختلفة للمعلومات ال إلكرتونياً على اإلنرتنت. إذ
ابتساق داخل الدول وفيما بينها. ويدل هذا على أمهية "االحتياج 
املشروع" الذي أُدرج حديثاً يف املبدأ التوجيهي 5)ي( والذي ينص 
على "توفري مستوى من احلماية للمستهلكني ابستخدام التجارة 
اإللكرتونية ال تقل عن احلماية املتاحة يف األشكال األخرى من 
التجارة". وبوجه عام، تطبق القوانني اإللزامية املتعلقة بوضع العالمات 

على السلع املستوردة واملنتجة حملياً على حد سواء.

يطلق  وبينما تُبذل جهود لتحسني اإلفصاح، ينشأ ما
عليه الفرنسيون "مفارقُة النظرية الشكلية" اليت يقدم مبوجبها قدر 
مبالغ فيه من املعلومات امتثاالً لالشرتاطات القانونية، ولكن هذه 
املعلومات "تعمي" املستهلك. وتفيد دراسة أعدت يف جنوب أفريقيا 
عن السبب يف إمكانية اخنفاض الطلب على املنتجات املالية مع 
اخنفاض حجم املعروض منها: "فالعروض الكثرية قد تفضي إىل 
اإلحجام عن االختيار خبلق شعور ابلتضارب وعدم القدرة على 
اختاذ القرار، مما يؤدي إىل التسويف أو إىل االمتناع التام عن اختاذ 
أي إجراء")158). وملثل هذه األسباب، يتزايد االعرتاف أبن االعتماد 
على جمرد اإلفصاح والتثقيف وحدمها ليس كافياً. وتكون النتيجة من 
الناحية السياساتية إعادة التأكيد على املسؤولية عن تقدمي املشورة 

M Bertrand et al, 2010, What’s advertising content worth? (158(
Evidence from a consumer credit marketing field experiment,

.Quarterly Journal of Economics 125(1):263–306
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يف القطاعات اليت تبيع املنتجات املعقدة، وهذا يثري بدوره مسألة 
نظُم األجور واحلوافز إلسداء مشورة موضوعية)159).

وتزداد املشاكل صعوبة يف بعض النواحي ال ألن تقدمي 
يسمح بطرح األسئلة والتفسري فحسب،  املعلومات على اإلنرتنت ال
ولكن أيضاً ألن عنصر الوقت جيعل كثرة املعلومات غري فعالة. 
ونالحظ يف أماكن أخــرى الدراسات االستقصائية اليت تبني أن 
يقرأون  املستهلكني حني تدامههم ضغوط "انتهاء املهلة" اإللكرتونية ال

األحكام والشروط)160).

يتعلق ابلمسم مسائل حامسة فيما هاء-

المسم اإللزامي -1
أصبح وضع العالمات )الوسم( حالياً موضوعاً الشرتاطات 
قانونية إلزامية يف معظم البلدان. فتحدد قوانني الوسم نوع املعلومات 
أي شكل ينبغي تقدميها. وتقدم أحيااًن اليت ينبغي تقدميها ويف

مواصفات حبجم العالمة وحتذيرات حمددة، ومن ذلك على سبيل 
املثال التحذيرات الصحية املعدة من أجل منتجات التبغ أو من أجل 
األشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من احلساسية من األغذية 
واليت توضع على عالمات املنتجات الغذائية. ويتزايد استخدام 
الوسم للمساعدة على حتقيق أهــداف السياسات العامة، سواء 
سلبية  التغذية، أم كانت تروجيية، مثل حتسني استخدام الطاقة أو

مثل عالمات "التدخني يقتل" املوضوعة على علب السجائر.

ويشكل الوسم على عبوات األغذية واحداً من اجملاالت 
إلزامية. وخبالف  قانونية  فيها ضوابط  ُتطبق  الــيت  ذات األولــويــة 
االشرتاطات املعتادة بوضع اتريخ التصنيع، واتريخ االنتهاء، واسم 
املصّنع وعنوانه، والوزن، والكمية، واملكوانت املستخدمة، انتقلت 
بلدان عديدة اآلن إىل املرحلة التالية من اشرتاط وضع العالمات 
الغذائية اإللزامي على "واجهة العبوة" استناداً إىل مفهوم املدخول 
الغذائي اليومي املوصى به. ويتزايد النظر يف وضع خمططات "إشارة 

G20/OECD, 2011, High-Level Principles for Consumer (159(
.Protection in Financial Services

Citizens Advice, 2015, Personal Data Empowerment: Time (160(
https:// :متاح على الرابط التايل ،for a Fairer Data Deal?

www.citizensadvice.org.uk/personal-data-empowerment-

.time-for-a-fairer-deal/

املرور" )عالمات محراء أو صفراء أو خضراء(. وقد اسُتحدثت هذه 
املخططات يف إكوادور، وجيري استخدامها يف الوالايت املتحدة 
األمريكية، حيث ُخفضت املعلومات املدونة على عالمات املنتجات 

الغذائية توخياً للتبسيط والرتكيز)161).

المسم الطمعي -2

بدأت حكومات عديدة تدرج معايري خاصة يف سياساهتا 
وتشريعاهتا، وتعرتف هبا بعدد من الوسائل املختلفة. وابلرغم من 
هو مالحظ أعاله، بسالمة  أن منظمة التجارة العاملية تعرتف، كما
املعايري الدولية فيما خيص الوسم، فإن نطاق املعايري الواجبة التطبيق 
مبوجب قواعد منظمة التجارة العاملية حمدد بنطاق الوالية القضائية 
يشمل  للمنظمة الذي يقتصر يف هذه احلالة على خصائص املنتج وال
أساليب التجهيز واإلنتاج. وإذا كان يتعني أن يتعامل الوسم مع 
هي احلال بشكل متزايد، فإن الرتكيز  أساليب التجهيز واإلنتاج، كما
يتحول إذن حنو التدابري الطوعية، مثل تلك اليت تشكل جزءاً من 
سياسة املسؤولية االجتماعية للشركات واعتماد املعايري الدولية وخباصة 

معايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس)162).

وتقدم خمططات الوسم الطوعي معلومات عن كل من 
تقوم على إعداد  خصائص املنتجات وأساليب اإلنتاج. وكثرياً ما
هذه املخططات هيئة مستقلة للوسم ابلتعاون مع التجار املعنيني، 
وأحياانً مع مجعيات املستهلكني. ومن األمثلة اجليدة على ذلك 
خمططات التوسيم اإليكولوجي الطوعية. وقد أصبحت اسرتاتيجية 
شائعة إلعالم املستهلكني أبن املنتجات اليت يشرتوهنا ويستخدموهنا 
ويتخلصون منها مراعية للبيئة، ويشمل ذلك املسائل املتعلقة إبعادة 

التدوير وهناية العمر.

 "VDN" وتضمنت أوىل خمططات الوسم الطوعي نظام
السويدي الذي أُعد يف عام 1951 واعتمدته يف ابدئ األمر بلدان 
.USFTC, 2008, Marketing Food to Children and Adolescents (161(
ISO 26000 هو معروف منها املعيار التوجيهي من بني أفضل ما (162(

البيئة،  يشمل  وهــو   .)2012( االجتماعية  ابملسؤولية  املتعلق 
وظروف العمل، وحقوق اإلنسان، واملسائل املتعلقة ابملستهلك. 
ويشري الفرع األخري إىل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، حيث 
حيصر "االحتياجات املشروعة للمستهلكني" اليت يقول عنها إن 
"مبادئ محاية املستهلك هذه معروضة إبسهاب وابلتفصيل يف 
جنبات نص مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك، 

’حقوق املستهلك’". وتشيع اإلشارة إليها ب
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للمنتجات  الياابنية  الصناعية  املعايري  األورويب، وعالمة  الشمال 
الصغري( األملانية  )املــالك   "Blaue Engel" االستهالكية، وعالمة
اليت كانت مُتنح للمنتجات اليت تصدر انبعااثت قليلة ونفاايت 
أقل من املنتجات املماثلة. وقد اسُتحدث منذ ذلك احلني نطاق 
واسع من خمططات التوسيم اإليكولوجي، مع االبتعاد تدرجيياً عن 
 ،ISEAL جمرد خصائص املنتج يف اجتاه أساليب اإلنتاج. فتحاُلف
على سبيل املثال، يتكون من أصحاب مصلحة متعددين وواضعي 
معايري وهيئات اعتماد تعكف على تقييم منط االستدامة ابستخدام 
مدوانت للممارسات السليمة استناداً إىل مبادئ املصداقية اليت 
أعدها التحالف)163). وتتضمن هذه املبادئ االستدامة، والتحسني، 
القيود على  واحلياد، والشفافية، وإمكانية الوصول. وابلرغم من 
التدابري التجارية اليت جيري تطبيقها على املصدرين األجانب فيما 
يتصل بنظام إدارة البامج واملشاريع، ال تزال احلكومات تتمتع ابحلرية 
يف اعتماد تدابري الستخداماهتا الداخلية. فالصني مثالً اعتمدت 
مبادئ التحالف مؤخراً. ويتماشى إعــداد هذه املبادئ مع املبدأ 
التوجيهي 30 من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، الذي ينص 
على "التشجيع على وضع قوانني ومعايري لتنظيم االدعاءات البيئية 
 ... والتحقق من صحتها"، وعلى أنه ينبغي للحكومات "أن تتخذ
التدابري الالزمة حيال االدعاءات البيئية الكاذبة أو املعلومات املضللة 

يف جمال الرتويج للسلع أو أنشطة التسويق األخرى".

ويفيد األونكتاد أبن عدداً من البلدان ال يزال يفتقر إىل 
تستويف  أحكام عن املعلومات املتعلقة ابألثر البيئي )وابلتايل فهي ال
متطلبات املبدأ التوجيهي 30 املذكور أعاله( يف حني أن املنظمة 
الدولية للمستهلكني أفادت يف الدراسة املشار إليها أعاله إىل أن 53

يف املائة فقط من البلدان اليت ردت على األسئلة تشرتط اإلفصاح 
عن استهالك األجهزة املنزلية للطاقة. وقد اعتمدت أغلبية واضحة 
من البلدان املنخفضة الدخل على هنج طوعي، ولكن هذا املوقف 
ليس حكراً على البلدان النامية حيث إن 27 يف املائة من البلدان 
استهالك  عن  أيضاً  اإلفصاح  تشرتط ابلفعل  الدخل ال املرتفعة 
الطاقة، ابلرغم من أن 90 يف املائة منها قدمت مبادئ توجيهية. 
وأفيد عن وجود مبادرات ومحالت متناثرة تتعلق ابملوضوع )حتدثت 
املنظمة الدولية للمستهلكني عن شيلي واجلمهورية الدومينيكية(، 
ميكن أن يتوقعه املرء نظرًا ولكن يبدو أن النتائج العملية أقل مما

لالعرتاف احلكومي الرمسي هبذه املسألة.

http://www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/ (163(
.credibility-principles

معايري رقدمي املعلمماا عن املنتج -3

مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، مــن املــفــرتض أن يــكــون إجـــراء 
اإلفصاح عن املعلومات يف عام 2016 أيسر مما كان عليه األمر 
يف عام 1985 عند اعتماد مبادئ األمم املتحدة التوجيهية للمرة 
األوىل، حيث ميكن تقدمي معلومات مفصلة على املواقع الشبكية. 
وبينما قد حُيتج أبن املعلومات املوجودة على اإلنرتنت قد متيز ضد 
يتمتعون إبمكانية الوصول إىل اإلنرتنت، فمن  املستهلكني الذين ال
املفرتض أن يساعد توافر هذه التفاصيل على اإلنرتنت السلطات 
التنظيمية ويؤدي بشكل غري مباشر إىل محاية املستهلكني. وميكن 
بذلك اإلفصاح عن املعلومات عن املنتجات إبسهاب أكب، وإن 
كان قد يتعني توخي احلرص على كفالة عدم تسبب هذا يف ظهور 
نسخة جديدة من مفارقة النظرية الشكلية املذكورة أعاله. وبعبارة 
يعفي الكشف عن املعلومات املفصلة على املوقع  أخرى، ينبغي أال

الشبكي املوزعني من االلتزام جبعلها قابلة للفهم.

إذا كانت املعلومات  وفيما يلي بعض املعايري لتقييم ما
املعروضة على العالمات والعبوات مقبولة:

ينبغي أن تكون املعلومات ممتثلة ملدوانت قواعد املمارسة 	 
املبدأ  أن  الوطنية والدولية. وجيــدر ابإلشـــارة  والقوانني 
التوجيهي 70 من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يعرتف 
ابملعايري الدولية املتعلقة ابملعلومات والتعبئة )مثل تلك 
اليت وضعها الدستور الغذائي واملنظمة الدولية لتوحيد 
يعرتف هبا اتفاق تطبيق التدابري الصحية  املقاييس(، كما
وتدابري الصحة النباتية واتفاق احلواجز التقنية أمام التجارة 
اللذان أعدهتما منظمة التجارة العاملية بوصفها أساسًا

مشروعاً ملعايري املنتجات وابلتايل للتدابري التجارية الرامية 
إىل محاية املستهلك؛

ينبغي أن تكون عمليات اإلفصاح املوضوعة على العبوات 	 
والعالمات واضحة وبسيطة ومباشرة. وهذا يعين جتنب 
اإلفــراط يف تقدمي املعلومات، وجتنب العرض املسبب 

للبس؛

جيب تقدمي معلومات حتدد هوية املنِتج واملــوّرِد. وهذا 	 
املعتاد  يعين ذكر اهلوية الدقيقة للمنَتج ابمسه الشائع أو

والشكل الذي يتخذه املنَتج؛

جيب اإلفصاح عن الكمية الصافية من احملتوايت؛	 
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ينبغي اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة ابملكوانت املوجودة 	 
يف املنَتج. وهذا يعين اتباع القوانني الواجبة التطبيق يف 
جمال اإلفصاح عن املنتجات الغذائية السابقة التعبئة. 
فيها  وميكن أن ميتد هذا ليشمل ذكر القيمة الغذائية، مبا
احملتوى من امللح والسكر، والسعرات احلرارية، واملدخالت 
اليومية الدنيا املوصى هبا اليت ُحسبت القيمة الغذائية 
على أســاســهــا، والــكــشــف عــن احملــتــوايت الكيميائية 
الغذائية، وتقدمي حتذيرات وتعليمات  للمنتجات غري 

بشأن االستخدام واملناولة بطريقة سليمة؛
بــوضــوح وبصورة 	  السعر  املعلومات عــن  ينبغي عــرض 

مفهومة من أجل تسهيل عقد مقارانت بني املنتجات. 
وهذا يعين وضع املعلومات املتعلقة ابلسعر على العبوات، 
وتقدمي معلومات عن تسعري الــوحــدات على الرفوف 
أو أماكن العرض عند االقتضاء ومىت تسىن ذلك، وتوفري 
املستهلك  اختــاذ  لتسهيل  السعر  معلومات كافية عن 
لقرارات الشراء. وقد نظمت مجعيات املستهلكني يف 
لبيطانيا  املتحدة  واململكة  وأملانيا،  وأسرتاليا،  ماليزاي، 
العظمى وآيرلندا الشمالية محالت انجحة بشأن هذه 
املسائل، ويوجد معيار للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 

يتعلق بتسعري الوحدات؛
املنَتج 	  يدعيه  على كــل ما ــة مسبقاً  األدلـ جيــب تقدمي 

على العبوات والعالمات. وجيب أن تكون مجيع هذه 
االدعاءات صادقة وواضحة ودقيقة. وينطبق هذا بصفة 
خاصة على االدعاءات املتعلقة ابلصحة واملوضوعة على 
املنتجات الغذائية أو الدوائية. وينبغي عدم استخدام 
"عــضــوي" لإلحياء أبن املنَتج  مصطلحي "طبيعي" أو
مرتفع اجلودة أو القيمة الغذائية إال إذا كان االستدالل 

على ذلك ممكنًا)164).

يتعلق ابلدعاية مسائل حامسة فيما واو-
مع إدماج العوملة ألسواق املستهلكني، أصبحت املنافسة 
على البيع للمستهلكني يف مجيع أحناء العامل تزداد شراسة. ونتيجة 

خيضع معىن كلمة "عضوي" للتنظيم يف االحتاد األورويب والوالايت  (164(
املتحدة األمريكية، ولذا فهو يعين جمموعة من اخلصائص احملددة. 
الناحية  املــعــاين، من  الكثري من  حتمل  كلمة "طبيعي" فال أما

األخرى، على اإلطالق.

Chief بــشــدة)165). فوفقاً جلريدة الدعاية  نفقات  لذلك، زادت 
Marketing Officer journal, Facts & Stats )كبري رؤساء التسويق، 

حقائق وإحصاءات(، من املتوقع أن يرتفع اإلنفاق العاملي على 
الرتويج اإلعالمي بنسبة تزيد على 5 يف املائة سنوايً اعتباراً من 
عام 2015. ومن املتوقع أن يصل اجملموع اإلمجايل إىل 2.1 تريليون 
دوالر حبلول عام 2019. وعالوة على ذلك، فقد نـََفَذت الدعاية 
يسبق له مثيل يف جمتمعات البلدان النامية مع التسليم أبن  بعمق مل
العالمات التجارية على املستوى العاملي أصبحت شبه عاملية يف 
بعض احلاالت مثل كوكا كوال. وقد يؤدي انتشار األجهزة احملمولة 
يسبق هلا  إىل مضاعفة هذه العملية وإىل استهدافها بدقة أكب ومل

مثيل عن طريق استخدام ملفات تعريف االرتباط.

وجيدر ابإلشارة يف هذا السياق أن الدعاية الرقمية تشهد 
أسرع زايدة )16 يف املائة يف عام 2014( وأن األسواق الناشئة 
تشهد معدالت زايدة مرتفعة للغاية. ووفقاً ألحد مصادر التسويق، 
من املتوقع أن تتفوق البازيل على اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى 
2018 لتصبح رابع أكب سوق  وآيرلندا الشمالية وأملانيا حبلول عام
دعائية عاملية، ومن املتوقع أن تكون إندونيسيا صاحبة أكب منو يف 
اإلنفاق على الدعاية الرقمية مقارنة أبي بلد يف العامل)166). وعند كتابة 
35 هذا الدليل، كانت أمريكا الشمالية تستحوذ على أكثر من
يف املائة من إمجايل اإلنفاق العاملي، ومل تكن منطقة آسيا واحمليط 
اهلادئ عنها ببعيد، حيث استحوذت على نسبة 28 يف املائة)167).

وال توجد يف معظم البلدان الئحة تنظم ابلتحديد أغلبية 
خطوط اإلنــتــاج الــيت تنشر إعـــالانت، ابستثناء منتجات حمددة 
بعينها مثل اخلمور والتبغ واألسلحة النارية، ابإلضافة إىل العقاقري 
العالجية ومبيدات اآلفات واخلدمات املهنية كاألطباء واحملامني. 
والقيد األكثر شيوعاً هو التنظيم الذايت عن طريق قطاع الدعاية 
واملنظمات اإلعالمية من خالل مدوانت قواعد املمارسة. بيد أن 
هناك سياسات وطنية عامة للدعاية يف وسائط اإلعــالم تتعلق 
ابستخدام الصور اخلادشة للحياء وغري املقبولة ثقافياً ودينياً يف 

اإلعالانت.

www.cmocouncil.org/facts-stats-categories.php?view (165(
.=all&category...spend

.eMarketer.com, 10 December 2014 (166(
.www.statistica.com (167(
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وتوجد تقاليد مغرقة يف القدم من التنظيم الذايت يف قطاع 
اإلعالن. فمدونة غرفة التجارة الدولية لقواعد ممارسة االتصاالت 
اإلعالنية والتسويقية أعدت يف عــام 1937، وهي تشهد حاليًا
نسختها التاسعة اليت ُدّعمت يف عام 2006. وملا كانت مدونة 
ذاتية التنظيم، فإهنا تنطبق على مجيع اإلعالانت املتعلقة ابألغذية 
واخلــدمــات واملــرافــق. وهــي حتــدد مــبــادئ عامة جلعل اإلعــالانت 
"قانونية، والئقة، ونزيهة، وصادقة" )املــادة 1(، وهبا فرع خاص 
لإلعالانت املوجهة لألطفال)168). وتشكل هذه املدونة الدولية 
األساس ملمارسات التنظيم الذايت اليت تنتهجها سلطات املعايري 
اإلعالنية يف بلدان عديدة، وتنظيم "مجيع اإلعالانت واالتصاالت 
التسويقية األخرى للرتويج ألي نوع من السلع واخلدمات، مبا يف 
ذلك الرتويج للشركات واملؤسسات". وُتطبق على املعلنني ووكاالت 
اإلعالن ووسائط اإلعالم الذين يوفرون منصات لإلعالانت. وجيري 
التعامل مع أغلبية الشكاوى الفردية )وما يتناسب معها من جزاءات 
وعمليات إنفاذ( على املستوى الوطين، ولكن اجملال متاح أيضًا

للشكاوى العابرة للحدود، وذلك مثالً عن طريق التحالف األورويب 
ملعايري اإلعالانت الذي أُعد ميثاقه يف عام 1992 ابالستناد إىل 

مدونة غرف التجارة الدولية.

وميكن أن يكون هناك هتديد ابلتدخل احلكومي لضمان 
احتفاظ التنظيم الذايت مبعايري ووسائل حتميه من وقوعه يف الفشل. 
التابع للمملكة املتحدة لبيطانيا العظمى  فمكتب االتــصــاالت 
وآيرلندا الشمالية، على سبيل املثال، هو اهليئة التنظيمية املسؤولة 
عن وسائط اإلعالن واإلعالم يف وسائل البث، ولكنه فوض هيئة 
معايري اإلعالن ابملسؤولية عن إنفاذ مدوانت اإلعالن يف وسائل 
البث. ووسائل البث مرغمة مبقتضى حصوهلا على تراخيص من 
مكتب االتصاالت على االمتثال لقواعد هيئة معايري اإلعالن. فإذا 
ما أحالت هيئة معايري اإلعالن إحدى وسائل البث إىل مكتب 
خلسارة ترخيصه.  االتصاالت، فإنه يصبح معرضاً لدفع غرامة أو
اإلعــالن  معايري  هيئة  نــظــرت  الــفــرتة 2014-2013،  وخـــالل 
17 حالة. وأدى ذلك إىل  37 شكوى بشأن 000 يف 000
3 إعالانً. وكانت نسبة 71 يف املائة من  تغيري أو سحب 384
احلاالت تتعلق إبعالانت مضللة، وكانت نسبة 36 يف املائة من 
احلاالت تتعلق إبعالانت على اإلنرتنت، وقد تفوقت هذه على 

ICC, 2011, Consolidated Code of Advertising and Marketing (168(
.Communication Practice

اإلعالانت التلفزيونية للمرة األوىل يف عام 2014، مسجلة زايدة 
سنوية بنسبة 35 يف املائة)169).

ومن بني احلجج املواتية للتنظيم الذايت أنه يتيح لوكاالت 
اإلنفاذ توجيه انتباهها إىل مسائل ليس خمطط التنظيم الذايت مؤهاًل
للحكم فيها، مثل الغش اجلماعي وإساءة استخدام الدعاية من 
الباب إىل الباب. ويعين هذا النظام على أحسن تقدير أن احلكم 
على املعلنني يصدر بسرعة عن طريق أقران يتمتعون ابخلبة، وأن 
الوكاالت احلكومية ليست مرتوكة يف غمرة األحداث حملاولة اللحاق 
ابلركب، وأهنا تتمتع ابحلرية يف تركيز مواردها على أمور أخرى، 
يُثَقل كاهل احملاكم، وجيد املستهلكون مكاانً يلجئون إليه. بينما ال

بيد أنه مع تزايد املخاوف من قوة اإلعالن هبدف الرتويج 
لالستهالك، حيث يدخل ذلك االستهالك يف صراع واضح مع 
اهلدف املتوخى من سياسة عامة معينة )كالصحة(، توجد حتمًا
دعاوى تنادي أبن يتوىل الرقابة على اإلعالن أانس ليست لديهم 
مصاحل شخصية يف هذا القطاع. فحيثما ُوجدت أهداف للسياسة 
تكون املسائل املوضوعة على احملك  العامة بشأن منتجات معينة، ال
متصلة ابإلعالانت نفسها ولكن ابملنتجات اجلاري اإلعالن عنها. 
ومن األمثلة الراهنة على ذلك تسويق أغذية األطفال، والرتويج 
للمنتجات الدوائية، والدعاوى املتكررة إىل فرض حظر جزئي أو كلي 
على اإلعالن عن التبغ. وقد أحرز تنفيذ هذا احلظر تقدماً إىل حد 
ما يف االحتاد األورويب ومؤخراً يف االحتاد الروسي الذي حظر مجيع 
إعالانت التبغ اعتباراً من عام 2014. وشارك العديد من مجعيات 
املستهلكني يف هذه احلمالت، وآخرها احلملة على املشروابت 
السكريّة يف املكسيك لتقييد اإلعــالن عن منتجات معينة تعتب 

مضرة بذاهتا)170).

ويسجل مثل هذه التحركات خطوة تتجاوز نشاط التنظيم 
الذايت يف تقييم اإلعالانت الفردية. إذ ميكن للمرء أن يتصور أن 
ُحظرت إعالانته الرتوجيية )مثل "التدخني  املعلومات عن منتج ما
يقتل" على علب السجائر( معلومات "سليمة" يف مقابل اإلعالن 
املضلل عن منتج عدمي الضرر. فينطبق التنظيم الذايت على احلالة 
األخرية، بينما اإلعالن يف حتد حلظر مفروض على اإلعالن عن 

ذلك املنتج بعينه يكون مسألة تتعلق ابإلنفاذ التنظيمي.

.ASA, 2014, Having More Input, Being More Proactive (169(
لالطالع على مناقشة إضافية، انظر أيضًا الفصل الرابع عشر. (170(
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وتشارك مجعيات املستهلكني يف التوعية هبذه التدابري. 
بــوضــوح على  الصحية  الــتــحــذيــرات  تنطبق  املــثــال،  فعلى سبيل 
اإلعالانت عن منتجات ثبت أهنا تسبب اإلدمان وأهنا غري مأمونة، 
مثل السجائر واخلمور. ومن املقبول بشكل متزايد أن هناك دورًا
للتدابري يف اإلعــالانت الشرسة اليت تستهدف األطفال يف سن 
الضعف من أجــل استهالك أغذية مليئة ابلــدهــون والسكرايت 
واألمالح، وتوجد مدونة ملنظمة الصحة العاملية يف هذا الشأن)171).

وتنطوي محالت أخرى على أحكام مرتوكة أكثر للسياق. 
وتتضمن:

اإلعالانت عن بدائل لنب األم اليت تضلل النساء املقيمات 	 
هو  املنتج كما استخدام  فيها  يستطعن  أماكن ال يف 

متوخى )بسبب سوء اإلمداد ابملياه مثالً(؛

منظمة الصحة العاملية، 2010، جمموعة توصيات بشأن تسويق  (171(
األطــعــمــة واملـــشـــروابت غــري الكحولية لــألطــفــال، أقــرهتــا الــدول 
األعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف أثناء مجعية الصحة العاملية 
http://www.who.int/   .(WHA63.14 )القرار  والستني  الثالثة 

.dietphysicalactivity/publications/recsmarketing/en/

حلظات 	  يف  املستهلكني  تستهدف  الـــيت  ــــالانت  اإلعـ
الضعف البالغ كعدم الوفاء والــديــن، مثل قــروض يوم 
جمـــال للشك يف وجـــود الــتــجــاوز، ولكن  القبض. وال
األمر األكثر تعقيداً يتمثل يف مدى كونه مسوغاً حلظر 
اإلعالن، أو ضمان أنه غري مضلل، أو وضع ضوابط 

على املنتج الفعلي؛
اإلعالن عن املنتجات اليت تتضمن مواد كيميائية سامة 	 

دلــيــل علمي بشأن  يــوجــد بــعــُد تــوافــق يف اآلراء أو مل
مستوايهتا املأمونة، مثل مبيدات اآلفــات والغلواتمات 

أحادية الصوديوم واألسباراتم.

ويشهد اتريـــخ هــذه احلــمــالت على أهنــا كــانــت تثري 
يف غالب األحيان خمــاوف املستهلك على املستوى الــدويل يف 
املنظمات احلكومية الدولية مثل جلنة الدستور الغذائي ومنظمة 
منظمات  واعتادت  والــزراعــة.  األغذية  ومنظمة  العاملية  الصحة 
املستهلكني على أتييد املشورة املقدمة من اهليئات الدولية، مع 
ورود املعارضة ابألحرى من احلكومات ومن جمموعات الضغط 

املؤلفة من الشركات.

مدونة منظمة اليحة العاملية/اليمنيسيف لتسميق بدائل لنب األم اإلطار 9-

وفقاً لليونيسيف، "إن الرضاعة الطبيعية املثلى للرضع دون الثانية من العمر حتدث أكب أتثري حمتمل على بقاء الطفل 
800 حالة وفاة )13 يف املائة من مجيع  على قيد احلياة من بني مجيع التدخالت الوقائية األخرى، مع احتمال منع أكثر من 000

حاالت الوفاة( لألطفال دون اخلامسة من العمر يف العامل النامي.

فاألطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يتمتعون بستة أضعاف فرص البقاء على األقل يف الشهور األوىل مقارنة ابألطفال 
الذين ال يرضعون رضاعة طبيعية. والطفل الذي ال يرضع إال رضاعة طبيعية تقل احتماالت وفاته يف الشهور الست األوىل من عمره 
يرضع رضاعة طبيعية مبعدل 14 مرة، وتقلل الرضاعة الطبيعية كثرياً حاالت الوفاة بسبب التهاابت اجلهاز التنفسي  عن الطفل الذي ال
احلادة واإلسهال، ومها عامالن رئيسيان يتسببان يف مقتل األطفال. والتأثري احملتمل ملمارسات الرضاعة الطبيعية املثالية مهم بصفة 
خاصة يف حاالت البلدان النامية اليت لديها عبء مرتفع من األمراض ومستوى منخفض من احلصول على املياه النظيفة والصرف 
يرضعون رضاعة طبيعية يف البلدان الصناعية يتعرضون خلطر أكب من املوت ... ففي الدراسة  الصحي. ولكن األطفال الذين ال
53 يف  االستقصائية اجلماعية لأللفية اليت أجرهتا اململكة املتحدة، اقرتنت ستة أشهر من الرضاعة الطبيعية اخلالصة ابخنفاض نسبته

املائة يف دخول املستشفيات بسبب اإلسهال واخنفاض بنسبة 27 يف املائة يف إصاابت القصبة اهلوائية".

وقد أُعدت مدونة منظمة الصحة العاملية/اليونيسيف الدولية لتسويق بدائل لنب األم من أجل التعامل مع اإلعالن عن 
بدائل لنب األم اليت اعُتب أهنا تثين النساء عن الرضاعة الطبيعية إبظهار البديل اجلاري تسويقه على أنه أكثر أمناً من لنب األم، 
وابلرتويج له على أنه مساو له يف قيمته الغذائية بل ويتجاوزها، أو أنه "مكافئ" للنب األم. واألدلة واضحة على أنه ليس كذلك، 

وهذا مبنيَّ يف املدونة واملبادئ التوجيهية الالحقة هلا.
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واعُتمدت املدونة يف أثناء مجعية الصحة العاملية يف أاير/مايو 1981، وال تزال شديدة الوجاهة. وقد سنت بلدان عديدة 
فيها لنب الرضَّع،  العديد منها. وميتد نطاق املدونة ليشمل بدائل لنب األم مبا منذ عام 1981 تشريعات لتنفيذ مجيع أحكامها أو
ومنتجات األلبان األخرى واألغذية واملشروابت مبا فيها األغذية املكملة اليت تسوق ابعتبارها بدائل جزئية أو كلية للنب األم، 
وزجاجات اإلرضاع واحللمات. وتتصل األحكام الرئيسية للمدونة حبماية الرضاعة الطبيعية والرتويج هلا، والتسويق وطرق التوزيع 
املالئمة لبدائل لنب األم. على سبيل املثال، حتظر املدونة اإلعالن عن هذه املنتجات للجمهور، ومنح األمهات عينات جمانية، 
والرتويج هلذه املنتجات يف مرافق الرعاية الصحية، وُنصح املمرضات هبا لألمهات، وإهداءها أو تقدمي عينات شخصية منها إىل 

صور جتعل الرضاعة الصناعية تبدو مثالية. العاملني يف القطاع الطيب، وعرض كلمات أو

ويصعب عادة تقييم آاثر املدوانت بدقة، وميكن لوجود جدل رفيع املستوى بشأهنا أن يسهم يف رفع مستوى املسألة. 
تعد تنخفض  ولالجتاهات اليت ظهرت مؤخراً أمهية لكل من املتشائمني واملتفائلني. ففي حني أن معدالت الرضاعة الطبيعية مل
على املستوى العاملي )بل إن بلداانً عديدة شهدت ابلفعل ارتفاعات ضخمة يف خالل العقد املاضي(، فإن 39 يف املائة فقط 
يستفيد من ممارسة الرضاعة الطبيعية  من األطفال دون الشهر السادس من العمر يف العامل النامي يرضعون رضاعة طبيعية حبتة، وال

املستمرة سوى 58 يف املائة من األطفال البالغني 20-23 شهرًا)172).
األونكتاد ابالستعانة ابليونيسيف. املصدر:

معايري اإلعالن -1
إذا كانت اإلعالانت مسؤولة  فيما يلي معايري لتقييم ما

ال:)172) مسؤولية اجتماعية وقانونية أم

ينبغي أن يكون اإلعالن ممتثالً ملدوانت قواعد املمارسة 	 
والقوانني الوطنية والدولية؛

ينبغي أن تكون اإلعالانت صادقة ودقيقة وأال تكون 	 
مضللة أو كاذبة؛

ينبغي أن متتنع مجيع املزاعم اإلعالنية )الشفوية واملرئية( عن 	 
استخدام عبارات غامضة، أو صيغ مبالغة، أو مبالغات، 
أو مقارانت ميكن أن يساء فهمها أو جيــري حتريفها، 
سيما إذا كان اجلمهور من بني املستهلكني األقل  وال

تقدماً؛
ينبغي أن تكون هناك على مجيع املزاعم الوقائعية املتعلقة 	 

بسالمة املنتجات واخلدمات وأدائها وفعاليتها وجودهتا 
أدلة قبل استعماهلا، وعدم استخدام شهادات اخلباء 
وإقراراهتم إال حني تكون قائمة على االستخدام الفعلي 
والعادي للمنتج أو اخلدمة، وعلى معرفة مقدم اإلقرار 

ابجملال؛

.UNICEF, op. cit (172(

عند اإلعــــالن ابملــقــارنــة، ينبغي عـــرض املـــقـــارانت بني 	 
املنتجات ذات األمهية لتوقعاِت املستهلك واستخداِم
املنَتج عرضاً دقيقاً وواضحاً وأن تكون قابلة لإلثبات 

ابألدلة؛
ــدام املـــأمـــون 	  ــخـ ــتـ يــنــبــغــي أن تــصــف اإلعـــــــالانت االسـ

تشكل  للمنتج  استخدامات  تــقــرتح  وأال للمنتجات، 
خطراً غري معقول من أخطار السالمة على املستهلك 

يف حاالت االستخدام املتوقع أو سوء االستخدام؛
ينبغي احرتام املعايري اجملتمعية املقبولة للذوق السليم يف كل 	 

التقليل  من الصور والنصوص، دون إهانة فئات معينة أو
استغالهلا، ودون التمييز ضدها بسبب نوع  من قدرها أو
اجلنس أو العمر أو الدين أو العرق أو امليل اجلنسي، 

وهذا يعين جتنب حتقري أي فئة اجتماعية؛
ينبغي إثبات املزاعم املتعلقة بتلبية األهداف العامة الراهنة 	 

البيئة،  أو محــايــة  الطاقة،  استهالك  يف  االقتصاد  مثل 
أو الصحة العامة، أو أن تكون هذه املزاعم على األقل 

قابلة لإلثبات والتحقق.

رثقيف املستهلك ورنفيذه زاي- 
ركــزت التصورات األوىل لتثقيف املستهلك على دور 
التثقيف يف تدريب املستهلكني على التصرف بفعالية )أي ضمان 
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مصاحلهم ومصاحل عائالهتم(. وكان النموذج املتبع هو يف األساس 
منــوذج "القيمة لقاء املـــال" وكــان الرتكيز ينصب يف املقام األول 
على األسرة املعيشية. وكان هنج املقررات الدراسية يفرض إدراجه 
كجزء من مقرر االقتصاد املنزيل. ومن النماذج األخرى لتثقيف 
املستهلك إدمــاج مفاهيم هذا التثقيف يف املواضيع القائمة، أي 
"ختليل املقرر"، أو تدريس مواضيع حمددة، أو عقد دورات تدريبية 
يف محاية املستهلك. وبوجه عام، يُطبق هنج "التخليل" على املستوى 
االبتدائي والثانوي على مواضيع مثل املهارات احلياتية أو التجارة. 
مؤسسات التعليم التايل للمرحلة الثانوية، ُتدرج وحدات التثقيف  ويف
حبماية املستهلك كمواضيع حمــددة على سبيل املثال يف كليات 
احلقوق والعلوم االجتماعية وإدارة األعمال. وابإلضافة إىل ذلك، 
وخبالف املناهج الرمسية، يُدرج تثقيف املستهلك بوصفه نشاطاً ملحقًا

ابملناهج، وذلك مثالً عن طريق نوادي املستهلكني. والصلة مع 
االقتصاد املنزيل هي اليت وراء إنشاء العديد من مجعيات املستهلكني، 

ال سيما يف أورواب الشرقية، كما هو مذكور يف الفصل اخلامس.

وابلرجوع إىل الوراء، تبدو اليوم بعض املواد التعليمية اليت 
"جماالت  أعدت يف التسعينيات من القرن العشرين طموحة جداً. ف
احملتوى الست لتثقيف املستهلك" اليت اقرتحها جملس وزراء بلدان 
الشمال األورويب يف التسعينيات من القرن العشرين تضع هيكاًل
واضــحــاً جــديــراً ابإلعــجــاب يتمحور حــول التمويل الشخصي، 
وحقوق املستهلك والتزاماته، واإلقناع التجاري )اإلعالن حتديداً(، 
واالستهالك، والبيئة، واألخالقيات، والسالمة الغذائية)173). ولكن 
األهداف التفصيلية املندرجة ضمن "حقوق املستهلك والتزاماته"، 
مثل "اإلملام مبحتوى أهم القوانني واألحكام التنظيمية األخرى اليت 
تتناول حقوق املستهلك والتزاماته" و"اإلملام بكيفية تسبب التجارة 
احلرة، اليت يتزايد إطالق العنان هلا، يف اإلضرار حبقوق املستهلكني"، 
املقابل،  تشكل مسائل تشغل أرقى العقول األكادميية واحلقوقية. ويف
أصبحت األهداف املندرجة ضمن اإلقناع التجاري تبدو اآلن بعيدة 
النظر يف ضوء نزوع الشباب إىل التكيف مع التكنولوجيات اجلديدة 
وافتناهنم بوسائل التواصل االجتماعي واإلعالن )وهذا أيضاً مصدر 

للضعف(. وهي كالتايل:

تعلُّم التعرف على اإلعالن وإدراك الفرق بني املعلومات 	 
واإلعالانت، وامتالك القدرة على حتليل وتفسري حمتوى 

G Hellman-Tuitert, 1999, Promoting Consumer Education (173(
.in Schools

الصور التجارية واالتصاالت واستخدامها للغة وفحصها 
فحصاً نقدايً؛

التعرف على استخدام الوسائط اإللكرتونية مثل التلفزيون 	 
والفيديو واحلواسيب واملودم واألقراص املدجمة وغريها من 
تكنولوجيا املستهلك املهمة لتوصيل املعلومات والرتفيه؛

إدراك أمهية اإلعالن من منظور جتاري واجتماعي؛	 
الــقــدرة كمستهلك على اســتــخــدام خدمات 	  امــتــالك 

املعلومات اإللكرتونية بطريقة نقدية ومتييزية؛
تعلُّم إدراك كيفية استحداث اإلعالم ألمناط حياة تنعكس 	 

اجلنسانية  األدوار  األخـــص  على  منها  أمـــور  يف مجلة 
والشكل األمثل للجسم.

ــار 10 جمــمــوعــة مــن حمــتــوايت تثقيف  ويتضمن اإلطــ
املستهلك، ويضع جدول أعمال واسعاً لتثقيف املستهلك.

ولقد كان تثقيف املستهلك يُعلَّم أيضاً بطريقة غري رمسية 
من خالل تنظيم مناسبات معينة للفئات املستهدفة، مثل النساء 
املستهلكني  ونــوادي  املستهلكني،  منظمات  الريفيات، وأعضاء 
ابملدارس، وتعاونيات املستهلكني، ومجعيات السكان، وغري ذلك. 
وتتمثل اجلهات اليت أطلقت املبادرات يف وكاالت محاية املستهلك، 
ومجعيات املستهلكني، والكياانت التجارية كجزء من نزعة إىل تثقيف 
سنحت هلم فرصة اكتساب هذه املهارات. املستهلكني اليت لوالها ملا

وهكذا كانت اجلهود املبذولة من أجل تثقيف املستهلك 
تقدمه وزارات التعليم احلكومية.  تكن تقتصر على ما ضخمة ومل
ومع ذلك، فثمة رؤى متضاربة بشأن من هو املسؤول عن تثقيف 
املستهلك. وقد خلص تقرير األونكتاد املتعلق ابلتنفيذ)174) إىل 

ما يلي:

إن تنفيذ برامج تثقيف املستهلك وإعالمه 
مــســؤولــيــة رئــيــســيــة مـــن مـــســـؤولـــيـــات وكـــــــاالت محــايــة 
املستهلك. وقــد اعتمدت أغلبية الــدول األعــضــاء يف 
األونــكــتــاد هــذه الــبامــج إلعـــداد مستهلكني متحلني 
ابلبصرية. وهناك عدَّة مبادرات مثرية لالهتمام تشمل 
مـــواقـــع اإلعــــــالم عــلــى شــبــكــة اإلنــــرتنــــت، والـــــــدورات 

األونكتاد، 2013، تقرير التنفيذ املتعلق مببادئ األمم املتحدة  (174(
TD/B/C.I/CLP ،2013-1985 التوجيهية حلماية املستهلك

23، مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد.
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الــدراســيــة عــن طــريــق اإلنـــرتنـــت، وتــقــدمي املـــشـــورة عن 
العمل  املــتــحــدة(، وحلقات  )اململكة  اإلنــرتنــت  طريق 
)اجلمهورية الدومينيكية، والسلفادور(، وكذلك برامج 
تثقيف املستهلك يف املناهج الدراسية لــوزارات التعليم 
أن  الفقرة 36(. واجلدير ابلذكر  التوجيهية،  )املبادئ 
تثقيفياً واســع النطاق  لــدى الـــوالايت املتحدة بــرانجمــاً 

يشمل مجيع اجملاالت املذكورة، وينشط بصورة خاصة 
عن طريق وسائط اإلعالم االجتماعية )فيسبوك وتويرت 
ويــوتــيــوب واملـــــــدوانت(. وتــوجــد لـــدى بــعــض الــبــلــدان 
وحــدات متخصصة لالضطالع هبذه األدوار. وحدد 
كـــل بــلــد أولـــــــوايت خمــتــلــفــة مــعــظــمــهــا مـــوجـــود ضمن 
التوصيات املذكورة يف الفقرة 37 من املبادئ التوجيهية.

رثقيف املستهلك جمممعة حمتملا اإلطار 10-

العيش يف أستة معيشية -1
العائلة واألسرة املعيشية، الوظائف واهلياكل، القيم والسلوك، االحتياجات والرغبات، أمناط احلياة ودورات احلياة، املوارد 

والقيود، حل املشاكل واختاذ القرارات، إنتاج السلع واخلدمات.
البحث عن املعلمماا والتماس املشمرة -2

وسائط اإلعالم واإلعالانت التجارية، اإلعالانت واإلعالم املستقل للمستهلك، التزويد ابالختبارات واملشورة، تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت، التقييم واحلكم، استخدام املعلومات واملؤسسات.

إدارة األممال -3
األموال والعمالت، التخطيط وامليزنة، اإلنفاق واالدخار، االئتماانت والديون، الضرائب واشرتاكات الضمان االجتماعي، 

أتمينات القطاع اخلاص وتكوين الثروة، املصارف واخلدمات املالية.
شتاء السلع واخلدماا -4

السعر واجلودة، العرض والطلب، املنافسة السوقية والقوة السوقية، املتاجر واملخازن، البيع والتسويق.
التعبري عن التضا وعدم التضا -5

النقد والشكاوى، االحتجاج واملقاطعة، حقوق املستهلك وواجباته، الوصول إىل القانون واحملاكم، محاية املستهلك.
اإلسكان واملسكن -6

الشراء واالستئجار، التملك والتقاسم، املساحة واألاثث، التكاليف واملسؤوليات، العقود ومحاية املستأجر.
االهتمام ابليحة -7

التغذية واملأكل، الرعاية الصحية الوطنية واخلاصة، املدفوعات واسرتداد املدفوعات، الرايضة واألنشطة البدنية، النظام 
الغذائي واألدوية، صورة اجلسم واالعتماد على الذات.

التكيف مع املشاكل -8
الفقر والبطالة، االستدانة املفرطة واإلعسار، االنفصال والطالق، املرض واإلعاقات، التمييز بسبب اجلنس والعرق.

التأثري واملشاركة -9
املشاركة مع اهليئات الطوعية والرمسية واجملتمعية واألحزاب السياسية املعنية بشؤون املستهلك.

االهتمام ابملستقبل -10
آاثر االستهالك على املوارد الطبيعية والبيئية، االستهالك املستدام وسلة السلع األساسية، التوازانت اإليكولوجية وحتليالت 

خطوط اإلنتاج، العالمات اإليكولوجية ونظُم املعلومات األخرى، التكاليف واألرابح.
.Professor Heiko Steffens, Technische Universität Berlin املصدر:
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وميضي التقرير يقول إن "هناك أمثلة قليلة على محالت 
تثقيفية وإعالمية نفذهتا منظمات املستهلكني واملؤسسات التجارية 
الدولية  ووسائط اإلعـــالم". ويف املقابل، تستنتج دراســة املنظمة 

يلي: للمستهلكني ما

تتبدى صــورة مثرية لالهتمام عند مشاهدة 
األرقــام ]املتعلقة إبدمــاج تثقيف املستهلك يف املناهج 
الدراسية[ ابالقرتان مع هيمنة التمويل احلكومي لتثقيف 
املستهلك )58 يف املائة( وعمليات التثقيف اليت تنفذها 
جمموعات املستهلكني )94 يف املائة(. ويبدو أن على 
الرغم من نظر العديد من احلكومات إىل تثقيف املستهلك 
على أنه املكون األســاســي ... فإن احلكومات ترعى 
يزيد على نصف البلدان  هذه األنشطة فعلياً فيما ال
اليت اشرتكت يف الدراسة ... وهذا أقل من اجلهود اليت 

تبذهلا منظمات املستهلكني)175).

رثقيف املستهلك واألزمة املالية  -1

ابلرغم من التطور املذكور أعاله، وهو إجيايب بوجه عام من 
حيث االعرتاف بتثقيف املستهلك، فقد نشأت مبرور الزمن ضغوط 
جديدة على منوذج تثقيف املستهلك، وابألخص عن األزمة املالية 

العاملية.

وأدى هــذا إىل املزيد من األسئلة لبحث دور تثقيف 
املستهلك خالل مرحلة إلغاء الضوابط التنظيمية اليت سبقت األزمة. 
فكيف حدث أن ترتبت عن األحداث املؤسفة اليت وقعت خالل 
والعشرين، ابلرغم من  احلـــادي  القرن  األول من  العقد  منتصف 
االعرتاف املتزايد بتثقيف املستهلك، هذه اآلاثر املدمرة على فرادى 
كان هلذا أن حيدث وفقاً لنظرية "املستهلك  األسر املعيشية؟ ما

املمكَّن".

فالواقع أن األزمة املالية عرَّضت للتدقيق مفهوم االعتماد 
على تثقيف املستهلك بوصفه وسيلة لضمان محاية املستهلك، 
وبينت حــدود التثقيف واحلاجة إىل الواقعية. فقد صــار واضحًا
أن منتجات مالية عديدة كانت على قدر ابلغ من التعقيد حبيث 
تستوعبها شبكات املبيعات  تستوعبها السلطات التنظيمية، بل ومل مل

.Consumers International, 2013, op. cit (175(

اليت ابعت هذه املنتجات يف بعض األحيان. وأسوأ ما يف األمر أن 
بعض املنتجات كانت غري مفهومة عملياً، وقد ُصممت لتحقيق 
أرابح قصرية األجل ولتحاشي القيود التنظيمية. وقد خلصت دراسة 
عن اخلدمات املصرفية أجرهتا املفوضية األوروبية إىل أن فريقاً من 
يستطع يف ثلثي احلاالت تفكيك هيكل الرسوم املصرفية  اخلباء مل
قالت مفوضة  من أجل التيقن من التكلفة احلقيقية للخدمة. وكما
االحتاد األورويب املعنية بشئون املستهلك آنذاك، ميغلينا كونيفا، يف 
عام 2009 "إذا كان اخلباء غري قادرين على فهم هيكل الرسوم، 

فما هي فرصة املستهلك العادي لفهمها؟")176)

وليس هذا إىل حد ما جديداً أو مثرياً لالندهاش. فهل 
يُعقل أن يُتوقع من املستهلكني العاديني أن يصبحوا خباء ماليني؟ 
على أية حــال، ليس على املــرء أن يكون مهندساً لكي يشرتي 
سيارة أو يقودها. وقد خلصت بعض الدراسات األكادميية إىل أن 
تثقيف املستهلك قد جيعل األمور تزداد سوءاً خبلق إحياء ابلفهم. 
فقد وصفت البوفسرية لورين ويليس "احلكمة التقليدية" اجلاري 
حتديها مبوجب هذا االستنتاج وصفاً بليغاً حني أشارت إىل رؤية 
"جهات فاعلة يف السوق تتحلى ابملسؤولية والتمّكن، ولديها  ل
احلافز والكفاءة الختاذ القرارات املالية اليت ترفع رفاهها. وهذه رؤية 
ملستهلكني مثقفني يتناولون شؤوهنم اخلاصة بقروضهم وأتميناهتم 
والتخطيط لتقاعدهم عن طريق التجول بثقة يف سوق سخية غري 
مقيدة". ومضت البوفسرية حتذر من أن "االعتقاد غري وجيه، نظرًا

لسرعة التغريات اليت حتدث يف السوق املالية، والفجوة بني مهارات 
املستهلك الراهنة واملهارات املطلوبة لفهم املنتجات املالية املعقدة 
وغري القياسية يف عصران هذا، واستمرار التحيزات يف اختاذ القرارات 
املالية، والتفاوت بني املدربني وشركات اخلدمات املالية يف جمال 

املوارد املستخدمة للوصول إىل املستهلكني")177).

سبق ذكره أعاله حتليٌل جتميعي أجراه دانيال  ويعضد مما
 ،2014 فراننديس وجون لينتش وريتشارد نيتيميري، نشر يف عام
وتتبع عالقة التثقيف املايل ابلسلوكيات املالية يف 168 صفحة 
تشمل 201 دراسة سابقة. ووجد املؤلفون أن التدخالت الرامية 
إىل حتسني اكتساب املعارف املالية ال تفسر سوى 0.1 يف املائة 

M Kuneva, 2009, Restoring consumer trust in retail financial (176(
services, DECO 35th Anniversary Seminar on Financial

.Services and the Consumer Interest (Lisbon, 27 April)

L E Willis, Against Financial Literacy Education, Public (177(
.Law and Legal Theory Research Paper Series 8/10
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من التباين يف السلوكيات املالية املشمولة ابلدراسة، مع رصد آاثر 
أضعف يف العينات املنخفضة الدخل. وخلصوا إىل أن "التثقيف 
املايل، شأنه شأن جماالت التثقيف األخرى، يضمحل مبرور الوقت؛ 
بل إن التدخالت الكبرية نفسها اليت تنطوي على ساعات طويلة 
تذكر على السلوك بعد مرور 20 من التعليم تسفر عن آاثر ال

شهراً أو أكثر من اتريخ التدخل")178).
وبكل صــراحــة، فــإن قلة مــن اخلـــباء املاليني هــي اليت 
احتجت أبن تثقيف املستهلك كان سيتالىف حدوث األزمة املالية، 
وإن كان من املعروف أن فرادى املسؤولني واملصرفيني قد أصدروا 
مثل هذه البياانت. وكانت هناك دائماً آراء متوازنة. فالتوصيات 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف  الــيت أصدرهتا منظمة 
عام 2005 بشأن مبادئ املمارسات السليمة للتثقيف املايل والتوعية 
املالية حذرت من أنه "ال ينبغي االستعاضة عن الرتويج للتثقيف املايل 
ابلتنظيم املايل الذي هو ضروري حلماية املستهلكني )من االحتيال 
مثالً( والذي من املتوقع أن يكمله التثقيف املايل")179). وعضدت 
دراسة للبنك الدويل هذا الرأي يف عام 2010، وخباصة يف سياق 
االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، حيث ذكرت أن "التثقيف 

املايل ال ميكنه أن حيل حمل التنظيم املايل الكايف")180).
وتوصلت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
مؤخراً إىل النتيجة التالية يف دراستها املتعلقة ابلتثقيف املايل واألزمة 
املالية: "ما من شك يف أن قلة اكتساب املعارف املالية أسهمت، 
إىل جانب عوامل أخرى، يف إطالق األزمة واستفحال آاثرها. غري 
أن التثقيف املايل ليس بلسماً، وال ميكنه وحده منع حدوث األزمات 
الكبى مثل تلك اليت منر هبا. وفيما يتعلق هبذه األزمــة، ال يزال 
يتعذر حتديد أسباهبا احلقيقية وتقديرها، من انحية، ومن الناحية 
األخرى فإن نقص اكتساب املعارف املالية ليس سوى واحد من 

D Fernandes et al, 2014, Financial literacy, financial education (178(
and downstream financial behaviours, Management Science

1883–1861 :(8)60. واحلاالت مستمدة يف معظمها، وإن مل يكن 

كلها، من البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي.

OECD, 2005, Recommendations on Principles and Good (179(
Practices for Financial Education and Awareness, C(2005)55/

.REV1)

S Rutledge et al, 2010, Good Practices for Consumer (180(
Protection and Financial Literacy in Europe and Central

.Asia: A Diagnostic Tool (World Bank)

العوامل املسامهة فيها وليس العامل الرئيس")181). ولرمبا بدا هذان 
أنه ميكن أن يكون كالمها صحيحاً، حيث  النصان متعارضني، إال

يشكل قوالً مطلقاً. إن أايً منهما ال
ويف الواقع، فإن التحليل التجميعي املذكور أعاله يوفر 
توفيقاً جزئياً بني خمتلف التأكيدات، حيث إنه يقرتح "دوراً حقيقياً، 
وإن كان أضيق، للتثقيف املايل ’يف الوقت املناسب’ مقرتانً بسلوكيات 
حمــددة يسعى إىل تقدمي املساعدة إليها". وجُيتذب تركيز اهتمام 
املستهلك بسهولة أكب عندما يكون هناك نشاط معني قيد النظر. 
وهذا بدوره يتعارض مع فرضية أن التثقيف املسبق يعّد املستهلكني 
للتحدايت املقبلة، ولكنه يشري فعلياً إىل هنج أكثر تركيزاً يتعني أن 

يتبعه تثقيف املستهلك.

خامتة حاء-
يضع أنصار نظرية "زايدة املنفعة بعقالنية إىل  غالباً ما
للنقاش املعقد بشأن املعلومات والتثقيف  احلــد األقــصــى" إطـــاراً 
واختاذ القرارات، مع إشارة أنصار االقتصاد السلوكي مؤخراً إىل أن 
يتفق مع مصاحلهم "املوضوعية". بل  يفعله الناس حقيقة قد ال ما
إن النقاش قد ينطوي على تعاٍل ابإلعراب عن األسف لعدم قيام 
املستهلكني ابستثمار وقتهم يف أنشطة ادخارية مثل تغيري موردي 
الوقود أو البحث على مواقع مقارنة األسعار. ويدل هذا على نظرة 

ضيقة لسلوك املستهلك احلقيقي لعدة أسباب.

فمعدل اخلطأ املرتفع الــذي اكُتشف بني املستهلكني 
الذين قاموا ابلتغيري )على سبيل املثال( ميكن أن يعين فعلياً أن حتفظ 
املستهلك هو مسار العمل األكثر "عقالنية" )تُناقش هذه املسألة 
يف الفصلني السابع واخلامس عشر(. وعالوة على ذلك، فاإلخفاق 
يبدو والناجم عن عدم حبث املستهلكني هبذه  املؤسف على ما
حتقق  الطريقة رمبا كان خيفي أفضلية سليمة جداً لألنشطة اليت قد ال
بوضوح فوائد مالية قصرية األجل، يف حني أهنا يف الواقع على درجة 
عالية من اجلدارة وشكل من أشكال االستثمار الطويل األجل، مثل 
مساعدة األطفال يف واجباهتم املدرسية. والرد على ذلك مبا ال يدع 
جماالً للشك هو أن وحدات هذا النطاق من األنشطة ليست كل 
منها غري متوافقة مع الوحدات األخرى. بيد أن املستهلكني ليسوا 
مجيعاً جمهزين يف الواقع العملي للوصول إىل تكنولوجيا اإلنرتنت 
ومواقع املقارنة بني األسعار والتثقيف الكايف والثقة لالختيار. ومن 
OECD, 2009, Financial Education and the Crisis, DAF/ (181(

.CMF(2009)10
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املهم أن يوضع يف احلسبان أن اختيار املستهلك أصبح اليوم متوقعًا
يف عدد من اجملــاالت أكب كثرياً مما كان عليه األمر حىت اآلن. 
وتستغرق ممارسة هذه االختيارات يف اجململ قدراً كبرياً من الوقت، 
سيما حني يكون االختيار "السليم" غري بديهي. وقد تصطدم  وال

اخليارات "االقتصادية" فعلياً ابخليارات "األخالقية".

وقد تنشأ حرية شديدة عند املستهلك، على سبيل 
الوسم والتصديق  املثال، حيثما كان هناك عدد من خمططات 
اليت ميكن تطبيقها على منتج واحــد، كالشاي دون عالمات، 
أو بــعــالمــات جتــاريــة خــاصــة، أو بــعــالمــة "طــبــيــعــي" أو عــالمــة 
الــغــاابت املــطــرية أو عــالمــة التجارة احلــرة أو عــالمــة "عــضــوي". 
فهذه الفئات خمتلفة إىل حد كبري يف جوهرها، وبعضها ال يعين 
كانت التكاليف االجتماعية والبيئية والصحية تنعكس  الكثري. وملا
يف الغالب على سعر السلع األساسية، فاجملال ضيق أمام املستهلك 
إلجراء تقييم عقالين لكل عملية شراء عندما يتطلب األمر احلكم 
على هذه اآلاثر. ولذا، فقد ينفق العديد من املستهلكني أمواهلم 

دون قصد على منتج ال يوافقون على أساليب إنتاجه. والبديل 
عن ذلك هو أهنم قد يذهبون ببساطة، يف مواجهة هذه احلرية، 

إىل أقل املنتجات سعراً.

ما هو إذن كــّم املعلومات الــذي ميّكن مستهلك من 
بلد متقدم من إدراك العالقة بني االختيارات اليت تبدو عادية ملوّرد 
سلة املشرتايت األسبوعية، واخلطر املتزايد من  رخيص للطاقة أو
سيول يف مناطق تقع عند النصف اآلخر من الكرة األرضية؟ ابلنظر 
إىل حجم التحدي العاملي الذي يطرحه تغري املناخ، فإن توقع أن 
يكون املستهلك قادراً على إجراء تقييمات "كاملة وعقالنية" لبيئة 
السوق هذه البالغة التعقيد ليس جمرد أمر غري حمتمل فحسب ولكنه 

قد يرقى إىل مرتبة نقل املسؤولية.

إن أمام املستهلكني أنشطة متضاربة كثرية جتتذب انتباههم 
خبالف االستعالم إلجراء االختيارات. وصحيح أن إلعالم املستهلك 
هلما من حدود. وتثقيفه دوراً مهماً يؤداينه، ولكن ينبغي االعرتاف مبا
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رسمية منازعاا املستهلكني وحيمهلم  ألف- 
على رعميض يف مبادئ األمم املتحدة 

التمجيهية حلماية املستهلك
ترد اإلحاالت الرئيسية إىل "تسوية املنازعات واإلنصاف" 
"االحتياجات  ب املتعلق  التوجيهي  واملبدأ  الفرع خــامــســًا-واو  يف 

املشروعة" )5)ز((.

وتنطوي مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املنقحة على 
حتول ملحوظ يف هذا اجملال. فقد تضاعفت فيها اإلشارة إىل تسوية 
املنازعات )غري الواردة يف النسخ السابقة( اليت أصبحت تظهر اآلن 
يف القرار نفسه، ويف الفرع الرابع اجلديد املتعلق ابملمارسات التجارية 
السليمة )املبدأ التوجيهي 11)و((، ويف الفرع خامسًا-ألف املتعلق 
ابلسياسات الوطنية حلماية املستهلك )املبدأ التوجيهي 14)ز((، 
فضالً عن الفرع املوسع خامسًا-واو الذي سبق احلديث عنه. وهذا 
يعين انعقاد العزم على الرتكيز بشدة أكب على استحداث أساليب 
بديلة لتسوية املسائل عوضاً عن "اإلنــصــاف" الــذي يعين بوجه 
كثرة اإلقبال على استخدام التعويض ابلطرق القضائية. وحىت  عام
الفروع اليت يوجد هبا كم قليل من احملتوى، مثل الفرع خامسًا-زاي 
"البامج التثقيفية واإلعالمية" )املبدأ التوجيهي 44)د((،  املتعلق ب
واملبدأ التوجيهي اجلديد 77 املتعلق ابملرافق العامة، ابتت تتحدث 
املــنــازعــات. ويتبع هــذا النوع من تغيري مناط الرتكيز  عن تسوية 
مصطلحات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)182)

ويتفق مع تطور وتزايد طائفة كبرية من نظُم تسوية املنازعات منذ 
.1999 صدور املبادئ التوجيهية لعام

احلاجة إىل رسمية منازعاا املستهلكني  ابء-
وحيمهلم على رعميض

مثة أسباب قوية متنوعة تدعو إىل ضرورة وجود آليات 
حتقق اإلنصاف بفعالية حيث يتعرض املستهلكون للضرر. أوالً، 
OECD, 2007, Recommendation on Consumer Dispute (182(

.Resolution and Redress, (C (2007) 74)

خدمات غري ممتثلة  تنشأ احلاجة إىل اإلنصاف نتيجة لتوريد سلع أو
للشروط أو غري عادلة، حيث يوجد خرق لعقد أو وقوع لضرر. 
واثنياً، يشكل هذا اخلرق اجتاراً غري عادل يضعف ثقة املستهلك 
يف فرادى التجار والسوق واجلهات التنفيذية ومن مث يصيب النشاط 
التجاري ابخلمول. واثلثاً، إذا كان ميثل اجتاراً غري مشروع يقوم به 
املوردون، فينبغي عدم احلفاظ على كسبهم ألرابح غري قانونية. ورابعاً، 
يعاجل هذا املوقف، فإنه ميثل سوقاً غري عادلة وغري متساوية  مل ما
وغري تنافسية. وخامساً، ينشأ الضرر الواقع على املستهلكني عادة 
عن أحداث فردية بسيطة يف أمهيتها وقيمتها)183) وتشكل حتداًي
يعرتض حصول األفراد على اإلنصاف، ولكن ميكنها أن تتجمع 

معاً لتسبب مشاكل مؤثرة يف السوق حتتاج إىل عالج.

وكلما تطور العامل متجهاً حنو عالقات اقتصادية قائمة 
على املعامالت، غــدت نظُم تسوية املنازعات ضــروريــة. ويرجع 
السبب يف ذلك جزئياً إىل احلجم الكبري للمعامالت وكذلك إىل 
اجتاه جماالت عديدة كانت تعتب يف السابق حكراً على الدولة وكانت 
تقدمها اخلدمات العامة، إىل أن تصبح جماالً ملعامالت املستهلكني. 
واجلدير ابلذكر يف هذا السياق أن توجيه االحتاد األورويب املتعلق 
ابلنظُم البديلة لتسوية املنازعات يستبعد من مصطلحاته "اخلدمات 
غري االقتصادية املستهدفة للصاحل العام" )أي يف الواقع اخلدمات 

العامة اليت ال تسدد عنها مدفوعات مباشرة()184).

Office of Fair Trading, 2008, Consumer Detriment: Assessing (183(
the Frequency and Impact of Consumer Problems with

Goods and Services; Consumer Focus, 2012, Consumer

Detriment 2012; European Consumer Centres Network,

2012, Help and Advice on your Purchases Abroad; EC, 2011,

Special Eurobarometer 342: Consumer Empowerment، متاح 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_ :على الرابط التايل
empowerment/docs/report_eurobarometer_342_en.pdf 175;

EC, 2013, The Consumer Conditions Scoreboard، متاح على 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_ التايل:  الرابط 
.research/editions/docs/9th_edition_scoreboard_en.pdf

European Union, 2013, Alternative Dispute Resolution (184(
for Consumer Disputes L/165/63, directive 2013/11/EU

.(21 May)
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ــقــدمي رــســميــة مــنــازعــاا  ر مـــســـاراا جيم-
املستهلكني وحيمهلم على رعميض

حدثت ابتكارات مهمة خــالل السنوات األخــرية يف 
وسائل حصول املستهلكني على التعويض يف مواجهة التجار واتسع 
نطاق االختيار من بني هذه الوسائل. ويصف هذا الفرع اخليارات 
الرئيسية، مع اإلحاطة علماً ابلتقسيم الثالثي بني تسوية املنازعات 
الفردية واإلنصاف، وتسوية املنازعات اجلماعية واإلنصاف، واإلنفاذ 

التنظيمي ابسم املستهلكني)185).

اتاكم -1

تتمثل الوسيلة "التقليدية" لدعم احلقوق يف رفع الفرد 
دعوى خاصة أمام احملاكم املدنية. بيد أن هذا املسار يشكل عادة 
للمستهلكني عقبات شديدة من حيث التكلفة والتعرض احملتمل 
لتكاليف مؤسفة إذا خسر املستهلك القضية، وطول فرتة اإلجراءات، 
وعدم إمكانية الوصول إىل العملية القضائية أو إىل احملاكم، وتعّقد 
القانون أو اإلجراءات القانونية، واحتمال االحتياج إىل مشورة خبري 
غــري ذلك من أنــواع املشورة، ووجــود مشاكل يف تنفيذ  قانوين أو
األحــكــام، واألهــم من ذلــك كله عــدم التناسب بني قيمة النزاع 
وقت، وكون النظام غري سهل االستعمال  يستلزمه من تكلفة أو وما
تستطع التكيف  بوجه عام. فالنظم القانونية يف معظم البلدان مل
يتمكن املستهلكون ابلتايل  ابلقدر الكايف مع مهمة اإلنفاذ، وال

من احلصول على اإلنصاف.

وتوجد لدى بعض البلدان، مثل أملانيا، تكاليف تنازع 
ميكن تقديرها وأتمني متاح على نطاق واسع للدعاوى القضائية، 
يتناسب مع ذلك مع مشاكل املستهلكني اليت  ولكن هذا قد ال
تكون قيمتها ضعيفة. ومــن اخلــيــارات األخـــرى تقدمي املساعدة 
القضائية، وهو خيار موجود يف أشكال خمتلفة ميكن يف إطاره أن 
تتوىل الدولة دفع أتعاب احملامي أو تقدمي خدمات احملاماة ابجملان. 
غري أن املساعدة القضائية املمولة من احلكومة تتعرض لصعوابت 

بسبب مواجهة العديد من البلدان للتقشف املايل.

OECD, 2014, لــالطــالع عــلــى املــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل، انــظــر (185(
Implementation of the Recommendation of the Council on

.Consumer Dispute Resolution and Redress, C (2014) 29

وقد أدخلت بلدان عديدة إجراءات وحماكم الدعاوى 
الصغرية، اليت قد تكون تكاليفها منخفضة وحمددة وقد تستبعد 
فكرة "اخلاسر هو الذي يتحمل التكلفة"، ولكنها متيل مع ذلك 
إىل أن تكون غري سهلة االستعمال ابلنسبة للمستهلكني وابلتايل 

فاإلقبال عليها ضعيف.

اإلنياف اجلماعي -2

حيثما وجدت عدة دعاوى متماثلة، قد يكمن احلل يف 
جتميعها يف دعوى مجاعية. وتتمثل مزااي التجميع النظرية يف حتقيق 
وفورات احلجم، وابلتايل خفض التكاليف الفردية واإلمجالية مع زايدة 
القدرة التفاوضية. وتستخدم الدعاوى اجلماعية على نطاق واسع يف 
الوالايت املتحدة األمريكية، وقد انتشرت يف العقود األخرية ابلتحديد 
يف كندا وأسرتاليا. وجرى التعرف أيضاً على عيوهبا، وابألخص فيما 
يتصل بدعاوى املستهلكني، ابلنظر إىل عدم قدرهتا على جذب 
املستثمرين( بسبب إدارة جمموعة كبرية  املمولني جتارايً )احملامني أو
من الدعاوى اجلماعية ذات القيمة الفردية الضئيلة )التوصل مثاًل
إىل دليل، أو التحقق من اخلسائر الفردية، أو توزيع التعويض عن 
ــرار()186). وبعض البلدان األخــرى، وخباصة يف أورواب، أقل  األضـ
التعويض اجلماعية إلنفاذ حقوق  بــدعــاوى  السماح  إىل  جنوحاً 
األفراد دون رضاهم )وابلتايل استلزام هنج القبول الصريح( وقلقهم 
بشأن التضارب احملتمل يف مصاحل والوسطاء وجتاوزاهتم. ودفع هذا 
إىل اشرتاط ضماانت مفصلة يف مواجهة التجاوز احملتمل)187) حتد 
بصفة خاصة من احلوافز املالية للوسطاء وتفرض حواجز متنوعة 

جعلت الدعاوى اجلماعية غري جذابة للمحامني بوجه عام.

ومــن العقبات الرئيسية الــيت تعرتض دعــاوى املصلحة 
العامة اشرتاط أن تكون للمدعي "جدارة" املقاضاة )األهلية القانونية 
للمقاضاة(، وهذا يتعلق عادة أبن تكون له مصلحة مباشرة وشخصية 
يف القضية املتنازع عليها. بيد أن القانون املتعلق ابجلــدارة خيضع 
لتعديالت مهمة يف عدد متزايد من البلدان. فقد ُمنحت مجعيات 
املستهلكني اجلدارة املطلوبة، وُيسمح هلا برفع دعاوى املصلحة العامة، 

J Coffee, 2015, Entrepreneurial Litigation: Its Rise, Fall (186(
.and Future (Harvard University Press)

انظر توصية املفوضية الصادرة يف 11 حزيران/يونيه 2013 بشأن  (187(
املبادئ املشرتكة آلليات اإلنصاف اجلماعي الزجري والتعويضي 
يف الدول األعضاء فيما يتصل ابنتهاكات احلقوق اليت يكفلها 

قانون االحتاد.
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بل والشروع يف إجراءات بديلة ابسم املستهلك. وميكن احلديث 
عن قوانني محاية املستهلك يف اتيلند واهلند بوصفها أمثلة ظهرت 
مبكراً. فقد كان من آاثر احلُكم الوارد يف قانون املؤسسات التجارية 
للمملكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية الذي ينص 
على أن متتد اجلدارة لتشمل متكني مجعيات املستهلكني من رفع 
"الشكاوى الفائقة"، أن ُوجه انتباه هيئات التنظيم املعنية إىل انتشار 
شكاوى املستهلكني، فطُلب إليها ابلتايل اختاذ إجراءات قانونية.

ويف حني أن بلداانً عديدة تسمح أبن ترفع مجعيات 
املستهلكني دعاوى ذات صفة متثيلية إلصدار أوامر زجرية حلماية 
املصاحل اجلماعية للمستهلكني، فإن جلوء اجلمعيات إىل دعاوى 
التعويض اجلماعية أقل انتشاراً. ويشري الفصل اخلامس إىل كيفية 
مســاح عــدة أعضاء يف االحتـــاد األورويب والــبازيــل بتمثيل مصاحل 
املستهلك العامة يف احملاكم بوصفها منفصلة عن فرادى املستهلكني 
املعنيني)188). وقد اعتمدت فرنسا يف اآلونة األخرية تشريعاً يتيح 
للمستهلكني احلصول على انتصاف مجاعي للمرة األوىل، حيث 
ُفوضت عدة مجعيات للمستهلكني بعينها جبدارة رفع القضااي)189). 
واعُتمد نظام مماثل للتفويض يف بريو حيث تستطيع اجلمعيات رفع 
الشكاوى أمام السلطة الوطنية املعنية حبماية املستهلك، أي املعهد 
الوطين للدفاع عن املنافسة ومحاية امللكية الفكرية)190). وتتمتع مجعية 
املستهلك الصينية )املرتبطة ارتباطاً وثيقاً إبدارة الدولة لشؤون الصناعة 
هو مناقش يف الفصل الرابع( بتفويض مماثل أمام  والتجارة، كما
بني اجلمعيات ووكاالت  احملاكم)191). ويبين هذا التفويض جسراً ال
محاية املستهلك فحسب، ولكن أيضاً بني اإلنصاف اجلماعي 
من قبل املستهلكني )أو ممثليهم( ووكاالت اإلنفاذ. ويتناول املبدأ 
التوجيهي 40 هذه املسألة بدقة ابلغة: "ينبغي أن تكفل الدول 
األعضاء أن تكون إجراءات التسوية اجلماعية سريعة وشفافة ومنصفة 
متناول املستهلكني واملؤسسات التجارية على  ورخيصة التكاليف ويف
حد سواء". وابلفعل، ميكن للمرء أن يقول إن مبادئ األمم املتحدة 
1985 كانت سابقة لعصرها حني أشارت  التوجيهية األصلية لعام
D Fernandez Arroyo, 2012, Consumer protection in (188(
international private relations: General report, in C Lima

Marques et al, The Global Financial Crisis and the Need

.for Consumer Regulation (International Law Association)

.Law 2014-443 of 17 March 2014 (189(
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección (190(
de la Propiedad Intelectual (National Agency for the Defence

.of Competition and Intellectual Property)

.OECD, op. cit (191(

املنظمات املعنية، حسب االقتضاء، من  إىل متكني "املستهلكني أو
احلصول على تعويض")192).

اإلجتاءاا التنظيمية والتنفيذية العامة -3

مثة تقنية ثبت أهنا ابلغة الفعالية والسرعة والكفاءة يف 
حتقيق إنصاف املستهلك يف كل من القضااي الفردية واجلماعية، 
أال وهي "اإلنصاف التنظيمي")193). يف هذه احلالة، متتلك سلطة 
اإلنفاذ العامة يف إطــار جمموعة أدوات اإلنفاذ صالحية إصدار 
أمر أو التماس أمر من احملكمة أبن يعوض التاجر واحداً أو أكثر 
من املستهلكني. وتستخدم أمينة مظامل املستهلكني الدامنركية هذه 
السلطة بنجاح )يف شكل دعوى مجاعية ميكن االنسحاب منها 
وال ميكن ألحد غريها أن يرفعها( منذ عام 2008، وكذلك تفعل 
السلطات التنظيمية املختلفة يف اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية )خمططات إنصاف املستهلك يف جمايل اخلدمات 

املالية والطاقة(.

وميكن اتباع هنج مماثل إبصــدار أوامــر ابلتعويض، بعد 
دعاوى التعويضات املدنية للمتابعة )ُتستخدم  املالحقات اجلنائية، أو
حتديداً يف بلجيكا، حيث يسري اشرتاط على احملاكم بتسهيل دعاوى 
التعويض(. وتتمثل ميزة مجيع هذه اآلليات يف أن السلطات العامة 
هي اليت تتحمل التكاليف، ولكن عيب اللجوء إىل النظام اجلنائي 
يكمن يف أن اإلنصاف يتطلب أن تكون قد صدرت إدانة جنائية 

للتاجر املستهدف.

السبل البديلة لتسمية املنازعاا -4

أدى عدم الرضا عن إجراءات احملاكم املذكورة أعاله يف 
بلدان عديدة إىل انتشار التقنيات والنظُم "البديلة لتسوية املنازعات". 
وتتمثل التقنيات الرئيسية للسبل البديلة لتسوية املنازعات يف التحكيم 
والوساطة والتوفيق. ومجعيها يستخدم وسطاء من أطراف اثلثة غري 
القضاة، هم احملّكمون أو الوسطاء أو املوفِّقون. والفرق بينهم إبجياز 
هو أن احملكِّم هو الذي يقرر يف حالة التحكيم، واألطــراف هي 

املبدأ التوجيهي 32 من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية  (192(
املستهلك، نسخة عام 1999.

C Hodges, Mass collective redress: Consumer ADR and (193(
regulatory techniques, European Review of Private Law

.23: 829–874
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اليت تقرر يف حالة الوساطة على أساس تسوية يطرحها الوسيط، 
واملوفِّق هو الذي يرشد األطراف، يف حالة التوفيق، إىل التسوية.

هو عملية يتفق فيها املتنازعون على  والتحكيم بوجه عام
تقدمي نزاعهم إىل حمكمة حتكيم وعلى االلتزام ابلنتيجة اليت يتوصل 
إليها احملكِّم )أو احملكِّمون(. وبعبارة أخرى، يكون الرتتيب املتفق 
عليه لتسوية النزاع عقداً بني األطراف، ويكون الطرف الثالث الذي 
يتعلق ابملنازعات التجارية، توجد  قاضياً. وفيما سيقرر حَكماً ال
يتعلق مبنازعات املستهلكني،  "حماكم" حتكيم مشهورة، ولكن فيما
توجد جمموعة متنوعة من النظُم. فقد تكون هناك جمالس دائمة 
هو  حيظى برعاية الدولة ومنها ما ملنازعات املستهلكني )منها ما
حىت من شركات فردية: وتوجد  ممول من مجعيات جتارية قطاعية أو
أمثلة قوية على كليهما يف دول الشمال األورويب وهولندا، إىل 
جانب بلدان عديدة أخرى( أو ترتيبات تتسم مبستوى أقل كثريًا
من الصفة الرمسية ويشوهبا الكثري من عدم الوضوح. ومن األمثلة 
الرائدة عليها اجمللس الوطين السويدي لشكاوى املستهلك )الذي 
يعمل جنباً إىل جنب مع جمالس القطاع اخلاص لبعض الصناعات 
اخلاضعة للتنظيم(، وحمكمة شكاوى املستهلك يف ماليزاي، والسلسلة 
اهلرمية هليئات البت يف اهلند املنشأة مبوجب قانون محاية املستهلك 
لعام 1986، ومصفوفة منازعات املستهلك املتعددة القطاعات 
اليت تشّغلها مؤسسة وحيدة يف هولندا)194). وختتلف خمططات 
إذا كــانــت جمــانــيــة للمستهلكني )عـــادة  ــا التحكيم مــن حــيــث مــ
متوهلا املؤسسات التجارية، ولكن مبسامهات حكومية أحياانً(  ما
تتطلب رسوماً للوصول إليها، قد يسرتجعها املستهلك إذا فاز  أم
يسرتجعها. ومركز حتكيم لشبونة ملنازعات املستهلك مثال  ال أو
على مجعية خاصة غري هادفة للربح ومستقلة أنشأهتا بلدية لشبونة 
واجلمعية البتغالية للدفاع عن املستهلكني واحتاد مجعيات التجار 
ملقاطعة لشبونة. وأنشئت الشبكة الوطنية ملراكز التحكيم املعتمدة 

من الدولة جلميع أحناء البتغال يف عام 2011.

1991 يف الفلبني  واستحدث قانون املستهلك لــعــام
حتوالً ملنصب أمني املظامل النظامي، أدرج جوانب التحكيم ضمن 
صالحياته. ويتمتع املسؤولون عن التحكيم يف منازعات املستهلكني 
بسلطة الــوســاطــة والتوفيق واالســتــمــاع والــبــت يف مجيع شكاوى 
املستهلكني. واملسؤولون عن التحكيم يف منازعات املستهلكني 
مطالبون أوالً مبحاولة كفالة توصل األطــراف املتنازعة إىل تسوية 
C Hodges et al, 2012, Consumer ADR in Europe (Hart (194(

.Publishing)

حالة عدم حتقيق التسوية، جيوز للمسؤول أن يشرع يف  للحالة. ويف
حتقيق رمسي ويفصل يف احلالة. وتتضمن سلطات هؤالء املسؤولني 
أوامر التوقيف واالمتناع، وتقدمي توجيهات بسحب املنتجات و/أو 
اخلدمات أو استبداهلا أو إصالحها أو رد قيمتها املالية، وإعادهتا 

أو إبطال العقد، وفرض غرامات تبعاً ملدى خطورة املخالفة.

وتقر احملكمة العليا للوالايت املتحدة األمريكية استخدام 
أدى إىل استخدام  بنود التحكيم يف عقود املستهلك النمطية، مما
التجار هلا على نطاق واسع وإىل حتويل وجهة دعاوى املستهلكني 
الفردية واجلماعية بعيداً عن احملاكم وتوجيهها حنو خمططات التحكيم 
ختضع للضوابط التنظيمية واليت يقال إن موثوقية بعضها  اليت ال

غري يقينية.

أمناء املظامل -5

تطورت السبل البديلة لتسوية املنازعات لتصبح هيكاًل
أمــنــاء مظامل املستهلكني  يتمثل يف  بصبغة رمسية أكــب  مصطبغاً 
أو أمناء املظامل القطاعيني يف بعض الدول. وترجع أصول مفهوم 
أمني املظامل إىل الشمال األورويب. فقد أنشأت السويد هذا املنصب 
يف عام 1809، وإن كانت قد سبقته بكثري على مر التاريخ هيئات 
مشاهبة مثل أسرة تشني الصينية)195). وكان يف األصل مكتباً حكوميًا

يستطيع الناس أن يقدموا إليه تظلماهتم املرتبطة ابخلدمات احلكومية: 
فكان أمني املظامل وسيطاً بني الطرفني وميثل املواطن أمام احلكومة. 
تكن استنتاجات أمني املظامل تتعلق ابلضرورة بنقاط قانونية؛  ومل
بل كانت أكثر املهام شيوعاً هي الــوقــوف على حــاالت "سوء 
اإلدارة"، ويرجع ذلك جزئياً إىل أن اخلدمات العامة كانت تتمتع 
غالباً يف تلك األايم بصالحيات قانونية سيئة التحديد. وانتقل هذا 
املفهوم هبذا الشكل األصلي إىل أمريكا الالتينية يف التسعينيات من 
)املدافع عن  El Defensor del Pueblo القرن العشرين حتت مسمى
الشعب( الذي كان يتعامل مع شكاوى املستهلكني املرفوعة ضد 

اخلدمات العامة، وخباصة يف األرجنتني وبريو.

ويف السبعينيات من القرن العشرين، أنشئت مؤسسة أمني 
مظامل املستهلكني يف بلدان الشمال األورويب )الدامنرك، والسويد، 

D Thomas, 2013, The role of ombudsmen in consumer (195(
protection, including in financial services, conference paper

for International Forum on Justice and Consumer Rights

.(Wuhan, China)
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وفنلندا، والنرويج(. وأمــني مظامل املستهلكني هو تطور للمفهوم 
القائم الذي يتجاوز نطاق القطاع العام، فهو هيئة إشرافية مكلفة 
مبهمة ضمان أن األساليب اليت تستخدمها املؤسسات التجارية 
تقدمي اخلدمات متتثل للقانون. وميكن أن يكون  عند بيع السلع أو
أمناء املظامل نظاميني، أو مدعومني دعماً قانونياً )اعرتاف رمسي يف 

طوعيني. مقابل استيفاء معايري معينة( أو

وال يتصرف أمني املظامل النظامي بصفة قضائية، وعادة 
يف تقييم األسس املوضوعية لقضية  يتمتع بصالحيات واسعة ال ما
يتعلق  التحقيق يف القضية أيضاً. وال كل طرف فحسب، بل ويف
القرار املنتهى إليه فقط بنقاط قانونية، بل يشمل أيضاً "ممارسات 
القطاع السليمة" )أي ما يعادل سوء اإلدارة يف اخلدمات العامة( 
واحلاجة إىل التغيري. وتكون اإلجــراءات عادة غري رمسية، وميكن 
أن تتضمن مذكرات شفوية وخطية على حد سواء. وليس التمثل 
تقدم اخلدمة إىل املستهلكني ابجملان. وليس  القانوين معتاداً، وغالباً ما
املستهلك مطالباً إبحالة القضية إىل أمني املظامل، وليست األحكام 

ملزمة للمستهلك وإن كانت ملزمة يف الغالب للطرف اآلخر.

وكما هو مبني أعاله، فأمناء املظامل مشهورون بتسوية 
شكاوى سوء اإلدارة اليت يرفعها املواطنون ضد اهليئات احلكومية 
أمناء  يتزايد استحداث مناصب  أنه  بيد  العموميني.  واملسؤولني 
الــدول األوروبــيــة ملعاجلة الشكاوى املتعلقة ابخلدمات  املظامل يف 
املالية أو الطاقة أو االتصاالت أو أي شكوى أخرى بني املستهلك 
والتاجر، وذلــك بصفة خاصة ألنه ميكن تصميم هذه املناصب 
حبيث تقوم بوظائف تقدمي املشورة للمستهلك والعودة ببياانت 
جممعة إىل السلطات التنظيمية واألسواق واملستهلكني بشأن املسائل 
املتعلقة ابملستهلكني، وابلتايل املساعدة بصفة شبه تنظيمية. ومن 
األمثلة الراهنة على ذلك دائرة أمني املظامل املعين ابلشؤون املالية 
)النظامية(، ودوائر أمني املظامل اخلاصة غري اهلادفة للربح )اليت ختدم 
قطاعات الطاقة واالتصاالت وامللكية ومنازعات املستهلكني العامة 
وغريها( يف اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، 
وأمني املظامل املعين ابلتأمني وأمني املظامل املعين ابلنقل يف أملانيا. 
وإبمكان اهليئات التنظيمية أيضاً أن تقوم بوظائف تسوية شكاوى 
املستهلكني ومنازعاهتم )ومن األمثلة على ذلك بنك إيطاليا(، وإن 
كان من الواضح أن التوجه مييل حنو اللجوء إىل املصادر اخلارجية 
من أمناء املظامل املستقلني لالضطالع هبذه الوظائف. ومع تطور 
النماذج وسعي املخططات إىل كسب االعرتاف والتأييد الرمسي، 

تصبح اخلطوط مشوشة.

ويف ضوء تطوير العديد من املخططات املختلفة واملخاوف 
األكيدة من أن يكون "اسم العالمة التجارية" اخلاص أبمني املظامل 
مهدداً بفقد قيمته، أنشأ االحتاد األورويب يف عام 2015 نظاماً قانونيًا

ألي نوع من خمططات السبل البديلة لتسوية منازعات املستهلكني 
)أو أمناء مظامل( وطالب كل دولة عضو أبن يكون لديها نظام قادر 
على معاجلة أي نوع من املنازعات بني املستهلكني والتجار)196). 
2016 بوابة على اإلنرتنت للمنازعات  وأنشأ االحتاد األورويب يف عام
العابرة للحدود، ومن الواضح أن هذا دور مناسب لالحتاد األورويب يف 
سياق السوق املوحدة. والتجار مطالبون بتقدمي معلومات عن خمطط 
السبل البديلة لتسوية املنازعات الذي ينتمون إليه، إن وجد، وميكن 
توقع توسيع نطاق النظام يف املستقبل مبطالبة التجار ابالنتماء إىل 
خمططات السبل البديلة لتسوية املنازعات أو أمناء املظامل، إن وجدت. 
وُيشرتط أن تكون السبل البديلة لتسوية منازعات املستهلكني يف 
االحتاد األورويب جمانية للمستهلكني )وكثري من هذه املخططات جمانية 
ابلفعل( أو أن تنطوي على حد أدىن من التكاليف. ويتمتع النظام 
إبمكاانت هائلة، ومن الواضح أنه متفق مع الفرع ذي الصلة من 
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية )الفرع خامسًا-واو، تسوية املنازعات 
واإلنصاف"، املبادئ التوجيهية 37-41(. وتُناقش املعايري اخلاصة 

هبذا املوضوع أدانه.

ورقدمي  التجاريني  العمالء  رعــايــة  وظيفتا  -6
الشكاوى

ينبغي أن ُيشرتط دائماً على التجار أن يــردوا بطريقة 
معقولة وسريعة ومفتوحة على تعليقات املستهلكني واستفساراهتم 
وشكاواهم، متشياً مع املبدأ التوجيهي 11)و(. وتوجد لدى العديد 
من املؤسسات التجارية إدارات لرعاية املستهلك ترد ردوداً جيدة 
على املستهلكني سعياً إىل حتقيق رضاهم، وخباصة حيث تتطلب 
إليهم سوق تنافسية احلفاظ على مسعة جيدة. وتدعم املعايري الدولية 
)مثل معايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس( نظم رعاية املستهلك 
وتقدمي الشكاوى. وتتمثل الكثرة الكثرية من اتصاالت املستهلكني 
تشكل  يف استعالمات ميكن حلها يف بضع دقائق - بل قد ال
منازعات على اإلطــالق، ولكن ميكنها أن تتحول إىل منازعات 
ينبغي تصوير النظم الداخلية  تعاجل حبصافة وسرعة. بيد أنه ال إن مل
للرعاية وتقدمي الشكاوى على أهنا خمططات مستقلة من خمططات 
السبل البديلة لتسوية املنازعات أو أمناء املظامل. فامليزة يف امتالك 

.Directive 2013/11/European Union, op. cit (196(
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خمططات مستقلة وفعالة لتقدمي الشكاوى مثل اجملالس وأمناء املظامل 
تكمن يف أن وجودها وأنشطتها توفر حافزاً لكي يشغل التجار 
وظائف داخلية فعالة ملعاجلة شكاوى املستهلكني. ويتزايد اعتبار 
وجود هذه الوظائف شرطاً تنظيمياً. وتكاد مجيع خمططات السبل 
البديلة لتسوية منازعات املستهلكني تطالب املستهلك ابالتصال 
ابلتاجر أوالً قبل أن يتمكن من االتصال ابملخطط، وذلك أحيااًن

مع حتديد فرتة زمنية حىت يتسىن للتاجر حل املسألة.

نظم رسمية املنازعاا على اإلنرتنت -7

يوجد لدى العديد من التجار على اإلنرتنت ترتيبات 
داخلية ل  "تسوية املنازعات على اإلنرتنت"، ترتاوح بني استخدام 
أفرقة خباء مكونة من أفراد مؤهلني أتهيالً قانونياً وميكن التحقق 
من هويتهم يعملون يف إطار منوذج للتحكيم، والتوليد اللوغاريتمي 
ملقرتحات تلقائية ابالستناد إىل املبلغ األرجح إحصائياً الذي من 
سيقبله الطرفان يف الغالب، وقــرارات "هيئة احمللفني" املكونة من 
حشود املستهلكني)197). ومع منو التجارة اإللكرتونية، كان من 
الطبيعي أن تنتقل تسوية املنازعات واإلنصاف أيضاً إىل اإلنرتنت. 
وقد وسَّعت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )األونسيرتال( 
نطاق عملها السابق يف جمال التحكيم التجاري والتجارة اإللكرتونية 
ليشمل املساعدة على متكني نظم تسوية املنازعات على اإلنرتنت 
من أجل التجارة اإللكرتونية العابرة للحدود)198). ويطرح هذا سؤااًل

عما إذا كان ينبغي قصر نظم تسوية املنازعات على اإلنرتنت على 
املعامالت اجلارية على اإلنــرتنــت. ففي حني أن من املفهوم أن 
املستهلكني الذين يقومون بعمليات شراء على اإلنرتنت قد ميتلكون 
القدرة على االستفادة من نظم تسوية املنازعات على اإلنرتنت، 
يوجد للوهلة األوىل سبب هلذا التقييد، شريطة متكن األطراف  فال

من التواصل إلكرتونياً.

وقد استندت إحدى منصات نظم تسوية املنازعات على 
 .PayPalو eBay اإلنرتنت املبكرة نسبياً إىل املعامالت اجلارية عب
 ،PayPal اإلنــرتنــت يف املنازعات على  ويفيد مدير نظام تسوية 

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_ (197(
disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

.http://www.colinrule.com/writing/UALR2012.pdf

استعراض دليل اإلدماج يف القانون احمللي: النسخة اجلديدة من  (198(
القانون النموذجي لألونسيرتال )نيويورك، 25 حزيران/يونيه - 7

متوز/يوليه(.

كولني رول، أبن املنصة اليت بــدأت من الصفر يف عــام 2003
2012 مع 60 مليون نزاع يف السنة،  ابتت تتعامل حبلول عــام
300 نزاع يف نظام احملاكم ابلوالايت املتحدة  000 مقارنًة أبقل من
األمريكية)199). وأمــام الشكوك احمليطة بفعالية تكاليف استثمار 
املؤسسات التجارية يف السبل البديلة لتسوية املنازعات، عكف 
فريق حبثي استخدم جمموعات كبرية من البياانت اليت ولدها النظام 
على حتليل نتائج نظام تسوية املنازعات على اإلنرتنت، وخلص، 
هو متوقع، إىل أن "املستخدمني الذين أبلغوا عن معاملة  بعكس ما
ومروا بعملية التسوية البديلة للمنازعات قد زادوا من استخدامهم 
للسوق بصرف النظر عن النتيجة". وجــاءت أكب زايدة الحقة 
يف مشاركة املستهلكني يف األسواق من أولئك املستهلكني الذين 
قاموا بتسوية قضاايهم ابلطرق الودية، وكان عددهم أكب قلياًل
يف الواقع من أولئك الذين استمروا يف إقامة قضاايهم. واجلدير 
ابالهتمام مالحظة أن حىت أولئك الذين خسروا قضاايهم سجلوا 
زايدة الحقة يف املشاركة. والفئة الوحيدة اليت اخنفضت مشاركتها يف 
السوق هي فئة أولئك الذين استغرقت عملية التسوية اخلاصة هبم 
وقتاً طويالً للغاية - وهي نتيجة حتاكي نتائج الشكاوى املستمرة 
منذ فرتة طويلة بشأن "العامل املنغِّص" يف الدعاوى القضائية. وهذا 
يؤكد النمط املعهود الذي يفيد أبن أسوأ رد ممكن الستثارة سخط 

املستهلكني هو جتاهلهم.

وليست املنصات األخرى لنظم تسوية املنازعات على 
اإلنرتنت مقصورة على املعامالت على اإلنرتنت. فقد أنشأت وكالُة

محاية املستهلك املكسيكية نسخًة مبكرًة منها، هي مكتب املدعي 
العام االحتادي املعين ابملستهلك )انظر الفصل الرابع(، الذي فُتحت 
التجارية  أمــام املؤسسات   Concilianet خدمته اليت أطلق عليها
يف عـــام 2008. وجــاء هــذا بعد تعديل قانون محاية املستهلك 
ــام 2004 الـــذي مّكن مــن قبول ورفـــع القضااي  االحتـــادي يف عــ
إلكرتونياً، وعقد اجللسات إلكرتونياً )وهاتفياً(. واخلدمة مفتوحة 
أمــام اجلمهور، وميكن الوصول إليها من املوقع الشبكي ملكتب 
املدعي العام االحتادي املعين ابملستهلك، وهي تقدم ابجملان. وعند 
استعراض اتريخ خدمة Concilianet، يشري غونثاليس - مارتني إىل 
أن "أحد الطرق اليت يتعني استكشافها هو ما إذا كانت مبادئ 
التكافؤ الوظيفي املستخدمة لقبول الواثئق اإللكرتونية عندما يتطلب 

C Rule, 2012, Quantifying the economic benefits of effective (199(
redress: Large e-commerce data sets and the cost-benefit case

for investing in dispute resolution, University of Arkansas

.at Little Rock Law Review 34(4):6
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القانون تقدميها خطياً ميكن أن تكون سارية أيضاً عند السماح 
أبن حيل احلضور االفرتاضي لألطراف حمل حضورهم املادي")200). 

وتفيد التجارب األخرية إىل أنه جيري بلوغ هذه املرحلة بسرعة.

وقد أقامت املفوضية األوروبية يف أوائل عام 2016 منصة 
تكن مقتصرة على  جديدة لتسوية املنازعات على اإلنرتنت. ومل
املعامالت على اإلنرتنت، وكانت حنو 117 هيئة من هيئات السبل 
البديلة لتسوية املنازعات من 17 دولة عضواً متصلة هبا منذ اليوم 
األول. وأفاد املفوض األورويب املعين ابملستهلكني أبن "واحداً من 
بني كل ثالثة مستهلكني تعرض ملشكلة عند الشراء على اإلنرتنت 
 - يرفعوا شكوى يف العام املاضي. ولكن ربع هؤالء املستهلكني مل
ويــرجــع السبب الرئيسي يف ذلــك إىل أهنــم اعــتــقــدوا أن اإلجـــراء 
أن من غري املرجح أن يتوصلوا  سيستغرق وقتاً أطول من الالزم أو
إىل حــل")201). ويعتمد األساس القانوين ملنصة تسوية املنازعات 
على اإلنرتنت على التوجيه املتعلق ابلسبل البديلة لتسوية املنازعات 
الذي سبقت اإلشارة إليه. فرُتسل الشكوى األولية إىل التاجر عن 
طريق املنصة، ولعله قد ثبت أن ذلك يشكل حتسناً ابملقارنة مع 
تنص على  السبل البديلة التقليدية لتسوية املنازعات اليت كثرياً ما
توجيه الشكوى األولية إىل التاجر مباشرة. وسيحكم الوقت فيما 
ال. ووفقاً للمفوضية، قد  إذا كان النظام اجلديد يشكل حتسناً أم
جيد التجار أيضاً أن النظام يشكل حتسناً حيث إن العديد منهم 
)60 يف املائة، حسب التقديرات( ال يبيعون على اإلنرتنت إىل 

بلدان أخرى بسبب صعوبة حل املشاكل.

منازعاا  رسمية  نظم  رقييم  معايري  دال-
املستهلكني وحيمهلم على رعميض

لتسوية  البديلة  السبل  وانتشار خمططات  تنوع  اقــرتن 
املنازعات يف بعض البلدان بطلب على معايري للجودة ميكن ابلقياس 
خمططات  أمناء املظامل أو عليها تقييم وتنظيم هذه السبل البديلة أو
يلي  املستهلكني والتجار. وفيما  املنازعات األخــرى بني  تسوية 
املعايري الواردة يف التوجيه EU/2013/11 اليت استندت إىل توصيات 

N Gonzales-Martin, 2015, in C Esplugues Mota and L (200(
Marquis (eds.), New Developments in Civil and Commercial

.Mediation

European Commission Daily News, press release 8 January (201(
.2016 and 15 February 2016

سابقة ومقبولة على نطاق واسع من عامي 1998 و2001 )مع 
وضع ملخصات لبعض االشرتاطات األكثر تفصيالً بني قوسني(:

الوصول؛	 
اخلبة الفنية، واالستقاللية، واحليادية )إدارة مستقلة وأفراد 	 

مستقلون(؛
الشفافية )شاملة النظام الداخلي(؛	 
الفعالية )إمكانية االتصال ابإلنرتنت، سهولة تصرف 	 

الرمزية على  التكلفة  أو اجملانية  املستهلك دون حمــام، 
املستهلك، سرعة إخطار األطــراف عن طريق الكيان 
البديل لتسوية املنازعات، النتيجة يف غضون 90 يوماً(؛

لتعبري األطـــراف عن آرائها، 	  العدالة )إمكانية معقولة 
فرصة االنسحاب(؛

احلرية )االتفاق على تقدمي الشكاوى إىل الكيان البديل 	 
يكون ملزماً إذا كان قد ُعقد قبل  لتسوية املنازعات ال
املعهودة يف  املمارسة  العكس من  الــنــزاع )على  نشوء 
الوالايت املتحدة األمريكية(، واملخططات اليت تفرض 
حالً قد ال تكون ملزمة إال إذا أحيطت األطراف علمًا

ابلواقعة سلفاً(؛
املشروعية )تطبيق القانون يف حــاالت فــرض احللول، 	 

القواعد املتعلقة بتنازع القوانني(.
ومثــة شــرط إضــايف ألي نظام جيد التصميم إلنصاف 
املستهلك يتمثل يف أنه ينبغي أن يكون قادراً على حتديد املشاكل 
النُظمية ومعاجلتها، مع تقدمي بياانت جممعة تدعم حتسني األداء. 
وهذا هو ابلفعل االجتاه املتنامي يف نظُم أمناء املظامل، وهو مالحظ 

بصفة خاصة يف قطاع اخلدمات املالية.

وميكن احلكم على ظهور توافق قوي يف اآلراء من خالل 
حقيقة مفادها أن املعايري املذكورة أعاله متسقة اتساقاً عاماً مع 
تلك اليت حددهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
يف توصيتها املتعلقة بتسوية منازعات املستهلكني وحصوهلم على 
تعويض يف عام 2007)202). ويف حني أن تلك التوصية كانت أقل 
تفصيالً من معايري االحتاد األورويب، فقد تناولت، ابلرغم من ذلك، 
والتكلفة والشفافية. وتتضمن مبادئ األمم املتحدة  مسائل الوصول
سبق مع تركيز أخف على املبدأين  37-41 أغلبية ما التوجيهية
املتعلقني ابملشروعية )مسألة كبى تتصل ابلــوالايت القضائية يف 

.OECD, 2007, op. cit (202(
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أورواب( واإلشارة إىل احليادية بدالً من االستقاللية. وهي تركز أكثر 
تقوم بذلك توصية  على محاية املستهلكني الضعفاء واحملرومني كما
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. وتشدد جمموعات 
املعايري الثالث على احلاجة إىل التعاون عب احلدود، وخباصة ألن 

ذلك يظل حتدايً مستمراً.

خامتة هاء-
إن عهد التطوير واالبتكار يف أساليب توفري اإلنصاف 
ــتـــهـــاء. فــقــد فــتــح وصـــول  يــكــون عـــن االنـ للمستهلك أبـــعـــد مــا
التكنولوجيات واهلياكل اجلديدة ابب املنافسة بني اخليارات اليت 
حتل حمل سلسلة اخليارات السابقة القائمة على احملاكم وحدها. ومن 
املهم مواصلة تقييم مجيع اخليارات يف مقابل معايري التكلفة وتناسب 
التكلفة والسرعة والعدد وجودة النواتج وسهولة االستعمال. ويبدو 
أن األدلة الراهنة املستمدة من التجربة تشري إىل أن عمليات اجلمع 
بني أمناء مظامل املستهلكني والسلطات التنظيمية اليت تستخدم 
صالحيات اإلنصاف، وإن كانت حتل املشاكل عادة ابلتفاوض، 

ميكنها أن تستويف املعايري جيداً.

ومع ذلك، فنجاح منوذج أمني املظامل/السبيل البديل 
لتسوية املنازعات ابألرقــام يطرح ســؤااًل بشأن مــا إذا كان عدد 
احلاالت اليت تذهب حالياً إىل هذه املؤسسات أكب من الالزم، 
وهــي حــاالت رمبــا كــان مــن األفــضــل تسويتها مــن املنبع. فهل 
ينبغي أن يكون هلذه احلاالت وجود ابلفعل؟ من األمثلة على 
املالية يف اململكة املتحدة  املــظــامل املعين ابخلــدمــات  ذلــك أمــني 
الرابع  الفصل  يف  )املذكور  الشمالية  وآيرلندا  العظمى  لبيطانيا 
عشر املتعلق ابخلدمات املالية(، حيث جرت يف هناية املطاف 

واملتعلقة  ملحوظ  بشكل  املتماثلة  احلـــاالت  مــن  ضخم  لــعــدد 
تقدمي مشورة مضللة  املالية مع  املنتجات  منتج معني من  ببيع 
)الــتــأمــني عــلــى محــايــة املــدفــوعــات( تــســويــة عــن طــريــق التدخل 
التنظيمي )بتكلفة ابهظة على املؤسسات املالية()203). وأنشئت 
مؤسسة مقابلة له يف واليــة قضائية أخــرى، هي وسيط النظام 
املايل يف أرمينيا، يف عــام 2008، ولكنها ظلت تسجل حبلول 
لعدد احلــاالت، بعد عدة سنوات  عــام 2013 تضاعفاً سنوايً 
من زايدات جتاوزت نسبتها 50 يف املائة)204). ومتثلت استجابة 
أمني املظامل األرميين املعين ابخلدمات املالية يف املشاركة يف برانمج 
اليت  احلــاالت  من  عــدداً كبرياً  إن  والقطاع.  املستهلك  لتثقيف 
تذهب إىل أمناء املظامل ميكن تسويتها ببساطة أكب عن طريق 
41 التوجيهي  واملبدأ  لالستعالمات.  الداخلية  اإلدارة  حتسني 
إذ يفيد  يشري إشـــارة مناسبة، ولــو مــن بعيد، إىل هــذه املسألة 
أبنه "ينبغي أن تتعاون الدول األعضاء مع املؤسسات التجارية 
وجمـــمـــوعـــات املــســتــهــلــكــني لــتــحــســني فــهــم املــســتــهــلــكــني ودوائــــر 
األعمال التجارية لكيفية تفادي املنازعات، وفهم آليات تسوية 
املنازعات وآليات جب الضرر املتاحة للمستهلكني، وأين ميكن 
للمستهلكني تقدمي شكاواهم". ويثري حجم احلاالت يف قطاع 
اخلدمات املالية ويف قطاعات أخرى دون أدىن شك النظر على 
األقل يف هنج ثنائي املسارات: إصالح اإلجراءات الداخلية يف 
املنبع من جانب، وتنظيم السلوك اخلارجي من اجلانب اآلخر.

http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3181723/ (203(
PPI-bill-soars-27bn-scandal-costs-banks-1-000-family-

Britain.html; D Lindley, 2014, Risky Business: The Case

.for Reform of Sales Incentives Schemes in Banks

Financial System Mediator, Annual Report 2013 (Yerevan, (204(
.Armenia)
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التجارة اإللكرتونية يف مبادئ األمم  ألف-
املتحدة التمجيهية حلماية املستهلك

مل يكن هناك أبداً الكثري من الشك، منذ بداية عملية 
التنقيح، يف أنه سيجري إدراج التجارة اإللكرتونية، ومل يكن هناك 
اعرتاض على إدراجها. ومع ذلك، يبدو اآلن من الصعب على 
املرء أن يصدق أن البحث سيكون عدمي اجلدوى عن أي إشارة 
إىل التجارة اإللكرتونية يف نسخة عــام 1999 من مبادئ األمم 
املتحدة التوجيهية. ويوضح هــذا ببساطة شديدة إىل أي مدى 
اليت  الزمنية  الــفــجــوة  تلك  خـــالل  املستهلك  تغري مشهد محــايــة 
دامت 16 عاماً، حيث غدت التجارة اإللكرتونية اليوم موضوعًا

لفرع كامل )خامسًا-طاء( فضالً عن فقرتني يف القرار، و"احتياج 
مشروع" جديد )املبدأ التوجيهي 5)ي(. وهي مذكورة يف املبدأ 
44)ز( حتت بند التثقيف واإلعالم والفرع الرابع اجلديد،  التوجيهي
"مبادئ ملمارسات جتارية سليمة"، اللذين ذُكر بوضوح أهنما ينطبقان 
على املعامالت على اإلنرتنت وخارج اإلنرتنت واللذين يشمالن أيضًا

محاية اخلصوصية. وابملثل، يشري الفرع خامسًا-ألف، "السياسات 
الوطنية حلماية املستهلك"، إىل املواقع الشبكية والبيد اإللكرتوين 

و"خصوصية املستهلك وأمن البياانت".

وأهم فرع موضوعي هو خامسًا-طاء املتعلق ابلتجارة 
63 اإللكرتونية )املبادئ التوجيهية 63-65(. ويؤكد املبدأ التوجيهي

يف الواقع "االحتياج األساسي" الــوارد يف املبدأ التوجيهي 5)ي( 
الذي ينص على: "توفري مستوى من احلماية للمستهلكني ابستخدام 
عن احلماية املتاحة يف األشكال األخرى  التجارة اإللكرتونية ال تقل
من التجارة")205). ويطلب املبدأ التوجيهي 64 إىل الدول األعضاء 
"مراعاة السمات اخلاصة ابلتجارة اإللكرتونية"، ويشدد على الوعي 
ابحلقوق وااللتزامات؛ وهــذا يف الواقع تعبري عن مبدأ اإلفصاح. 

ليس هذا ابملعىن الدقيق "مبدأ من مبادئ التكافؤ"، حيث إن  (205(
النص يف كل من املبادئ التوجيهية إمنا يتطلب متتع املستهلكني 
للتجارة اإللكرتونية حبماية للمستهلك "ال تقل عن تلك املوفَّرة 
لألشكال األخرى من التجارة"، وال ينص حتديداً على العكس. 
ومن السابق ألوانه معرفة ما إذا كان ذلك يستخدم لتبير التمييز 

ضد األشكال األخرى من التجارة يف السنوات املقبلة.

ويدعو املبدأ التوجيهي 65 إىل التعاون عب احلــدود ويقرتح أن 
تبحث الدول األعضاء بدقة املبادئ التوجيهية للتجارة اإللكرتونية 
اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واليت 
نُقحت وأُعيد إصدارها يف عام 2016 بعد إصدارها أول األمر 

يف عام 1999)206).

نطاق ومدى التجارة اإللكرتونية ابء-
كانت التجارة اإللكرتونية تشري يف األصل إىل معامالت 
بيع وشراء املنتجات واخلدمات عن طريق اإلنرتنت، أي عن طريق 
احلواسيب "التقليدية")207). وأصبح هلا اليوم سياقاً أوسع يشمل 
املعامالت اجلارية عن طريق اهلواتف النقالة )التجارة اإللكرتونية 
ابلنقال( وغريه من أجهزة مثل احلواسيب اللوحية. وهي تتضمن 
املشرتايت ابستخدام التطبيقات واملنصات. وينبغي أيضاً أن تتضمن 
يسهل تصنيفه ضمن قائمة السلع  شراء احملتوى الرقمي الذي ال
أم اخلدمات. وللتجارة اإللكرتونية واستخدام اإلنرتنت آاثر على 
ميكن شراء سلع غري مأمونة على  كامل نطاق محاية املستهلك. إذ
اإلنرتنت، وميكن أن حتدث ممارسات جتارية غري عادلة وإجرامية 
عن طريق استخدام االتصاالت البعيدة املدى )مثل رسائل البيد 

OECD, 2016, Consumer Protection in E-commerce: OECD (206(
.Recommendation

تعّرف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي معامالت  (207(
التجارة اإللكرتونية أبهنا "بيع أو شراء سلع أو خدمات، ُينفذ 
على الشبكات احلاسوبية أبساليب مصممة خصيصًا لغرض تلقي 
الطلبات أو تقدميها. وُتطلب السلع أو اخلدمات بواسطة تلك 
اخلدمات  يتعني القيام بدفع مثن السلع أو األساليب، ولكن ال
التجارة  وتسليمها عــن طريق اإلنــرتنــت. وميكن إجـــراء معاملة 
اإللكرتونية بني مؤسسات جتارية وأسر معيشية وأفراد وحكومات 
اخلاص. وتندرج ضمنها  ومنظمات أخرى اتبعة للقطاعني العام أو
الشبكات اخلارجية،  الطلبات املقدمة على املواقع الشبكية، أو
أو التبادل اإللكرتوين للبياانت. وحيدد أسلوب تقدمي الطلب نوع 
املعاملة. وُتستبعد من ذلك الطلبات اليت تتم عب املكاملات اهلاتفية 
OECD, 2011,( أو الفاكس أو البيد اإللكرتوين املكتوب يدواًي

,Guide to measuring the Information Society متاح على الرابط 

.(https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4721 :التايل
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اإللكرتوين اخلادعة()208). ولذا، ال ينبغي قراءة الفرع الذي يتناول 
التجارة اإللكرتونية من فروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف 

معزل عن ذلك.

وجيري التفكري يف التجارة اإللكرتونية عامًة من منطلق 
محاية املستهلك من حيث اتصاهلا مبعامالت "بني مؤسسات جتارية 
ومستهلكني"، ولكن من املهم مالحظة أن اإلنرتنت يسرت ظهور 
"االقتصاد التشاركي" حيث حيدث اآلن العديد من معامالت الدفع 
بني مستهلَكني. وقد كانت عمالقة التجارة اإللكرتونية للمزادات 
على اإلنرتنت، شركة eBay)209)، رائدة يف هذا اجملال، ولكن منصات 
السنوات األخــرية  ملحوظاً يف  مثل Airbnb وUber حتــرز تقدماً 
Apple )210(App أو Google App store إىل جانب منصات مثل
أن املنصات تسهل املعامالت فيما بني املؤسسات  store. كما

التجارية فضالً عن املعامالت بني املؤسسات التجارية واملستهلكني، 
يشوش احلدود الفاصلة بني مجيع أشكال التجارة اإللكرتونية.  مما
وتتزايد أيضاً على اإلنرتنت القروض بني األقران، وجيري إعداد لوائح 

لتنظيمها يف كنف عدة والايت قضائية.

وتتباين التقديرات الدقيقة، ولكن النسبة املئوية لسكان 
الــعــامل الــذيــن لديهم اتــصــال ابإلنــرتنــت منــت مــن 1 يف املــائــة يف 
 .2015 1995 إىل أكــثــر مــن 40 يف املــائــة حبــلــول عــــام ــام ــ عـ
وارتفع عدد مستخدمي اإلنرتنت عشر مرات من عام 1999 إىل 
عام 2013. وحتقق املليار األول يف عام 2005، واملليار الثاين 
ــام 2014. ويبني الرسم  2010، واملليار الثالث يف عــ ــام يف عــ

توجه رسائل البيد اإللكرتوين اخلادعة املستخدم مباشرة إىل زايرة  (208(
موقع شبكي يطلب إليه فيه أن حيدِّث معلوماته الشخصية، مثل 
كلمات السر وبياانت بطاقات االئتمان وأرقام احلساابت املصرفية، 
وهي حتاكي يف واقع األمر منظمة مشروعة متتلك ابلفعل هذه 

البياانت.
لالطالع على املزيد عن تنظيم هذا الشكل من أشكال التجارة،  (209(
C Riefa, 2015, Consumer Protection and Online Auction انظر
Platforms: Towards a Safer Legal Framework (Ashgate/

.Routledge)

لالطالع على املزيد عن دور املنصات يف التجارة اإللكرتونية  (210(
“The Rise of وأحدث االجتاهات، انظر النسخة اخلاصة من
the Platform Economy”, Journal of European Consumer

.and Market Law, 5(1):1–72

البياين 1 عدد مستخدمي اإلنرتنت يف العامل كل سنة اعتباراً من 
عام 1993)211).

وقــد أسهمت هــذه االرتــفــاعــات يف عــدد األشخاص 
القادرين على االتصال ابإلنرتنت يف تطوير التجارة اإللكرتونية، 
يكن املوضوعان متطابقني بطبيعة احلال. فوفقاً لتقرير األونكتاد  وإن مل
لعام 2015 بشأن اقتصاد املعلومات)212)، من املتوقع أن يتضاعف 
حجم التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات التجارية واملستهلكني 
ليبلغ 2.4 تريليون دوالر يف عام 2018 بعد أن بلغ 1.2 تريليون 
دوالر يف عام 2013. ويُتوقَّع أن تشهد منطقة آسيا وأوقيانوسيا 
أعلى معدل للنمو، بزايدة حلصتها يف السوق من 28 إىل 37 يف 
املائة. واملنطقة الوحيدة األخرى اليت تشري التقديرات إىل أن حصتها 
يف السوق العاملية ستشهد ارتفاعاً هي الشرق األوسط وأفريقيا، 
إذ من املتوقع أن ترتفع من 2.2 إىل 2.5 يف املائة. ويف املقابل، من 
املتوقع أن تنخفض حصة أورواب الغربية وحصة أمريكا الشمالية 
جمتمعتني من 61 إىل 53 يف املائة. وأُفيد أبن 40 يف املائة من 
مستخدمي اإلنرتنت يف العامل )أكثر من مليار شخص( سبق هلم 
خــدمــات على اإلنــرتنــت عب طائفة من املنصات  شــراء سلع أو
واألجهزة)213). ومن املتوقع أن تنمو هذه األرقام مع تطور التجارة 
اإللكرتونية ابلنقال وعندما تصبح نظُم الدفع الرقمي املوثوقة يف 

املتناول.

ويــبــني اجلـــدول 1 أن املــعــدل الــســنــوي لــلــزايدة بــدأ يف 
االخنفاض. وبعبارة أخرى، بينما تواصل األحجام ارتفاعها، فإن 
معدل ارتفاعها يعتدل، مثلما يقرتب معدل اإلقبال على اهلواتف 
النقالة اآلن من بلوغ حد التشبع. ومع ذلك، ال يزال هناك العديد 
من االجتاهات الصاعدة يف هذه السوق. فعلى سبيل املثال، ال يقدم 
سوى 32 يف املائة من العمالء طلباً اثنياً خالل السنة األوىل من 
معامالت جتارية  االعتياد  يولد  أن  املتوقع  ومــن  عــمــالء.  كوهنم 

إضافية)214).

.http://www.internetlivestats.com/internet-users/ (211(
األونكتاد، 2015، تقرير بشأن اقتصاد املعلومات: تفتيق كوامن  (212(

التجارة اإللكرتونية لفائدة البلدان النامية.
.http://www.statista.com/markets/413/e-commerce/ (213(

https://rjmetrics.com/resources/reports/ecommerce-buyer- (214(
behavior/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_

.campaign=adr+content
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ووفقاً لالحتاد الدويل لالتصاالت، ارتفعت نسبة انتشار 
اإلنرتنت فيما بني عامي 2000 و2015 مبقدار يكاد يصل إىل 
سبعة أمثال، أي من 6,5 إىل 43 يف املائة من سكان العامل)215). 
بيد أن أرقام االحتاد تفيد أيضاً أبن أربعة مليارات شخص يف العامل 
يقرب من  يزالون غري متصلني ابإلنرتنت. ومن بني ما النامي ال
يستخدم 851 مليون  مليار شخص يعيشون يف أقل البلدان منواً، ال
شخص اإلنرتنت. ويف أفريقيا، أصبح 28,6 يف املائة من السكان 
7 متصلني اآلن ابإلنرتنت، وهذا يشكل زايدة تربو على 000

يف املائة خالل الفرتة 2000-2015. وارتفع معدل االنتشار يف 
1 يف املائة على مدى الفرتة نفسها، وابت  آسيا أبكثر من 000
يقرب من نصف سكان  املستخدمون اآلسيويون ميثلون اآلن ما
العامل املتصلني ابإلنرتنت. ومثة مناطق أخرى تشهد أيضاً منواً هائاًل

يف معدالت االنتشار)216). فعلى سبيل املثال، شهدت البازيل يف 
سنة واحدة فقط )2010-2011( ارتفاعاً بنسبة 26 يف املائة 

األونكتاد، 2015، املرجع نفسه. (215(
.http://www.internetworldstats.com/stats.htm (216(

يف قيمة املبيعات على اإلنــرتنــت، بينما شهدت الصني ارتفاعًا
500 يف املائة فيما بني عامي 2008 و2011)217). بنسبة

ومن الواضح أن هذه االجتاهات املذهلة تستدعي التقييم. 
ففي عام 2015، أطلق األونكتاد مؤشراً للتجارة اإللكرتونية بني 
املؤسسات التجارية واملستهلكني، يوضح االختالفات بني الدول. 
وليست املسألة جمرد اتصال ابإلنرتنت، ولكنها تتعلق ابالستعداد 
الكامل الذي حيدد الشروط املسبقة إلقامة التجارة اإللكرتونية)218).

وتقدم أكب جمموعتني من السكان يف العامل إسهاماً مهمًا
يف اجتاهات النمو. فقد أفادت جريدة The Economist أبن اهلند 
هي أسرع أسواق التجارة اإللكرتونية منواً يف العامل وقت كتابة هذا 
الدليل، حيث يتصل ثالثة هنود إضافيون للمرة األوىل ابإلنرتنت كل 
اثنية، ومن املتوقع أن يكون مليار مستهلك على اتصال ابإلنرتنت 

OECD, 2014, Empowering and Protecting Consumers in (217(
.The Internet Economy on the Rise, chapter 4

.UNCTAD, 2016, B2C E-commerce Index (218(
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.Internet live stats: http://www.internetlivestats.com/internet-users/ املصدر:
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حبلول عام 2030)219). وتفيد التقديرات أبن سوق البيع ابلتجزئة 
على اإلنرتنت يف اهلند يف سبيلها إىل النمو مبقدار سبعة أمثال فيما 

بني عامي 2015 و2020.

ولـــكـــن، يف حـــني أن نــســبــة املــتــصــلــني ابإلنــــرتنــــت يف 
اهلند بلغت 32 يف املائة من سكاهنا يف عــام 2015، فإن هذا 
52 يف املائة ابلنسبة للصني. ومن أصل 1,3 مليون  يبلغ الرقم
دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة تُنفق على اإلنرتنت كل 30
اثنية، مير مُخــس هــذا املبلغ عب أكــب اتجــر جتزئة يف العامل، وهو 
الشركة الصينية Alibaba)220). ولقصة شركة Alibaba أمهية على 
توضحه  بسبب حجمها فحسب، ولكن بسبب ما نطاق العامل، ال
عن سلوك املستهلك يف اإلقبال على التجارة اإللكرتونية. وحجر 
الثالث،  الــزاويــة لنجاح شركة Alibaba هو نظام ضمان الطرف 
Alipay، الذي يستحوذ على نصف مجيع معامالت الدفع على 

http://www.economist.com/news/leaders/21693925-battle- (219(
indias-e-commerce-market-about-much-more-retailing-

.india-online

http://growwithtrellis.com/blog/top-10-ecommerce-markets- (220(
.by-country/

اإلنرتنت يف الصني)221). ويالحظ يو وشني أن "من سخرية القدر 
أن حتقق شركة Alipay، اليت متثل قمة مستوايت التحديث، هيمنتها 
ابستخدام نظام للضمان، هو نظام ضمان ابإليداع لدى طرف 
اثلث، ظل يستخدم لقرون يف نظُم القانون العام األنكلوسكسوين". 
2003 واستحوذت هذه الشركة اليت بدأت عملها يف هناية عام

على 84 يف املائة من استخدام منصة الطرف الثالث على اإلنرتنت 
حبلول عام 2013 )40 يف املائة من مستخدمي اإلنرتنت يف الصني 

يكثر استخدامهم لنظم دفع الطرف الثالث(.

وأايً كان األمر، فهذه زايدة ملحوظة، ولكن السبب 
أعمق كثرياً من جمرد ارتفاع "النزعة االستهالكية" يف الصني. فهو 
يتعلق بثقة املستهلك. وخيتتم يو وشني حديثهما بقوهلما إن "انعدام 
فعالية قانون محاية املستهلك وعدم استعداد مصارف الصني لعرض 
أي محاية لسداد مثن املعامالت اجلارية على اإلنرتنت أداي إىل 
هيمنة Alipay على قطاع الدفع على اإلنرتنت". والبنوك الصينية 
توفر للمستهلكني الصينيني محاية اسرتداد املبالغ املسددة، ولكن  ال

Y Yu and M Shen, 2015, Consumer protection as the “Open (221(
Sesame” that allows Alibaba to crush the forty thieves,

Journal of Antitrust Enforcement 3(issue suppl_1): i228–

.i241
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مبيعات التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات التجارية واملستهلكني يف العامل، ٢٠١٢-٢٠١٧

النسبة املئوية للتغيريمبيعات التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات التجارية واملستهلكني

معدل النمو السنوي املركب )2012-2017)=17.4 يف املائة؛ تشمل البياانُت السلَع واخلدمات اليت ُتطلب ابستخدام اإلنرتنت، ومبيعات  مالحظة:
رحالت الرتفيه ورحالت العمل غري املقّيدة اليت حُتَجز ابستخدام اإلنرتنت بواسطة أي جهاز، وبغض النظر عن طريقة الدفع أو األداء.

167671 www. eMarketer

eMarketer، كانون الثاين/يناير 2014. املصدر:
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شركة Alipay تضمن املعامالت. وعالوة على ذلك، فبخالف 
شركة Paypal اليت ترسل املبلغ الذي سدده املستهلك إىل البائع 
قبل تسليم املنَتج، فإن شركة Alipay حتتفظ ابملبلغ الذي دفعه 
املستهلك حلني تسليم السلع املشرتاة على اإلنرتنت. وحبجز املبلغ 
املدفوع حلني تسليم السلع، توفر الشركة ضماانً أكب من ذلك 
الذي توفره آليات اســرتداد املبالغ املسددة ألصحاب بطاقات 
االئتمان خارج الصني. كما أهنا توفر خدمة تسوية املنازعات على 

اإلنرتنت لكل من الطرفني بتمويل من إيرادات الصناديق املودعة 
كضمان لــدى طــرف اثلــث. ومــن الــالئــق إذن أن يكون أحد 
التعديالت اليت أدخلت على املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي املتعلقة ابلتجارة اإللكرتونية هو 

االعرتاف خبدمات الضمان)222).

.OECD, 2016, op. cit., paragraph 41 (222(

االستعداد للتجارة اإللكرتونية اإلطار 11-

انتشار  يتألف مؤشر األونكتاد للتجارة اإللكرتونية بني املؤسسات التجارية واملستهلكني من أربعة مؤشرات فرعية: )أ(
استخدام اإلنرتنت، و)ب( عدد اخلوادمي املؤمَّنة لكل مليون ساكن، و)ج( انتشار بطاقات االئتمان، و)د( درجة املوثوقية البيدية. 
2016 على دراسة استقصائية لعدد 137 اقتصاداً تستحوذ على 96 يف املائة من سكان العامل و99 يف املائة  ويرتكز مؤشر عام
من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي. وأييت مؤشر عام 2016 يف أعقاب املؤشر األول الذي استحدثه األونكتاد يف منشوره املعنون 

"تقرير بشأن اقتصاد املعلومات: تفتيق كوامن التجارة اإللكرتونية لفائدة البلدان النامية".
ويقيس املؤشر مدى استعداد البلدان للمشاركة يف التجارة على اإلنرتنت. وكان من بني أكب عشر اقتصادات يف هذا 
الشأن ستة اقتصادات أوروبية وثالثة من منطقة احمليط اهلادئ واقتصاد واحد من أمريكا الشمالية. ومن بني االقتصادات النامية، 
شغلت ثالثة اقتصادات مرتفعة الدخل - مجهورية كوراي، وهونغ كونغ )الصني(، وسنغافورة - أعلى املراكز، وتبعتها عدة اقتصادات 
من دول اخلليج. وكانت أوروغواي صاحبة أفضل أداء يف أمريكا الالتينية والكارييب. وسجلت جنوب أفريقيا املركز احلادي والستني، 

وهي يف صدارة االقتصادات املستعدة للتجارة اإللكرتونية يف القارة األفريقية.
ويظهر التقرير املصاحب للمؤشر اختالف االستعداد للتجارة اإللكرتونية حبسب املنطقة. فعلى سبيل املثال، يستخدم 
اإلنرتنت ما يتجاوز ابلكاد مُخس السكان يف أفريقيا مقارنًة ابلثلثني يف غرب آسيا. ويف حني أن غرب آسيا واالقتصادات اليت متر 
مبرحلة انتقالية تبلي بالء حسناً فيما يتصل أبغلبية املؤشرات الفرعية، فُيعتقد أن مدى توافر بطاقات االئتمان حيّجم مواصلة تنمية 
التجارة اإللكرتونية. وحتتاج آسيا ككل إىل زايدة انتشار اإلنرتنت، الذي يقف حالياً عند حد يتجاوز ابلكاد ثلث السكان، فضاًل

عن زايدة عدد اخلوادمي املؤمَّنة. ويف أمريكا الالتينية والكارييب، يبدو أن العقبات الرئيسية هي قلة انتشار بطاقات االئتمان والضعف 
النسيب للموثوقية البيدية. ومثة جنوح إىل غض الطرف عن هذا العامل األخــري، ولكن ما ال شك فيه أنه إذا كانت املنتجات 
املادية ُتطلب على اإلنرتنت، فإنه يتعني تسليمها. وتقبع أفريقيا يف املرتبة الدنيا يف مجيع املؤشرات الفرعية، وخيلص التقرير إىل أنه 
حيدث حتسن يف العمليات اليت تقوم عليها املعامالت واللوجستيات، فمن احملتمل أن يظل الشراء على اإلنرتنت يف أفريقيا  "ما مل
مقصوراً على السكان األكثر ثراء يف املناطق احلضرية". ومن املهم وضع هذا االستنتاج يف احلسبان يف ضوء اإلقبال السريع على 

نظُم الدفع ابلنقال يف أفريقيا، وستجري مناقشة هذا املوضوع فيما بعد.
وتبلغ بعض البلدان مرحلة "اإلقالع" يف جماالت معينة. فقد شهدت أوروغواي واالحتاد الروسي حتسناً هائالً يف نصيب 
كل منهما من األفراد املالكني لبطاقات االئتمان، الذي قفز يف عام واحد بنسبة 13 نقطة مئوية يف أوروغواي )من 27 إىل 40

يف املائة( وبنسبة 11 نقطة مئوية يف االحتاد الروسي )من 10 إىل 21 يف املائة(. وبينما يتأخر حتقيق حتسينات على مستوى خوادمي 
اإلنرتنت املؤمَّنة لكل مليون شخص، فقد ارتفع هذا املؤشر بصفة خاصة يف غينيا وليسوتو وليباي. ولكن أايً من هذه البلدان 
حيّسن ترتيبه العام، واقرتن التحسن يف غينيا هببوط كبري يف الرتتيب العام من 126 إىل 136، حمققة املركز قبل األخري. وملا كان  مل

االستعداد يتوقف على عوامل متعددة، فيجب احلفاظ على التقدم على عدة جبهات.
.UNCTAD, 2016, B2C E-commerce Index املصدر:
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ثقة املستهلك يف السمق التقمية جيم-
تزدهر التجارة اإللكرتونية بفضل عدد من العوامل، من 
منها، وسهولة  املنتجات لالختيار  توافر نطاق واســع من  بينها 
هو متاح  الوصول إىل معلومات عن املنتجات أكثر اكتماالً مما
عادة على اإلنرتنت، وتطبيق مواعيد فتح على مدار الساعة، وراحة 
أن التجارة اإللكرتونية متّكن املستهلكني من  الشراء من املنزل. كما
االستفادة من معاملة تصممها وتشخصنها املؤسسات التجارية 
وفــقــاً الحتياجات كــل فـــرد. ولــكــن جتـــارب اإلعـــالن والبيع اليت 
متــر دون خماطر ومثالب قد يقوض بعضها  يتزايد استهدافها ال
ثقة املستهلك. ومن بني املشاكل املقرتنة ابلشراء على اإلنرتنت 
اخللط بني طلبات الشراء، ومشاكل رد األموال، وعدم الرد على 

الشكاوى، والغش على اإلنرتنت. وقد خلصت إحدى الدراسات 
االستقصائية اليت أعدها االحتاد األورويب إىل أن ثقة املستهلك يف 
عمليات الشراء العابرة للحدود داخل االحتاد األورويب اخنفضت 
فيما بني عامي 2008 و2011)223). وابلرغم من وجود جمموعة 
مشرتكة من القوانني، فإن ثقة املستهلكني يف الشراء اإللكرتوين عب

احلدود )شعر 38 يف املائة منهم ابلثقة يف عام 2014( أقل بكثري 
من ثقتهم يف الشراء داخل دولتهم )61 يف املائة()224).

EC, 2012, Consumers’ Attitude Towards Cross-Border Trade (223(
http:// :متاح على الرابط التايل ،and Consumer Protection

.ec.europa.eu/public _opinion/flash/fl_en.pdf

EC, 2015, Consumer Conditions Scorecard 2015، متاح على  (224(
.http://bit.ly/1V7oDK5 :الرابط التايل
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تثين مبادئ األمم املتحدة التوجيهية على مزااي االبتكار الــواردة يف القرار الذي ينص أيضاً على أنه "ينبغي أن تُفهم 
]التجارة اإللكرتونية[ على أهنا تشمل التجارة ابستخدام األجهزة النقالة". كما أن املبادئ الرفيعة املستوى اليت أعدهتا جمموعة 
العشرين بشأن محاية مستهلك اخلدمات املالية )اليت تناقش يف الفصل الرابع عشر( حتذر من خماطر التجارة اإللكرتونية ابلنقال مع 
هو جديد من املنتجات والتصميمات والتكنولوجيات وآليات التسليم". وجيب  اإلشارة إىل أنه يتعني على اللوائح أن "تستجيب ملا
أن تتيح التشريعات االبتكار يف تصميم منتجات اخلدمات املالية لضمان قيام مقدمي اخلدمات بتلبية احتياجات املستهلكني املتغرية 
تلبية بناءة. ولكن من الواضح أيضاً، عند طرح بعض املسائل، أن اخلدمات األساسية نفسها، مثل حتويل األموال ابلرسائل النصية 
القصرية، استفاد منها ذلك العدد الكبري من املستهلكني الفقراء يف البلدان النامية الذين ليست لديهم حساابت مصرفية ولكنهم 

ميتلكون هواتف نقالة )وصل هذا الرقم ابلفعل إىل مليار شخص يف عام 2010).

وأفريقيا هي اليت تقود هذه الثورة التكنولوجية. فثالثة أرابع البلدان األكثر استخداماً للخدمات النقدية املتنقلة موجودة 
يف أفريقيا. ويوضح املثال الكيين إمكاانت تكنولوجيا اهلواتف النقالة يف دعم توفري فرص الوصول إىل اخلدمات املالية. فقد أُطلقت 
يف عام 2007 خدمة حتويل األموال ابهلاتف النقال املعروفة ابسم M-Pesa واليت تشغلها شركة Safaricom، وابتت تضم حبلول 
عــام 2009 أكثر من مثانية ماليني مستخدم مشرتك أي 40 يف املائة من السكان البالغني. ويف املقابل، مل يرتفع الوصول إىل 
املصارف الرمسية يف كينيا إال من 18,9 إىل 22,6 يف املائة من السكان البالغني فيما بني عامي 2006 و2009. ويعزي فريق 
 .M-Pesa خباء جمموعة العشرين املعين بتعميم اخلدمات املالية هذه الزايدة يف الوصول إىل اخلدمات املالية غري املصرفية إىل خدمة
ويشري التفاعل التسلسلي إىل أن االتصاالت ابهلواتف النقالة وحتويل األمــوال ابلنقال يشكالن حافزين خلدمات مالية أخرى. 
وتظهر فوائد أخرى اتلية يف شرق أفريقيا، حيث جيري تطبيق الدفع ابلنقال لفواتري املرافق العامة مثل املياه والكهرابء. فعلى سبيل 
املثال، بدأت شركة الطاقة يف كينيا نظاماً للدفع عن طريق خدمة M-Pesa )يتناظر استخدام نظم الدفع هذه لفواتري املرافق العامة 
مع املعيار ISO 14452 للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس املتعلق إبعداد فواتري خدمات الشبكات(. وميكن هلذه النظُم أن تساعد 
يتعلق ابملدفوعات  على تاليف املشاكل االنتقالية مثل تلك اليت حتدث عند توصيل هذه اخلدمات للمستهلكني للمرة األوىل. وفيما
أن يوفر وقت املستهلكني والنفقات املقرتنة بنظُم االنتظار القدمية  املنخفضة التكلفة ابلنقال على فرتات قصرية، ميكن لذلك ال
فحسب، بل أن حيسن أيضاً مستوايت الدفع وحيد من املتأخرات. وجتلب تكنولوجيا الدفع احملسنة هذه فوائد حمتملة لقطاعات 

بعيدة كل البعد عن اخلدمات املالية.
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ويبقى أن من املتوقع أال متثل عمليات الدفع على اإلنرتنت سوى 3 يف املائة من عمليات الدفع يف التجارة اإللكرتونية حبلول 
عام 2017. بيد أهنا مهمة ابلفعل، وفقاً لألونكتاد، يف البلدان "اليت تتميز مبحدودية استخدام اإلنرتنت، ولكن لديها نُظُم حسنة 
األداء للدفع بواسطة اهلاتف النقال. ففي عدة بلدان أفريقية، متّثل حلول اهلواتف النقالة أجنع بنية أساسية للخدمات اإللكرتونية". 
2015 على أن مدفوعات الشراء على اإلنرتنت ابهلواتف النقالة يف كينيا  وينص تقرير األونكتاد بشأن اقتصاد املعلومات لعام
تشكل 19 يف املائة من جمموع قيمة معامالت التجارة اإللكرتونية يف عام 2012. وكان هذا أقل من الدفع عند التسليم ولكنه 
أكثر من الدفع ببطاقات االئتمان. وتبنّي قدرة الكينيني وحتمسهم للدفع ابستخدام األجهزة املنزلية أن هذا األمر سيستمر يف النمو.

.OECD/G20, 2011, op. cit.; G20, 2010, op. citاألونكتاد، 2015، تقرير بشأن اقتصاد املعلومات، املرجع نفسه؛ و املصدر:

فوفقًا أمهيتها.  هلا  األساسية  التسليم"  "مسائل  وحــىت 
لدراسة أجراها االحتاد األورويب، أبلغ مستهلكون عن مشاكل يف 
بلغاراي، وبولندا، ورومانيا، واململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية فيما يتصل بطول الفرتات الزمنية اليت يستغرقها التسليم 
عند الشراء على اإلنرتنت من بلدان االحتــاد األورويب األخــرى. 
وورد هذا الشاغل يف 40-50 يف املائة من الردود على استقصاء 
عام 2012 املذكور أعــاله)225). وكما هو مبنيَّ يف اإلطار 11، 
يدرج األونكتاد املوثوقية البيدية كواحد من أربعة مؤشرات على 
االستعداد لإلنرتنت، ويفيد أبن عمليات إرسال الطرود الصغرية 
ابلبيد الدويل شهدت منواً سريعاً، ويعزي ذلك بصفة رئيسية إىل 
التجارة اإللكرتونية، حيث زاد حجمها بنسبة 48 يف املائة فيما بني 
يكن هناك جمال للشك يف  عامي 2011 و2014)226). وبينما مل
أن لنمو التجارة اإللكرتونية أتثرياً على خدمة بريد الرسائل، فبإمكانه 

أن جيلب إيرادات جديدة خلدمة التسليم البيدي.

وكما تبنّي التجربة الصينية، فإن حتمية بناء الثقة ابتت اليوم 
ملحة مثلما كانت يف األايم األوىل للتجارة اإللكرتونية. ومع ذلك، 
فاجلدير ابإلشارة أنه حىت يف السوق األوروبية الثرية، يستخدم 50
30 يستخدمها يف املائة من األسر املعيشية اإلنرتنت كل يوم، بينما مل

يف املائة قط؛ ويف هذا تذكري صارخ ب  "الفجوة الرقمية")227).

Civic Consulting Consumer, 2011, Market Study on the (225(
Functioning of E-commerce and Internet Marketing and

Selling Techniques in the Retail of Goods، متاح على الرابط 

http://ec.europa.eu.consumers/consumer_research/ :التايل
.market_studies/docs/study_ecommerce_goods_en.pdf

األونكتاد، 2015، تقرير بشأن اقتصاد املعلومات: تفتيق كوامن  (226(
التجارة اإللكرتونية لفائدة البلدان النامية.

C Riefa, 2014, Study on Electronic Commerce and (227(
the Protection of the Digital Consumers in Serbia,

.EuropAid/129680/C/SER/RS (Belgrade)

لبناء الثقة من أمهية  وإدراكـــاً من جمموعة العشرين ملا
متزايدة، عقدت اجملموعة، حتت الرائسة األملانية، مؤمتر القمة األول 
حلماية املستهلك يف 15 آذار/مارس 2017 بشأن "بناء عامل رقمي 
ميكن أن يثقف فيه املستهلكون")228). وتناول املؤمتر مسائل مثل 
أحكام العقود العادلة، والدفع املؤمَّن، واملعلومات الواضحة واليت 

يسهل االطالع عليها، وأمن البياانت، ومحاية البياانت.

املبادئ التمجيهية املستمدة من منظمة  دال-
التعاون والتنمية يف امليدان االقتيادي

تنخرط منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
من بني املنظمات الدولية منذ األايم األوىل للتجارة اإللكرتونية، 
يف تعزيز السياسات الرامية إىل املساعدة على بناء الثقة. وعبت 
املبادئ التوجيهية اليت أعدهتا املنظمة يف عام 1999 عن احلماية 
القانونية القائمة املتاحة للمستهلكني يف أشكال التجارة اليت يغلب 
يف  عليها الطابع التقليدي، وشجعت مبادرات القطاع اخلاص، مبا
ذلك مشاركة ممثلي املستهلكني، وشددت على ضرورة التعاون بني 
احلكومات واملؤسسات التجارية واملستهلكني)229). وكانت هتدف 

يلي: إىل التشجيع على ما

اتباع ممارسات جتارية عادلة للدعاية والتسويق؛	 
تقدمي معلومات واضحة عن هوية املؤسسات التجارية 	 

على اإلنرتنت؛

http://www.bmjv.de/G20/EN/ConsumerSummit/G20_node. (228(
.html

OECD, 1999, Recommendation of the OECD Council (229(
Concerning Guidelines for Consumer Protection in the

.Context of Electronic Commerce
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اخلدمات املعروضة وعن 	  تقدمي معلومات عن السلع أو
أحكام وشروط أي معاملة؛

تنفيذ عمليات شفافة لتأكيد املعامالت؛	 
استخدام آليات دفع مأمونة؛	 
أواهنــا 	  تسوية املنازعات واإلنــصــاف بطريقة عادلة ويف

وبتكلفة ميسورة؛
توفري احلماية الدبلوماسية؛	 
تثقيف املستهلك ودوائر األعمال التجارية.	 

وكان هلذه املبادئ التوجيهية وزن زاد بال شك بفضل 
ومشاركة   1999 ــام ــ عـ منذ  املنظمة  يف  العضوية  نــطــاق  توسيع 
بلدان غري أعضاء يف املنظمة يف عملية التنقيح الــيت انتهت يف 

عام 2016)230).

ويف اإلشارة إىل املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي إشارة إىل ما هو أكثر من املبادئ التوجيهية 
نفسها. فاملبادئ التوجيهية للتجارة اإللكرتونية تشري بدورها إىل 
يتعلق ابالحتيال،  جمموعة من واثئق أخرى أصدرهتا املنظمة فيما
وتسوية املنازعات، واخلصوصية، وإدارة املخاطر، ووضع سياسات 

اإلنرتنت)231).

.OECD, 2016, op. cit (230(
Recommendation of the Council concerning Guidelines (231(
for Protecting Consumers from Fraudulent and Deceptive

Commercial Practices across Borders (C92003)116);

Recommendation of the Council on Consumer Dispute

Resolution and Redress (C(2007)76); Declaration for the

Future of the Internet Economy (The Seoul Declaration)

(C(2008)99); Recommendation of the Council on Principles

for Internet Policy Making (C(2011)154); Recommendation

of the Council Concerning Guidelines Governing the

Protection of Privacy and Trans-border Flows of Personal

Data (“Privacy Guidelines”) (C(80)58/final as amended);

Recommendation of the Council on Digital Security Risk

Management for Economic and Social Prosperity (“Security

.Risk Recommendation”) (C(2015)115)

عرب  لإلنياف  التطبيق  الماجبة  القمانني  -1
احلدود

كما هو مبنّي أعاله، ال يزال االفتقار إىل إنصاف فعال 
للمستهلك عندما تكون األطراف يف بالد خمتلفة يشكل عقبة 
كبى أمام ثقة املستهلك ومشاكل إنصاف املستهلك يف حالة 
نشوء منازعات عابرة للحدود، وابلتايل فهذا يستلزم حاًل. غري 
أنه ثبت أن مشكلة القانون الواجب التطبيق وإنفاذه يف سياق 

تزايد عدد املعامالت العابرة للحدود مشكلة مستعصية.

ففي حني أن املبادئ التوجيهية لكل من األمم املتحدة 
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تناشد احلكومات 
الوالية  أتــت حبــل هنائي مــن حيث  منهما  فــإن أايً  تتعاون،  أن 
القضائية. والفقرة 54-’6’ من املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي تطلب إىل احلكومات أن "تنظر 
يف دور القانون الواجب التطبيق والوالية القضائية يف زايدة ثقة 
"القانون  نفسها  والــعــبــارة  اإللــكــرتونــيــة".  الــتــجــارة  املستهلك يف 
اجلزء  ذلــك  القضائية" مستخدمة يف  والــواليــة  التطبيق  الواجب 
املناشدة  التوجيهية مع  املتحدة  املتعلق مببادئ األمم  القرار  من 
نفسها ب  "إيالء اهتمام خاص". ومن احملتمل أن يؤدي انعدام 
الوضوح هذا إىل زايدة أمهية آليات مثل Alipay واسرتداد املبالغ 
املسددة اليت "ختضع حلقوق امللكية" بداًل من أن تكون معتمدة 

على الوالية القضائية.

حتديد همية مقدم اخلدمة -2

إثــبــات هوية  تــواجــه املستهلكني صعوبة يف  ميكن أن 
مقدم اخلدمة الذي يتعاملون معه ومكانه، ابلرغم من أن هذه قد 
تكون أهم مسألة تسهم يف إحالل الثقة يف ذهن املستهلك. وتنص 
الفقرات 28-30 من املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي على اشرتاطات مفصلة بتقدمي "املعلومات 
يف ذلك "معلومات كافية عن تسجيل  عن املؤسسة التجارية"، مبا
اسم النطاق للمواقع الشبكية اليت تروج للمعامالت التجارية مع 
تشارك فيها". وتقيم الفقرة 30 الصلة مبخططات  املستهلكني أو
التنظيم الذايت واحلاجة إىل متكُّن املستهلكني من التحقق من العضوية. 
ويدعم املبدأ التوجيهي 14)ب( من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية 
هذا احلكم يف إطار السياسات الوطنية حلماية املستهلك )ابستثناء 

احلديث عن تسجيل اسم النطاق(.
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االستيثاق من املستهلك -3

املتزايد خلطر سرقة اهلوية، يضع  يف مواجهة اإلدراك 
قــواًي الــدفــع "حتــديــداً  املتعلق خبــدمــات  توجيه االحتـــاد األورويب 

االحتــاد األورويب  توجيه  فــاملــادة 4)30( من  املستهلك".  هلوية 
إىل  يستند  "استيثاق  على  تنص  الدفع  خبدمات  املتعلق  الثاين 
استخدام عنصرين أو أكثر من بني فئات املعرفة )شيء ال يعرفه 
املستخدم(، وامللكية )شــيء ال ميلكه أحــد سوى  أحــد ســوى 
املستخدم(، وهي  يشكل كينونة  )شــيء  والتأصُّل  املستخدم(، 
عناصر مستقلة، أي أن خرق أحدها ال خيل مبوثوقية العناصر 
األخرى، ويكون االستيثاق مصمماً أبسلوب حيمي سرية بياانت 

االستيثاق".

وال تتحدث املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي عن مواصفات االستيثاق، وإن كان ميكن 
االحتجاج أبن املسألة موجودة بروحها يف الفقرة 40 حتت بند 
آليات الدفع والفرع زاي املتعلق ابخلصوصية واألمن. بيد أن هلا 
ابلفعل معىن حمــدداً كما يشري نص االحتــاد األورويب إىل ذلك. 
ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ابلتايل غري مباشرة أيضاً، حيث 
املبدأ  املالية )خــامــســًا-ايء( يف  املتعلق ابخلدمات  الفرع  يطلب 
أو تشجع،  "تُرسي  أن  األعضاء  الــدول  إىل  التوجيهي 66)ز( 
للبياانت  احلماية  لتوفري  مناسبة  االقتضاء، ... ضوابط  حسب 
املالية اخلاصة ابملستهلك، مبا يف ذلك توفري احلماية من الغش 

والتحايل".

املسائل املتعلقة ابخليمصية -4

لــقــد أحـــدث منــو الــتــجــارة اإللــكــرتونــيــة وســرعــة تطور 
تكنولوجيات الشبكات ثورة يف طريقة ختزين البياانت والوصول 
املستهلكون يف  يشارك  أن  املرجح  غري  ومــن  ومعاجلاهتا.  إليها 
الشخصية  الــبــيــاانت  أن  العاملية دون ضــمــاانت تكفل  الــســوق 
املتبادلة أثناء املعامالت ستحظى ابحلماية. بيد أن تطور "التنقيب 
عن البياانت" يف السنوات السابقة أدى إىل ظهور شواغل بشأن 
املوافقة.  البياانت اجملموعة وتعزيز اشرتاطات  اهلائل من  احلجم 
وأعدت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أواًل مبادئ 
توجيهية تتعلق ابخلصوصية يف عام 1980؛ وجرى تنقيحها يف 

عام 2013)232). وتوفر الفقرة 48 من املبادئ التوجيهية ملنظمة 
الــتــعــاون والتنمية يف املــيــدان االقــتــصــادي لــعــام 2016 املتعلقة 
اإلشــارة  املــبــادئ دون  هبــذه  تقريبياً  مــوجــزاً  اإللكرتونية  ابلتجارة 
التجارية  واملــؤســســات  التحديد.  وجــه  على  فعلية  إشـــارة  إليها 
وعادلة،  وشفافة  "مشروعة  ممارساهتا  تكون  أن  بضمان  ملزمة 
ومتّكن املستهلك من املشاركة واالختيار، وتكفل ضماانت أمنية 
معقولة". وتُناقش هذه املسائل يف الفصل الثالث عشر املتعلق 

حبماية البياانت واخلصوصية.

املسائل املتعلقة ابألمن -5

تظهر الشواغل األمنية عند مرحلتني من مراحل املعامالت: 
أوالً، أثناء نقل معلومات الدفع على الشبكة؛ واثنياً، عند ختزين 
بياانت الدفع، حيث ال ينبغي أن يكون يف متناول أطراف اثلثة 
االطالع على البياانت املنقولة. وتعرتف هبذه الشواغل على سبيل 
املثال احليثية 7 لتوجيه االحتاد األورويب الثاين املتعلق خبدمات الدفع 
اليت تشري إىل "ارتفاع املخاطر األمنية املتعلقة ابملدفوعات اإللكرتونية 
يف السنوات األخرية. ويعزى هذا إىل تزايد التعقد التقين للمدفوعات 
تنفك تنمو يف  اإللكرتونية، وأحجام املدفوعات اإللكرتونية اليت ال
مجيع أحناء العامل، واألنواع الناشئة من اخلدمات املالية". وابإلضافة 
إىل الشواغل املتعلقة ابألمن يف املعامالت )اليت تشتمل على أرقام 
بطاقات االئتمان وتواريخ االنتهاء، وما إىل ذلك( يوجد خطر تسرب 
البياانت بعد املعاملة، مثل حاالت االخرتاق املقرتنة ابخلداع )انظر 

حاشية الفصل الثاين عشر، الفرع ابء(.

والفقرة 49 من املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي هي األوثق اتصاالً ابألمن، وهي يف غاية 
التجارية أن تدير املخاطر األمنية  اإلجيـــاز: "ينبغي للمؤسسات 
التخفيف من اآلاثر السلبية  الرقمية وتنفذ تدابري أمنية للحد أو
املتعلقة مبشاركة املستهلك يف التجارة اإللكرتونية". واألوثق صلة 
ابملوضوع هو اإلشارة إىل األمن يف الفرع هاء املتعلق ابلدفع والذي 
يشري يف الفقرة 40 إىل "تدابري أمنية ... تتناسب مع املخاطر 
البياانت  النامجة عن الوصول إىل  فيها تلك  املتعلقة ابلدفع، مبا

OECD, 2013, Revised Recommendation of the Council (232(
concerning Guidelines governing the Protection of Privacy

and Transborder Flows of Personal Data، متاح على الرابط 

www.oecd.org/sti/ieconomy/2013-oecd-privacy- التايل: 
.guidelines.pdf
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الشخصية أو استخدامها دون إذن واالحتيال وسرقة اهلوية". ومتضي 
الفقرة 41 يف التذكري ابإلشارة اليت كانت موجودة يف السابق )أي 
يف عـــام 1999( إىل اســرتداد املبالغ املسددة وتكرار أتييد احلد 
من مسؤولية املستهلكني: "ينبغي أن تعمل احلكومات واجلهات 
صاحبة املصلحة معاً على حتديد مستوايت دنيا حلماية املستهلك 
يف جمال مدفوعات التجارة اإللكرتونية، بصرف النظر عن آلية 
الدفع املستخدمة. وينبغي أن تتضمن هذه احلماية قيوداً تنظيمية 
يقودها القطاع على مسؤولية املستهلك عن التغريات غري املأذون  أو
هبا أو الرسوم االحتيالية، فضالً عن آليات اسرتداد املبالغ املسددة، 
عند االقتضاء". ومن األمثلة العملية على التدابري املتوخاة أن توجيه 
االحتاد األورويب املتعلق خبدمات الدفع يقلص مسؤولية املستهلك 
عن املدفوعات غري املأذون هبا إىل 50 يورو )بعد أن كانت عتبتها 
السابقة 150 يورو()233). ويشدد التوجيه أيضاً التدابري األمنية اليت 
يتعني تطبيقها على مجيع املدفوعات اإللكرتونية اليت تتطلب بصفة 

خاصة استخدام تعريف قوي هلوية املستهلك)234).

وتواصل املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي توسيع نطاق الضمان إىل ما يتجاوز اسرتداد 
املبالغ املسددة: "ينبغي أيضاً التشجيع على استحداث ترتيبات أخرى 
للدفع من شأهنا زايدة ثقة املستهلك يف التجارة اإللكرتونية، مثل 
خدمات الضمان". واإلشارة إىل الضمان مهمة يف سياق التجربة 
الصينية، وإن كان اجلدير ابإلشارة أن الضمان مستخدم أيضاً يف 
والايت قضائية أخرى من بينها األرجنتني وكاليفورنيا. ولكن املسألة 
تكمن يف ماهية الوسيلة اخلاصة املستخدمة. فالضمان يف الصني  ال
يكن حىت  يكن معروفاً عندما بدأ العمل به، ولعله مل )الــذي مل
مشروعاً()235) جاء استجابة لشواغل مفهومة متاماً لدى املستهلكني 
تكن تلبيها النظُم املصرفية القائمة. وابلفعل، أصبح هذا يصل  مل
تتطلب سوى عنوان للبيد  إىل مستوايت أعلى من خالل نظُم ال
ينطوي على مستوايت أدىن من  اإللكرتوين وعنوان للتسليم، مما

اخلطورة اإللكرتونية)236). واملسألة تتطور بسرعة.

.European Union Payment Services Directive 2, Article 74 (233(
C Riefa, 2015, The Control of Electronic Payments in the (234(
EU: Payment Services Directives and Electronic Money

.Directive 2009/110/EC

.Yu and Shen, op. cit (235(
The Economist, 2016, Klarna: getting more ambitious (236(

.(6 February)

التعاقد اإللكرتوين -6

القانونية  القواعد  ميكن أن تنطبق جمموعة خمتلفة من 
واملتعلقة ابلقطاع اخلاص على املعامالت بني املؤسسات التجارية 
واملستهلكني. ويثري الطابع العاملي للتجارة اإللكرتونية أسئلة بشأن 
العقود وتنفيذها وإنفاذها،  ماهية االحتياجات الضرورية لكتابة 
والوالية القضائية. ويثري تطوير "احلوسبة السحابية" مسائل جديدة 
تتعلق ابلعقود. فاحلوسبة السحابية تستخدم شبكة من اخلوادمي 
البعيدة اليت جتري استضافتها على اإلنرتنت لتخزين البياانت وإدارهتا 
ومعاجلتها بدالً من اخلادوم احمللي أو احلاسوب الشخصي. وهي 
حتقق وفورات حجم هائلة، حيث تتيح للمستخدمني ختزين البياانت 
ومعاجلتها يف مراكز بياانت اتبعة ألطراف اثلثة بواسطة هيكل لقياس 
قيمة الرسوم يطبق مبدأ "الدفع أوالً أبول" ابستخدام طريقة أخرى 
تتمثل يف وقت تشغيل اخلادوم الزائد والتخزين الشبكي استجابة 
لطلب املستخدم. وميكن تسخري القدرات احلاسوبية وحتريرها مبرونة. 
وميكن استخدام احلوسبة السحابية لتخزين وأتجري املنتجات احلاصلة 
على حقوق املؤلف من أجل املستهلكني خالل فرتة زمنية معينة. 
ورمبا اتضح أيضاً أن الطابع املؤقت هلذه "املنتجات" الرقمية والفرتات 
اليت "تؤول فيها ملكيتها" للمستهلكني تشكل ابلفعل مصدراً للبس 
تعاقدي، يف حني أن اختالف مستوايت األمن احمليطة بُسُحب 

القطاع العام أو اخلاص قد تكون أيضاً مشكلة.

وتبدأ املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
على املبدأ املنصوص  االقتصادي ابلتأكيد بلغة خمتلفة إىل حد ما
عليه يف املبدأ التوجيهي 5)ي( من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، 
"االحتياجات املشروعة"، فتنص على أنه "ينبغي تزويد املستهلكني 
املشاركني يف التجارة اإللكرتونية حبماية للمستهلك تتسم ابلشفافية 
والفعالية وال تقل عن مستوى احلماية املوفرة يف األشكال األخرى 
من التجارة" )الفقرة ألف-1(. بيد أن هذا البيان املبدئي ال يعقبه 
نظر يف مسائل اإلنفاذ اخلاصة ابلتجارة اإللكرتونية، أي إمكانية 
التعامل مع املسائل التعاقدية بطريقة إلكرتونية، وتوقيع اجلزاءات 
اليت تفرضها الشركات على املستهلكني بطريقة مباشرة دون املرور 

هو مبنّي يف الفصل الثالث. بعمليات قضائية كما

وأحكام اجلزء ابء املتعلقة ابملمارسات العادلة لألعمال 
التجارية واإلعالن والتسويق متماثلة بطرق عديدة مع مبادئ التجارة 
العادلة اليت ُتطبق منذ فرتة طويلة على املعامالت خارج اإلنرتنت. 
فقد ذُكرت العقود غري العادلة على سبيل املثال يف الفقرة 7: "إذا 
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العقد على سبل انتصاف نقدية يف حالة خرق  نصت أحكام 
املستهلك للعقد، فينبغي أن تكون سبل االنتصاف هذه متناسبة 
مع الضرر املرجح وقوعه". ومبدأ التناسب هذا مهم مثالً يف جمال 
اخلدمات املالية حيث ميكن تطبيقه على الرسوم املصرفية غري املتناسبة 
حيدث مثاًل اليت ميكن تنفيذها مباشرة ابلوسائل اإللكرتونية كما
مع قروض يوم القبض أو رسوم احلساابت اجلارية التقليدية )انظر 
الفصل الرابع عشر(. ويعين النص على "سبل االنتصاف النقدية" 
)كالغرامات املالية على املستهلكني مثالً( أن العقوابت غري املالية 
مثل "تدابري احلماية التقنية" اليت قد تضر بعمل حواسب املستهلكني 
ال جيري التعامل معها وال يقيدها أي مبدأ من مبادئ التناسب. 
والضمان الوحيد املتوخى للمستهلكني هو شرط اإلفصاح املسبق 
عن هــذه التدابري )الــذي جيــده العديد من املستهلكني لألسف 

مستعصياً على الفهم(.

مسائل أختى -7

من املسائل األخرى اليت تغطيها املبادئ التوجيهية ملنظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تسوية املنازعات واإلنصاف 
)يتناوهلا الفصل احلادي عشر(، وشفافية التسعري اليت تتناوهلا املبادئ 
الرفيعة املستوى ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/جمموعة 
العشرين من أجل محاية املستهلك يف جمال اخلدمات املالية )ويتناوهلا 
ابملثل الفصل الرابع عشر(، وتثقيف املستهلك الذي يتناوله الفصل 
مجيع هذه احلاالت، تتسق املبادئ التوجيهية ملنظمة  العاشر. ويف
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اتساقاً اتماً مع مبادئ األمم 

املتحدة التوجيهية)237).

األخــتى  الدولية  التمجيهية  املبادئ  هاء-
املعنية بتنظيم التجارة اإللكرتونية

كما هو بني يف املرقب العاملي لتعقب قوانني الفضاء 
اإللكرتوين التابع لألونكتاد، توجد أربعة جماالت رئيسية للتنظيم يف 
التجارة اإللكرتونية: قوانني املعامالت اإللكرتونية، وقوانني محاية 
البياانت واخلصوصية، وقوانني اجلرائم اإللكرتونية، وقوانني محاية 

OECD/G20, 2011, High-Level Principles for Consumer (237(
.Protection in Financial Services

املستهلك)238). ولتعزيز التجارة اإللكرتونية العابرة للحدود وثقة 
املستهلك فيها، يتعني وجود توافق بني قوانني املعامالت اإللكرتونية. 

وقد قامت منظمتان أبعمال موسعة يف هذا الشأن.

جلنة األمم املتحدة للقانمن التجاري الدويل -1

1996، أعــدت جلنة األمــم املتحدة للقانون  يف عــــام
التجاري الدويل )األونسيرتال( قانوانً منوذجياً بشأن التجارة اإللكرتونية 
حلت حمله اتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام اخلطاابت اإللكرتونية 

يف العقود الدولية لعام 2005)239)، اليت أرست ما يلي:

قواعد وممارسات مقبولة حتدد خصائص العقد اإللكرتوين 	 
الصحيح؛

مبادئ توجيهية لالستخدام املقبول للتوقيعات اإللكرتونية 	 
يف األغراض القانونية والتجارية؛

دعم استخدام األدلة احلاسوبية يف املنازعات القانونية 	 
على صحة العقد.

وابإلضافة إىل ذلك، حتدد االتفاقية القواعد االفرتاضية 
لصياغة العقود وإدارة تنفيذ العقد. وقد استخدمت عدة بلدان 
أجل  التجارية من  قوانينها  لتحديث  النموذجي ابلفعل  القانون 
خدمة الوسيط اإللكرتوين، وأفادت األونسيرتال، وقت كتابة هذا 
الدليل، أبن تشريعات قائمة على القانون النموذجي أو متأثرة به 
اعُتمدت يف 66 دولة )واملزيد من الوالايت القضائية الفردية( من 

مستوايت إمنائية متنوعة.

مــشــتوع األونــكــتــاد لــلــتــجــارة اإللــكــرتونــيــة  -2
وإصالح القمانني

2002 برانجماً لبناء القدرات  ينفذ األونكتاد منذ عام
يف جمال التجارة اإللكرتونية وإصالح القوانني. ويقدم هذا البانمج 
املساعدة إىل البلدان النامية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية يف 
جمال تطوير تشريعات التجارة اإللكرتونية على املستويني اإلقليمي 

UNCTAD, Global Cyberlaw Tracker، متاح على الرابط التايل:  (238(
http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-

.Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57 (239(
.452_Ebook.pdf
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والوطين)240). ومن املفرتض أن تكفل القوانني ذات الصلة الثقة يف 
املعامالت اجلارية على اإلنرتنت، وسهولة تسيري التجارة الداخلية 
والدولية على اإلنرتنت، وتوفري احلماية القانونية ملستخدمي ومقدمي 
الــتــجــارة اإللــكــرتونــيــة وخــدمــات احلكومة اإللكرتونية.  خــدمــات 
وتتضمن املساعدة حلقات عمل لبناء الــقــدرات، واستعراضات 
التشريعات القائمة، وصياغة تشريعات متوائمة  ملشاريع التشريعات أو
مع األطر القانونية اإلقليمية والدولية، واستعراضات مقارنة ملواءمة 
تشريعات التجارة اإللكرتونية كتلك اليت أجريت ابلتعاون مع رابطة 
2013 واجلماعة  أمــم جنوب شــرق آسيا والــيت نشرت يف عــــام
االقتصادية لدول غرب أفريقيا )2015(، واليت جرت من أجل 

أمريكا الالتينية )2016))241).

وأنشأت مجاعة شرق أفريقيا مبوجب هذا البانمج فرقة 
2007، أعدت إطارين  عمل معنية ابلقوانني اإللكرتونية يف عام

للقانونني اإللكرتونيني وأقرهتما.

ويف عام 2015، أطلق األونكتاد مرقبه العاملي لتعقب 
قوانني الفضاء اإللكرتوين، وهو حتديد عاملي على اخلرائط لقوانني 
التجارة اإللكرتونية يف جمال املعامالت التجارية ومحاية املستهلكني 
على اإلنرتنت واجلرمية اإللكرتونية ومحاية البياانت)242). ويف حني 
أن التشريع الذي يشمل تلك اجملاالت موجود ابلفعل يف البلدان 
املتقدمة، فإن البلدان النامية متأخرة عنها. وتبلغ عامة حصة البلدان 
اليت اعتمدت قانوانً من هذا القبيل أعلى مركز يف جمال املعامالت 
اإللكرتونية وأدىن مركز يف جمال محاية املستهلكني على اإلنرتنت. 
ففي أمريكا الوسطى على سبيل املــثــال، توجد لــدى سبعة من 
بني كل عشرة بلدان قوانني حلماية املستهلك، ولكن أكثر من 
ميتلك قانوانً بشأن محاية البياانت واجلرمية  نصف هذه البلدان ال
ميتلك  اإللكرتونية. ويف أفريقيا الوسطى، فمن بني كل تسعة بلدان ال
سوى بلدين قوانني تتعلق ابملعامالت اإللكرتونية ومحاية املستهلك 

األونكتاد، 2015، تقرير بشأن اقتصاد املعلومات، املرجع املذكور. (240(
استعراض رابطة أمم جنوب شرق آسيا متاح على العنوان التايل:  (241(
http://unctad.org/en/Publications Library/dtlstict2013d1_

en.pdf؛ واستعراض اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا متاح 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ :على العنوان التايل
.dtlstict2015d2_ en.pdf

األونكتاد، 2015، تقرير بشأن اقتصاد املعلومات: تفتيق كوامن  (242(
التجارة اإللكرتونية لفائدة البلدان النامية.

يعتمد سوى بلد واحد تشريعاً يف جمال اجلرمية  ومحاية البياانت، وال
اإللكرتونية.

إمكانية وصمل املستهلكني ذوي اإلعاقة -3

من املزااي احملتملة للتجارة اإللكرتونية إمكانية الوصول اليت 
توفرها لألشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية، مبا فيها اإلعاقات 
 ،2011 البصرية. ووفقاً لتقديرات منظمة الصحة العاملية يف عام
"إعاقة متوسطة  فإن 15,3 يف املائة من سكان العامل مصابون ب
من حنو 80 أو شديدة")243). وُيستبعد هؤالء املستهلكني إىل حد ما

يف املائة من املواقع الشبكية لتجارة التجزئة)244). وتدعم اتفاقية األمم 
املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة يف احلصول على املعلومات واخلدمات على اإلنرتنت. 
ونالحظ أن املفوضية األوروبية أاثرت إمكانية وضع قانون أورويب 
لتيسري الوصول على ذوي اإلعاقة، من املقرر أن يضع اشرتاطات 
مشرتكة لتيسري الوصول إىل املواقع الشبكية للتجارة اإللكرتونية)245). 
ومع حتييد االلتزامات القانونية، فمن املعقول من زاوية املؤسسات 
التجارية أن تكون لديها مواقع شبكية يسهل الوصول إليها جتنبًا

ألن يصبح عدد العازفني عنها مليار مستهلك حمتمل.

رمصياا أبفضل املمارساا من غتفة التجارة   -4
الدولية

حتذر محلة غرفة التجارة الدولية، املعروفة ابسم العمل 
يلي: التجاري من أجل وقف التزييف والقرصنة، مما

اإللكرتونية  املعامالت  مليارات  إىل جانب 
املشروعة، أصبحت منصات التجارة اإللكرتونية معرضة 
لسوء االستخدام وتسرب منتجات زائفة ومنتجات من 
العامل  مأمونة. وكما حيدث يف  تكون غري  أن  احملتمل 
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report. (243(

.pdf

خلص حتقيق جلنة حقوق ذوي اإلعاقة يف اململكة املتحدة لبيطانيا  (244(
1 موقع  2004 بشأن 000 العظمى وآيرلندا الشمالية يف عام
شبكي إىل أن من املستحيل لذوي اإلعاقة أن يستخدموا أكثر من 
80 يف املائة منها. وخلصت دراسة لألمم املتحدة يف عام 2006

ودراسة لالحتاد األورويب يف عام 2009 إىل استنتاجات مماثلة 
بشأن ضعف االمتثال.

.http://goo.gl/W8JREa (245(
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املــادي، تتحني العناصر اإلجرامية الفرص جلين أرابح 
إضافية من توزيع املنتجات املقلدة يف سلسلة اإلمداد 
على اإلنرتنت. وينجحون يف بيع كميات مهولة من 
يفّرق  للقوانني بطمس ما املنتهكة  املنتجات  أصناف 
بني املنتجات األصلية والسلع الزائفة. ومثة حاجة ماسة 
إىل معاجلة انتشار السلع املقلدة املتاحة للمستهلكني 
على اإلنرتنت ووضع وسائل حلمايتهم من طائفة من 

املخاطر اجلديدة على اإلنرتنت)246).

ومن بني أفضل املمارسات املقرتحة للمؤسسات التجارية 
اليت تقدمت هبا غرف التجارة الدولية ما يلي:

إعــداد برامج وآليات ملساعدة املستهلكني على فهم 	 
واختــاذ  اإللكرتونية  التجارة  منصات  استخدام  خماطر 

قرارات مستنرية؛
تشجيع منصات التسوق على اإلنرتنت على اعتماد نظُم 	 

للحيطة الواجبة تكون شاملة وقوية وميكن التعويل عليها، 
وعلى التقيد هبذه النظُم عب مجيع املنصات واخلدمات، 
حتقق  بعمليات  املنصات  مالكي  قيام  ذلــك  ويشمل 
لضمان التوصل إىل حد أساسي إلدراك من يتاجرون 
على منصاهتم، مثل بروتوكويل "اعرف موّردك" و"اعرف 

مستهلكك"؛
استحداث أدوات تلقائية ملنع تقدمي عروض ابلغة اخلطورة 	 

للمستهلكني؛
تشجيع منصات التجارة اإللكرتونية على اختاذ اخلطوات 	 

املناسبة للتصدي لإلعالانت اليت توجه املستهلكني حنو 
مواقع تبيع سلعاً غري مشروعة.

خامتة واو-
تشهد التجارة اإللكرتونية معدالت منو هائلة، ومع ذلك، 
تزال البيئة اإللكرتونية تطرح حتدايت جديدة على املستهلك،  ال
وال بد من إعداد اسرتاتيجيات جديدة حلماية املستهلكني الذين 
يتسوقون على اإلنرتنت وتعزيز ثقة املستهلك يف التجارة اإللكرتونية، 
وخباصة التجارة اإللكرتونية العابرة للحدود. والكثري من املسائل 
املطروحة مشرتكة بني مجيع أشكال التجارة؛ وإمنــا تقدم التجارة 
ICC/BASCAP, 2016, BASCAP’s Input to the UNCTAD (246(

.Manual on Consumer Protection

اإللكرتونية سياقاً جديداً، وخباصة فيما يتصل أبمن البياانت والتجارة 
اإللكرتونية العابرة للحدود.

وتضع كريستني رييفا حتديداً واضحاً لإلطار القانوين 
الضروري للتجارة اإللكرتونية، يتألف من جمموعتني من األحكام)247):

تشريعات رأسية تركز على خصوصيات الوسيط. وهذا  )أ(
اإللكرتونية  للمعامالت  إطـــاراً  تقيم  تشريعات  يشمل 
)التمكني من إبرام العقود وإجراء التوقيعات اإللكرتونية، 
ووضع إطار ملسؤولية الوسطاء( وحقوقاً خاصة ابملستهلك 
يف جمال البيع عن بعد )مبا يف ذلك املعلومات واحلق يف 
االنسحاب(. وميكن أن تشكل هذه التشريعات الرأسية 

دعامة إلطار قانوين فعال للتجارة اإللكرتونية.

تشريعات أفقية تطبق بصرف النظر عن الوسيط املستخدم  )ب(
وتتضمن على النحو األمثل أحكاماً بشأن شروط التعاقد 
غري العادلة، واملمارسات التجارية غري العادلة، والدعاية 
املضللة واملقارنة، ومحاية عمليات الدفع، ومحاية البياانت، 
ومراقبة السوق واإلنفاذ، وتسوية املنازعات، وتضارب 
القوانني والوالية القضائية، واجلزاءات اجلنائية. وهذه تدابري 
قبل التجارة  تقليدية إىل حد كبري، ترجع كثرة منها إىل ما

اإللكرتونية.

وعند النظر إىل املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي من هذه الزاوية، فإهنا تركز على األبعاد األفقية 
اليت يغلب عليها الطابع التقليدي. بل إن األخذ املبتكر ابلضمان 
يعتمد على أداة كان هلا وجود مستقل إىل حد كبري ملدة قرون عن 

التجارة اإللكرتونية.

وهناك مستهلكون معينون دائمو الضعف، ولكن التجارة 
اإللكرتونية هتدد بكشف ذلك الضعف بوسائل جديدة:

يشكل وصول األطفال إىل احلواسيب مشكلة، وخباصة  )أ(
بعد أن أصبحت احلواسيب أصغر حجماً وأكثر تسجياًل
للسمات الشخصية. ويثري هذا شواغل إضافية تتصل 

.C Riefa, 2014, op. cit (247(
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ابلدعاية غري املسؤولة أو البيع للقصَّر دون رقابة من 
األبوين؛

اقرتن التصغري وزايدة فرص الوصول ابلعمل ابألجهزة  )ب(
النقالة وتطبيقات اهلواتف النقالة الــيت ابتــت اآلن يف 
يكونون ملمني  متناول السكان الضعفاء الذين قد ال
ابملعامالت التجارية، وقد تكون لديهم معرفة حمدودة 
هبا، وقد يكونون أقل قدرة على التعرف على التكاليف 

اخلفية احملتملة أو االحتيال احملتمل.

وميكن أن يشكل عدم املواجهة الشخصية يف التجارة 
اإللكرتونية مشكلة. وميكن أيضاً النظر إليه، من جانب، على أنه 
يشكل حتسناً ابملقارنة مع الضغوط املرتفعة النامجة عن البيع وجهًا

لوجه. ولكن أشكاالً جديدة من الضغوط قد ظهرت:

تشكل سرعة املعاملة يف مواجهة انتهاء املهل احلاسوبية  )أ(
قد جيعل املستهلكني يتسرعون يف قبول عملية  سبباً 
ما ألهنم أمضوا أوقااتً أطول من الالزم على احلاسوب 

الذي ظل ينهي املهلة تلو األخرى؛

أتيت ضغوط إضافية إلجراء علمية الشراء على اإلنرتنت  )ب(
من تغري السعر أثناء استفسار املستهلك، ومن ذلك 
على سبيل املثال عبارة "آخر تذكرتني أو ثالث تذاكر 

متاحة هبذا السعر".

وترفع هذه الضغوط أمهية املفهوم الذي ابت اآلن مستقرًا
واملتمثل يف "فرتة التهدئة". وهذا مثال جيد على تدبري "تقليدي" 
حلماية املستهلك )استحدث يف األصل للتعامل مع عمليات البيع 
الشخصية حتت ضغوط مرتفعة( ازداد أمهيًة نتيجة للضغوط اجلديدة 
اليت أتت هبا التجارة اإللكرتونية. بيد أنه يُذكر هنا أن مسألة الوالية 
القضائية عب احلدود أثبتت عدم إحراز أي تقدم )وجمموعتا املبادئ 
1999 التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لعام

وعام 2016 تسجالن يف الواقع عدم القدرة على حل هذه املسألة( 
لدرجة أصبحت معها عقبة عدم ثقة املستهلك تتطلب عمالً مبتكرًا

خارج نطاق احلكومة.

وقد ثبت أن املسؤولية عن اخلرق األمين تشكل اعتبارًا
جتارايً رئيسياً مثلما تدل على ذلك قصة Alipay. ويدل عليها أيضًا

اتريخ اسرتداد املبالغ املسددة الذي يتمتع املستهلك مبوجبه ابحلق 

يف تقدمي مطالبة ضد اجلهة املْصِدرة للبطاقة وكذلك ضد التاجر 
على اإلنرتنت. وهذا يعين مثالً أن السلع إن مل تصل، فيمكن تقدمي 
مطالبة ابسرتداد التكاليف ضد اجلهة املصدرة للبطاقة يف حالة عدم 
وصــول رد من التاجر على اإلنرتنت. وعندما بدأ ذلك مبوجب 
تشريعات االئتمان االستهالكي خالل السبعينيات والثمانينيات من 
القرن العشرين، حدثت مقاومة شديدة له ابعتباره فرضاً تنظيمياً. 
ومع ازدايد عمليات الشراء العابرة للحدود، أصبح هذا يعتب ميزة 

سوقية، تقدم حافزاً للمستهلك الستخدام بطاقات االئتمان.

وقد يثبت بذلك أن احلد من مسؤولية املستهلك يشكل 
فرصة جتارية، ابلرغم من أنه كان يعتب فرضاً. فعندما جرت املفاوضات 
حدث داخل املنظمة الدولية  بشأن عمليات الدفع ابلنقال، كما
لتوحيد املقاييس على سبيل املثال يف السنوات املنتهية بعام 2015، 
قاوم القطاع مثالً مفهوم "املسؤولية احملدودة" الذي مت إقراره للمرة 
الثانية يف املادة 41 من مبادئ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
2016)248). واملشكلة  االقتصادي املتعلقة ابلتجارة اإللكرتونية لعام
اليت يواجهها القطاع هي أن االحتجاج أبن عبء مسؤولية املستهلك 
احملـــدودة سيكون أكــب من الــالزم عليها قد يوحي أبن املخاطر 
اليت يتعرض هلا املستهلك مرتفعة كذلك. فإذا قبلت املؤسسات 
التجارية املسؤولية، فستكون قد وجهت إشارة إىل املستهلكني تعب

هبا عن ثقتها فيهم. وستكون لديها أيضاً حوافز قوية لزايدة األمن 
إىل احلد األقصى.

وكما ذُكر آنفاً، توجد ابلفعل تكييفات مبتكرة للضمان 
يتعني على املتسوقني مبوجبها أن يكشفوا  متاحة يف السوق، ال
عن تفاصيل بطاقات االئتمان أو تذكُّر كلمة سر جديدة. بل إن 
إبمكان املستهلكني أن يقدموا ببساطة عنواانً بريدايً إلكرتونياً وعنوااًن

للتسليم، ويرتكوا مسألة الدفع لوقت الحــق)249). وميكن التعرف 
إلكرتونياً على املستهلكني الذين سبق هلم استخدام هذا النوع من 
عمليات الدفع ابلضمان عند زايرهتم ملؤسسة جتارية أخرى على 
اإلنــرتنــت، مما يقلص كذلك احلاجة إىل مــلء االستمارات على 
اإلنرتنت. ومن شأن هذا ال أن يتيح للشركة حتمل خطر عدم قيام 
املستهلكني ابلدفع عند إصدار الفواتري فحسب، بل وتزويدهم أيضًا

خبطط دفع ممتدة يف نظري رسم حتصله الشركة. ويف حني أن هلذه 

.OECD, 1999 and 2016, op. cit (248(
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/ (249(
21690106-payments-unicorn-seeks-become-dray-horse-

.bank-getting-more-ambitious
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القروض هوامش أعلى من مؤسسات الدفع التجارية املنافسة على 
اإلنرتنت وأهنا قد متثل بذلك حتدايً تنظيمياً جديداً للحكومات، 
فتكمن املفارقة هنا يف أن املستهلكني الذين يبدون قلقني حيال 
الشراء عب احلدود، كما هو مالحظ أعاله، يكونون مستعدين ألن 

أيمتنوا وسطاء متعددي اجلنسيات من األطراف الثالثة على أمواهلم. 
واللجوء إىل الوسطاء املوثوق فيهم هو الوجه اآلخر من اخلوف من 
التجارة املباشرة عب احلدود. فالطرف الثالث يتحمل املخاطر وهو 

يف موضع يتيح له اتقاء "احلوادث".
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اثلث عشت- اخليمصية وأمن البياانا

اخليمصية يف مبادئ األمم املتحدة  ألف-
التمجيهية حلماية املستهلك

تتضمن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املنقحة للمرة 
األوىل مسائل تتعلق ابخلصوصية. فقرار اجلمعية العامة 186/70

يسلم أبن "للدول األعضاء مصلحة مشرتكة يف تعزيز خصوصية 
املستهلك ومحايتها وتدفق املعلومات حبرية على صعيد العامل أبسره"، 
يف حني أن املبادئ التوجيهية املوضوعية ترسي كالً من "احتياج 
مشروع" جديد )املبدأ التوجيهي 5)ك(( بشأن "محاية خصوصية 
للمعلومات على نطاق عاملي"، وفرع  املستهلك، والتدفق احلــر 
"مبادئ ملمارسات جتارية سليمة"،  جديد هو الفرع الرابع املتعلق ب
وهو يسعى إىل مطالبة املؤسسات التجارية حبماية اخلصوصية عن 
طريق "اجلمع بني املالئم من آليات املراقبة واألمن والشفافية واملوافقة 
حني أن مصطلح  املتصلة جبمع بياانهتم الشخصية واستخدامها". ويف
"محاية البياانت" ال يظهر يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، فإن 
"السياسات الوطنية حلماية  الفرع اجلديد خامسًا-ألف املتعلق ب
املستهلك" يتضمن يف املبدأ التوجيهي 14)ح( حثاً لألعضاء على 

إعداد سياسات تتوخى "خصوصية املستهلك ومحاية البياانت".

وال يتطرق الفرع األول اجلديد املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية 
إىل محاية البياانت أو اخلصوصية ولكنه يقرتح ابلفعل أن تدرس 
الدول األعضاء املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي املتعلقة ابلتجارة اإللكرتونية )املبينة يف الفصل الثاين 
عشر(. وتتضمن هذه املبادئ التوجيهية بدورها فقرتني خمتصرتني 
جداً بشأن اخلصوصية واألمن )الفقراتن 48 و49( ولكنها تشري 
أيضاً إىل املبادئ التوجيهية املنقحة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي املتعلقة ابخلصوصية واليت تشكل سلسلة طويلة إىل حد 

كبري من اإلحاالت)250).

هل اخليمصية حق؟ ابء-
عكفت املنظمة الدولية حلماية اخلصوصية على إعداد 
2016 القائمة التالية اليت تقابل أيضاً حمتوى منشور األونكتاد لعام
Data protection regulation and international data flows:" املعنون

Implications for trade and development" )تنظيم محاية البياانت 

الذي  والتنمية(  التجارة  الدولية: اآلاثر على  البياانت  وتدفقات 
يعتمد عليه هذا الفصل)251).

OECD, 2013, Revised Recommendation of the Council (250(
Concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy

and Transborder Flows of Personal Data، متاح على الرابط 

www.oecd.org/sti/ieconomy/2013-oecd-privacy- التايل: 
.guidelines.pdf

UNCTAD, 2016, Data Protection Regulation and (251(
International Data Flows: Implications for Trade and

unctad.org/Data- التايل:  الرابط  على  متاح   ،Development

.Protection-Study

اخليمصية كحق من حقمق اإلنسان اإلطار 13-

إن اخلصوصية حق أساسي مشروط من حقوق اإلنسان. واحلق يف اخلصوصية منصوص عليه يف مجيع الصكوك الدولية 
فيها: واإلقليمية الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا

يلي: "ال جيوز تعريض أحد لتدخل تعسفي 	  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948، املادة 12، اليت تنص على ما
يف حياته اخلاصة أو يف شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته، وال حلمالت متس شرفه ومسعته. ولكل شخص حق يف 

أن حيميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك احلمالت"؛
العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966، املادة 17 اليت تنص على ما يلي: "1- ال حيوز تعريض أي 	 

شخص، على حنو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي محالت 
مسعته. 2- ولكل شخص حق يف أن حيميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك احلمالت". غري قانونية متس شرفه أو
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واحلق يف اخلصوصية مدرج أيضاً يف:

املادة 14 من اتفاقية األمم املتحدة الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛	 
املادة 16 من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل؛	 
املادة 10 من امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه؛	 
املادة 4 من إعالن املبادئ بشأن حرية التعبري يف أفريقيا الذي أعده االحتاد األفريقي )احلق يف احلصول على املعلومات(؛	 
املادة 11 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان؛	 
املادة 5 من اإلعالن األمريكي حلقوق اإلنسان وواجباته؛	 
املواد من 16 إىل 21 من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان؛	 
املادة 21 من إعالن حقوق اإلنسان لرابطة أمم جنوب شرق آسيا؛	 
املادة 8 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.	 

.(253(Privacy International 252)؛(UNCTAD Cyber-law Tracker  :املصادر

فهم البعد املتعلق ابلبياانا من منظمر  جيم-
املستهلك)252)()253)

للبياانت أمهية ابلغة يف تيسري املعامالت على اإلنرتنت 
مثل القيام ابلدفع؛ فهي ابلفعل حتل يف بعض احلاالت )منصات 
وسائل التواصل االجتماعي مثالً( حمل الدفع املايل. واملستهلكون 
يقدمون معلومات حساسة مثل عنوان التسليم وتفاصيل الدفع، 
ولكن كثرياً ما ال يكون من الواضح إىل أي مدى يصل اتساع 
نطاق ما جيمعه البائع من بياانت. فعادات البحث، واتريخ عمليات 
الشراء، واملكان، ومقدم خدمة اإلنرتنت، بياانت جُتمع بطرق قد 
منعها. وعندما جُتمَّع هذه  أو إدراكــهــا  املستهلكني  يتعذر على 
البياانت مع بياانت أخرى، تستطيع الشركات واألطراف الثالثة أن 

تكّون صورة متعمقة ألذواق الناس ونوااي الشراء احملتملة.

وتتألف نسبة مهمة من هــذه املعلومات الــيت يولدها 
املستخدم من األثر الذي خيلفه املستهلكون وراءهــم من بياانت 
أو الذي تراقبه اآلالت عندما يتجول املستهلكون عب اإلنرتنت: 
ما يبحثون عنه، وأذواقهم، واملواقع اليت يزوروهنا، واألماكن واألجهزة 
املستخدمة يف الزايرة، واألصدقاء الذين يتفاعلون معهم، والقضااي 
اليت يدعموهنا، وابلطبع عمليات الشراء اليت جيروهنا والتطبيقات اليت 
يستخدموهنا. ويتزايد حجم البياانت كلما زاد عدد الناس الذين 

.unctad.org/cyberlawtracker (252(
.https://www.privacyinternational.org/privacy-101 (253(

يكثرون من إدارة شؤوهنم عن طريق اإلنرتنت وذلك العدد املتزايد 
من "األشياء" اليت تربط بينها عب إنرتنت األشياء.

مبليارات  تقدر  انشئة  البياانت صناعة  وقطاع مسسرة 
يسبق له  الدوالرات منت لتلبية الطلب املتزايد على البياانت بقدر مل
مثيل، وهو حيصد نقاط بيانية متعددة عن املستهلكني من مصادر 
متعددة على اإلنرتنت )وخارجها( وجيمع بينها لتكوين مالمح 
تكن كاملة، لألفراد، مقسمة لتلبية احتياجات عمالئه.  مل ثرية، ما
فعلى سبيل املثال، وفقاً جمللة MIT Technology Review، فإن شركة 
Axciom)254)، وهي واحدة من أكب مساسرة البياانت يف العامل "متتلك 

500 مليون  1 وحدة معلومات عن أكثر من يف املتوسط 500
... وتستطيع أن حتلل بياانهتا للتنبؤ  مستهلك من خمتلف أحناء العامل
3 نزعة خمتلفة، مثل كيف ميكن أن يستجيب شخص  000 ب
Axciom لعالمة جتارية على حساب عالمة أخرى. وتستطيع ما

من خالل شراكتها مع فيسبوك، ...]أن تربط[ أنشطة من العامل 
90 يف  احلقيقي أبنشطة على الشبكة العاملية ]وأن تربط بياانهتا[ ب

املائة من املالمح االجتماعية يف الوالايت املتحدة")255).

https://www.technologyreview.com/business-report/big-data- (254(
gets-personal/download/?redirectTo=%2Fs%2F514351%2

.Fhas-big-data-made-anonymity-impossible%2F#/join/

www.technologyreview.com/news/514351/has-big-data- (255(
.made-anonymity-impossible
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وتبنّي البحوث أن القلق من استخدام البياانت الشخصية 
هو  و/أو سوء استخدامها حافز رئيسي للثقة يف سوق اإلنرتنت كما
مناقش يف الفصل الثاين عشر. وليس مجع البياانت الشخصية 
مقصوراً ابلطبع على التجارة اإللكرتونية؛ بل هو جزء من جتربة رقمية 
أكب كثرياً جلمع البياانت املستمر. فالناس معرضون ابستمرار عن 
طريق وسائل التواصل االجتماعي، والتطبيقات املصممة حسب 
االحتياجات الشخصية، والتكنولوجيا احملمولة، ومنصات التبادل، 
البياانت وجتميعها  والبحوث، واملنتجات املستهدفة، آلاثر مجع 
مث تــبــادهلــا. وخيتلف القلق مــن هـــذه اآلاثر ابخــتــالف الــبــلــدان، 
ولكنه مرتفع ابســتــمــرار، بــل وآخـــذ يف االرتــفــاع - حيث يقول 
أحد املتتبعني سنوايً لسلوك املستهلكني على اإلنرتنت إن شواغل 
املستهلكني إزاء اخلصوصية على اإلنرتنت يف الــوالايت املتحدة 
األمريكية ارتفعت بنسبة 42 يف املائة)256) وأن نسبتها ارتفعت يف 
اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مبقدار الثلث 
CIGI- منذ عام 2014)257). ووفقاً لالستقصاء العاملي الذي أجرته

Ipsos بشأن أمن اإلنرتنت والثقة لعام 2016، كان 57 يف املائة 

من املواطنني يف العامل أكثر قلقاً على خصوصيتهم على اإلنرتنت 
مقارنًة ابلسنة السابقة. ويبدي مثانية من كل عشرة مواطنني قلقهم 
من احتمال شراء معلوماهتم أو بيعها. وتبنيَّ أن 83 يف املائة من 
املواطنني يف العامل غريوا سلوكهم على اإلنرتنت سعياً إىل السيطرة 
على كم املعلومات الشخصية اجلاري تبادهلا على اإلنرتنت)258).

2014 ــاملـــي أجــــــري يف عـــــــام ــلـــص اســـتـــقـــصـــاء عـ وخـ
16 مستهلك على اإلنرتنت من 20 بــلــدًا)259) إىل  000 على
أن 74 يف املائة منهم أبدوا قلقهم إزاء كيفية استخدام الشركات 
يكن 72 يف  للمعلومات الــيت مجعتها عنهم على اإلنــرتنــت. ومل
املائة من اجمليبني على االستقصاء من مجيع أحناء العامل على علم 
املائة  يكن 63 يف  الشركات عنهم، ومل تعرفها  الــيت  ابملعلومات 
هلم من حقوق على الشركات اليت تتعامل مع  منهم على علم مبا
معلوماهتم. ومن حيث املعلومات املالية، خيشى 55 يف املائة من 
الناس يف أورواب من أن يصبحوا ضحااي لالحتيال عب املعامالت 

TRUSTe, 2015 United States Consumer Confidence Index, (256(
.see: http://bit.ly/1NIETKt

TRUSTe, 2015 United Kingdom Consumer Confidence (257(
.Index, see: http://bit.ly/1e51fJX

.https://www.cigionline.org/internet-survey-2016 (258(
Ipsos Mori, 2014, Global Trends Survey, see: http://bit. (259(

.ly/1RGHLvG

اجلارية على اإلنرتنت)260)، ويتخلى 58 يف املائة منهم عن الشراء 
بسبب خماوف تتعلق بتأمني الدفع)261). ويبدو أن هلذه املخاوف 
ما يبرها، حيث إن تقريراً صدر يف عام 2015 يدعي أن تسرب 
البياانت على املستوى العاملي ارتفع بنسبة 40 يف املائة عن العام 

السابق)262).

ــيــاً إىل إحــســاس  وتـــرجـــع مــســتــوايت الــقــلــق هــــذه جــزئ
املستهلكني أبهنم فقدوا السيطرة على كيفية مجع البياانت وكيفية 
استخدام الشركات هلا عندما تصبح يف حوزهتا. أما شروط االستخدام 
اليت يُزعم أهنا تعرض ابلتفصيل ممارسات الشركة فهي غامضة وطويلة 
ومعقدة)263) - وهي موجهة لالمتثال التنظيمي وحتديد املسؤولية، 
لفهم املستهلك)264). ويواجه املستهلكون خيار "القبول التام  ال
الرفض الكلي" عندما ينظرون فيما إذا كانوا سيستخدمون خدمة  أو
ما على اإلنرتنت، مع تضاؤل فرص التمسك أبفضلياهتم. ويف حني 
أنه رمبا كان من مصلحة العديد من الشركات أن تفسر املشاركة 
املستمرة يف إطار السياق الراهن أبنه دليل على الرضا أو القبول، 
السيطرة)265)،  بفقدان  املستهلك  استسالم  تفسر  البحوث  فــإن 
يضيف املزيد إىل فقدان الثقة. وتعب البحوث العاملية عن إحساس  مما

EC, 2011, Attitudes on Data Protection and Electronic (260(
Identity in the European Union, Eurobarometer 359, see

.http://bit.ly/1TjkP5t

Econsultancy, 2011, Why Do Consumers Abandon Online (261(
.Purchases?, see http://bit.ly/1QOoSSE

Symantec, 2015, Internet Security Threat Report, see http:// (262(
.symc.ly/1Klmlm7

AM MacDonald and L. Cranor, 2008, The cost of reading (263(
privacy policies, I/S: A Journal of Law and Policy for the

Information Society، انظر http://www.is-journal.org. وفقًا 

حلساابت هذا التحليل، تستغرق قــراءة كل سياسة خصوصية 
يصادفها مستخدم اإلنرتنت على مدار السنة 76 يوم عمل.

خلص حتليل أجري يف اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا  (264(
البالغني  املــائــة مــن السكان اإلنكليز  الشمالية إىل أن 43 يف 
2013. انظر  يتمكنوا من فهم أحكام وشروط غوغل لعام لن
E Luger et al, 2013, Consent for all: Revealing the hidden

complexity of terms and conditions, proceedings of the

SIGCHI Conference on Human Factors in Computing

.Systems, see: http://bit.ly/1QhHv0C

J Turow et al, 2015, The Trade-Off Fallacy (Annenberg (265(
 ،School for Communication, University of Pennsylvania)

. http://bit.ly/1F4S958 انظر
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مماثل، حيث توافق نسبة 72 يف املائة على أنه ال مفر من فقدان 
اخلصوصية بسبب التكنولوجيا اجلــديــدة)266). وخلص تقرير أُعد 
من أجل احملفل االقتصادي العاملي إىل وجود "تراجع يف الثقة بني 
مجيع أصحاب املصلحة". فاألفراد بدأوا يفقدون الثقة يف كيفية 
استخدام املنظمات واحلكومات للبياانت املتعلقة هبم، واملنظمات 
تفقد الثقة يف قدرهتا على أتمني البياانت واالستفادة منها لتكوين 
قيمة")267). وانعدام الثقة هذا الذي يعرتف به مناصرو املستهلكني 
تكافحه اآلن السلطات  واملؤسسات التجارية على حد سواء هو ما

التنظيمية الوطنية والدولية.

رنظيم العيت التقمي دال- 
يشكل إعداد لوائح وسياسات فعالة للتمكني من زايدة 
الثقة يف االقتصاد الرقمي حتدايً ملحاً. وقد أثبتت املنصات اليت 
تكّون شبكات التواصل مثل فيسبوك وأوبر وAirBnB كيف ميكن 
أن تبلغ اخلدمات على اإلنرتنت حجماً هائالً يف غضون فرتة زمنية 
يبني كيف ميكن لالبتكار اآلن أن يتجاوز يف سرعته  قصرية، مما
املؤسسات املسؤولة عن محاية املستهلك. وعالوة على ذلك، فإن 
هلذه اخلدمات املسببة الضطراابت السوق مدى يتجاوز احلدود 
الوطنية، وابلتايل فإهنا تتطلب استجابة منسقة على املستوى الدويل، 
مما يضيف املزيد من التأخري. وقد أعربت اجلمعيات األعضاء يف 
املنظمة الدولية للمستهلكني عن قلقها، حيث يشعر 80 يف املائة 
منها أبن التشريعات واللوائح واملعايري املتعلقة ابإلنصاف غري فعالة 
يف مواكبة االقتصاد الرقمي، ويشكك 76 يف املائة منها يف فعالية 

اإلنفاذ)268).

وابختاذ قانون محاية البياانت مثاالً، اندراً ما نظر االحتاد 
األورويب أو األمــم املتحدة أو منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي، منذ القرن املاضي، يف خصوصية املستهلك ومحاية 

Ipsos Mori, 2014, Global Trends Survey 2014, see: (266(
. http://bit.ly/1RGHLvG

World Economic Forum, 2012, Rethinking Personal Data: (267(
.Strengthening Trust, see: http://bit.ly/1XEMyMQ

املنظمة الدولية للمستهلكني، 2015، املسح حول وضع محاية  (268(
املستهلك، 2015-2014.

الــبــيــاانت، قبل هــذا الفيض مــن التنقيحات الــيت جــرت مــؤخــراً. 
وحىت وقت مؤخر من عام 2016، كان أعضاء االحتاد األورويب 
يزالون يعملون على إصالح قواعد اعُتمدت قبل أن يتم تسجيل  ال
google.com امساً من أمساء النطاق. وقد حدث حتول غري مسبوق 

يف تلك األثناء، ال يف كم البياانت اجملموعة على املستوى الفردي 
فحسب، ولكن أيضاً يف أساليب استخدام الشركات واملنظمات 
العامة هلا يف حتديد أمناط واسعة النطاق من سلوك املستهلك واملواطن 

أو يف حتديد هوية األفراد أو تصميم ما يناسبهم أو استهدافهم.

ويف سياق التغريات والتحدايت الدائمة اليت أتيت هبا 
التكنولوجيا وتدفقات البياانت العاملية، يتعني أن تكون آليات محاية 
منضبطة فحسب وإمنا أيضاً قادرة على االستجابة  املستهلك ال
والتكيف. ويتبقى أن يُرى ما إذا كان التقدم احملرز، مثل مبادئ 
األمم املتحدة التوجيهية أو الئحة االحتاد األورويب العامة حلماية 
البياانت، سيتمكن من االستجابة بفعالية إذا استمرت وترية التغيري 
حدث يف العقدين  يف السنوات العشرين القادمة على منوال ما
املتحدة األمريكية ابلفعل من  الـــوالايت  انتقلت  املاضيني. وقــد 
إقامة سياساهتا حلماية اخلصوصية على "مبادئ املمارسة العادلة 
جلمع املعلومات" إىل "هنج قائم على الضرر" مصمم الستهداف 
االستخدامات الضارة للمعلومات، وخباصة "تلك اليت تشكل أخطارًا

على األمن املادي أو ضرراً اقتصادايً، أو تسبب تدخالت بغري وجه 
حق يف حياتنا اليومية، بدالً من فرض إخطار وخيارات مكلفة 
جلميع استخدامات املعلومات")269). ويعب مثل هذه التحوالت 
عن اإلشكاليات املطروحة على وكاالت اإلنفاذ اليت تواجه أحجامًا

ال تنفك تتزايد من األعمال التجارية.

ويبني اإلطار 14 كيف رسم األونكتاد "جمموعة معرتفًا
هبا من املبادئ األساسية حلماية البياانت" ابالعتماد على اتفاقات 
خمتلفة من أجل توفري جمموعة موحدة من املبادئ والتمكني من 

التعاون الدويل.

M Panzera, 2013, Talking points regarding data security, (269(
International Forum on Justice and Consumer Rights

(Wuhan, China). هذه املبادئ هي: اإلخطار/التوعية، واالختيار/

املوافقة، والوصول/املشاركة، والسالمة/األمن، واإلنفاذ/اإلنصاف.
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املبادئ األساسية حلماية البياانا اإلطار 14-

تتمثل املبادئ األساسية فيما يلي:

االنفتاح: جيب أن تكون املنظمات منفتحة من حيث ممارساهتا يف مجع البياانت الشخصية؛  -1
وضع حدود ملا ُيمع: جيب أن يكون مجع البياانت الشخصية حمدوداً ومشروعاً وعادالً، وأن يتم عادة يف ظل املعرفة و/أو   -2

املوافقة؛
حتديد الغتض: جيب أثناء اجلمع حتديد الغرض من اجلمع واإلفصاح؛  -3

وضع حدود لالستخدام: جيب أن يقتصر االستخدام أو اإلفصاح على أغراض حمددة، أو أغراض وثيقة الصلة؛  -4
األمن: جيب أن ختضع البياانت الشخصية لضماانت أمنية مناسبة؛  -5

جمدة البياانا: جيب أن تكون البياانت الشخصية ذات صلة ابملوضوع ودقيقة وحديثة؛  -6
االطالع والتيميب: جيب أن يتمتع األشخاص املعنيون جبمع البياانت ابحلقوق املناسبة يف االطالع على بياانهتم الشخصية   -7

وتصويبها؛
املساءلة: جيب أن يتحمل جامعو البياانت املسؤولية عن ضمان االمتثال ملبادئ محاية البياانت.  -8

يف مجيع االتفاقات واملبادئ التوجيهية الدولية واإلقليمية املتعلقة  وجيد األونكتاد أن هذه املبادئ الثمانية تظهر بشكل ما
حبماية البياانت)270). ويشري إىل مبدأ إضايف - هو مجع احلد األدىن من البياانت - ال يظهر إال يف توجيه االحتاد األورويب املتعلق 

حبماية البياانت، ولكنه يرى أنه حيمل أتثرياً عاملياً ضخماً.
.(271(UNCTAD, 2016, Study on Data Protection and International Data Flows :املصدر

التنظيم على املستمى الدويل هاء-
الختالف قوانني محاية البياانت يف خمتلف الــوالايت 
القضائية القدرة على إعاقة التجارة الدولية على اإلنرتنت. فعلى سبيل 
املثال، مثة تطور حدث مؤخراً هو ظهور اشرتاطات توطني البياانت، 
اليت يرى أن هلا آاثراً على التجارة من احملتمل أن تكون ضخمة. 
وتتطلب هذه االشرتاطات االحتفاظ ابلبياانت الشخصية يف حدود 
واليتها القضائية األصلية، سواء كان ذلك عن طريق قيد قانوين 
مباشر أو عن طريق اشرتاطات آمرة أخرى )مثل اشرتاطات التسجيل 
احمللي للمؤسسات التجارية( حتقق النتيجة نفسها. واشرتاطات توطني 
البياانت شائعة يف قطاعات معينة )وخباصة قطاع الصحة وقطاع 
اخلدمات املالية( ولكنها أقل شيوعاً فيما يتصل ابلبياانت العامة.

وتوجد عــدة دوافـــع وراء اشــرتاطــات توطني البياانت: 
شواغل تتعلق ابحتمال تعرض البياانت احمللية ملزيد من املخاطر  )أ(
األمنية أو املراقبة يف الوالايت القضائية اخلارجية؛ و)ب( شواغل 
تتعلق هبيمنة البلدان األجنبية يف حالة اخلدمات املقدمة عب اإلنرتنت؛ 

و)ج( املراقبة احلكومية.

ــات تـــوطـــني الــبــيــاانت،  ــثـــاالن يــكــثــر ذكـــرمهـــا عـــن اشــــرتاطــ ــة مـ ومثــ
مها إندونيسيا واالحتـــاد الــروســي، اللذان اعتمدا قيوداً على نقل 
البياانت إىل اخلارج. وتواجه املؤسسات التجارية اشرتاطات امتثال 
هائلة يف كال البلدين. وفكرت بلدان أخرى يف فرض اشرتاطات 
توطني مماثلة )البازيل ومجهورية كوراي حتديداً( ولكنها اعتمدت، بعد 
مشاورات موسعة مع أصحاب املصلحة، مزجياً من النُهج البديلة 

كما هو مناقش أعاله.)270))271)

األونــكــتــاد، 2016، املــرجــع نفسه. واملــبــادئ مستمدة بصفة  (270(
الــبــيــاانت،  حبماية  املتعلق  األورويب  االحتـــاد  توجيه  مــن  رئيسية 
واملبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
 .108 ـــــم املــتــعــلــقــة ابخلـــصـــوصـــيـــة، واتـــفـــاقـــيـــة جمــلــس أورواب رقــ
و"الـــرتتـــيـــب" و"املــصــطــلــحــات" مهــا نسخة مــعــدلــة مــن مــؤلَّــف 
غراهام غرينليف املتعلق هبذا املوضوع. ومن ذلك على سبيل 
“Standards by which to assess data privacy laws” in املثال
.G. Greenleaf, 2014, Asian Data Privacy Laws (Oxford)

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_ (271(
.en.pdf
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وعند النظر يف هذه االختالفات بني السياسات، ينبغي 
التذكري أبن اخلصوصية ومحاية البياانت حقني رئيسيني من حقوق 
هو مبنّي يف الفرع ابء من الفصل  املستهلك وحقوق اإلنسان، كما
الثاين عشر أعاله، وكما هو معرتف به يف مبادئ األمم املتحدة 
التوجيهية )دون استخدام كلمة "حقوق"(. وقد تصبح التدابري 
املتخذة حلمايتهما حواجز جتارية. بيد أن املادة الرابعة عشرة)ج( 
من االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات تسمح بوضوح بفرض 
يتعلق مبعاجلة  "محاية خصوصية األفراد فيما القيود التجارية الضرورية ل
البياانت الشخصية ونشرها ومحاية سرية السجالت واحلساابت 
الشخصية"، مع حتديد "عــدم تطبيق التدابري بطريقة جتعل منها 
وسيلة للتمييز التعسفي وغــري املــبر بني البلدان الــيت تسود فيها 
قيداً مقنعاً على التجارة يف اخلدمات". واقتبست  ظروف مشاهبة أو
مفاوضات اتفاق الشراكة االقتصادية االسرتاتيجية للمحيط اهلادئ 
بعض العبارات من االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات اليت 
يعتبها األونكتاد "قيوداً مقنعة على التجارة" ومن مث "أهم قاعدة" 
يف اتفاق الشراكة. وأفيد عامًة أبن اتفاق الشراكة "ال يفرض فعليًا
أي اشرتاطات إجيابية مهمة حلماية البياانت، ولكنه يتناول ابلفعل 

مسألة املوازنة بني قوانني محاية البياانت واالعتبارات التجارية. وهو 
ميكن أن يوفره املوقعون  يفرض بصفة خاصة حدوداً على مدى ما

يف قوانينهم الوطنية من أنظمة حلماية البياانت")272).

ويفسر األونكتاد ذلك أبنه ميكن ألي مؤسسة جتارية 
متضررة من تقييد لنقل البياانت عب احلدود أن تطعن يف القانون 
بوصفه "قيداً مقنعاً على التجارة" وإن كان يَعتب أنه قد تكون مهمة 
يتعلق أبي شيء آخر غري أشد القيود تطرفاً. ويبدو  صعبة فيما
أن هــذا البند يرسي تــوازانً جديداً بني محاية اخلصوصية والقيود 
التجارية، وقد تصبح هذه الصيغة يف املستقبل جزءاً مشرتكاً بني 

االتفاقات الدولية.

ويبنّي اإلطار 15 كيف كان اتفاق "املالذ اآلمن" بني 
االحتاد األورويب والــوالايت املتحدة األمريكية حماولة لتاليف حتول 

االختالفات يف نظُم محاية البياانت إىل حواجز جتارية.

األونكتاد، 2016، املرجع نفسه. (272(

من املالذ اآلمن إىل درع اخليمصية اإلطار 15-

من بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي البالغ عددها 34 بلداً، نفذ 32 بلداً قوانني 
شاملة حلماية البياانت اعتباراً من أوائل عــام 2016. فوافق البملان الرتكي، وقت كتابة هذا الدليل، على مشروع قانون حلماية 
البياانت الغرض منه مواءمة النظام الرتكي مع نظام االحتاد األورويب. وسيجعل هذا الوالايت املتحدة األمريكية االستثناء الوحيد 

قانوانً وحيداً(. )فهي تستخدم هنجاً قطاعياً إزاء محاية البياانت، ال

وحيظر توجيه املفوضية األوروبية 46/95 املتعلق حبماية البياانت، والذي بدأ سراينه يف عــام 1998، نقل البياانت 
الشخصية إىل البلدان غري األعضاء يف االحتاد األورويب اليت ال تستويف معيار "املالءمة" حلماية البياانت الذي أعده االحتاد األورويب. 
ويطالب االحتاد األورويب البلدان األخرى املتلقية للبياانت إبنشاء وكاالت حكومية مستقلة حلماية البياانت وتسجيل قواعد بياانت 
هبذه الوكاالت. واتفقت الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب يف عام 2000 على إطار "املالذ اآلمن" الذي يصدر شهادات 
ابستيفاء املؤسسات التجارية يف الوالايت املتحدة األمريكية الشرتاطات االحتاد األورويب، وذلك من أجل سد الفجوة بني الوالايت 
القضائية لكل منهما. وميكن أن يؤدي خرق القواعد إىل تدخل جلنة التجارة االحتادية التابعة للوالايت املتحدة األمريكية، وميكن 

هلذا بدوره أن يؤدي إىل شطب الشركات من القائمة املعتمدة املسجلة يف وزارة التجارة ابلوالايت املتحدة األمريكية.

وعلى إثر شكوى تقدم هبا أحد مواطين االحتاد األورويب من أن بياانته مل حتظ ابحلماية على املستوى الذي يكفله االحتاد 
األورويب عند نقلها إىل الوالايت املتحدة األمريكية، خلصت حمكمة العدل األوروبية يف تشرين األول/أكتوبر 2015 إىل أن افرتاض 
املالءمة مبوجب مبادئ املالذ اآلمن ال حيول دون طعن مواطين االحتاد يف القرار األصلي رقم 520 لعام 2000 على أساس إنفاذ 
حقوقهم وحرايهتا الشخصية. وعالوة على ذلك، فقد ألغت احملكمة ابلفعل قرار املالءمة مبوجب املالذ اآلمن الذي تبنّي أنه اعُتمد 
دون فرض احلدود الكافية لوصول السلطات احلكومية إىل البياانت الشخصية. وخلصت احملكمة إىل أن املالذ اآلمن ال يكفل 
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املعاجلة "الضرورية بشكل صارم" و"التناسب" كما هو مطلوب يف توجيه االحتاد األورويب املتعلق حبماية البياانت. ونتيجة لذلك، 
مل يعد أعضاء املالذ اآلمن يتمتعون ابفرتاض املالءمة الذي يتيح نقل البياانت من االحتاد األورويب إىل الوالايت املتحدة األمريكية.

ومن النتائج املهمة هلذه القضية إعادة التفاوض على اتفاق املالذ اآلمن الذي صار معروفاً فيما بعد بدرع اخلصوصية 
بني االحتاد األورويب والوالايت املتحدة اعتباراً من شباط/فباير 2016. وتضمن الرتتيب اجلديد التزاماً بتقوية اإلنفاذ والرصد، ومشل 
ذلك استحداث منصب جديد ألمني املظامل وقيود وشروط جديدة على املراقبة. بيد أن جتميع سلطات محاية البياانت األوروبية 
يف نيسان/أبريل 2016 أظهر عدة أوجه قصور يف درع اخلصوصية الذي جرى التفاوض بشأنه حديثاً، وإن كان يُعتب حتسنًا
ابملقارنة مع إطار املالذ اآلمن السابق. فطلبت "الفرقة العاملة املنشأة مبوجب املادة 29"، وهي فرقة عاملة استشارية اتبعة لالحتاد 
األورويب، من املفوضية األوروبية أن معاجلة شواغلها من أجل كفالة "أن تكون احلماية اليت يوفرها درع اخلصوصية ابلفعل مكافئة 
يتعلق  بصفة أساسية لتلك اليت يوفرها االحتاد األورويب")6). وأخــرياً، وبعد "قرار بشأن املالءمة" أصدرته املفوضية األوروبية فيما
ابحلماية يف الوالايت املتحدة األمريكية، بدأ سراين درع احلماية اجلديد يف 1 آب/أغسطس 2016. وقد حث حوار املستهلكني 
عب األطلسي، الذي يتألف أعضاؤه من منظمات للمستهلكني من الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب دأبت على انتقاد 
املالذ اآلمن ودرع اخلصوصية اجلديد، على اختاذ خطوة بسيطة نسبياً هي أن تصبح الوالايت املتحدة األمريكية "طرفاً كامالً، دون 
يتعلق ابملعاجلة اآللية للبياانت الشخصية )سلسلة معاهدات  داعي هلا، يف اتفاقية جملس أورواب حلماية األفراد فيما حتفظات ال
االحتاد األورويب رقم 108( وبروتوكوهلا اإلضايف املتعلق بسلطات اإلشراف وتدفقات البياانت عب احلدود )سلسلة معاهدات االحتاد 
األورويب رقم 181(، وكالمها مفتوح أمام الدول غري األوروبية ويوفر أوسع نطاق من معايري محاية البياانت املتفق عليها دولياً")7).
UNCTAD Study on Data Protection and International Data Flows (2016);8 Trans-Atlantic Consumer Dialogue, املصادر:
Resolution on the European-Union Privacy shield proposal 7 April 2016; Susan Aaronson, The digital trade
imbalance and its implications for internet governance; Global Commission on Internet Governance, Chatham

.House, paper 25, 2016; EC Press Release FAQs 12 July 2016

التكنملمجيا  رتيدى  أن  ميكن  هل  واو-
للتحدلا اليت رطتحها التكنملمجيا؟

التقليدية،  الــنــُهــج  تتبدى يف  الــيت  احلــــدود  إىل  ابلنظر 
فلرمبا كانت االبتكارات اجلــديــدة هي الــيت ستأيت حبلول لبعض 
التحدايت اليت سببتها االبتكارات السابقة. وللتجارة اإللكرتونية 
ــا كـــان يف ظــهــور أدوات  اتريــــخ يف تــطــويــر حــلــول مــبــتــكــرة؛ ورمبــ
وخدمات جديدة متكن من محاية البياانت الشخصية وتعيد بعض 
البياانت إىل املستهلكني استجابٌة للشواغل  املباشر يف  التحكم 
املتعلقة حبماية البياانت، ميكن أن تعتمد على اللوائح والتشريعات.

وتركز سبل االنتصاف التقليدية يف جمال احلماية على 
التحكم يف كيفية مجع املؤسسات التجارية للبياانت الشخصية 
وختــزيــنــهــا واســـتـــخـــدامـــهـــا، وتــعــتــمــد عــلــى الــســلــطــات التنظيمية 
واملؤسسات التجارية يف عمل النظام، اتركة املستهلك "شخصاً" 
يكون  سلبياً "مُجعت بياانته" وميتلك حيزاً ضيقاً للمناورة. وقد ال
هذا املفهوم الكالسيكي للتشريع والتنظيم قادراً على توفري ضمان 

كامل. ففي االحتاد األورويب مثالً الذي لديه واحد من أقوى نظُم 
محاية البياانت يف العامل، ال تزال ثقة املستهلك يف تناول البياانت 

منخفضة)273).

وتــســفــر مــا تــتــيــحــه الــتــكــنــولــوجــيــا املــصــمــمــة حسب 
توفري  إمــكــانــيــة  مــن  التكلفة  والقليلة  الشخصية  االحــتــيــاجــات 
خصوصية األفــراد للمستهلكني وأفضليات تبادل البياانت عن 
ظهور أدوات وخدمات جديدة تساعد األفراد على حتقيق املزيد 
الــذي  وَمــن  واستخدامها،  بياانهتم  التحكم يف كيفية مجــع  مــن 

431 املتعلق  خلص املقياس اخلــاص للمفوضية األوروبــيــة رقـــم (273(
حبماية البياانت )2015( إىل أن لدى األوروبيني شواغل واسعة 
النطاق بشأن اآلاثر املرتتبة على سوء استخدام بياانهتم. وأكثر 
من ثلثي اجمليبني الذين يشعرون بعدم حتكمهم الكامل يف بياانهتم 
يقولون إهنم قلقون إزاء انعدام التحكم هذا. انظر:  الشخصية

.http://bit.ly/1HjvAiI
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جيمعها ويستخدمها ويف أي األغراض)274). وتعيد هذه األدوات 
الناشئة اليت متّكن من محاية البياانت الشخصية أفضليات فرادى 
التقليدي،  التنظيم  ال حيققه  أبسلوب  املعادلة  إىل  املستهلكني 
أُطـــر املــوافــقــة املستنرية واألحــكــام والــشــروط الباهظة  وتــتــجــاوز 
على  املــوجــودة  التطبيقات  ذلــك  على  األمثلة  ومــن  التكاليف. 
اهلـــواتـــف الــذكــيــة الـــيت ميكنها تنبيه املــســتــخــدمــني عــنــدمــا جيــري 
احملـــددة،  الشخص  أفضليات  لنطاق  جتـــاوز  يف  إليها  الــوصــول 
واألدوات اليت تقدم نظرة "خلف الكواليس" ملا جيري مجعه من 
بياانت وَمن الذي جيمعها. وتستحوذ هذه اخلدمات فعلياً على 
دور الوسيط املعين ابلبياانت بني املوردين واملستهلكني، والذي 
التبادل  يف  أفضلياته  استيفاء  لضمان  املستهلك  ابســم  يعمل 

واالستخدام.

أمثلة على أدواا ونظم التمكني  اإلطار 16-
من البياانا الشخيية

املــؤمَّــن 	  التخزين  الشخيية:  البياانا  خمــازن 
البياانت  مــع  ابلتعامل  التصريح  مــع  للبياانت، 
خـــدمـــات  ــبـــادهلـــا مـــع مـــؤســـســـات جتـــاريـــة أو وتـ
ــا  حـــكـــومـــيـــة خمـــــتـــــارة وفـــــقـــــاً ألحـــــكـــــام حيــــددهــ
مراجعة  أيضاً  املستهلكون. وقد جتري املخازن 
اإلصـــــالح يف  لــالســتــخــدام وتــتــوىل الــتــحــذيــر أو

حالة عدم استيفاء املعايري؛
األذون الــيت رتكز على األشــخــاص: لوحات 	 

املتابعة اليت ميكن للمستهلكني أن حيددوا فيها 
ــيــاانت، وأن حيتجوا  ــب ــبــادل ال ويـــغـــريوا حــقــوق ت
خيتار  عندما  وتنتهي  التوقيت  مسجَّلة  أبذون 
املستهلكون ذلك، وأن يروا البياانت اليت تنتقل 

وأين تذهب؛
شبكاا الثقة: تبسيط خيارات التبادل عن طريق 	 

إقــامــة شبكة مــن مقدمي اخلــدمــات املعتمدين 
واملوثوق فيهم الذين يلتزمون ابستخدام بياانت 

املستهلك وفقاً لشروط فرادى املستهلكني.
األونكتاد. املصدر:

Citizens Advice, 2015, Personal Data ملزيد من األمثلة، انظر (274(
http:// :انظر Empowerment: Time for a Fairer Data Deal?

.bit.ly/1XtrIBG

وتــشــكــل أدوات وخـــدمـــات الــتــمــكــني مـــن الــبــيــاانت 
الشخصية وسيلة إضافية جديدة للتصدي للمخاطر والشواغل 
تعتمد  أن  وهــي وسيلة ميكن  واخلصوصية -  ابلبياانت  املتعلقة 
على التنظيم، مع عــدم إنكار احلاجة إليه. وهــذه ســوق وليدة، 
ولكنها سوق قادرة على حتقق مستوايت مرتفعة من الثقة إبشراك 
الشركات  اســتــخــدام  أســلــوب  تنظيم  مــن  ومتكينهم  املستهلكني 
أن االلتزامات بتبادل املعلومات  لبياانهتم الشخصية. بيد أنه كما
الثقة يف التجارة  أو سياسات العودة املوحدة تساعد على دعم 
بنفس الطريقة إىل حد  اإللكرتونية العابرة للحدود، يوجد أيضاً 
كبري دور لتنسيق طرائق التنظيم الدولية من أجل دعم تطويرها 

ومتكينها من االزدهار يف اجملاالت التالية:

دعــم احلــمــالا واحلــقــمق: مــن شـــأن الــبوتــوكــوالت 	 
يتعلق إبخـــطـــارات خــرق  فيما املــتــفــق عليها والــنــافــذة 
البياانت وسبل االنتصاف أن متنح املستهلكني املزيد 
من الوضوح بشأن كيفية دعم حقوقهم. فــإذا ساءت 
بــروتــوكــوالت لتسوية املنازعات  ــداد  األمــــور، ميكن إعـ

قادرة على العمل على الصعيد العاملي؛

إعداد معايري دنيا: ميكن أن تشهد املعايري املتفق عليها 	 
أعلى  مستوى  تصميمها  مبــوجــب  اخلصوصية  بــشــأن 
مــن اخلصوصية كــإعــداد افــرتاضــي للخدمات. وميكن 

استخدام اشرتاطات التشفري لزايدة أمن البياانت؛

املمارساا اجليدة اتفزة: تُفرض على مشغلي خمازن 	 
أُطر الثقة معايري مرتفعة للشفافية  البياانت الشخصية أو
واملراجعة، مع وجود واثئق اعتماد يسهل التعرف عليها 
مــن أجـــل مــســاعــدة املستهلكني عــلــى االخــتــيــار بني 

مقدمي اخلدمات؛

إنشاء سمق رنافسية للخدمات اليت توفر للمستهلكني 	 
أسلوابً يسّهل التحكم يف أفضلياهتم املتعلقة ابخلصوصية 

والتبادل وإدارهتا.

وممـــا لــه أمهــيــة ابلــغــة يف هـــذا الــشــأن إرســــاء حــقــوق يف 
قابلية  بشأن  عليها  املتفق  واخلصائص  البياانت  حتويل  إمكانية 
التشغيل بني بيئات العمل، لكي يتسىن جتميع فرادى أفضليات 
بني  بسهولة  وتناقلها  ما بشخص  املتعلقة  والــتــبــادل  اخلصوصية 
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اخلدمات. وميتاز هذا إبمكانية منح املستهلكني حصة يف قيمة 
الفائدة اخلاصة ببياانهتم وزايدة االستفادة منها يف السوق)275).

وجيري تطوير عناصر أخرى تكفل املرونة اخليارية مثل 
"ملفات تعريف االرتباط" و"مانعات اإلعالانت املنبثقة" اليت تتيح 
االختيار السليب واإلجيايب على حد سواء لفرادى املستهلكني. غري أن 
االعتماد على املبادرات أو اخليارات الفردية قد يكون داعماً هشاً. 
وقد نوقش يف أماكن أخرى من هذا الدليل مبدأ موافقة املستهلك 
وُوجد أنه ضعيف عند التطبيق العملي )الفصل الرابع عشر املتعلق 
ابخلدمات املالية مثالً(. وابلرغم من وجود حتركات حنو زايدة استخدام 
L Coll, 2016, Cross-border e-commerce: building (275(
consumer trust in international data flows, in UNCTAD,

Data Protection Regulations and International Data

متاح   ،Flows: Implications for Trade and Development

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ :على الرابط التايل
.dtlstict2016d1_en.pdf

هو مبني أعاله، فيكمن اخلطر يف أن  تفويضات املستهلكني كما
أكثر  آليات املوافقة قد تكون مكلفة أكثر من الالزم للجميع إال
إذا  املستهلكني مواظبة. وابلنسبة لألونكتاد، يتعلق هنج "املوافقة" مبا
كان فرادى املستهلكني قادرين على املوافقة على نقل بياانهتم إىل 
بلد أجنيب. وهذا النهج متاح يف االحتاد األورويب وبعض الوالايت 
القضائية األخرى ولكنه مرهون بشروط إضافية فيما يتصل بطبيعة 
املوافقة. وخيلص األونكتاد إىل أنه "قد يتعذر إثبات املوافقة، وقد 
تكون ابهظة ابلنسبة لكل من املؤسسات التجارية واملستهلكني، 

وكثرياً ما ال تقدم أي ضمان ابحلماية")276).

ومع ذلك، ال يزال يتعني إحراز املزيد من التقدم. وقد 
يوجزه أبنه سبعة حتــدايت رئيسية أمــام وضع  حدد األونكتاد ما
أطر قانونية متوازنة ومتوافقة على النطاق الدويل. وهي حمددة يف 

اإلطار 17.

األونكتاد، 2016، املرجع نفسه. (276(

التحدلا التئيسية اليت رماجهها محاية البياانا اإلطار 17-

يوجد اتفاق عاملي وحيد بشأن محاية البياانت. وتتمثل الفجوات الرئيسية الثالث يف  معاجلة الفجماا يف التغطية: ال  -1
يلي: التغطية الوطنية فيما

ال يوجد لدى عدد ضخم من البلدان قانون حلماية البياانت على اإلطالق؛ )أ(
ال يوجد لدى عدد ضخم من البلدان سوى قوانني جزئية أو قوانني تتضمن استثناءات واسعة؛ )ب(

تستطيع فرادى الشركات يف بعض الظروف أن حتد من نطاق وعودها املتعلقة ابخلصوصية )عادة يف بنود مكتوبة  )ج(
حبروف صغرية يف سياسات اخلصوصية(.

رناول التكنملمجياا اجلديدة:  -2
احلوسبة السحابية؛ )أ(

إنرتنت األشياء؛ )ب(
الدراسات التحليلية للبياانت الضخمة. )ج(

إدارة القيمد على نقل البياانا عرب احلدود: توجد خيارات وترتيبات كثرية إلدارة تدفق البياانت أبسلوب يظل يتوخى   -3
محاية حقوق املواطنني. وأكثر اآلليات شيوعاً:

السماح بنقل البياانت مرة واحدة أبسلوب يليب حاالت اإلخالل أو "االختبار" الشائعة )مثل اشرتاطات الوفاء  )أ(
ابلعقد، وحاالت الطوارئ، وطلبات إنفاذ القانون السليمة، وغري ذلك(؛

السماح بنقل البياانت املستمر حيث تكفل الوالية القضائية املستهدفة مستوى مكافئاً من احلماية )كما يف املالذ  )ب(
اآلمن/درع اخلصوصية(؛
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السماح بنقل البياانت حيث توافق الشركة األصلية على أن تتحمل املسؤولية عن أي انتهاكات )هذا هنج يستخدم  )ج(
يف حاالت الطوارئ ويظهر يف إطار اخلصوصية ملنتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ، ويظهر بدرجة 

حمدودة يف قوانني أسرتاليا والياابن(؛
السماح بنقل البياانت حيث تلتزم الشركة مبجموعة من قواعد الشركات اليت تطبق عب مجيع أنشطتها )يستخدم  )د(

هذا النهج يف االحتاد األورويب ويستخدم بدرجة حمدودة يف القوانني الوطنية، كما يف كولومبيا والياابن(؛
السماح بنقل البياانت رهناً ابتفاق قانوين حمدد جداً بني الوالايت القضائية )مثل االتفاقات بني االحتاد األورويب  )ه(
والوالايت املتحدة األمريكية بشأن نقل بياانت ركاب شركات النقل اجلوي والبياانت املتعلقة ابخلدمات املالية(؛

جمموعة ما من اخليارات املذكورة أعاله. )و(
املمازنة بني املتاقبة ومحاية البياانا: ال رتطتق أغلبية القمانني واللمائح إىل هذه املسألة، اليت ابرت ختضع للتدقيق   -4
منذ الكشف عن مدى املتاقبة. وينبغي أن يكمن مدى املتاقبة الماسع ونطاقها وغتضها مفتمحة حىت لم ظلت 

بعض التفاصيل التنفيذية ستية.
ينبغي أن تقتصر املراقبة على أهداف حمددة تتعلق ابألمن القومي وإنفاذ القوانني؛ )أ(

ينبغي أن يكون مجع البياانت الشخصية يف أثناء املراقبة "ضرورايً ومتناسباً" مع الغرض من املراقبة؛ )ب(
ينبغي أن تكون أنشطة املراقبة مرهونة برقابة وإدارة قويتني؛ )ج(

ينبغي أن يتمتع مجيع األشخاص املعنيني ابلبياانت من األفراد ابحلق يف تسوية املنازعات بفعالية واإلنصاف القانوين  )د(
يتعلق ابملراقبة )بصرف النظر عن جنسيتهم(؛ الفعال فيما

ينبغي أن تكون مشاركة القطاع اخلاص يف املراقبة مقصورة على املساعدة املناسبة استجابًة لطلب حمدد؛ )ه(
ينبغي أن تكون منظمات القطاع اخلاص قادرة على اإلفصاح )بعبارات عامة( عن طبيعة وعدد تكرار طلبات  )و(

احلصول على البياانت الشخصية اليت تتلقاها من احلكومة ووكاالت إنفاذ القوانني واألمن.
رعزيز اإلنفاذ: مثة اجتاه حنو تعزيز سلطات التنفيذ واجلزاءات يف ميدان محاية البياانت. وقد كان تعزيز اإلنفاذ موضوعاً رئيسيًا  -5

يف تعديل القوانني وحتديثها )وخباصة يف أسرتاليا، واالحتاد األورويب، وهونغ كونغ )الصني( والياابن(؛
حتديد المالية القضائية: أصبح هذا موضوعاً ابرزاً يف تنظيم محاية البياانت، ويرجع جزء من ذلك إىل تدفق البياانت على   -6
نطاق واسع عب احلدود، ويرجع اجلزء اآلخر إىل االفتقار إىل اتفاق عاملي وحيد بشأن محاية البياانت )وما يرتتب عليه ذلك 

من جتزؤ تنظيم محاية البياانت(.
ألهنا تسبب  ينبغي، أو مكلفاً أكثر مما إدارة عبء االمتثال: تُنتقد بعض لوائح محاية البياانت لكون االمتثال هلا مرهقاً أو -7

أعباء حمددة يف جمال االمتثال على املؤسسات التجارية الصغرية.
.UNCTAD Study on Data Protection and International Data Flows (2016) املصدر:

خامتة زاي-
مفر منها  إن زايدة استخدام البياانت الشخصية نتيجةٌ ال
للمرور إىل العالقات بني املستهلكني على اإلنرتنت. وينطبق هذا 
على البلدان النامية والبلدان املتقدمة على حد سواء، مع انطالق 
التجارة اإللكرتونية ابلنقال يف مجيع أحناء العامل. وقد دعت مجعيات 
املستهلكني ووكـــاالت محاية املستهلك إىل مجع بعض البياانت 

الشخصية يف سياق اإلقراض املسؤول على سبيل املثال من أجل 
متكني الرجوع إىل املعلومات االئتمانية، ضماانً لعدم قيام املستهلك 
بعقد التزامات مفرطة )انظر الفصل الرابع عشر(. ولكن هذه البياانت 
حساسة حبكم تعريفها، ولــذا فهي تتطلب ضماانت قوية مثل 
تلك اليت استحدثها جملس احلماية املالية للمستهلك يف الوالايت 
املتحدة األمريكية يف عام 2011. ومبوجب هذه األحكام، جيب 
أن ترسل الكياانت اليت تستخدم هذه البياانت إىل املستهلكني 
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بنوع  تتعلق ابخلصوصية وحتيطهم علماً  أولية وسنوية  إخطارات 
املعلومات الشخصية غري العامة اليت جيري مجعها واإلفصاح عنها، 
وفئات املنتسبني واألطراف الثالثة األخرى اليت يُفصح هلا عن هذه 
البياانت وأي حقوق لالنسحاب من عملية اإلفصاح. وقد أرست 
البازيل لوائح مماثلة يف عام 2010، تضمنت حظراً على حصد 
البياانت غري ذات الصلة ابلغرض املقدم. وبوجه عــام، يرى أن 
هذا االستخدام املقيد للبياانت يعزز السلوك املسؤول يف السوق، 

سيما إذا كانت هناك سلطة تنظيمية تعكف على مراقبته. وال

فــإن ما يثري قلق املستهلكني  وكما هو مبني أعــاله، 
بصفة خاصة يتعلق ابملعامالت العابرة للحدود. وهناك عدد من 
العوامل األخرى اليت تردع املستهلكني عن املشاركة يف التجارة 

العابرة للحدود أيضاً، ولكن خماوف املستهلكني من استخدام 
البياانت على اإلنرتنت يف تفاعالت رقمية أوسع نطاقاً هي من 
داخل  اإللكرتونية  التجارة  تنمو  ولكي  الرئيسية.  القضااي  بني 
البلدان وفيما بينها، جيب أال ينصب تفكري السلطات التنظيمية 
على مواءمة النظُم والقواعد عب احلدود فحسب، بل أن يشمل 
أيضاً كيفية إنشاء حيز ألنواع النُهج املبتكرة املبينة أعاله من أجل 
بناء الثقة يف استخدام البياانت. وستشكل إقامة آليات سهلة 
االستعمال متكن من مراقبة واختيار اجلهات اليت ترى أو ختزن 
ُتستخدم  بياانهتا واجلهات اليت تتبادهلا معها، والشفافية والفهم ملا
من أجله )ُتظاهرها اشرتاطات متفق عليها دولياً( جزءاً من احلل 
إلنشاء بيئة جديرة ابلثقة يستطيع املستهلك أن حيقق فيها أكب 

استفادة من فرصة التجارة العاملية.
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رابع عشت- اخلدماا املالية

اخلـــدمـــاا املــالــيــة يف مــبــادئ األمــم  ألف-
املتحدة التمجيهية حلماية املستهلك

كان اإلدراج الصريح للخدمات املالية يف مبادئ األمم 
املتحدة التوجيهية املنقحة واحداً من أكثر االبتكارات املتوقعة، إىل 
جانب التجارة اإللكرتونية. وكان القيام بغري ذلك سيكون غريبًا
ابلفعل يف ضوء األزمة املالية وعواقبها على املستهلكني يف مجيع 
أحناء العامل. ويشري القرار املعتِمد ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية 
إىل األزمــة، وتتوخى بوضوح احملصلُة املرتتبة عليها، أي "الرتكيز 
جمدداً على محاية املستهلك"، إجراءات تنظيمية ومتعلقة ابإلنفاذ. 
املالية  املتعلق ابخلدمات  الفرع اجلديد، خامسًا-ايء،  ويستخدم 
)املبادئ التوجيهية 66-68( لغة مماثلة لتلك املستخدمة يف القرار، 
متحداثً عن التنظيم، واإلنفاذ والرقابة، وتثقيف املستهلك واكتساب 
التجارية املسؤولة، ومحاية  السلوك  املعارف، واإلفــصــاح، وقواعد 

البياانت، واإلدماج املايل.

جيري تناول مسؤولية  وتبز على السطح تفاصيل معينة. إذ
الشركات عن وكالئها املرخص هلم يف املبدأ التوجيهي 66)ه(؛ 
ويشكل "اإلقــراض املسؤول" وبيع املنتجات "املالئمة" )كالمها 
يف املبدأ التوجيهي 66)و(( مسألتني مرتابطتني نشأات عن األزمة 
املالية. وأدرجت للمرة األوىل التحويالت املالية، وخباصة الشفافية 
يف حساب الرسوم )املبدأ التوجيهي 66)ح((، وهذه مسألة رئيسية 

للبلدان النامية والعمال املهاجرين.

وترد تفاصيل أخرى يف أماكن أخرى من مبادئ األمم 
املتحدة التوجيهية املنقحة. فاملبدأ التوجيهي 40 يتناول "إجراءات 
التسوية اجلماعية"، ويتطرق ابلتحديد إىل اإلجراءات ذات الصلة 
ابالستدانة املفرطة واإلفالس. وأضيفت اخلدمات املالية إىل املبدأ 
الذين حيتاجون إىل  الــذي يذكر األشخاص  التوجيهي 44)ح( 

تثقيف املستهلك.

وكانت مبادئ األمم املتحدة التوجيهية السابقة تتضمن 
ابلفعل إشارات إىل االئتمان االستهالكي. وهو يرد حالياً يف املبدأ 
التوجيهي 26 الذي ينص على أنه "ينبغي محاية املستهلكني من 

صاحل جانب  التجاوزات التعاقدية، مثل العقود النمطية اليت تكون يف
واحد، واستبعاد احلقوق األساسية يف العقود، واملغاالة يف شروط 
االئتمان من جانب البائعني"، بينما يدعو املبدأ التوجيهي 44
"]يشمل[ اجلوانب اهلامة حلماية  إىل تثقيف املستهلك وإعالمه ل

املستهلك من قبيل ... املعلومات عن ... شروط االئتمان".

ومن الناحية األخرى، يكاد ال يرد هنائياً ذكر للتأمني يف 
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية. ويرد ذكره صراحة مرة واحدة يف املبدأ 
التوجيهي 66)ج( يف الفرع املتعلق ابخلدمات املالية، حيث يُطلب 
إىل الدول األعضاء أن تشجع "آليات الرقابة والتأمني املناسبة حلماية 
ذلك ودائعهم". ولكنها يف  يف األصول اليت ميلكها املستهلكون مبا
الواقع إشارة إىل ضمان الودائع يف مواجهة خطر االهنيار املؤسسي، 

إىل التأمني على األمتعة املنزلية للمستهلكني. ال

املالية  واخلــدمــات  التأمني  بني  متزايد  تداخل  ويوجد 
األخرى، وأصبحت أمناط البيع أكثر سالسة. ومن التجاوزات 
الـــيت حــدثــت يف خـــالل الــســنــوات اخلــمــس عــشــرة املــاضــيــة أن 
التأمني  بيع  ولكن  للتأمني.  ابئعة  جهات  املــصــارف  أصبحت 
ــم املــتــحــدة  ابلــتــجــزئــة ال يُـــعـــاجل مــعــاجلــة مــبــاشــرة يف مـــبـــادئ األمــ
التوجيهي 68 إىل واثئــق أخــرى ذات  املبدأ  التوجيهية. ويشري 
صلة ابملوضوع بوصفها مصادر إلهلام الدول األعضاء، وخباصة 
املبادئ الرفيعة املستوى جملموعة العشرين/منظمة التعاون والتنمية 
يف املــيــدان االقــتــصــادي حلــمــايــة املستهلك يف جمـــال اخلــدمــات 
املالية، ومبادئ اإلدمــاج املــايل الــصــادرة عن جمموعة العشرين، 
البنك  أعــدهــا  الـــيت  السليمة  لــلــمــمــارســات  التوجيهية  واملـــبـــادئ 
الدويل)277). وال تتطرق املبادئ الرفيعة املستوى جملموعة العشرين 
املنتجات  بيع مجيع  التأمني ابالســم ولكنها تشمل ابلفعل  إىل 
الــدويل  للبنك  السليمة  املــمــارســات  وتتضمن  ابلتجزئة.  املالية 
فصاًل كاماًل مكرساً للتأمني. و"اإلشارة إىل اخلارج" توسع نطاق 
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ولكنها جتعلها متتد لتشمل واثئق 

OECD, 2011, G20 High-Level Principles on Financial (277(
Consumer Protection; World Bank, 2012, Good Practices

for Financial Consumer Protection; G20 Financial Inclusion

Experts Group, Access through Innovation Sub-group, 2010,

.Innovative Financial Inclusion: Principles and Report
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التوجيهية  مــبــادئ األمـــم املتحدة  أكــثــر غـــزارة يف جمموعها مــن 
نفسها. ويف املقابل، فإن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية تتناول 
بعض املسائل، مبا فيها التحويالت املالية، واإلقراض املسؤول، 
والتأمني إبيداع مصريف، اليت ال تشملها املبادئ الرفيعة املستوى 
جملموعة العشرين/منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 
ويكون إذن هذا اجملموع يف جممله قائمة مرجعية معقولة لقطاع 
ــدة. ويــويل هذا  عريض جـــداً، وإن مل يكن مــركــزاً يف وثيقة واحـ

الفصل جل اهتمامه لالئتمان والتأمني.

وظيفة االئتمان االستهالكي وأشكاله ابء-
ميول االئتمان العديد من معامالت املستهلكني جزئيًا
أو كلياً؛ ويسهم كثرياً يف شراء السلع واخلدمات. وما كان العديد 
من املعامالت أن حيدث ببساطة لوال هذه اخلدمة املالية. وهكذا، 
ميكن جلعل االئتمان االستهالكي يف املتناول أن حيقق إسهاماً كبريًا
يف رفاه املستهلكني، وحيفز النمو االقتصادي، ويشجع اإلدماج 
املايل. بيد أن النمو غري املقيد للدين االستهالكي ميكنه أن يزعزع 
استقرار قطاع االئتمان واالقتصاد بوجه عام. فبإمكان هذا النمو 
يرتك  يرتتب عليها من ركود، مما أن يسبب فقاعات يف السوق وما

العديد من املستهلكني يف حالة استدانة مفرطة ويعوق االنتعاش 
االقتصادي. ومن مث ميكن لتنظيم االئتمان االستهالكي أن يسهم 

يف استقرار النظام املايل.

إن أصعب مسألة تتعلق بتوسيع نطاق االئتمان هي 
إحالل التوازن بني جعل االئتمان يف متناول أولئك الذين حيتاجون 
يستطيعوا تلبية التزامهم بسداد دينهم  إليه ورفضه ألولئك الذين لن
أو الذين ليسوا على استعداد لذلك. ويؤدي التعرض املفرط لالئتمان 
إىل مشاكل جدية، من بينها استدراج فرادى املستهلكني للدخول 
يف التزامات مرهقة ويتعذر الوفاء هبا. ومثة حاجة إىل ضمان عدم 
إقدام الدائنني على "الدعوة" إىل االئتمان بطريقة غري مسؤولة، وإىل 
عدم إقبال األفراد على االقرتاض إىل احلد الذي ال مفر من تسببه 
السهل وتسويقه  االئتمان  لتوافر  يف عجز عن السداد. وميكن 
هناك  فــأواًل،  للمستهلكني.  متمايزة  عيوابً  يشكال  أن  بكثافة 
إغراء الشراء ابندفاع أو اإلنفاق املفرط. واثنياً، االئتمان يكلف 
مااًل، ويكّبل الدخل القادم يف املستقبل، ويرفع السعر احلقيقي 
للمنتج. واثلثاً، يف حالة نشوء نزاع مع الدائنني أو عدم الوفاء 
ممتلكاته  اباللتزامات االئتمانية، قد خيسر املستهلك بضاعته أو
قد خيسر أهليته للحصول على ائتمان آخر. احملجوزة كرهن، كما

االئتمان البالغ اليغت والتمميل البالغ اليغت اإلطار 18-

اكتسب التمويل البالغ الصغر أمهيته الراهنة يف العامل أمجع عقب التطورات اليت حدثت يف جنوب آسيا خالل الربع األخري 
1982، الذي  من القرن املاضي. فقد حشدت هذه احلركة يف اهلند زمخاً عند إنشاء املصرف الوطين للتنمية الزراعية والريفية يف عام
 .1992 جمال السياسات اإلمنائية ملبادرات التمويل البالغ الصغر عن طريق برانمج مرتبط ابملصرف أُعد يف عام يقدم دعماً مالياً ويف
وأتت ذروة االعرتاف العام به مع منح جائزة نوبل ملؤسس مصرف غرامني يف بنغالديش، حممد يونس. فانطلق مفهوم االئتمان 
البالغ الصغر والتمويل البالغ الصغر يف كل أرجاء العامل، وامتد إىل أفريقيا وأمريكا الالتينية، وإىل البلدان املتقدمة أيضاً عندما آن 
األوان. بيد أن التمويل البالغ الصغر بعد أن حظي بثناء واسع النطاق، مر بشكل من أشكال األزمة األخالقية أثناء اتساعه. ففي 
عام 2008، أشار السيد يونس إىل مؤسسات التمويل البالغ الصغر اليت كان يسوَّق هلا حديثاً منتقداً إايها وحمذراً من "مرابني 

جدد ظهروا ابسم االئتمان البالغ الصغر".

وفسرت عدة عوامل هذا التغيري يف السمعة. فقد انتقل القطاع من السوق الريفية إىل السوق احلضرية، واستوطن فيه 
"تراكب ائتماانت العمالء"، حيث يتالعب املستهلكون أبخذ ائتماانت ابلغة الصغر من عدة مؤسسات للتمويل البالغ الصغر 
- وأغلب الظن أن ذلك كان حيدث الستخدام قرض يف سداد قرض آخر. وظهرت بعض املمارسات الذميمة مثل "االدخار 
اإلجباري". فعلى سبيل املثال، كانت مؤسسة التمويل البالغ الصغر متنح قرضاً مببلغ 100 دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة، 
ولكنها تستبقي 25 دوالراً منها يف "حساب ادخــاري" ال تدفع عنه فائدة للمستهلك. ويف املقابل، يستمر املقرتض يف سداد 
جيعل حساابت مثل قيمة الرسوم أكثر تعقيداً من املعتاد. ومن املمارسات األخرى املثرية  الفائدة على املبلغ املقرتض ابلكامل، مما
يتعلق ابالرهتان، مثل طلب رهن  للقلق اليت ظهرت: عدم منح العميل نسبة من اتفاق القرض؛ وانتهاج ممارسات غري مالئمة فيما
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ترتاوح قيمته بني 300 و400 يف املائة من مبلغ القرض؛ وعدم استخدام إجراءات التسجيل القانونية؛ وبيع الرهون دون موافقة 
املقرتض ودون مراعاة األصول القانونية.

2010 يف أندرا براديش، ابهلند، حيث أفيد عن انتحار حنو 120 وتلقت مسعة االئتمان البالغ الصغر ضربة قوية يف عام
مقرتضاً بسبب إكراه مايل مرتبط بفرض مؤسسات التمويل البالغ الصغر أسعار فائدة مرتفعة ابستخدام ممارسات شرسة بل وقسرية 
جلمع األموال واإلقراض املفرط للمعوزين. واستناداً إىل حساب املبلغ الذي تقتطعه هذه املؤسسات من القرض منذ البداية، وصل 
سعر الفائدة الفعلي الذي أفيد عنه إىل ما يرتاوح بني 35 و65 يف املائة سنوايً يف بعض احلاالت. وأفضت هذه األحداث إىل 
إصدار حكومة أندرا براديش لقانون أندرا براديش املتعلق مبؤسسات التمويل البالغ الصغر )الئحة إقراض األموال( لعام 2010، 
2011 الذي قيد عمليات هذه املؤسسات بصورة كبرية. وأصدر أيضاً املصرف االحتياطي للهند مبادئ توجيهية حبلول هناية عام
تتكبده من تكاليف اإلقراض، وذلك لإلبقاء  تفرض حداً أقصى على أسعار الفائدة يرتاوح فيما بني 10 و12 نقطة مئوية فوق ما

على سعر الفائدة يف نطاق 23-27 يف املائة سنوايً.

ومل تتخذ مجيع البنوك املركزية إجراءات مماثلة يف مواجهة هذا التجاوز. ويف ظل عدم وجود معايري مفروضة، أعد بعض 
مقدمي خدمات التمويل البالغ الصغر معايريهم اخلاصة. فأعدت شركة Accion ومستثمرون آخرون يف القطاع مبادئ حلماية العمالء 
يف صورة مدونة ألخالقيات املهنة، وأقاموا احلملة الذكية. وأعدت منظمات غري حكومية خمتلفة ووكاالت إمنائية وجهات مقدمة 
للخدمات مبادئ توجيهية للشفافية يف التمويل البالغ الصغر، وأقرت هذه املبادئ التوجيهية. ومن األمثلة على ذلك اجلمعية األوغندية 
ملؤسسات التمويل البالغ الصغر اليت أعدت مدونة قواعد سلوك حلماية املستهلك، تركز على اإلفصاح، ومبادئ محاية املستهلك 
يف جمال التمويل البالغ الصغر اليت أعدها الفريق االستشاري لتقدمي املشورة إىل الفقراء )وهو صندوق استئماين اتبع للبنك الدويل(.

وتشري مجعية املستهلكني اهلندية املعروفة ابسم اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكني إىل أن "عمليات مؤسسات التمويل 
البالغ الصغر يف أندرا براديش توقفت عن إصدار قروض جديدة نظراً إىل تزايد األصول غري املنتجة وحمدودية نطاق االسرتداد. وكان 
األثر املباشر املرتتب على ذلك حرمان ماليني املواطنني األشد فقراً يف اهلند من احلصول على اخلدمات املالية األساسية. وتبني 
الدراسات أن احلظر الذي فرضته حكومة أندرا براديش دون القدر الكايف من البحوث واألدلة أسفر عن أتثري سليب إىل حد كبري 

على قطاع التمويل الصغري، دون أن حيقق املستهلكون الفقراء استفادة كبرية".

وتشري اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكني إىل العمل الذي أدته شركة بندان للخدمات املالية اليت "أثبتت جدارهتا 
على مدى عقد من اخلبة يف خدمة الفقراء منذ إنشائها يف عام 2001". فبفضل نفقاهتا التشغيلية املنخفضة، تذهب نسبة 80

يف املائة من إقراضها اإلمجايل إىل املناطق الريفية. وحىت متوز/يوليه 2013، كانت شركة بندان قد قدمت خدماهتا إىل 4,7 ماليني 
19 والية. والحظت دراسة لتقييم األثر أن الدخل الصايف السنوي  1 فرعاً منتشرة عب فقري عن طريق شبكتها املكونة من 816
املتوسط لألسر املعيشية يف غرب البنغال شهد يف ظل األعمال التجارية اليت تنفذها شركة بندان زايدة يف الدخل من مجيع املصادر 
نسبتها 13,8 يف املائة. وعالوة على ذلك، فبخالف املؤسسات األخــرى، مل تتأثر شركة بندان ابإلقــراض املتعدد الذي سبب 
األزمة يف أندرا براديش. وابختصار، فإن املشكلة تكمن يف أن املمارسات اخلاطئة تثري إجراءات مضادة قد تسبب بدورها مشاكل 
جديدة. فاملستهلكون الفقراء الذين هم يف حاجة ماسة إىل التمويل قد يتجاوزون إىل حد كبري اآلليات املوضوعة حلمايتهم نظرايً. 

وهذه هي إشكاليات تنظيم اخلدمات املالية - إهنا تعمل يف سياق أوسع.
األونكتاد؛ اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكني. املصادر:

وُيستخدم مصطلح "االئتمان االستهالكي" عامًة لإلشارة 
إىل االئتمان املقدم لفرد، ويف الغالب ألغراض شخصية أو منزلية 
أو ذات صلة ابألسرة املعيشية. وهو ال ينطوي على االئتمان املقدم 

ألغــراض جتارية. وقــد يتداخل يف بلدان عديدة االئتمان املقدم 
للمستهلكني واملؤسسات التجارية، حيث يستخدم فرد بطاقة ائتمان 
لتمويل مؤسسة جتارية على سبيل املثال. ومن املشاكل اليت متر دون 
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أن حتظى ابلقدر الواجب من املالحظة أن العديد من املؤسسات 
التجارية الصغرية احلجم تفشل ألهنا غري قادرة على مواكبة التزاماهتا 
كجهات مقرتضة الئتمان استهالكي)278). ويصمم العديد من 
منتجات التمويل البالغ الصغر اليت تباع يف البلدان النامية لإلنفاق 
االستهالكي مع وضع اإلنتاج يف احلسبان، وإن كانت سجالهتا 
يف هذا الشأن تبدو ممتزجة على كل من األمدين القصري واملتوسط.

الفقتاء يدفعمن أكثت من غريهم -1

قد تواجه األسر ذات الدخل املنخفض مشاكل ابلغة 
الشدة فيما يتعلق ابالئتمان. فقد ال يكونون مؤهلني له، أو إذا 
يزيد عما  كانوا مؤهلني فقد يدفعون أكثر عن ائتماانهتم، أي ما
يدفعه املقرتضون الذين هم أحسن منهم حاالً. وقد ينتهي هبم األمر 
إىل شــراء سلع ابلية أبسعار مرتفعة. ويضيف هذا إىل التكلفة، 
ويقدم مثاالً واضحاً للغاية على "ظاهرة الفقري يدفع أكثر" اليت 
توصل إليها دافيد كبلوفيتس)279). فقد خلص يف دراسته احلامسة 
القرن  الستينيات من  نيويورك خــالل  الفقرية يف  املعيشية  لألسر 
العشرين إىل أن تكلفة االئتمان والسلع االستهالكية املعمرة أعلى 
هي عليه لطبقات اجملتمع األخرى. وبعد مرور أكثر من  للفقراء مما
I Ramsay, 2016, Changing policy paradigms of EU (278(
consumer credit and debt regulation, in D Leczykiewicz

and S Weatherill (eds.), The Image of the Consumer in EU

.Law (Hart)

.D Caplovitz, 1963, The Poor Pay More (New York) (279(

أربعني عاماً، ال يزال جيري التوصل إىل استنتاجات مماثلة يف جمال 
اخلدمات املالية)280). وخيشى البعض يف فرتات الركود من اجنذاب 
املتواضعة إىل استخدام االئتمان  األســر املعيشية ذات املداخيل 
كمدخول من أجل احلفاظ على استهالكهم املعتاد من الغذاء 
واإلجيــار ومــا إىل ذلك - وهو ما يعرف بظاهرة "دعهم أيكلون 
االئتمان")281). وميكن حلاالت الطوارئ أن تدفع املستهلكني إىل 
قطاعات فرعية قصرية األمد ومرتفعة الفائدة مثل إقراض يوم القبض 

الذي ستجري مناقشته الحقاً.

األشكال الشائعة لالئتمان االستهالكي -2

يُقدم االئتمان االستهالكي عن طريق أنواع عديدة من 
املقرضني من بينهم املصارف، واملؤسسات املالية، وشركات التأمني، 
والتعاونيات، ومكاتب الرهون، ومقرضو األمــوال، وابئعو السلع 
واخلدمات. ومثة تفاوت كبري بني القوانني واالتفاقات التعاقدية اليت 
تنظم هذه املعامالت ومن مث حقوق املقرض واملقرتض والتزاماهتما يف 
كل فئة من هذه املعامالت. وخيتلف املتوافر من األشكال العديدة 
لالئتمان االستهالكي من بلد إىل آخر تبعاً لتطور النظام املايل. 

وقد ختتلف املصطلحات نفسها من بلد إىل آخر.
R Bates et al, 2008, Poor Choices: The Limits of Competitive (280(
Markets in the Provision of Essential Services to Low Income

.Consumers (Energywatch)

R Rajan, 2010, Fault Lines: How Hidden Fractures Still (281(
.Threaten the World Economy (Princeton)

األشكال الشائعة لالئتمان االستهالكي اإلطار 19-

امليتف - القتض الشخيي
توجد اشرتاطات مثل التوريق. متغري تبعاً للفرتة الزمنية للقرض. وكثرياً ما جيري اقرتاض مبلغ مقطوع بسعر فائدة اثبت أو

السحب على املكشمف
ُتسحب من احلساب مبالغ تتجاوز سقفاً حمدداً. وُتسدد الفائدة على املبلغ  مل يوافق املصرف على تنفيذ املعامالت ما

املسحوب على املكشوف مع غرامة مالية لتجاوز حد السحب على املكشوف.

حساابا امليزانية
تعرض املتاجر الكبى حساابت امليزانية. ويستلزم هذا الرتتيب من املستهلك أن يدفع للمتجر مبلغاً منتظمًا كثرياً ما
كل شهر مثالً، وُيسمح للمستهلك بعد ذلك ابحلصول على قرض لشراء سلع تصل قيمتها إىل حد أقصى متفق عليه مسبقاً.
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بطاقاا االئتمان
ينتقل الرصيد من دورة فوترة إىل الدورة التالية. تتيح بطاقة االئتمان لصاحبها القيام مبشرتايت حُياسب عليها الحقاً، وعادة ما

التعاونياا االئتمانية/االحتاداا االئتمانية
"رابــطــة مشرتكة".  هي وسيلة للمساعدة الذاتية تتمثل يف تقدمي ائتمان لألعضاء وتستند عــادة إىل جمتمع حمــدد أو
واالحتادات االئتمانية منتشرة جداً يف الكارييب، حيث جرت العادة على أن تبدأ يف شكل قائم على الكنائس، ويف جنوب أفريقيا 
كينيا، تتوىل السلطة التنظيمية جلمعيات االدخار  حيث تشكل املنتدايت املعروفة ابسم stokvel احتادات على مستوى القرى. ويف

واالئتمان التعاونية يف كينيا تنظيم التعاونيات املعنية ابالدخار واالئتمان.

البيع ابلتقسيط
هو بيع السلع بتسديد عدد حمدد من األقساط. وتنتقل ملكية السلع على الفور إىل املشرتي.

القتوض الشخيية اليت رقدمها املؤسساا املالية
ابئعني آخرين من أجل منتجات مرتفعة الثمن.  جيري ترتيبها عب مؤسسة مالية عن طريق ابئع سيارات أو عادة ما
وابلرغم من أن االئتمان والسلع قد أيتيان من التاجر نفسه، فإن هذا الرتتيب يُعتب عمليتني منفصلتني - فاملستهلك يشرتي من 

التاجر ويقرتض من املؤسسة املالية.

الشتاء التأجريي
بعد سداد  تنتقل مبوجبها ملكية السلع إال هو وسيلة موجودة منذ فرتة طويلة لتمويل شراء سلع مباعة ابالئتمان، وال
مجيع األقساط. ومثة اجتاه إىل االستعاضة عن الشراء ابلتقسيط بقروض مؤسسات التمويل والبيع ابالئتمان )انظر أعاله( على مدى 

25 املاضية. ومن األشكال البديلة له البيع املشروط مع فرض شروط إضافية. السنوات ال

االئتمان البالغ اليغت
يشري هذا نظرايً إىل إقراض مبالغ صغرية من املال أبسعار فائدة منخفضة ملستهلكني منخفضي الدخل، وعادة بغرض 
إنشاء مؤسسة جتارية صغرية احلجم. وقد تبني عملياً مع منو القطاع أن أسعار الفائدة ليست منخفضة إىل هذا احلد، وأن العديد من 
أفريقيا الناطقة ابإلنكليزية،  قروض االئتمان البالغ الصغر يستخدم يف شراء مواد لألسر املعيشية مثل األقنعة الواقية من الدخان. ويف
يعرفه أعضاء نوادي االئتمان البالغ الصغر القائمة على مدفوعات دورية اثبتة أبنه "رحى دائرة" ولعله املصدر الرئيسي  كثرياً ما

لالئتمان االستهالكي يف السياقات غري الرمسية)11).

اإلقتاض املايل )ائتمان قيري األجل وعايل التكلفة يشمل إقتاض يمم القبض(
دون ضمان وبسرعة يف العموم وبسعر فائدة مرتفع وعلى فرتة زمنية  هو املمارسة املتمثلة يف منح قروض نقدية بضمان أو
قرض الرسائل النصية القصرية اللذين  قصرية. ويتخذ أحياانً "االئتمان القصري األجل واملرتفع التكلفة" شكل قرض يوم القبض أو
يدومان عادة 30 يوماً وإن كان ميكن جتديدمها. وهو ينطوي على حد أدىن من التحرايت من جانب املقرض عن قدرة املستهلك 
على السداد. وجتديد هذا الدين ممارسة شائعة وابت خيضع مؤخراً ملزيد من القواعد التنظيمية يف االقتصادات املتقدمة. وقد يتعني 

أيضاً دفع رسوم مرتفعة عن عدم السداد.
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التهن العقاري
ُيستخدم لشراء منزل  هو عقد يرهن مبوجبه شخص أحد املمتلكات لصاحل املقرض ضماانً لسداد القرض. وكثرياً ما
أرض. وتنطوي الرهون الثانية على اقرتاض مبلغ مقطوع ابستخدام ملكية حاصلة على رهن عقاري أول كضمان. وتكون أسعار  أو

الفائدة يف هذه املعامالت أعلى عامًة من الرهون العقارية األوىل.

حساابا االختيار
الشيكات. وهي  تقدم بعض متاجر التجزئة حساابت اختيار كوسيلة بديلة للدفع تنتفي معها احلاجة إىل محل النقود أو
توجد شروط لسداد املبلغ املتأخر  يتناسب مع ظروفه املالية. وال حساابت شخصية متّكن املستهلك من تقسيط املدفوعات مبا

ابلكامل يف هناية الشهر، وإن كان يوجد عادة مبلغ أدىن جيب سداده. وحتسب الفائدة على املبلغ املتأخر سداده.

التهن يف مكارب التهمن
cash-on-" هو وسيلة بسيطة وسريعة جلمع املال بضمان ممتلكات قيمة تودع لدى مكتب الرهون. ويعرف أحياانً بقرض

items" )"النقد بضمان املواد"( يف أفريقيا الناطقة ابإلنكليزية على سبيل املثال.

إقتاض املعستين
إقراض املعسرين هو منح قروض ألفراد لديهم سجل ائتماين ضعيف أو مشوب وال يستطيعون الوصول إىل سوق اإلقراض 

العادية. وقد ظهرت أمهية هذه القروض قبيل األزمة املالية يف الوالايت املتحدة األمريكية.

ونــتــيــجــة لــألزمــة املــالــيــة، ســعــت اهلــيــئــات الــدولــيــة إىل 
الـــرتويـــج ملــمــارســات سليمة يف قــطــاع االئــتــمــان االســتــهــالكــي. 
ففي عام 2011، خلص جملس االستقرار املايل، مقدماً تقريرًا
مبــوجــب واليــــة أســنــدهتــا إلــيــه جمــمــوعــة الــعــشــريــن، إىل أن محاية 
أن يساعدها عمل  املالية ميكن  اخلــدمــات  املستهلك يف جمــال 
املــزيــد مــن أجــل "تــعــزيــز أدوات املــراقــبــة ابلــتــعــرف على الثغرات 
ومواطن الضعف". واقرتح اجمللس استخدام "نطاق عريض من 
اإلقـــراض  ممــارســات  لتشجيع  التنظيمية والرقابية ...  األدوات 
املسؤول وتوفري مبادئ توجيهية بشأن اإلفصاح". وأوصى ابتباع 
مع  الضرورية  الرقابية  "األدوات  على  ينطوي  مسارين  من  هنج 
ضمان تقدمي القدر الكايف من املعلومات يف الوقت نفسه إىل 
املستهلكني". ومبــزيــد مــن الــتــحــديــد، أشـــار اجملــلــس إىل ضــرورة 

العمل على:
إعداد مؤشرات لسمات املنَتج غري املالئمة؛	 

مواءمة ترتيبات التعويض احملفزة واإلفصاح عنها؛	 

تقييم مــزااي توفري أسس مرجعية للمنتجات املالية من 	 
أجل املستهلكني ومقدمي اخلدمات، ميكن استخدامها 

ــفــــة واســـــعـــــة مـــــن املـــســـتـــخـــدمـــني غــري  ــ ــائ ــــق طــ ــريـ ــ أبمـــــــــان عـــــن طـ
املتقدمني)282).

ويف حني جرى توخي العناية يف الصيغة املقدمة، فإن هذا 
يقرتح موقفاً أكثر نشاطاً وتقديراً من جانب السلطات التنظيمية. 
ويف اإلشارة إىل احلوافز ما يعب عن إبداء تزايد االهتمام يف هياكل 
األجور داخل قطاعات اخلدمات املالية بوجه عام، ويناقش هذا 

األمر أدانه.

وظيفة التأمني وأشكاله جيم-
واســع يــدل على أي نطاق من  التأمني مصطلح عــام
املؤسسات اليت تساعد يف إدارة املخاطر عن طريق آلية تقاسم 
املخاطر ونقلها من الفرد إىل اجملموعة. فيجري إذن تقاسم خسائر 

بني مجيع أفراد اجملموعة. الفرد على أساس متساو بشكل ما

وتكثر تصنيفات التأمني. وأول متييز بينها يكمن بني 
الضمان االجتماعي والتأمني اخلاص. ومع ذلك، فكثرياً ما يقوم 
Financial Stability Board, 2011, Consumer Finance (282(

.Protection with Particular Focus on Credit
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التأمني اخلاص على افرتاض أن الضمان االجتماعي سيوفر شبكة 
أمان جلميع املواطنني. وتتمثل وظيفة الضمان االجتماعي يف إبقاء 
املستهلكني يف منأى عن ظاهرة "دعهم أيكلون االئتمان" املذكورة 
أعـــاله، وقــد أعــد بغرض جتنب اهنــيــار ميزانية األســـرة يف أوقــات 
االضطراابت االقتصادية. ونشأ أول ما نشأ يف القرنني التاسع عشر 
والعشرين يف أملانيا يف عهد بسمارك، ونيوزيلندا، واململكة املتحدة 
لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وفرنسا، حيث شكل جزءًا

بعد احلرب. رئيسياً من تسوية ما

وفيما يلي اخلصائص املميزة للتأمني اخلاص:

هو عادة طوعي؛ ويف حالة ما إذ كان إلزامياً )مثل التأمني 	 
على السيارات(، ينبغي أن يكون من حق املستهلك أن 
خيتار مقدم اخلدمة وأن خيتار إن أمكن املخاطر املشمولة؛

يتحقق نقل اخلطر عادًة من خالل عقد، وهبذا يكون 	 
إطاره القانوين هو إطار قانون العقود.

لقانون التأمني  وتــنــاول اجلــوانــب التقنية العديدة جــداً 
يتجاوز نطاق هذا الدليل. ويكفي اإلشــارة إىل أنه ال ميكن أن 
يُتوقع من املستهلك أن يفهم العديد من املصطلحات الشائعة 
املستخدمة بسبب القانون الواجب التطبيق )سواء مبوجب نظام 
أساسي أو عرف( الذي تشكل من خالله جزءاً من العقود النمطية.

جماالا رنظيم اخلدماا املالية وآفاق  دال-
اإلصالح

أجرى البنك الدويل يف متابعة لتوصياته لعام 2012
استقصاء للسلطات التنظيمية املنخرطة يف توفري محاية مستهلك 
اخلـــدمـــات املــالــيــة يف 114 واليــــة قـــضـــائـــيـــة)283). وخــلــص إىل 
أن "هــنــاك شــكــاًل مــن أشــكــال اإلطـــار الــقــانــوين يف 112 من 
أصــل 114 والية قضائية" ولكنه استنتج أيضاً أن "عــدداً أقل 
من االقتصادات ميتلك أحكاماً خاصة ابلقطاع املايل مثل القيود 
على االقــــرتاض االفــرتاســي )59 يف املــائــة(، وجتميع اخلــدمــات 
أو ربط بعضها ببعض )49 يف املائة(، واجلمع اجلائر )45 يف 

World Bank, 2014, Global Survey on Consumer Protection (283(
and Financial Literacy: Oversight Frameworks and

.Practices in 114 Economies

املائة(")284). واستنتج أن "وظيفة مراقبة محاية مستهلك اخلدمات 
املالية متأخرة كثرياً عن أنظمة الرقابة من حيث منهجيات رصد 
ومهارات  اإلجـــراءات،  إنفاذ  وطبيعة  ونطاق  املتوفرة،  االمتثال 
املراقبة". ومن الواضح أن هناك طريقاً ينبغي مواصلته حىت بعد 

احلديث عن اإلصالح التايل لألزمة.

وميكن أن تــؤدي تشريعات اخلدمات املالية املصممة 
تصميماً جيداً إىل الرتويج ألسواق تتمتع ابلكفاءة والعدل. وميكن 
أن يتحقق ذلك بتحسني البيئة التنافسية ذات الصلة بتقدمي اخلدمات 
املالية وضمان معاملة املستهلكني معاملة عادلة. وتتضمن أكثر 

يلي: جماالت التنظيم شيوعاً ما

الــرتخــيــص ومــراقــبــة املــورديــن )مبــا يف ذلــك الــوســطــاء(، 	 
والوكاالت )مثل املرجعية االئتمانية(، ومنتجات اخلدمات 

املالية؛
فيها اإلقراض املسؤول؛	  قواعد السلوك التجارية املسؤولة مبا
الرقابة على الدعاية؛	 
للشمول، 	  )الــقــابــلــيــة  ابملــعــلــومــات  املستهلكني  تــزويــد 

والشمولية(؛
شروط تعاقدية عادلة، مبا يف ذلك إعادة النظر يف العقود 	 

اليت تعتب غري عادلة؛
تنظيم الرسوم؛	 
معاملة املستهلكني املتأخرين يف السداد؛	 
التثقيف املايل )مع عدم اخللط بينه بني اإلعالم، انظر 	 

الفصل العاشر(.

وميكن وصف العديد من املسائل املذكورة أعاله أبهنا 
تــزال يف  ممارسات سليمة حتظى بدعم واســع النطاق، ولكنها ال
حاجة إىل تشريع وحتسني يف بــلــدان عــديــدة. ويف هـــذا الشأن، 
يتضمن كل من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية واملبادئ الرفيعة 
االقتصادي/جمموعة  امليدان  والتنمية يف  التعاون  ملنظمة  املستوى 
ميكن أن  العشرين واملمارسات السليمة للبنك الــدويل الكثري مما
تستخدمه احلكومات اليت تسعى إىل إصالح القطاع. وميكن أيضًا

االدعاء أبن ما يطرحه جملس االستقرار املايل من مقرتحات االئتمان 
املتعلقة ابالئتمان االستهالكي، مبا أهنا جزء من ذات الوالية اليت 
ختضع هلا املبادئ الرفيعة املستوى ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
مقارنًة مبجاالت أخرى حلماية املستهلك مثل سرية العميل ومحايته  (284(

من الدعاية االحتيالية.
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االقتصادي/جمموعة العشرين، مذكور بطريقة ضمنية. والتحليل 
الوارد أدانه يضم مقرتحات تلقى ابلفعل دعماً واسعاً، ومقرتحات 

متفاعلة مع التطورات األخرية حيث  موجهة أكثر حنو املستقبل أو
ال يزال على التشريعات أن تلحق هبا.

منتجاا التأمني اخلاص اإلطار 20-

التأمني على احلياة
لفرتة حمددة. وجتمع بعض البواليص أيضاً بني تغطية  تقدم بواليص التأمني هذه تغطية ضد املخاطر إما طوال احلياة أو
املخاطر وعائدات مالية أخرى. فعلى سبيل املثال، ميكن أيضاً أن تساعد عائدات بوليصة التأمني على احلياة يف إضافة دخل 

تقاعدي. وميكن أن تكون أداة مهمة ابلوسائل التالية:
االستعاضة عن الدخل؛	 
سداد الديون املتأخرة وااللتزامات الطويلة األجل؛	 
التخطيط الوصائي مبا يف ذلك التبعات ابملرياث.	 

التأمني اليحي
ابلرغم من اختالف البامج، فإهنا تغطي نطاقاً من النفقات الطبية واجلراحية واملتعلقة ابملستشفيات. ويغطي معظمها 
أبمر الطبيب، ويقدم بعضها أيضاً تغطية لألسنان. وتوفر برامج الرعاية املوجهة خدمات صحية شاملة  تصرف إال األدوية اليت ال
يلي: ألعضائها، وتقدم حوافز مالية للمرضى الذين يستخدمون مقدمي اخلدمات اليت يسميها البانمج. وتتضمن الفئات الواسعة ما

رسوم نظري اخلدمة؛	 
رعاية موجهة؛	 
أتمني ضد العجز.	 

التأمني على السياراا
حيمي التأمني على السيارات من اخلسائر املادية يف حالة تعرض املركبة حلادث أو لسرقة. ومنتجات التأمني على السيارات 

مثال جيد على التغطية جبميع فئات التأمني الثالث، أي التأمني على الشخص واملمتلكات واملسؤولية:
السرقة؛	  تغطية املمتلكات ضد تعرض السيارة للضرر أو
إتالف املمتلكات؛	  تغطية املسؤولية القانونية جتاه اآلخرين عن الضرر البدين أو
تغطية طبية لتكلفة عالج اإلصاابت وإعادة التأهيل، وأحياانً األجور املفقودة ونفقات اجلنازات. وميكن أن تكون بوليصة 	 

التأمني على السيارة نفسها "قائمة على خطأ املؤمِّن" أو "دون خطأ املؤمِّن". وقد يتوقف هذا على القانون الواجب التطبيق.
كلها. فإن كان شــراء السيارة ممــوالً بقرض، فقد تكون للدائن  وتشرتط أغلبية البلدان تغطية بعض هذه املخاطر ال

اشرتاطات أيضاً.
التأمني على املنزل

يوفر أتمني أصحاب املنازل محاية مالية من الكوارث. والبوليصة النمطية تؤمن املنزل نفسه وحمتوايته.
أتمني السفت

توجد ثالثة أنواع رئيسية من أتمني السفر:
أتمني إلغاء الرحلة؛	 
تغطية األمتعة الشخصية؛	  أتمني احلقائب أو
املساعدة الطبية يف حاالت الطوارئ.	 
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فرتاا التهدئة: جناح يُبىن عليه -1

"فرتات  حتدد توجيهات البنك الدويل عدة تطبيقات ل
التهدئة" اليت رمبا كانت واحداً من أكثر األساليب فعالية للسماح 
للمستهلكني الذين رمبا يكونوا قد تعرضوا للضغط ابلتفكري مرة 
أخرى)285). وقد أدخل التشريع هذا الضمان للمستهلك على نطاق 
أوسع يف السنوات األخرية. وفرتات التهدئة راسخة يف الوالايت 
املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب. فتوجيه االحتاد األورويب املتعلق 
ابتفاقات االئتمان لعام 2011 يرسي فرتة من 14 يوماً بعد اتريخ 
إبــداء أسباب. ويف املكسيك، يطالب  التعاقد دون احلاجة إىل 
مقدمو خدمات االئتمان االستهالكي بتقدمي عرض ملزم ملقدم 
اخلدمة ملدة 20 يوماً، حبيث يتسع وقت املستهلك للدراسة واملقارنة 
قبل اختاذ القرار. وفرتات التهدئة مفروضة أيضاً يف جنوب أفريقيا.

بيد أن مثة خطراً من أن يتعرض هذا الضمان املهم جدًا
من التسويق الشرس للتقويض بسبب استخدام "رسوم املعاجلة" 
2012. فهذه الرسوم  اليت نص عليها البنك الدويل يف تقريره لعام
يف الواقع تعاقب على اإللغاء يف أثناء فرتة التهدئة. وهــذا ينكر 
املفهوم ابألحرى، وميكنه أن جيعل مقدمي اخلدمات غري عابئني 
مبا يقدمونه من عروض. ويف حالة اعتماد هذا احلكم، يتعني أيضًا
ميكن أن يتعذر  أن يكون هناك اختبار ملعقولية رسوم املعاجلة. إذ
عملياً التمييز بينها وبني الغرامات وأن تكون مبثابة حكم غري عادل 

من أحكام التعاقد.

أحكام التعاقد والشفافية والقابلية للشممل -2

يوجد جدل بشأن ما إذا كان ينبغي أن تنص التشريعات 
املتعلقة ابخلدمات املالية على حقوق تعاقدية راسخة معينة مذكورة 
يف النظام األساسي دون إمكانية االستثناء منها. فمن الواضح يومًا

األنظمة أحكام التعاقد  بعد يوم أنه جيب أن تقيد التشريعات أو
القاسية أو الــيت من احملتمل أن تسبب مشقة ال داعــي هلا، مثل 
الرسوم املصرفية غري املرخص هبا، وعدم إمكانية االسرتداد يف واثئق 
التأمني ذات القسط الوحيد، والشروط املطبقة أبثر رجعي دون 
إخطار يف العقد. وختضع للطعن أيضاً رسوم التسوية املبكرة للدين 
اليت رمبا ال تكون قد ُحددت وقت االتفاق على القرض. ويف هذا 
الشأن، يتقدم إىل الصدارة تفسري سياق البيع. فعلى سبيل املثال، 
World Bank, 2012, Good Practices for Financial Consumer (285(

.Protection

قد تستخدم احملاكم يف اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية "اختبار العالقة غري العادلة" الذي يضع يف االعتبار السياق 
العام التفاق االئتمان االستهالكي للبت فيما إذا كان مستهلك 
ال. وتتمتع  عدم معرفته أم معني قد اسُتغل بسبب عدم قدرته أو
احملاكم بسلطات واسعة النطاق يف مثل هذه الظروف، ويشمل 

ذلك استبعاد االتفاق القائم)286).

وتــتــضــمــن مـــبـــادئ األمــــم املــتــحــدة الــتــوجــيــهــيــة إشـــارة 
موجزة وإن كانت قوية إىل الشروط التعاقدية يف املبدأ التوجيهي 
14)د(، ينبغي مبوجبها أن تشجع السياسات الوطنية "شروطًا
تعاقدية واضحة ومقتضبة ويسرية على الفهم وعادلة". ويتعلق 
الكثري من شروط التعاقد غري العادلة ابملعلومات أو بغموضها. 
املستهلكني  قـــدرة  عــدم  عــن  تنشأ  املشاكل  إن  ما يقال  وكــثــرياً 
على فهم الواثئق املالية كتلك اليت تبني أساليب احلساب. وكثريًا
ما تكون املعلومات ابلغة الصعوبة وخارجة بوضوح عن نطاق 
لوم  ابلتأكيد  املستنسب  ومن غري  املتوسط.  املستهلك  كفاءة 
املستهلكني ضمنياً على جهلهم، بل ولعل يف ذلك تقليل من 
ذكر البنك الدويل، قد يكون التعقيد غطاء  خطورة املشكلة. وكما
النعدام العدالة "بل واحتيااًل مباشراً" يف بعض األحيان)287). وقد 
أظهرت حبوث أجرهتا املفوضية األوروبية ابالستعانة مبستشارين 
خباء أن حىت األشخاص امللمني ابملنتجات املالية قد ال يتمكنون 
من فهم الشروط فهماً كاماًل)288). وكما أفادت جلنة خباء رئيس 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة املعنية ابإلصالحات يف النظام املايل 
والنقدي الدويل، اليت يرأسها جوزيف ستيغليتس، "حىت لو كان 
الشدة  تعقيدها من  فإن  املشتقات،  هناك كشف كامل ملراكز 
املالية  للمؤسسات  اخلتامي  احلــســاب  تقييم وضــع  حبيث جيعل 
شديد الصعوبة")289). وبعبارة أخرى، فإن املشكلة تتجاوز فهم 
املستهلك؛ فقد تكون منتجات معينة ببساطة غري مفهومة حىت 
من موظفي السلطات التنظيمية واملبيعات)290). إذن، فالشفافية 

Office of Fair Trading, 2008, Unfair Relationships: (286(
Enforcement Action Under Part 8 of the Enterprise Act

.2002

.World Bank, 2012, op. cit (287(
M Kuneva, 2009, Restoring consumer trust in retail financial (288(
services, DECO 35th Anniversary Seminar on Financial

.Services and the Consumer Interest (Lisbon, 27 April)

األمم املتحدة، 2009، تقرير جلنة خباء رئيس اجلمعية العامة  (289(
لألمم املتحدة املعنية ابإلصالحات يف النظام املايل والنقدي الدويل.

.G Tett, 2009, Fool’s Gold (290(
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واإلفصاح ليسا جمرد مسألتني تتعلقان بتزويد املستهلك ابملعلومات، 
بل مها جزء حيوي من العملية التنظيمية. وهلذا السبب، ال يتعني 
إسقاط الشفافية واإلفصاح بدعوى أهنما هدفان غري واقعيني. 
ويتحمل البعض مسؤولية أن يكونوا على علم اتم، ويقع على 
عاتق مقدمي اخلدمات التزام بتحديد موقفهم على املأل وبوضوح.

ويوحي اخلطر الناجم عن الكم املفرط من املعلومات، 
كما هو مناقش يف الفصل العاشر، أبمهية تقدمي واثئق "احلقائق 
يوصي به  الرئيسية" قبل أن يعقد الفرد اتفاقاً. وابلتايل، فهذا هو ما

البنك الدويل يف قطاع التأمني على سبيل املثال)291). ويعين الطابع 
املستمر للعديد من العالقات أن عمليات اإلفــصــاح قد تكون 
مطلوبة لتحذير األفراد من املشاكل احملتملة املتعلقة ابلدفع يف أثناء 
املعاملة األولية و"حياة املنتج" الالحقة. وقد تكون البياانت السنوية 
ابملبالغ املدفوعة يف صورة رسوم عن االئتمان املتجدد فعالة يف محل 
املستهلكني على تغيري سلوكهم االئتماين. وميكن أن تستهدف 
التقنيات املبتكرة املستهلكني مبعلومات عن االئتمان املتجدد وقت 

االقرتاض بدالً من وقت إبرام العقد.
.World Bank, op. cit., 2012 (291(

الشفافية يف عالقاا املستهلك املالية اإلطار 21-
تركز الشفافية على العناصر التالية:

الدقة - مثة حاجة إىل الدقة يف املعلومات املقدمة إىل املستهلكني. فمن شأن هذا أن ميّكنهم من اخلروج ابستنتاجات 	 
واضحة خبصوص التكلفة اإلمجالية لالئتمان. وقد قادت الوالايت املتحدة األمريكية هذا امليدان من خالل "إطار شومر" 
الذي يفرض التزامات بشأن املعلومات املتعلقة ابالئتمان االستهالكي وقروض الرهون العقارية ونسقها مبوجب قانون 
الصدق يف اإلقراض لعام 1968، والذي يشمل مسائل مثل: معدالت النسب املئوية السنوية، وإمجايل رسوم القرض، 

والرسوم املتضمَّنة واملستبعدة، وحساب القروض الباهظة، وسبل االنتصاف. وتوجد أحكام مماثلة يف كندا؛
القابلية للمقارنة - تستدعي الشفافية من مقدمي اخلدمات املختلفة أن يقدموا معلومات قابلة للمقارنة ضماانً لتمكني 	 

2011، أقدم وزير املالية، كريستيان الغارد،  عام املستهلكني من إجراء اختيارات مستنرية بني العروض املختلفة. ويف
يتعلق  يف مواجهة معارضة من أرابب املهنة، على إرغام املصارف الفرنسية على وضع رسوم يف شكل قابل للمقارنة فيما

10 خدمات مصرفية رئيسية؛ ب
اإلياز - جيب أن تتخذ الواثئق املقدمة إىل املستهلكني شكالً موجزاً، مثل بياانت احلقائق الرئيسية اليت يروج هلا البنك 	 

الدويل. ومن شأن هذا أن يكفل ترجيح قراءة املستهلكني للواثئق وفهمهم هلا؛
تتطلب ذلك املبادئ الرفيعة املستوى ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 	  المضمح - جيب تقدمي املعلومات بطريقة واضحة، كما

2011 املشار إليها يف املبدأ التوجيهي 68؛ االقتصادي/جمموعة العشرين املتعلقة حبماية مستهلك اخلدمات املالية لعام
التمقيت - مثة حاجة إىل ضمان تلقي املستهلكني مجيع املعلومات ذات الصلة قبل أن يلتزموا مبعاملة ائتمانية معينة. 	 

تفرضه من رسوم قبل ثالثة أشهر من  2001، جيب على املصارف أن تنشر ما ومبوجب قانون مورسيف الفرنسي لعام
سرايهنا.

األونكتاد. املصدر:

وقد فرضت حكومة أسرتاليا يف إطار جمموعة اإلصالحات 
يتعلق ابملنتجات املالية  املصرفية العمل بنظام صحائف الوقائع فيما
2012 الرئيسية. وبدأ العمل بصحيفة وقائع القرض املنزيل يف عام

)قروض بفائدة متغرية(، وأصبحت صحيفة وقائع بطاقة االئتمان 
يزود  إلزامية يف السنة نفسها. بيد أن التشريع يتطلب إىل املقرض أال
عندما يطلبها املستهلك، وقد تبني  املستهلك بصحيفة الوقائع إال

جلمعية املستهلكني األسرتالية املعروفة ابسم Choice )اختيار( أن 
يشكل "طلباً")292). املقرضني يعتمدون رؤية ضيقة جداً ملا

E McNess, 2013, The Australian Responsible Lending (292(
Act: The Verdict is Cautiously Optimistic for the Consumer

)املنظمة الدولية للمستهلكني(.
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الشفافية والتحميالا املالية -3

من بني األساليب املباشرة نسبياً اليت ميكن للشفافية أن 
تروج هبا حلماية املستهلك يف جمال اخلدمات املالية قطاع التحويالت 
املالية، وال سيما ابلنظر إىل التحسينات اليت أدخلت على املعامالت 
ابهلاتف النقال واليت إبمكاهنا زايدة املنافسة يف هذا القطاع الفرعي. 
وتشري مبادئ األمم املتحدة التوجيهية إشارة صرحية إىل ذلك يف 

املبدأ التوجيهي 66)ح(.

حيـــدث عند  ــود إشـــــارات واضـــحـــة ملـــا وال بـــد مـــن وجــ
طريف املعاملة )مثل أسعار صرف العمالت يف بلد اإلرسال وبلد 
للمستهلكني إىل أن  الدولية  املنظمة  أشـــارت  االستقبال(. وقــد 
"املستهلك يدفع رمساً أولياً لتحويل األموال، ويدفع فعلياً مرة أخرى 
ألن سعر النقد األجنيب املستخدم يوفر ’رحباً إضافياً’ ملقدم اخلدمة 

غري املرغم على إبالغ املستهلك هبذه املعلومة.

وأماكن الدفع يف بعض البلدان حتّمل أيضاً املتلقني رسومًا
على مجع التحويالت املــالــيــة")293). وحتتج أيضاً املنظمة الدولية 
للمستهلكني أبنه يتعني أيضاً اإلشارة إىل "مفردات" األسعار يف 
نسق قابل للمقارنة. ويسرد املبدأ التوجيهي 66)ح( املعلومات اليت 
يتعني تقدميها، وهي "أسعار وآجال تسليم األموال احملوَّلة، وأسعار 
الصرف، ومجيع الرسوم والتكاليف األخرى املرتبطة بعمليات حتويل 
األموال املعروضة، وكذلك ... احللول املمكنة إذا مل يتم التحويل".

التقابة على الدعاية -4

يوصي البنك الــدويل ابختــاذ موقف قــوي إزاء الدعاية 
املضللة، فأوصى يف أوكرانيا، على سبيل املثال، أبن تكون لدى 
اهليئة التنظيمية ألسواق اخلدمات املالية السلطة القانونية أبن أتمر 
بسحب أي دعاية تنتهك قواعد احلقيقة عند اإلقراض)294). بيد أن 
هو مشوَّش  يكون مضلَّالً إىل هذا احلد بقدر ما املستهلك قد ال
تكون غري مشروعة ولكنها ببساطة  بسبب الصور املعروضة اليت رمبا ال

CI, 2012, The Remittances Game of Chance: Playing with (293(
.Loaded Dice

World Bank, 2012, Conference on Consumer Protection and (294(
Financial Services (Kiev, 22 March); World Bank, 2012,

Strategy for Financial Services Consumer Protection and

.Financial Literacy 2012-17

غري ذات صلة ابملوضوع. فعلى سبيل املثال، تذّكر دراسة جرت يف 
جنوب أفريقيا بطريقة جمدية ابلصعوابت اليت يواجهها املستهلكون 
يهمهم فعلياً يف عقود االئتمان. وخلصت  يف تركيز انتباههم على ما
دراســة أجرهتا مــاراين برتران وآخــرون إىل أن "إدراج صورة المرأة 
حيققه خفض سعر  جذابة يرفع الطلب على القرض مبقدار مماثل ملا

الفائدة بنسبة 25 يف املائة")295).

فتض حدود على أسعار الفائدة؟ -5

ترجع مسألة سقف سعر الفائدة إىل قوانني الراب، وال يزال 
النقاش بشأهنا مستمراً. ومن الصعب حىت التوصل إىل اتفاق بشأن 
إعداد طرائق مفروضة حلساب رسوم الفائدة، وذلك لضمان متكُّن 
املستهلكني من املقارنة بفعالية وإلثراء النقاش املتعلق ابلتنظيم. وسوف 
تتطلب مناقشة أسعار التمويل ابلضرورة بعض الفهم للحساابت 

املالية.

تستخدم بلدان عديدة سقوف أسعار الفائدة. وهو أمر له 
يبره يف الغالب كوسيلة حلماية املستهلكني ذوي الدخل املنخفض  ما
من أخطار االئتمان املرتفع التكلفة ولتوفري االئتمان أبسعار عادلة. 
وميكن أن تتخذ السقوف أشكاالً عديدة، بدائً من السقف الوحيد 
وصوالً إىل سقوف خمتلفة ألنواع القروض املختلفة. وميكن ربطها 
أبسعار السوق أو حتديدها كسعر اثبت. وميكن أن تتضمن رسوم 
مجيع التكاليف املقرتنة ابالئتمان، بغية جتنب حتويل  الفوائد فقط أو
التكاليف إىل وجهة أخرى مثل الرسوم اإلداريــة. وستكون هناك 
تكاليف وأرابح مرتبطة ابلسقوف. وسيحظى بعض املستهلكني 
ابحلماية من خماطر االئتمان املرتفع التكلفة بينما سيشهد مستهلكون 
آخرون تقلصاً لفرص وصوهلم إليه وسيلجؤون إىل السوق السوداء. 
وينبغي أن يسعى مقررو السياسات إىل تقدير هذه التكاليف واألرابح 

تقديراً كمياً قبل العمل ابلسقوف.

ويف جنوب أفريقيا، رُفع "سقف الراب" يف عام 1992، 
منذ أن غدا اجمللس التنظيمي للتمويل البالغ الصغر ينظم شؤون 
تتجاوز املدفوعات الشهرية  مقرضي النقود)296). ويتطلب التنظيم أال
نسبة معينة من الدخل الشهري، وهذه طريقة غري مباشرة لفرض 

M Bertrand et al, 2010, What’s advertising content worth? (295(
Evidence from a consumer credit marketing field experiment,

.Quarterly Journal of Economics 125(1):263–306

.M Bertrand et al, 2010, op. cit (296(
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واجب تقييم "القدرة على حتمل الدين" على املقرضني. ومن املشاكل 
املتعلقة بسقوف أسعار الفائدة أن إبمكاهنا أن حتفز الشركات على 
اســرتداد التكاليف الضمنية لسقوف األسعار عن طريق الرسوم 
اإلداريـــة. وميكن احلــد من هــذا االجتـــاه، إىل حد ما على األقــل، 
بتطبيق مبدأ التناسب. فقانون املستهلك االحتــادي الرئيسي يف 
الوالايت املتحدة األمريكية، على سبيل املثال، الذي ال يتضمن 
فعلياً هذا املطلب، هو قانون املسؤولية واملساءلة واإلفصاح عن 
بطاقات االئتمان لعام 2009 الذي يعتمد معيار املعقولية والتناسب 
الذي جيب أن تقيَّم على أساسه مجيع الغرامات املرتبطة ببطاقات 
االئتمان)297). ويشرتط قانون املسؤولية واملساءلة واإلفصاح عن 
بطاقات االئتمان بصفة أساسية أن تكون قيمة أي غرامات أو أعباء 
مالية ميكن أن تفرضها اجلهة املصدرة للبطاقة عن انتهاك عقد 
بطاقة االئتمان "معقولة ومتناسبة مع هذا اإلغفال أو االنتهاك". 
وقد أصدر املكتب املايل حلماية املستهلك يف الــوالايت املتحدة 
األمريكية لوائح مستفيضة بشأن هذا املفهوم، واقرتح عند كتابة 
هذا الدليل اشرتاطات "معقولة ومتناسبة" مماثلة ألنواع خمتلفة من 

البطاقات السابقة الدفع.

إقتاض يمم القبض -6

من بني املظاهر األكثر حــدة لإلقراض املنطوي على 
جتاوز خالل السنوات املاضية إقراض يوم القبض، وهو موجود يف 
عدة والايت قضائية متباعدة فيما بينها كتباعد أسرتاليا واالحتاد 
الروسي، ويتسارع استخدامه يف املبيعات على اإلنرتنت. وملا كان 
الوصول إىل اإلنرتنت يهبط إىل أسفل سلم الدخل، فقد تنتشر 
وسيلة اإلقراض هذه. وابلرغم من أن الصورة النمطية إلقراض يوم 
القبض هي أنه نوع من القروض املقدمة وقت امتالك املستهلك 
للسيولة )يوم القبض( أبسعار فائدة ابهظة جيري إنفاذها الحقًا
ابلعنف وغريه من التهديدات، فإن النهج الذي يتبعه العديد من 
سيما مع تزايد حتول هذا  املقرضني عملياً أكثر كياسة بكثري، وال
جيري تصميم العديد من  القطاع الفرعي إىل قطاع للشركات. إذ
العقود لتفشل حبيث يُعرض على املستهلكني الذين ختلفوا عن 
السداد يف القرض األول قرض اثن إلهناء القرض األول، مع قيام 
موظفي مبيعات ودودين يقنعون املستهلكني الذين يشعرون أصاًل

ابلذنب لتخلفهم عن السداد يف املرة األوىل.

.Credit Card Accountability and Disclosure Act, 2009 (297(

ويف عام 2013، بدأت حكومة أسرتاليا العمل بسقف 
أقصى وطــين مكون مــن شــرائــح بشأن رســوم قــرض يــوم القبض 
)ال يُطبق على املصارف واالحتادات االئتمانية اليت تقرض أبسعار 
فائدة أدىن كثرياً(. وكان السقف اإلمجايل يبلغ 48 يف املائة سنواًي

"تكاليف إعداد" للقروض  )شامالً الفوائد والرسوم( مع السماح ب
الصغرية وحظر مجيع املبالغ الصغرية اليت حيل موعد سدادها يف 
اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى  أقــل. ويف خالل 15 يوماً أو
وآيرلندا الشمالية، حيث استنتجت سلطة املنافسة واألسواق أن 
أغلبية الشركات اليت تقدم قرض يوم القبض حتقق أرابحــاً تفوق 
املعتاد)298)، بدأت سلطة السلوك املايل العمل بسقف أسعار يف 
عام 2015 على أسعار الفائدة اليومية بنسبة 0,8 يف املائة يومياً، 
وحددت سقف رسوم التخلف عن السداد، فوضعت سقفاً إمجاليًا

للسداد يبلغ ضعف قيمة القرض األصلي. وُوضعت حدود أخرى 
على اإلقراض "ابلتجديد"، وُفرضت فحوص أقوى على القدرة على 
حتمل النفقات يف عام 2014)299). وبناء عليه، شهد عام 2015

اخنفاضاً كبرياً يف حجم إقراض يوم القبض. واجلدير ابإلشارة أن 
النهج كان ثنائي املسار، وكان يستهدف ممارسات اإلقراض فضاًل

عن املعدالت احلسابية. واألمر نفسه متصل بسوق االئتمان البالغ 
الصغر يف البلدان النامية.

رنظيم التأمني املتعلق ابالئتمان  -7

ميكن أيضاً استخدام التأمني على االئتمان االستهالكي 
لضمان استمرار ســداد أقساط عقد ائتمان معني يف حالة وفاة 
املقرتض أو تعرضه للبطالة أو إصابته ابملرض. وميكن أن يطلب 
مقرضو التمويل السكين من املقرتض أن يشرتي وثيقة أتمني على 
احلياة بقيمة الوثيقة املخصصة للمقرض. وقد يكون أتمني املستهلك 
املتعلق ابالئتمان ضاراً ابملستهلكني، وقد يسفر يف بعض البلدان 
عن ضرر منتظم للمستهلك عن طريق ممارسات البيع مع تقدمي 
يباع التأمني على االئتماانت )املعروف عادًة مشورة مضللة. وكثرياً ما

يكون املستهلكون يف  بتأمني محاية الدفع( عند نقطة البيع عندما ال
وضع جيد يتيح مقارنة األسعار، وُيضاف إىل تكلفة االئتمان. ومن 
املشاكل الشائعة اضطرار املستهلكني إىل دفع مبالغ إضافية للتأمني 
أو إىل قيامهم ابلدفع من أجل واثئق أتمني ال حيتاجون إليها ألهنم 

Competition and Markets Authority, 2014, Payday Lending (298(
.Market Investigation: Provisional Findings Report

Which?, 2014, Cleaning Up Credit: Cleaning the Market (299(
.from Unfair Practices and Toxic Products
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حاصلون أصالً على غطاء أتميين آخر، وعدم اإلفصاح عن واثئق 
التأمني للمستهلك، وعدم مالءمة الغطاء التأميين. ولعل من املناسب 

حظر بيع هذا التأمني على االئتماانت عند نقطة بيع االئتمان.

مسائل انشئة هاء-

هياكل األجمر ورضارب املياحل -1
يشري دومينيك لنديل إىل نقطة مفادها أن خمططات 
احلفز غري املالئمة املتعلقة ابألجور واملبيعات كانت سبباً رئيسيًا
مهماً لبيع أتمني محاية الدفع مع تقدمي مشورة مضللة يف اململكة 
املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، حيث كان العديد من 
املوظفني يف اخلطوط األوىل يتلقون حوافز قوية لبيع املنتج بصرف 
النظر عما إذا كان مالئماً للمستهلك)300). وقد كانت عواقب 
على  البيع مع تقدمي مشورة مضللة على نطاق واســع وخيمة ال
املستهلكني فحسب، بل وعلى املصارف نفسها أيضاً اليت اضطرت 
إىل جتنيب حنو 40 مليار دوالر من دوالرات الــوالايت املتحدة 
لدفع تعويضات للمستهلكني، وهو مبلغ كان آخذاً يف االرتفاع عند 
كتابة هذا الدليل)301). ويثري كل من املبادئ الرفيعة املستوى جملموعة 
العشرين ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية مسائل بشأن سلوك ابئعي 
التجزئة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عن طريق وكالء مرخص 
هلم. وتنص الفقرة 4 من املبادئ الرفيعة املستوى جملموعة العشرين/

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)302) على أنه "ينبغي 
ملقدمي اخلدمات املالية والوكالء املرخص هلم أن يزودوا املستهلكني 
مبعلومات عن تضارب املصاحل املرتبط ابلوكيل املرخص له الذي يباع 
املنَتج من خالله". وتوصي مبادئ األمم املتحدة التوجيهية، مع 
اإلشارة أيضاً إىل املبادئ الرفيعة املستوى، يف املبدأ التوجيهي 66)ه( 
"حتمُّل املؤسسات املالية أيضاً مسؤولية تصرفات الوكالء املرخَّص  ب
هلم ومساءلتها عن هذه التصرفات. وينبغي أن تكون لدى مقدمي 
اخلدمات املالية سياسة خطية بشأن تضارب املصاحل، للمساعدة 
على الكشف عن أي تضارب حمتمل يف املصاحل. وعندما يكون 

D Lindley, 2014, Risky Business: The Case for Reform of Sales (300(
.Incentives Schemes in Banks (Consumers International)

http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3181723/ (301(
PPI-bill-soars-27bn-scandal-costs-banks-1-000-family-

.Britain.html

OECD/G20, 2011, High-level Principles on Financial (302(
.Consumer Protection

هناك احتمال لنشوء تضارب يف املصاحل بني مقّدم اخلدمات وطرف 
اثلث، ينبغي إطالع املستهلك على ذلك لضمان تفادي تعرُّض 

املستهلك لضرر حمتمل انتج عن تضارب املصاحل".

وتوجيه االحتاد األورويب EU/2014/17 الصادر يف شباط/
فباير 2014 والذي يشمل الرهون العقارية املتعلقة ابملمتلكات 
السكنية يصف "اإلدارة املالئمة لتضارب املصاحل" أبهنا عنصر 
رئيسي لكسب ثقة املستهلك، وأهنا تتطلب تقدمي املشورة حتقيقًا

"مصاحل املستهلك الفضلى". وتتطلب أيضاً ابلتحديد تدابري لتاليف  ل
املنازعات نتيجة لألهداف الرقمية )مثل املكافآت(.

ويتعلق "اإلفصاح" يف هذا السياق مبجالني: الشروط 
التعاقدية وقيمة الــرســوم مــن جــانــب، واإلفــصــاح عــن العموالت 
واملكافآت املدفوعة ملوظفي املبيعات من اجلانب اآلخر. وال يزال 
هذا الشكل الثاين من اإلفصاح اندراً نسبياً. وهو ضروري يف أسرتاليا 
وجنوب أفريقيا، يف حني أن لدى الياابن مبادئ توجيهية طوعية 
لإلفصاح عن احلوافز. وقد سبق أن ذكر جملس االستقرار املايل أن 
استخدام أهداف املبيعات وهياكل األجور اليت تكافئ على البيع 
يــؤدي إىل نتيجة مناقضة للهدف املتمثل يف تزويد املستهلكني 
املنتجات  بيع  دقيقة وجــديــرة ابلثقة ويرفع اخلطر من  مبعلومات 
يقتصر  ملستهلكني ليست لديهم القدرة على الــســداد)303). وال
تضارب املصاحل يف بعض األحيان على مستوى أجور املوظفني 
يتبني من حالة األسهم املفضلة  ولكنه يشمل املستوى املؤسسي، كما

اإلسبانية املعروضة يف اإلطار 22.

اإلقتاض املسؤول -2

تشري مبادئ األمم املتحدة التوجيهية إىل اإلقراض املسؤول 
يف املبدأ التوجيهي 66)و(. وملا كان ختلف املستهلكني عن السداد 
قد أسهم يف ظهور األزمة املالية، فإن توافقاً يف اآلراء يبزغ بشأن 
اإلقراض املسؤول الذي يتطلب ضمان متكُّن املستهلكني من سداد 
الدين بطريقة مستدامة دون تكبدهم مشقة مالية، ومعاملة املقرضني 
للمقرتضني معاملة عادلة، ومراعاة مصاحلهم أثناء املعاملة ابلكامل.

ومــن بــني الــتــدابــري املستخدمة ملنع االســتــدانــة املفرطة 
أسرتاليا،  التعويض والغرامات املتعلقة مبمارسات البيع السيئة. ويف

.Financial Stability Board, op. cit (303(
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 ،2009 ومبوجب القانون الوطين حلماية االئتمان االستهالكي لعام
إذا بيع منتج غري مالئم ألحــد املستهلكني، أمكن للمستهلك 
استصدار أمر زجري ضد مقدم اخلدمة ملنعه من مجع املزيد من 
الضرر املتكبد.  مدفوعات الفوائد وطلب التعويض عن اخلسائر أو
عـــدد مــن الـــوالايت القضائية )الــصــني وأملــانــيــا، وهــونــغ كونغ  ويف

االئتمان  مقدمو خدمات  أيضاً  يُطاَلب  وسنغافورة(  )الــصــني(، 
االستهالكي إبجراء فحوص مع هيئات تسجيل االئتماانت لتقييم 
اجلدارة االئتمانية للمقرتضني. ويتزايد استخدام مكاتب االستعالم 
االئتماين يف كينيا أيضاً، وابت االحتفاظ ابلتاريخ االئتماين لألفراد 
شرطاً حكومياً وأصبح متاحاً عند طلب احلصول على االئتمان.

حالة األسهم املفضلة اإلسبانية اإلطار 22-

مجعت املصارف يف إسبانيا قبل األزمة املالية أمواالً من أجل زايدة مستواها من رأس املال عن طريق بيع "أوراق مالية 
(participaciones preferentes( "مهجنة" ملستهلكيها ابلتجزئة. وكانت هذه املنتجات املعقدة اليت ُعرفت ابسم "األسهم املفضلة
حني أهنا بيعت للمستهلكني كبديل عن الودائع البسيطة، فقد كان اإليراد املدفوع من  تقدم إيراداً يف شكل مدفوعات سنوية. ويف
هذه األوراق املالية املهجنة متغرياً، وكان املستهلكون معرضني خلطر فقدان رؤوس أمواهلم إذا أصاب املصرف الذي أصدر املنتج 
وابعه عجز يف رأس املال. وحّوِلت األسهم املفضلة إىل أسهم عادية عندما أعيدت رمسلة مصارف االدخار يف خضم األزمات 
املالية لعام 2008 بناء على قرار من السلطة التنظيمية لسوق األوراق املالية. ومع تردي الوضع املايل ملصارف االدخار هذه، وجد 
املستهلكون أهنم يواجهون خسائر فادحة. وكان العديد من العمالء املتضررين متجاوزين لسن التقاعد وخسروا الكثري من مدخراهتم 
نتيجة لذلك. وبعد محلة شنتها منظمة املستهلكني واملستخدمني )Organización de Consumidores y Usuarios(، فرضت غرامة 

قدرها 16.9 مليون دوالر على بنك سانتاندير يف عام 2014 بسبب بيعه هذه املنتجات لعمالئه بطريقة غري مالئمة.
.Dominic Lindley, 2014, Risky Business: The Case for Reform of Sales Incentives Schemes in Banks (CI) املصدر:

وانتشار تقييم قدرة املستهلكني على سداد القروض آخذ 
يف الذيوع، وكثرياً ما حيدث عن طريق وكاالت أو مكاتب املرجعية 
هو مالحظ  االئتمانية العام منها واخلاص على حد سواء. وكما
أعــاله، فإن هذه الفحوص االئتمانية إلزامية يف بعض الــوالايت 
فيها فرنسا وبلجيكا وجنوب أفريقيا. وتتوقف ممارسة  القضائية مبا
املرجعية االئتمانية أحياانً على اإلبالغ ابلتخلف عن السداد. فمع 
إنشاء مكتب االستعالمات االئتمانية يف اهلند، على سبيل املثال، 
تقدم املصارف إىل املكتب تصنيف اجلدارة االئتمانية للمستهلكني 
الذين يتخلفون عن السداد، ويستخدم املقرضون هذه املعلومات 

قبل املوافقة على منح القرض.

وميكن إلنشاء مكتب ائتمان يف بلد ما أن يزيد االئتمان 
ابحلد من تكاليف املقرض، وميكنه يف بعض البلدان أن يعوض 
عن حاالت انعدام الكفاءة يف نظام اإلنفاذ يف احملاكم. وميكنه أن 
تقدم  يشجع املنافسة ابحلد من مزااي املتنفذين يف السوق. وكثرياً ما
مكاتب االئتمان للمقرضني التصنيفات االئتمانية اليت تستخدم يف 
تقييم املستهلكني وقد تتضمن معلومات سلبية وإجيابية على حد 
يسمح بتعميق السوق إلدراج املزيد من املستهلكني ذوي  سواء، مما

الدخل املنخفض الذين حيتفظون بسجالت جيدة.

ومن قواعد البياانت األكثر مشوالً تلك اليت أنشأها بنك 
الصني الشعيب خالل التسعينيات من القرن العشرين. فهي تتضمن 
نظاماً لالستعالم االئتماين الشخصي يربط بني مجيع املصارف 
التجارية وبعض التعاونيات االئتمانية الريفية، ويساعد املقرضني 
يف تقييم اخلطر )ويساعد بذلك بطريقة غري مباشرة املستهلكني 
الذين يشرتط احلصول على موافقتهم قبل اإلفصاح عن البياانت(. 
وتتضمن قواعد البياانت معلومات أساسية مثل حاالت التخلف 
عن السداد السابقة أو ما إذا كان قرض عقاري قد ُمنح للمشرتين 
للمرة األوىل أو الثانية. وأسفر العمل بقاعدة البياانت هذه عن معدل 
رفض نسبته 10 يف املائة لطلبات االئتمان. ويف حني أن من شأن 
هذا أن يرتك بعض املستهلكني غري قادرين على االقرتاض، فالرد 
على ذلك أنه يُنصح بفرض قيود معقولة على منح االئتمان تالفيًا

للمصري الذي القته مؤخراً األسواق األقل عزوفاً عن املخاطرة، مثل 
الوالايت املتحدة األمريكية.

والصني تقف عند طرف الطيف، حيث جيري اجلمع بني 
املعلومات اإلجيابية والسلبية وذلك بشكل مركزي. وينبغي، كضمان، 
أن يكون من حق املستهلكني فحص البياانت املخزنة عنهم والطعن 
فيها. وإمكانية الوصول هذه جمانية يف بلجيكا، ويُدفع عنها رسم 
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رمزي يف اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. ويقدم 
تقرير ائتماين واحد يف السنة ابجملان يف الوالايت املتحدة األمريكية. 
وجيب أن ختضع حقوق املستهلكني والتزامات مكاتب االئتمان 
هذه لرقابة صارمة وإنفاذ حازم. فقد وّثق املدافعون عن املستهلكني 
يف الوالايت املتحدة األمريكية مشاكل خطرية يف إصالح األخطاء 
الواردة يف تقارير االئتمان ابلرغم من وجود والية قانونية واضحة. 
وحيثما ُوجدت مكاتب ائتمان متعددة، تعذر على املستهلكني 

الطعن فيها كلها يف ذات الوقت.

معاجلة االستدانة املفتطة -3

عن  أيــضــاً  التوجيهية  املتحدة  األمـــم  مــبــادئ  تتحدث 
االستدانة املفرطة يف املبدأ التوجيهي 40. وتتطور املمارسة للسماح 
لألفراد خبفض قيمة ديوهنم عندما يكونون عاجزين عن السداد 
ويبدأون بداية جديدة. ويتعني فرض شروط لضمان عدم إساءة 

استعمال إمكانية الوصول هذه إىل تلك اخلدمة.

وقد اعُتمد تشريع لإلفالس الشخصي يف اليوانن يف 
35 طلب  2010. وبعد بــدء العمل بــه، ُقــدم حنو 000 ــام عــ
خــالل العامني 2011 و2012، وتضاعف عــدد الطلبات يف 
عام 2013. ويرتكز القانون على حتديد "مبلغ أدىن الئق لتكلفة 
املعيشة" ويسعى إىل وضع األحكام الدستورية اليواننية للمشاركة 
يف احلياة االجتماعية واالقتصادية وتطوير احلياة الشخصية موضع 
التنفيذ)304). بيد أن "املبلغ األدىن الالئق" ليس حمــدداً، ويتوقف 

على تفسري احملاكم.

اهليكل املؤسسي: وكالة للتنظيم واإلنفاذ -4

تتطرق مبادئ األمم املتحدة التوجيهية  من املفهوم أال
إىل مسألة اهلياكل املؤسسية املفصلة للخدمات املالية ابلرغم من أن 
املبدأ التوجيهي 66)ب( يدعو إىل "هيئات رقابة لديها الصالحيات 
واملوارد الالزمة ألداء مهامها". وأايً كان اهليكل، ينبغي متويل الوكالة 
متويالً جيداً حىت تكون وكالة مثالية )املبدأ التوجيهي 15(، وأن 
تكون الوكالة قادرة على احلصول بتكلفة منخفضة على معلومات 
عن املمارسات السوقية الناشئة، وأن تقّيم بدقة املمارسات اليت 

A Angelousi et al, 2013, A Constitutional Right to Debt Relief: (304(
The Greek Approach to Alleviating Over-Indebtedness (New

.INKA)

تسبب أعلى املخاطر للمستهلكني، وأن تكون قادرة على سرعة 
التحرك من أجل تسوية املشاكل الناشئة، وأن يكون هيكلها منظمًا

لتاليف أخطار استحواذ القطاع عليها. ويف احلاالت املثلى، ينبغي أن 
تتوىل تنظيم االئتمان وكالة مكرسة حلماية مستهلك اخلدمات املالية، 
تكون قادرة على مراقبة السوق ابلكامل. وينبغي أن يكون التنظيم 
قائماً على األدلة، وأن يضع يف حسبانه أتثريه على االستبعاد املايل.

وتوصي عدة منظمات دولية أبن يكون تنظيم االئتمان 
وكالة مكرسة لتمويل املستهلكني.  االستهالكي جزءاً من سلطة أو
وكان من بني الردود على األزمة املالية إنشاء مكتب محاية مستهلك 
اخلدمات املالية يف الوالايت املتحدة األمريكية، بينما أسندت إىل 
السلطة املصرفية األوروبية اجلديدة يف االحتاد األورويب والية حلماية 
نسخة مهجنة يف شيلي، يشكل اجلهاز الوطين  املستهلك. ويف
حلماية مستهلك اخلدمات املالية )SERNAC Financiero( وكالة 
متخصصة داخل الوكالة الوطنية حلماية املستهلك، أي اجلهاز الوطين 

حلماية املستهلك، معهود إليها مبعاجلة اخلدمات املالية.

وتوجد عــدة مــزااي إلنشاء وكالة إنفاذ متخصصة من 
أجل معاجلة املسائل املتعلقة ابالئتمان االستهالكي، وذلك مثاًل
إبدراج خبة فنية متخصصة يف تعقيدات قانون االئتمان والقدرة 
على مجع الدعاوى معاً ابسم عدد من املستهلكني الذين عاىن كل 
منهم من خسارة صغرية ومن غري املرجح أن يتخذوا أي إجراء 
بصورة فردية. بيد أن اإلقراض والتأمني، شأهنما شأن الصرافة، خرجا 
بد من تطوير اهليكل التنظيمي من أجل إدارة  من صومعتهما، وال
املؤسسات املالية العامة بطريقة تلتقط التجاوزات اليت حتدث يف 
مجيع القطاعات الفرعية. وينبغي أن تكون الوكالة قادرة على إنفاذ 
التشريعات بطريقة استباقية )بوقف سلوكيات معينة قبل أن تسبب 
املزيد من الضرر( وكذلك بطريقة تفاعلية )بتوفري االنتصاف من 
ينبغي أن يقتصر  الضرر ومعاقبة كل من يتسبب يف ضــرر(. وال
نطاق الوكالة على التعامل مع شكاوى املستهلكني وحدها. بل 

ينبغي أن ترصد الوكالة بنشاط أعمال القطاع وتطوراته.

ويف الوقت نفسه، فإن للمنتجات املختلفة احتياجات 
متنوعة وأحياانً فريدة من محاية املستهلك، وميكن تنظيمها ابلتايل 
بطرق خمتلفة. ففي كينيا، على سبيل املثال، يتوىل البنك املركزي 
الكيين، مع مجعية املصرفيني الكينيني املسؤولة عن تعزيز السلوك 
اجليد والتنظيم الذايت، تنظيم املصارف التجارية ومؤسسات التمويل 
البالغ الصغر اليت تقبل اإليداعات. وتتوىل وكالة حكومية أخرى 
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)السلطة التنظيمية جلمعيات االدخار واالئتمان التعاونية يف كينيا( 
تنظيم التعاونيات املعنية ابالدخار واالئتمان مبوجب قانون وسياسة 

خمتلفني.

خامتة واو-
نتيجة للصدمات النامجة عن األزمة املالية، يدعو البعض 
إىل اتباع هنج سالمة املنتج إزاء التنظيم: "بوسع املستهلكني دخول 
السوق لشراء منتجات وهم على ثقة من أهنم لن خُيدعوا بشراء 
غري ذلك من املنتجات اخلطرة  آالت متفجرة لتحميص اخلبز أو
على حنو غري معقول. وينبغي أن يتمتع املستهلكون الذين يدخلون 
السوق لشراء منتجات مالية ابحلماية نفسها")305). وعند مقارنة 
القوانني اليت تفرض املسؤولية املطلقة عن املنتجات املادية يف جمال 
سالمة املنَتج )كما هو مبني يف الفصل التاسع( مع الرتكيز على 
املسؤولية بدالً من اللوم، من املفهوم أن البعض سيلتمس احلماية 

نفسها يف ميدان اخلدمات املالية.

وبعد أن جاءت األزمــة املالية يف أعقاب سنوات رفع 
الضوابط التنظيمية، أصبح هناك اهتمام ملحوظ ابختــاذ موقف 
يزيد من التدخل من جانب السلطات التنظيمية للخدمات املالية. 
فعلى سبيل املثال، يف حني أن توجيه االحتــاد األورويب األصلي 
1987 كان يركز على املعلومات  املتعلق ابالئتمان االستهالكي لعام
واحلماية الدنيا من شروط التعاقد غري العادلة، فإن التوجيه األحدث 
املتعلق ابئتماانت الرهون العقارية يفرض معايري أعلى كثرياً لإلقراض 
املسؤول، مع اإلحالة إىل املبادئ الرفيعة املستوى ملنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي/جمموعة العشرين)306). ومما له داللة 
يف هذا الشأن إبداء االهتمام املتزايد هبياكل أجور اخلدمات املالية 

.E Warren, 2007, Unsafe at any rate, Democracy (305(
.I Ramsay, op. cit (306(

تنطوي عليه من إمكانية حتقيق نتائج عكسية. فلقد شهد  مع ما
قطاع االئتمان االستهالكي تدخالت انجحة لكبح مجاح أكثر 
املمارسات جتاوزاً وإلنفاذ نظام للفحوص االئتمانية قبل إبرام اتفاقات 
القروض. وتنتشر هذه الضماانت لتصل إىل االقتصادات النامية 

فيها جنوب أفريقيا والصني. واليت متر مبرحلة انتقالية، مبا

وابلــعــودة إىل برانمج اإلصـــالح، جند أن مكانة محاية 
املستهلك يف اخلدمات املالية تتزايد، وأن ضماانت أقوى تظهر يف 
توافر فرتات التهدئة وإنفاذها، وهو نوع من الضمان يكتسب املزيد 
من األمهية، حسبما يُزعم، مع تزايد املبيعات على اإلنرتنت. ويطبق 
بعض الوالايت القضائية آليات موافقة سابقة لدخول السوق، وحني 
تواجهها إخفاقات يف تنفيذ التزاَمي اإلفصاح وتقدمي املعلومات، 
جيري تطبيق معايري أكثر صرامة عن طريق صحائف الوقائع اإللزامية 
واأُلطر املوجزة. وبعض القطاعات املعينة اليت تكون فيها اخلدمات 
بسيطة حبكم تكوينها، مثل التحويالت املالية، تستطيع أن تشهد 
تقدماً عن طريق النهج "الكالسيكي" املتمثل يف اإلفصاح واملنافسة.

وميكن أن يكون التجديد يف منتجات اخلدمات املالية 
مبتكراً مبعىن الكلمة عندما يليب احتياجات املستهلك. ولألسف، 
فكثرياً جداً ما أسفر االبتكار عن أثر إجيايب أقل، وكان يف الواقع 
ابتكاراً ومهياً لتاليف القيود التنظيمية. واستشهاداً مرة أخرى بلجنة 
يلي: "وبينما كان هناك ابتكار ابلفعل، فقد  ستيغليتز، نسوق ما
استهدف اجلانب األكب منه املراجحة التنظيمية والضريبية واحملاسبية، 
يستهدف ســوى القليل جــداً منه تلبية االحتياجات  يف حني مل
... فيجب أن يكون التنظيم املايل  احلقيقية للمواطنني العاديني
مصمماً للنهوض ابالبتكار املفيد الذي حيسن من إدارة املخاطر 

وتوزيع رأس املال")307).

.J Stiglitz, United Nations, op. cit (307(



دليل محاية املستهلك150

خامس عشت- محاية املستهلك يف رمفري املتافق

املتافق العامة يف مبادئ األمم املتحدة  ألف-
التمجيهية حلماية املستهلك

فتحًا املنقحة  التوجيهية  املتحدة  األمـــم  مــبــادئ  حتقق 
يف هذا امليدان املهم للغاية، حيث إهنا تضع "احتياجاً أساسياً" 
جديداً يف املبدأ التوجيهي 5)أ(: "حصول املستهلكني على السلع 
واخلدمات األساسية"، يعقبه مباشرة ما يلي يف الفقرة 5)ب(: "محاية 
له صلة مماثلة ابملرافق العامة أن  املستهلكني الضعفاء واحملرومني". ومما
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية تنطبق للمرة األوىل على "املؤسسات 
الفرع  الــيت متلكها الــدولــة" )املــبــدأ التوجيهي 2(. وينطبق أيــضــاً 
خامسًا-هاء املتعلق مبرافق توزيع السلع واخلدمات األساسية، وهو 
مالحظ يف تشجيع املبدأ التوجيهي 36)ب( على "إنشاء تعاونيات 
للمستهلكني واألنشطة التجارية املتصلة هبا وتوفري املعلومات املتعلقة 
هبا، خاصة يف املناطق الريفية". ومما له صلة أيضاً ابملوضوع اإلشارة 
يف القرار إىل األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة 
اليت كانت قد اعُتمدت لتوها وقت اعتماد مبادئ األمم املتحدة 

التوجيهية اجلديدة.

ــــفــــرع  وأكـــــثـــــر فـــــــرع قــــابــــل لــلــتــطــبــيــق مــــبــــاشــــرة هـــــو ال
خامسًا-كاف "التدابري املتعلقة مبجاالت حمددة" الذي حيث فيه 
املبدأ التوجيهي 69 الدول األعضاء على "إعطاء األولوية للمجاالت 
الوثيقة الصلة بصحة املستهلك، مثل املياه والطاقة واملرافق العامة 
)وغريها(". ويطلب املبدأ التوجيهي 72 إىل الدول األعضاء "وضع 
أو إدامة أو تعزيز السياسات الوطنية لتحسني إمدادات مياه الشرب 
وأمناط توزيعها وجودهتا. وينبغي إيالء االعتبار الواجب الختيار 
املستوايت املناسبة من اخلدمة واجلودة والتكنولوجيا، وللحاجة إىل 
برامج التثقيف، وألمهية مشاركة اجملتمعات احمللية". واستمرار غياب 
االلتزام ابلصرف الصحي أمر حمبط للمدافعني عن هذا القطاع 
املهمل، وإن كانت توجد اآلن إشارة قدمية إىل العقد الدويل لتوفري 
مياه الشرب والصرف الصحي، ميكن اختاذها عالمة يف هذا الشأن. 
كما أن الصرف الصحي مدرج صراحة أيضاً يف أهداف التنمية 

املستدامة.

ويدعو املبدأ التوجيهي 76 إىل تعزيز وصول اجلميع إىل 
الطاقة النظيفة، ويطلب إىل الدول األعضاء أن تقوم "... )بتعزيز( 

السياسات الوطنية الرامية إىل حتسني إمــدادات الطاقة اليت توفَّر 
للمستهلكني بكلفة ميسورة تبعاً لظروفهم االقتصادية وحتسني أمناط 
توزيعها وجودهتا". ويدعو املبدأ التوجيهي 77 إىل الرتويج ل  "جعل 
املرافق العامة يف متناول اجلميع"، ابإلضافة إىل إدماج العديد من 
عناصر عالقات العمالء. ويشري إىل فرض "غرامات التأخري يف دفع 
يتضمن تدابري واضحة بشأن  الرسوم" على املستهلكني، ولكنه ال
التعويض عن عدم تقدمي اخلدمات العامة )مثل انقطاع اخلدمات(، 

وهو مشكلة كبى يف مجيع أحناء العامل.

طبيعة رمفري املتافق العامة ابء-
متثل قطاعات املرافق املعروفة بصورة تقليدية، أي خدمات 
اإلمداد ابملياه، والصرف الصحي، والطاقة، واالتصاالت، وغريها، 
حتدايت خاصة حلماية املستهلك. فهذه القطاعات ال توفر خدمات 
أساسية متاماً فحسب، وإمنا تتمتع أيضاً خبصائص اقتصادية معينة 
جتعل من الصعب انفتاح خدماهتا على املنافسة. وقد  كثرياً ما
"خدمات  جرت حماوالت داخل االحتاد األورويب إلعادة حتديدها ك
ذات منفعة اقتصادية عامة" تتسم أبهداف قابلة للتحديد يف جمال 
السياسة العامة، مثل اخلدمة الشاملة، اتركة للدول األعضاء حتديد 

اخلدمات املدرجة يف التعريف.

ويتمثل النهج الذي يتبعه االحتاد األورويب يف أن اخلدمات 
ذات املنفعة االقتصادية العامة ختضع لواجبات أخرى غري الواجبات 
التجارية البحتة، حىت لو كان ميكن تسيريها بعنصر جتاري جوهري 
وذلك عادة يف نظري السداد. ويلخص هذه الواجبات مفهوم التزامات 
اخلدمات العمومية. وقد أوضح منشور صادر عن املكتب اإلحصائي 
2007 للجماعات األوروبية التابع للمفوضية األوروبية يف عــام

ما يلي:

ميكن تعريف اخلدمات ذات املنفعة االقتصادية 
اجتماعية مبعىن أهنا خمتلفة عن  العامة أبهنا سلع مجاعية أو
اخلدمات العادية ... وميكن للسلطات العامة أن ترسي 
عدداً من االلتزامات احملددة على مقدم اخلدمات. وقد 
يطلق الوفاء هبذه االلتزامات منح حقوق خاصة أو حصرية 
أو توفري آليات متويل حمددة. واحلالة الكالسيكية هي 
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االلتزام ابخلدمة الشاملة، أي االلتزام بتقدمي خدمة معينة 
يف مجيع أحناء اإلقليم أبسعار يف املتناول وبشروط جودة 
متماثلة بصرف النظر عن رحبية فرادى العمليات)308).

ويف حني أن مسمى اخلدمة ذات املنفعة االقتصادية 
يزال املفهوم يلقى نطاقًا ينتشر كثرياً بشكل فعلي، فال العامة مل

واسعاً من القبول.

من الشبكات يف أداء  وتعتمد أغلبية املرافق على نوع ما
خدماهتا. وتعين اقتصادايت هذه الشبكات الثابتة أن من األرخص 
أن تتوىل شركة واحدة اإلمداد للسوق ابلكامل من أن تقوم بذلك 
توجد وجاهة اقتصادية  عدة شركات. فعند إقامة شبكة توزيع، ال
ملضاعفتها إبقامة وصالت اثنية بني النقاط نفسها. و"االحتكار 
الطبيعي" املرتتب على نظم التوزيع هذه يرتك املستهلكني "مقيدين" 

بشركات إمداد معينة.

بيد أن هذه الفرضية أقل صحة اآلن مما كانت عليه 
يف اجليل املاضي. فالعديد من جوانب االحتكار الطبيعي آخذ 
يف التحلل، وأصبحت االتصاالت، منذ حتوهلا إىل خدمات نقالة 
مصممة وفقاً الحتياجات األفراد، خدمة تنافسية آاثر الشبكات 
الرأمسالية غري املكلفة نسبيًا أن أصوهلا  سبق، مبــا أقــل مما عليها 
ميكنها أن تتداخل يف اإلقليم ذاته. وتوجد مسائل جديدة بشأن 
قدرة اإلنرتنت قد تسبب من جديد مشاكل شبكية يف املستقبل، 
جير استكشافها بعُد.  تزال هناك مسائل تتعلق بتوافر الطيف، مل وال
ولكن اخلدمات اهلاتفية، ابلنسبة ألغلبية األغراض، خدمات تنافسية 
وختضع لعقود فردية تتطلب مراقبة تتسم بطابع "التجارة العادلة"، 
مع فحص الشفافية وشروط التعاقد غري العادلة واملمارسات املخلة 
ابملنافسة مثل عقود "االحنصار". ويف ضوء ما تقدم، نركز يف هذا 

الفصل على املياه/الصرف الصحي والكهرابء.

التنظيم جيم-
ملا كــان يُعرتف يف األصــل أبن االحتكارات الطبيعية 
مناص منها، فقد ركز العديد من السياسات العامة على إضفاء  ال
الطابع الرمسي على االحتكارات وتنظيمها عن طريق مراقبة احلكومة 
لألرابح واألسعار وجوانب اإلمداد األخرى. ويُعرف هذا أحيااًن
Eurostat, 2007, Consumers in Europe: Facts and Figures (308(

.on Services of General Interest

فعلي لألسعار  أن وجــود سقف  ويــرى  التنظيمية".  "املقايضة  ب
يوازن بني احلاجة إىل رخص األسعار ومطلب اسرتداد التكاليف 
وحتقيق اإليرادات. ويف حالة عدم إمكانية التوفيق بني اهلدفني، قد 
يتعني اللجوء إىل الدعم من أجل حتقيق أهداف حمددة مثل تعميم 
اخلدمات. وقد اختذ التنظيم أشكاالً خمتلفة كانت فيها املرافق اململوكة 
ملكية عامة أقل املرافق خضوعاً للتنظيم ابملعىن القانوين، ولكنها 

كانت أكثر خضوعاً للرقابة احلكومية املباشرة.

أربعة مناذج تعرف عليها إبريهارد)309): وتوجد بوجه عام

هنا 	  البالغ  والتحدي   - التنظيم عن طتيق احلكممة 
هو قدرة احلكومات على فهم املتطلبات من التكاليف 
واإليــرادات اخلاصة بفرادى هذه املرافق )وهي ضرورية 
للتنظيم االقتصادي(. ومثة تضارب واضح يف املصاحل 
يتمثل يف أن احلكومات هي اليت متتلك املرافق وهي اليت 

تنظم املرافق اليت متلكها الدولة؛
التنظيم املستقل - جيسد هذا مبادئ االستقالل يف 	 

اختاذ القرارات. وتوجد تنوعات فرعية مثل تنظيم سقف 
العظمى  لبيطانيا  املتحدة  اململكة  األسعار )كما يف 
يف  )كما  العائد  معدل  تنظيم  أو الشمالية(  وآيــرلــنــدا 
الوالايت املتحدة األمريكية( وأرابح التشغيل املفرتضة 

)كما يف االحتاد الروسي(؛
التنظيم ابلتعاقد، كما يف فرنسا؛	 
رعهيد أطتاف اثلثة ابلتنظيم، إبجراء استعراضات للرسوم 	 

واألسس املرجعية وتسوية املنازعات على سبيل املثال. 
وتطبق شيلي والسنغال ورومانيا مجيعاً آليات االستعراض 

هذه.

بيد أن هناك مشكلة كبرية. فلما كانت خدمات املياه 
والصرف الصحي، يف إطار النموذج التقليدي للمرافق، تُنظم يف 
الغالب على املستوى البلدي، فمن الصعب على وكالة وطنية أن 
تنظم هذا العدد الكبري من مقدمي اخلدمات. ويف املقابل، ففي 
جمال الكهرابء حيث يكون عدد املوردين يف الغالب أصغر واألقاليم 

أوسع، كان النموذج التنظيمي الوطين أكثر جدوى.

A Eberhard, 2007, Infrastructure Regulation in Developing (309(
Countries: An Exploration of Hybrid and Transitional

.Models, PPIAF Working Paper
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امللكية دال-
ال تزال امللكية العامة للمرافق اليت توفر املياه والصرف 
الصحي والطاقة هي املهيمنة، وإن كان اجلدل يدور حول مسألة 
امللكية. وقد كان هناك مستوى مرتفع من االهتمام ابخلصخصة يف 
كان يُنظر إىل ذلك يف تلك الفرتة  هناية القرن العشرين، وكثرياً ما
الــواقــع، سبق أن كان هناك مشغلون  على أنه غري مسبوق. ويف
للمرافق من القطاع اخلاص ألجيال عديدة، فضالً عن شركاء من 
البلدايت، مع انتقال الرقابة على اخلدمات يف بعض األحيان بني 
القطاعني العام واخلاص يف االجتاهني يف عدة مدن أوروبية يف القرنني 

التاسع عشر والعشرين)310).

العام  القطاعني  بني  الثنائية  املقابلة  تكون  أن  وميكن 
واخلاص مضللة جداً يف البلدان اليت جرت فيها العادة على إجراء 
يف فرنسا، حيث أنشئت الشركة العامة للمياه،  التنظيم ابلتعاقد كما
تزال  على سبيل املثال، يف اخلمسينيات من القرن التاسع عشر، وال
مستمرة إىل الـــيـــوم)311). ويوضح اجلـــدول 1 طائفة من النماذج 
التعاقدية اليت نشأت معظمها، ابستثناء التجريد من امللكية، يف 
إطار خدمات املياه الفرنسية. والكميوانت الفرنسية مسؤولة عن 
1789، ولكن اخلدمة تقدم عادة  املياه الصاحلة للشرب منذ عام
عن طريق مشغل من القطاع اخلــاص مبوجب عــقــد)312). وحتدد 
التشريعات الوطنية املعايري )مثل عدم التمييز بني املستهلكني والنزاهة 
املالية للمشغلني(. وتعد هذه األشكال املختلفة من العقود يف مجيع 
تستخدم التنوعات الفرنسية كخيار للتنفيذ على  أحناء العامل، وكثرياً ما
املستوى احمللي، فتكون البلدايت هي اجلهات املتعاقدة واملشغلون 

من القطاع اخلاص هم اجلهات املتعاقد معها.

وقد بلغ االهتمام ابخلصخصة مداه عند منعطف األلفية. 
وميزت دراسة أجنزهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
ملشاركة القطاع اخلاص يف قطاع املياه يف عام 2009 بني غرضني 
PS Juuti and TS Katko, 2005, Water, Time and European (310(
Cities: History Matters for the Futures (Watertime). See

also, by the same authors, 2004, From a Few to All: Long

Term Development of Water and Environmental Services

.in Finland

.(Veolia( ابسم فيوليا (311(
S Trémolet and D Binder, 2010, La régulation des services (312(
d’eau et d’assainissement dans les pays en développement

.(AFD)

لالجتاه حنو القطاع اخلاص: "يُنظر إىل مشاركة القطاع اخلاص على 
أهنا وسيلة لتحسني األداء السيء يف الغالب للمرافق اليت يديرها 
القطاع العام، و/أو لضخ رؤوس أموال استثمارية مثة حاجة ماسة 
يتحقق  تكن دائماً متفقة مع التوقعات، ومل إليها. بيد أن التجربة مل

األمل يف زايدة تدفقات االستثمار اخلاص")313).

وشهد منعطف األلفية حتوالً يف منط املشاركة يف قطاع املياه 
2000، ابتت مخس شركات دولية فقط  ابلتحديد. فبحلول عام
تستأثر خبدمة 80 يف املائة من السكان الذين حيصلون على اخلدمات 
من مشغلني من القطاع اخلاص. وخالل الفرتة 1997-1990، 
جنت الشركات اخلمس نفسها 53 يف املائة من مجيع العقود املمنوحة 
ملشغلي خدمات املياه من القطاع اخلاص. ويف عام 2002، هبطت 
حصتها إىل 23 يف املائة مع هيمنة أكب للجهات الفاعلة احمللية 
واإلقليمية واهلجينة، مثل الشركات العامة العاملة يف اخلارج كشركات 
خاصة)314). وحبلول عام 2007، ابتت جهات تشغيل خدمات 
املياه من القطاع اخلاص من البلدان النامية تقدم خدماهتا إىل 40

يف املائة من السوق احلضرية للبلدان النامية )ال يشمل ذلك الصني، 
 ،2007 حيث كانت توجد عقود هجينة(. وحبلول هناية عـــام
انسحب بعض من أكثر مشغلي القطاع اخلاص نشاطاً "انسحااًب
مؤثراً من البلدان النامية" وفقاً للدراسة اليت أجراها فيليب مورين 

للقطاع من أجل البنك الدويل)315).

OECD, 2008, Financing and Pricing Water: The Roles of (313(
Government Policies, the Private Sector and Civil Society,

.ENV/EPOC/GF/SD 2008

.OECD, 2008, op. cit (314(
P Marin, 2009, Public-Private Partnerships for Urban Water (315(
Utilities: A Review of Experiences in Developing Countries

.(World Bank)



153 خامس عشت- محاية املستهلك يف رمفري املتافق

اجلدول 1- طيف مشاركة القطاع اخلاص 

اخلطتاملدةالتشغيلمجع اإليتاداااالستثمارمالكم األصملاخليار

قطاع عام3-5 سنواتقطاع خاصقطاع عامقطاع عامقطاع عاماإلدارة

عقد أو إيار أو 
رعاقد خارجي

مشرتك8-15 سنةقطاع خاصقطاع خاصمشرتكقطاع عام

قطاع خاص25-30 سنةقطاع خاصقطاع خاصقطاع خاصقطاع عامامتياز

بناء ورشغيل ونقل 
ملكية

قطاع خاص20-30 سنةقطاع خاصقطاع خاصقطاع خاصمشرتك

قطاع خاصال هنائيقطاع خاصقطاع خاصقطاع خاصقطاع خاصجتتيد من امللكية

مالحظات:
يعب "البناء والتشغيل ونقل امللكية" عن شكل خاص من االمتياز تظل مبوجبه ملكية أصول التشغيل اليت جرى إنشاؤها يف حوزة املشغل فعليًا ملدة  -1

حمددة مث تنتقل إىل السلطة العامة نظري مبلغ متفق عليه. وهذا مبثابة اخلصخصة على مدى يرتاوح بني القصري واملتوسط.
ويكمن الفرق الرئيسي بني اإلجيارات والتعاقدات اخلارجية يف أن أجر املشغل يف إطار التأجري يتوقف على سعر العميل، بينما يكون سعر املشغل  -2

يف التعاقد اخلارجي منفصاًل عن سعر العميل، ولو كان جيوز حتميل املشغل أعباء مدفوعات اجلمع.
فيه التجريد من امللكية، أن متتلك احلكومة رقابة على األسعار. ومن املعتاد عب الطيف بكامله، مبا -3

وللتعهيد "التقليدي" مسات مماثلة لعقود اإلدارة، وإن كانت هذه العقود أكثر مشواًل يف الغالب. -4
.Guasch 2004 Foster et al. 2005 بصفة رئيسية؛ وأيضًا املصادر:

ــــري آنـــــذاك هبــبــوط احلــمــاس،  ــويـ ــ واحـــتـــج مـــاريـــن وإزاغـ
وخباصة لالمتيازات، الذي ساد التسعينيات من القرن العشرين: 
عكست العقود تــفــاؤالً مفرطاً من كل من مستثمري  "كــثــرياً ما
الصعوابت  تقدير  أسيء  ما اخلــاص واحلكومات، وكثرياً  القطاع 
االجتماعية - السياسية اليت يسببها رفع األسعار إىل املستوايت اليت 
تغطي التكاليف. وكانت األسواق املالية مرتددة يف توفري متويل دون 
طلب دعم التمويل بكشوف  حق الرجوع ملشاريع املياه، وكثرياً ما
ميزانية اجلهات الراعية")316). وحبلول عام 2005، كانت نسبة 34
يف املائة من تعهدات االستثمار اليت ُعقدت منذ عام 1990 )11

يف املائة ابألرقام( إما ألغيت أو يف حالة تعثر، أي مطلوب إلغاؤها 
أو حمالة إىل التحكيم الدويل)317).

ومن بني أسباب عدم شعبية املشغلني من القطاع اخلاص 
كثرة التفاوض على العقود قبل اتريخ استحقاقها. وحدث هذا مرارًا

P Marin and AK Izaguirre, 2006, Private Participation in (316(
Water, Toward a New Generation of Projects? (PPIAF/World

.Bank)

.Marin and Izaguirre, op. cit (317(

يف أمريكا الالتينية يف أثناء السنوات األخرية من القرن املاضي)318). 
ومن األسباب األخرى وظيفة ال تتعلق أبداء املشغلني وإمنا ابلعقود 
املمنوحة هلم، وكانت تركز على السعر بــدالً من التغطية. فعقدا 
منطقيت مانيال على سبيل املثال شهدا عطاءات حددت مستوايت 
األسعار بنسبة 26 يف املائة فقط )املنطقة الشرقية( و57 يف املائة 
قبل العطاء. وترتب على ذلك  )املنطقة الغربية( من مستوايت ما
أن جىن السكان املتصلون ابخلدمة والذين كانوا ابلطبع أيسر حاالً، 
يربح الفقراء غري املتصلني ابخلدمة شيئًا)319). رحباً استثنائياً، بينما مل

وكان تراجع االمتيازات مثرياً لالهتمام على حنو خاص 
من وجهة نظر التمويل الرأمسايل، حيث إن االمتيازات هي اليت أتيت 
برأس املال اخلاص من أجل التمويل، وابلتايل الطابع الطويل األمد 
للعقود. وأشار تراجعها إىل حدوث حتول حنو مشاركة أكثر مرونة 
من القطاع اخلاص عن طريق عقود اإلجيار أو التعاقدات اخلارجية 

أو عقود اإلدارة البسيطة كما هو حمدد يف اجلدول 1.

J Guasch, 2004, Granting and Renegotiating Infrastructure (318(
.Concessions (World Bank Institute)

.P Marin, op. cit (319(
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أداء املتافق العامة هاء-
إن ما استثار رواج القطاع اخلــاص هو إخفاق بعض 
املختصني املعنيني يف البلدان النامية على نطاق واســع يف توفري 
مستوى اخلدمة املكلفني به. وكانت هذه أساساً مشكلة متعلقة 

بتوصيل اخلدمات تعود إىل نقص اإليرادات.

الـــقـــرن احلـــادي  الــســنــة األوىل مـــن  فــبــحــلــول منتصف 
والعشرين، توصلت استقصاءات أجرهتا جملة االستعالمات العاملية 
عن املياه يف أكثر من 100 مدينة من مجيع مستوايت التنمية إىل 
أن حنو مخَسي املدن )وتسعة أعشارها يف البلدان املنخفضة الدخل( 
تستعد حىت تكاليف التشغيل والصيانة. ودفع 30 يف املائة بعض  مل
االشرتاكات يف تكاليف رأس املال، ولكن هذا كان اندراً جداً )3

يتعلق ابلكهرابء،  يف املائة( يف البلدان املنخفضة الدخل)320). وفيما
كانت الصورة أكثر استدامة. فمن أصل 84 بلداً مشلتها دراسة 
يقرب من  يستعد ما استقصائية أجراها فريق اتبع للبنك الدويل، مل
ثلث البلدان املنخفضة الدخل تكاليف التشغيل واإلدارة. وعلى 
الصعيد العاملي، دفع 41 يف املائة مسامهة يف تكاليف رأس املال)321).

وكان يتعني إما أن تتصدى احلكومات جلوانب القصور 
املذكورة أعاله أو أن جيري خفض التكاليف عن طريق عدم صيانة 
الشبكات، مما جيعلها تتدهور. وكانت اآلاثر ابلتايل أسوأ من كشوف 
التكلفة،  امليزانية املقدمة. فقد شجعت األسعار املنخفضة عن 
ابدئ ذي بدء، على االستهالك املفرط بني العمالء )أو يف أحسن 
األحــوال أثبطت حفظ املــوارد( وكثرياً ما أسهم ذلك يف حاالت 
عجز. واثنياً، وهذا هو األهم، كان معىن إبقاء األسعار منخفضة 
بطريقة مصطنعة لكل من الفقراء واألثـــرايء تعذر توليد إيــرادات 

لتمويل توسيع الشبكات.

ولــذا، فقد كانوا من يدفعون الثمن من حيث حياهتم 
اليومية هم غري املتصلني وغري احلاصلني على اخلدمة. ولكن مشاركة 
القطاع اخلاص هي األخرى مل حتل هذه املشكلة ابلضرورة، وخباصة 
تكن العقود تنص حتديداً على توسيع الشبكة. فثمة شك  حيث مل
االكتفاء  فيما إذا كان من األربح توصيل مستهلك جديد ابلشبكة أم

Global Water Intelligence, 2004, Tariffs: Halfway There (320(
.(Oxford)

K Komives et al, 2005, Water, Electricity and the Poor: (321(
.Who Benefits from Utility Subsidies? (World Bank)

على األقل عدم تكبد  بتحصيل األرابح من الشبكة القائمة، أو
إذا فُرض على  خسائر بتوسيعها لتشمل مستهلكني أقل رحبية، إال
غياب مثل هذا  الشركة مطلب صريح بتوسيع نطاق التغطية. ويف
املطلب، أو دون وجود التمويل الالزم لتنفيذه، تبني أن املسؤولني 
ليسوا قادرين على التصدي لتحدايت الدميغرافية والتحضر. وأوضح 
برهن على ذلك إنشاء مستوطنات الضواحي يف البلدان النامية.  ما
ففي هذه األماكن، يوجد تركيز على األهــداف اإلمنائية لأللفية 
وأهــداف التنمية املستدامة، وبطبيعة احلال مبادئ األمم املتحدة 

التوجيهية.

وابلنظر إىل أن الطاقة واملياه والصرف الصحي خدمات 
اضطر  أساسية، وأن االستمرار من دوهنا ليس خياراً متاحاً، فكثرياً ما
سكان املناطق غري احلاصلة على اخلدمات إىل اختاذ ترتيبات أخرى 
تصطبغ بصبغة رمسية أقــــل)322). وال يُــقــدر حجم هــذا األمــر يف 
الغالب حق قدره، ويرجع ذلك جزئياً إىل أن انعدام الصبغة الرمسية 
يرجع  وانعدام الشرعية( يف حد ذاته جيعل التقدير صعباً، كما )بل
جزئياً إىل أن املستوطنات العشوائية منت بسرعة كبرية وكان يُنظر إليها 
يتعلق بصغار  أحياانً ابلتحرج بل وابلعدوانية. وتلك هي احلال فيما
اجلهات املستقلة املقدمة للخدمات اليت انتشرت يف مجيع أحناء العامل. 
أسالك، وتقدم  وقد تشكل شبكات صغرية مكونة من أانبيب أو
اإلمدادات أحياانً بطريقة غري مشروعة من الشبكات الرمسية؛ وقد 
تشكل مصادر اثبتة مثل املواسري القائمة أو شواحن البطارايت، 
موزعني متنقلني مثل السقائني الذين يبيعون املياه على الدراجات  أو
أو الشاحنات، أو ابئعي أخشاب، وكثرياً ما جيمعون مصادر الوقود 
اخلاصة هبم. وقد يشكلون أيضاً "ضفادع بشرية" تعمل يف الغالب 
بعض  بطريقة غري مشروعة يف غياب نظام للصرف الصحي. ويف
األحيان، حتصل نسب مرتفعة من السكان يف املدن على مياه الشرب 
من صغار مقدمي خدمات شرب املياه املستقلني. ويف خالل العقد 
األول من هذا القرن، بلغت املستوايت 44 يف املائة يف جاكارات، 
و60 يف املائة يف نريويب، و66 يف املائة يف كوانكري، و80 يف املائة 
يف اخلرطوم. ويف املقابل، شهدت املدن اليت تقدم إليها خدمات 

أفضل مثل داكار )21 يف املائة( نسباً أقل)323).

D Mitlin and D Satterthwaite, 2013, Urban Poverty in the (322(
.Global South

M Kariuki et al, 2006, Reaching Unserved Communities in (323(
.Africa with Basic Services (PPIAF)
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ومن وسائل وصف صغار مقدمي اخلدمات املستقلني 
غــري عــمــد". وقــد حــدث نــوع من  أهنــم مــوجــودون عــن "عمد أو
التحول حنو الوجود املتعمد حيث تتزايد مشاهدة صغار مقدمي 
اخلدمات املستقلني وهم يشّغلون نظماً عامة صغرية يف حاجة إىل 
التحسني. ومن األمثلة الشهرية عليهم السقاء يف مدينيت  التوسيع أو
أسونسيون وسيداد دل إسيت يف ابراغواي)324). وحظيت اخلدمات 
غري الرمسية ابالعــرتاف تدرجيياً، وابتــت تعمل يف بعض األحيان 
مبوجب ترخيص بل وبوصفها جهات متعاقدة من الباطن ختضع 
كان حيدث  للضوابط التنظيمية ومتتلك عقود امتياز خاصة كما

مع شركة Inpart Engineering يف مانيال.

التسعري واإلعاانا واو-
من األسباب الرئيسية لنقص متويل املرافق سببان مها السعر 
املناسب واخلوف من رد فعل املستهلكني إزاء عدم القدرة على حتمل 
األسعار. وتوجد تقديرات عديدة للنسبة املئوية للسعر الذي ميكن 
تكون هذه التقديرات نظرية،  حتمله من الدخل املتاح. )كثرياً ما
حيث إن أعلى األسعار هو ذلك السعر غري املوجود على اإلطالق 
ألنه يدفع املستهلكني حنو القطاع غري الرمسي األعلى سعراً(. وقد 
أوصى برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف عدة مناسبات حبد نسبته 3

يف املائة من دخل األسرة املعيشية ملياه الشرب، بينما يشيع استخدام 
نسبة 5 يف املائة يف أمريكا الالتينية لكل من املياه والكهرابء)325). 
وُقدر االفتقار إىل الطاقة أبنه ما يتجاوز عتبة تبلغ 10 يف املائة 
يف اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وابت هذا 
املفهوم يستخدم على نطاق واســع يف الــدول األعضاء األخرى 
لالحتاد األورويب. ويف الواقع، فإن احلدود التعسفية قد تقضي على 
اخليارات. ففي األماكن اليت تنفق فيها العائالت نسباً مرتفعة جدًا

)أفيد ابلفعل عما يزيد عن 10 يف املائة على نطاق واسع يف البلدان 
النامية( وتنفق الكثري من الوقت يف البحث عن املياه ونقلها، فإن 
إنفاق 8 يف املائة إذن من الدخل على مياه الشرب قد يشكل 
حتسناً عن الوضع الراهن، وخباصة إذا كانت اخلدمة ستقدم يف عني 

B Dardenne, 2006, The Role of the Private Sector in Peri- (324(
Urban or Rural Water Services in Emerging Countries (Paris,

.OECD)

H Smets, 2009, Access to Drinking Water at Affordable (325(
Prices in Developing Countries (Options Mediterannées); M

Fay and M Morrison, 2007, Infrastructure in Latin America

.and the Caribbean (World Bank/PPIAF)

املكان. وقد خلص التشخيص القطري للهياكل األساسية يف أفريقيا 
إىل أن فاتورة الطاقة واملياه الشهرية مببلغ 10 دوالرات من دوالرات 
الوالايت املتحدة تكفي لتلبية تكلفة االسرتداد الكاملة الستهالك 
بني 1 و4 يف املائة  األسرة املعيشية النمطي يف أفريقيا، ومتتص ما
من مداخيل العمالء ذوي الدخل املرتفع الذين يتمتعون يف الوقت 
الراهن بتلك اخلدمات. بيد أن املرفق نفسه ميتص ما بني 7 و15

يف املائة من ميزانية األسر املعيشية للفقراء)326).

ولرمبا جتاوزت أسعار اسرتداد التكاليف إمكاانت الفقراء 
إىل حد كبري، وهناك بعض األدلة على أن األسعار إذا ارتفعت أكثر 

من الالزم فإن املستهلكني "ينفصلون ذاتياً" عن اخلدمة.

ما الذي يدفعه ابلفعل الفقراء الذين ال تصلهم اخلدمات؟ 
أفاد التشخيص القطري للهياكل األساسية يف أفريقيا أبن "أسعار 
بدائل اإلمداد ابملياه عن طريق األانبيب يف أكب املدن األفريقية أعلى 
مبقدار يرتاوح بني 1,3 مرة لالتصال بشبكات األانبيب الصغرية 
املتنقلني".  املــوزعــني  و10 أو 20 مــرة للحصول على خدمات 
يتعلق ابلطاقة، يستخدم املستهلكون غري املتصلني ابلشبكة  وفيما
بــطــارايت  الــكــريوســني أو مــصــادر أعلى تكلفة مثل الشموع أو
أو الفحم. وتكلفة هــذه املصادر يف مايل  السيارات أو احلطب 
أعلى عشر مرات للكيلوواط/ساعة من اإلمــداد ابلشبكة الرمسية 

الذي تصل نسبته إىل 13 يف املائة من السكان)327).

ويف هذا مثال واضــح يضاف إىل األمثلة على ظاهرة 
"الفقراء يدفعون أكثر من غريهم" اليت ذُكرت عدة مرات يف هذا 

الدليل. ولذلك عدة أبعاد:

الفقراء يدفعون أكثر من غريهم عن كل وحــدة أبهنم 	 
يعتمدون على صغار مقدمي اخلدمات املستقلني املرتفعي 

التكلفة؛
يتلقى األيسر منهم حاالً إعانة من خالل أسعار الشبكة 	 

املنخفضة التكلفة واليت ُيستبعد منها الفقراء؛

SG Bannerjee and E Morella, 2011, Africa’s Water and (326(
Sanitation Infrastructure: Access, Affordability and

.Alternatives (World Bank)

V Foster and C. Briceno-Garmendia, 2010, Africa’s (327(
Infrastructure: A Time for Transformation, Summary of

.Main Findings (World Bank)
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قد يدفع الفقراء هذه اإلعاانت بوصفهم دافعي ضرائب؛	 
ترتفع رسوم التوصيل الستعادة اإليرادات عندما تكون 	 

جيعل  نفقات تشغيل الشبكة أقــل من التكاليف، مما
الفقراء جيدون صعوبة أكب يف الوصول إليها؛

يضيع الفقراء غري املتصلني ابخلدمات أوقاهتم يف البحث 	 
والنقل؛

تكون نوعية اخلدمات البديلة املقدمة للفقراء يف الغالب 	 
أدىن بل وأشد خطورة.

إن دفع الفقراء أسعاراً أعلى للوحدة يقدم داللة ما على 
ضرورة االبتعاد يف هناية املطاف عن النمط احلايل للمعونة التنازلية 
املقدمة إىل من هم أيسر حاالً وعدم تقدمي اخلدمة لألشد فقراً. 
ويستنتج التشخيص القطري أن "األسر املعيشية الفقرية إذا ُوفر هلا 
الوصول إىل شبكات املرافق، ولو أبسعار اسرتداد التكاليف، ستظل 
يف حال أفضل مما هي عليه اليوم وهي تستخدم اخلدمات البديلة. 
وهذا يعين أن دعم تكاليف التوصيل قد يكون يف النهاية وسيلة أكثر 
عدالة وفعالية من حيث التكلفة الستهداف املوارد العامة")328). 
ويبدو إذن أن دعم االستهالك بدالً من التوصيل هو االسرتاتيجية 
اخلاطئة. وابفرتاض ما سبق، يكون هناك هنجان حلماية الفقراء مع 
االبتعاد عن اإلعاانت االستهالكية: عن طريق أسعار "اجتماعية" 
مقيدة بعناية أو عن طريق إعاانت مباشرة لفرادى األسر املعيشية.

التدابري القائمة على األسعار -1

تتخذ عــادة التدابري القائمة على األسعار اليت يوفرها 
مقدمو اخلدمات ملساعدة املستهلكني ذوي الدخل املنخفض شكل 
شرحية استهالك أولية ُتدفع أبقل من سعر التكلفة )أو تكون جمانية 
أحياانً( يف إطار هيكل لألسعار املتزايدة/التصاعدية حسب الكتلة 
)هياكل متزايدة أو هياكل تصاعدية(. ومن االنتقادات الشائعة 
للهياكل التصاعدية أهنا متييزية يف غالبية األحيان، حيث إن مجيع 
املستهلكني يدفعون أسعاراً منخفضة عن شرحية االستهالك األويل. 
وهلــذا السبب، فإن رفع العتبة أعلى من الــالزم يــؤدي إىل أتكُّل 

قاعدة إيرادات اخلدمة.

وقد وجهت انتقادات الذعة للتدابري القائمة على األسعار 
بسبب "أخطاء اإلدراج" )توجيه اإلعــاانت إىل أشخاص ليسوا 

.V Foster and C. Briceno-Garmendia, op. cit (328(

مصنفني كمحتاجني و"أخطاء االستبعاد" )عدم حصول املستهلكني 
احملتاجني على املزااي اليت يستحقوهنا()329). فعلى سبيل املثال، وفقًا
لتقرير الرصد العاملي الصادر عن البنك الــدويل للفرتة 2014-
2015: "يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، يستفيد من 
إعاانت الطاقة الشاملة )ابستثناء الكريوسني يف البلدان املنخفضة 
الدخل( أغىن 20 يف املائة من األسر املعيشية مبقدار ست أمثال 
استفادة أفقر 20 يف املائة منها")330). بيد أن اجلدير ابلذكر أنه 
توجد أسر عديدة على أعتاب الفقر وقد يؤدي تعرضها لدفع تكلفة 

االسرتداد ابلكامل إىل إعادهتا إليه.

ومثـــة أمــثــلــة عــلــى عــتــبــات جــيــدة االســتــهــداف هلياكل 
تصاعدية محت املستهلكني الفقراء من مشكلة ارتفاع األسعار 
دون تقويض إيـــرادات مقدم اخلدمة. فعلى سبيل املثال، كانت 
خدمة الكهرابء الصربية توفر حىت وقت قريب شرحية عامة منخفضة 
الدخل أقل من 350 كيلوواط/ساعة يف الشهر تذهب إىل مجيع 
مستخدمي النظام، وهو نظام كالسيكي للهياكل التصاعدية شبيه 
مبا هو موجود يف العديد من البلدان. وأثناء ارتفاعات األسعار يف 
عام 2011، محت ختفيضات االستهالك الفقراء، ومل يرتتب على 
الزايدة اإلمجالية يف أسعار الكهرابء بنسبة 13,5 يف املائة سوى 
أتثري ضئيل على االفتقار إىل الطاقة)331). ويرجع هذا جزئياً إىل أن 
أسعار فئة االستهالك الدنيا ظلت دون تغيري، مما يدل على حسن 
اختيار العتبة. وتستهلك األسر املعيشية اليت هي حتت خط الفقر 
يف صربيا استهالكاً منخفضاً للغاية من الكهرابء، يبلغ حنو 300
كيلوواط/ساعة يف الشهر، وهذا أقل من املتوسط على املستوى 
الوطين. إذن، فقد ساعد اإلبقاء على ثبات سعر الفئة الدنيا على 
محاية األسر املعيشية اليت تقبع يف قاع توزيع الدخل يف أثناء فرتة 

ابلغة الصعوبة للمجتمع الصريب.

تــقــديــر لعتبة اهلياكل  وميــكــن االحــتــجــاج أبن أفــضــل 
التصاعدية هو عند مقدار يــدور حول متوسط استهالك األسر 
املعيشية الــفــقــرية. وحتــديــده عند مستوى أعــلــى مــن ذلــك جيعل 
من الصعب اســرتداد اإليــرادات من املستهلكني الذين قد يفوق 

.K Komives et al, op. cit لالطالع على أمشل حتليل، انظر (329(
.World Bank, 2015, Global Monitoring Report 2014–15 (330(

A Cojocaru and C Ruggeri Laderchi, 2012, Balancing Act: (331(
Cutting Subsidies, Protecting Affordability and Investing

in the Energy Sector in Eastern Europe and Central Asia

.(World Bank)
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استهالكهم العتبة ولكنهم قد يكونون مع ذلــك يف حالة ضيق 
شديد لذات اليد.

املساعدة حسب املمارد -2

من بدائل السعي إىل مساعدة األسر املعيشية الفقرية عن 
طريق األسعار، مساعدهتا عن طريق مداخيلها، وهي ممارسة حيبذها 
الكثري من خباء البنك الدويل وغريهم ممن يفضلون التفرقة الواضحة 
بني تقدمي اخلدمات من جانب ودعم الدخل من اجلانب اآلخر.

وتكمن املشكلة مع هذا املنطق الذي يبدو بسيطاً يف 
مقاومة املستهلكني. فاملزااي املقدمة حسب املوارد مثرية لإلزعاج 
وإدارهتا مكلفة، وتعاين من إخفاقات واسعة النطاق يف اجتذاب 
االهتمام، وال تذهب عادة إال إىل أقلية من املؤهلني للحصول عليها، 
حىت بني املخططات اجلديرة ابإلعجاب الشديد مثل إعاانت املياه 
والطاقة املباشرة يف شيلي)332). وكثرياً ما ال تؤدي هذه اإلعاانت 
عملها، ويرجع جزء من ذلك إىل أن الناس ال حيبون طلبها ألهنم 
جيــدوهنــا مهينة، ويــرجــع جــزء آخــر إىل احلجم اهلــائــل مــن الواثئق 
ابلنسبة املئوية بشأن دخل األسرة املعيشية  املطلوبة. فالتوصل إىل رقم
يستدعي وجود حتديد لذلك الدخل، وليس هذا ابألمر اليسري. 
يتعني حتديد الدخل على مدى فرتة زمنية لتاليف تكوين صورة  إذ
مضللة. فإىل أي مدى متتد هذه الفرتة؟ ومن الذي ينبغي تقدير 
دخله؟ الفرد؟ الوالدان؟ أفراد األسرة املعيشية اآلخرين؟ وهل ينبغي 

وضع املدخرات يف احلسبان؟

لقد كانت آليات املساعدة االجتماعية اخلاصة بقطاعات 
حمددة اليت تدفعها السلطات العامة من مكاتب املساعدة االجتماعية 
يف الغالب غري فعالة للغاية، حيث إهنا مل تكن تتناول عادة إال نسبة 
ضئيلة نسبياً من نفقات املستهلكني - 10 يف املائة مثالً من الدخل 
املتاح كما رأينا. وعالوة على ذلك، إذا كان االفتقار إىل الوقود 
انجتاً عن انعدام كفاءة األجهزة ونوعية السكن، فإن للمساعدة 
االجتماعية حسب املوارد أتثراً ضعيفاً على هذه املشكلة األساسية، 
وهو يلقي ابلعبء على اخلزانة العامة ملواصلة الدفع لدعم املداخيل، 
مع السماح ابستمرار انعدام الكفاءة يف استهالك األسر املعيشية 
للطاقة. ومن الوسائل املتسمة ابلكفاءة واالستدامة للتصرف يف 
هذه احلالة حتميل املستهلكني أسعار اسرتداد التكاليف واحلد من 

.K Komives et al, op. cit (332(

استهالك الطاقة )ومن مث جعل الفواتري اثبتة( مع محاية الفقراء. 
وتقدم حكومة هونغ كونغ )الــصــني( املساعدة إىل فئات معينة 
من املستهلكني لالستثمار يف توفري الطاقة. وتكمن املزية الكبرية 
ملخططات توفري الطاقة، حىت لو كانت تستدعي حبواثً أوسع من 
الناحية االجتماعية ابملقارنة مع املساعدة املباشرة عن طريق املداخيل 
أو األســعــار، يف استفادة اجلميع من حيث خفض االستهالك 
وابلتايل خفض الــتــلــوث)333). واألجهزة األفضل والسكن الذي 
يتمتع مبزيد من كفاءة استخدام الطاقة ميكن أيضاً نقل ملكيتهما 

الستخدامهما يف املستقبل.

إمكانية المصمل فيما يتيل ابلعالقة  زاي-
بني األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف 

التنمية املستدامة
وفقاً لتقرير األمم املتحدة عن األهداف اإلمنائية لأللفية 
لعام 2015، يستخدم حنو 660 مليون شخص مصادر مياه غري 
حمسنة، وال توجد لدى 2,4 مليار شخص إمكانية احلصول على 
مرافق صحية مقبولة)334). وعند إعالن أهداف التنمية املستدامة 
يف عــام 2015، أفــادت األمم املتحدة أبن 1,2 مليار شخص 
يف العامل ال حيصلون على خدمات الكهرابء. بيد أن الوضع تغري 
فيما يتعلق ابالتصاالت منذ صدور الدليل األخري. إذ يوجد اآلن 7

مليارات هاتف نقال جيري استخدامها وتتيح وظائف ابلغة التطور. 
ومن النتائج املرتتبة على ذلك أصبحت اإلنرتنت اآلن تبزغ بوصفها 

مرفقاً عاماً جديدًا)335).

وأُحــرز تقدم يف تصويب واحد من أكب اإلخفاقات، 
وهو إدماج املستوطنات العشوائية. ووفقاً لتقرير األمم املتحدة  أال
عن األهداف اإلمنائية لأللفية لعام 2015، يقدر عدد األشخاص 
الذين يعيشون يف ظروف شبيهة بظروف العيش يف األحياء الفقرية 
analysis for Hong Kong (China) Consumer Council, انظر (333(
2014, Searching for New Directions: A Study of HK

.Electricity Market

البانمج اإلمنائي، 2015، تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية، وهو  (334(
http://www.undp.org/content/undp/ :متاح على الرابط التايل
en/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-

.goals-report-2015.html

البانمج اإلمنائي، 2015، تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية، املرجع  (335(
نفسه.
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يف مدن العامل النامي أبكثر من 880 مليون نسمة، يف مقابل 792
 .1990 2000 و689 مليوانً يف عام مليوانً أفيد عنهم يف عام
بيد أن نسبة سكان احلضر الذين يعيشون يف األحياء الفقرية يف 
املناطق النامية اخنفضت من 39 يف املائة تقريباً يف عام 2000
إىل 30 يف املائة يف عــام 2014. ويعتب هذا تقدماً، وقد حتقق 
ابلفعل اهلدف احملدد لذلك يف األهداف اإلمنائية لأللفية، ولكن 
األعداد املطلقة للسكان احلضريني الذين يعيشون يف األحياء الفقرية 
آخذة يف االرتفاع، ويرجع ذلك جزئياً إىل تسارع التحضر، والنمو 
السكاين، واالفتقار إىل السياسات املناسبة فيما يتصل ابألراضي 
تزال أفريقيا جنويب الصحراء تستحوذ على أعلى  واإلسكان. وال
انتشار لظروف العيش يف األحياء الفقرية يف مجيع املناطق، وقد ُقدر 
بنسبة 55 يف املائة من السكان احلضريني يف عام 2014. ومع 
ذلك، فإن هذا يشكل تراجعاً يف االنتشار بنسبة تناهز 10 نقاط 
2000. وهذه حالة من حاالت "الركض بسرعة  مئوية منذ عام
مع الوقوف يف املكان"، وتوجد نكسات بسبب املنازعات احمللية 
واإلقليمية اليت زادت من انتشار املستوطنات العشوائية. فقد شهد 
العراق مثالً زايدة بنسبة تفوق 60 يف املائة فيما بني عامي 2000

و2014)336).

محاية مياحل املستهلك حاء-
رمبا كانت الصعوابت واملقرتحات املذكورة أعاله حللها 
تغفل بعض املسائل األقــرب إىل أن تكون أساسية بشأن جودة 
اخلدمة ورعاية العمالء. وقد تطرق إىل بعضها معيار املنظمة الدولية 
لتوحيد املقاييس ISO 24510 (2007)، "األنشطة املتعلقة خبدمات 
مياه الشرب ومياه الصرف: مبادئ توجيهية لتقييم وحتسني اخلدمة 
املقدمة إىل املستخدمني"، الذي يسعى إىل حتسني رعاية العمالء. 
ويتمثل األمــل املرجو من هــذا املعيار يف حتسني امتثال العمالء 
يف ذلــك معدالت الــدفــع، وإفــســاح الطريق لــدائــرة محيدة من  مبــا
املعايري املرتفعة والشبكات املتسعة. واألهداف اليت اعتمدها ممثلو 
املستهلكني إلدراجها يف املعيار ISO 24510 جديرة ابلذكر، مبا أن 
املعيار قد اعُتمد على نطاق واسع يف أمريكا الالتينية، وأن هناك 

البانمج اإلمنائي، 2015، تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية، املرجع  (336(
نفسه.

معياراً مماثالً خلدمات الطاقة )ISO 50007( مير مبرحلة املوافقة النهائية 
وقت كتابة هذا الدليل)337).

ينبغي تطبيق املعيار على النظم "غري املنضمة للشبكة"، 	 
أي النظم غري املتصلة مادايً واملتكاملة متاماً ابلضرورة. 
وينبغي أن يشمل خدمات مثل توفري خدمات مياه 
الشرب ابلشاحنات أو توزيعها يف زجاجات، أو نظم 
املراحيض اجلافة وخدمات تفريغ األبيار. وعالوة على 
يكن الناس حيصلون على اخلدمة، فينبغي  ذلك، فإن مل
أن يكون من حقهم أن يعرفوا مىت سيحصلون عليها؛

مبدأ التمزيع العادل للخدمة - إذا كانت الشبكات 	 
القائمة تتعرض، كالعديد من غريها، النقطاع اإلمداد، 
مع  منصفة،  بطريقة  االنقطاع  هــذا  إدارة  إذن  فينبغي 
يشيع ذلك يف  جتنب التمييز ضد األحياء الفقرية كما

بلدان عديدة؛
ينبغي أن تكون هناك حقمق رعاقدية يف اخلدمة. وينبغي 	 

أن تكون العقود "ضمنية" أي أال تكون ابلضرورة يف 
شكل عقود ورقية مصممة حسب االحتياجات الفردية 
تــدويــن احلقوق  بــد مــن  لألسر املعيشية. وابلطبع، ال
للناس ممارسة حقوقهم، ولكن  التعاقدية لكي يتسىن 
ينبغي أن يكون الفرد قادراً على املطالبة حبقوقه عندما 
يكون حبوزته عقد مكتوب. وهلذا أمهية ابلغة لتلك  ال

النسبة الكبرية من البالغني األميني يف العامل؛
ال بد من وجمد مشاركة حكممية يف رنظيم اخلدمة، 	 

ــا الداخلية، وإن كان  وليس ذلــك ابلــضــرورة يف إدارهتـ
ينبغي استبعاد ذلك حيثما أعدت هذه النماذج يف  ال
إقامة منتدايت هلذه  هــذا  تعاونيات. ويتطلب  شكل 
املشاركة والكشف عن املعلومات ذات الصلة يف شكل 

يسهل فهمه؛
ينبغي رطميت أساليب الدفع ملساعدة أصحاب الدخمل 	 

املنخفضة. فعلى سبيل املثال، من الثابت أن املستهلكني 
ذوي الدخول املنخفضة يفضلون كثرياً القيام مبدفوعات 
يثبتون عند قيامهم بذلك أهنم  صغرية متكررة، وكثرياً ما
ليسوا أقل استعداداً للدفع من املستهلكني األيسر حاالً؛

R Simpson, 2007, The ISO Draft Standard for Water and (337(
Waste Water Services (Kampala, Uganda, World Bank

.Institute)
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العمامل من 	  لنطاق من  ربعاً  األســعــار  يتعني حتديد 
بينها قدرة السكان على الدفع، وركاليف اإلنتاج، 
املال رأس  على  العائد  ومعدل  السابقة،  واألسعار 
)بصرف النظر عما إذا كان عاماً أم خاصاً(. وال توجد 
إجابة اثبتة خبصوص العامل الذي ينبغي إيالؤه األولوية: 
فهذه مسألة حيددها القرار السياسي على املستوى احمللي.

الــيت إبمكاهنا  ومــن بــني التحسينات األســاســيــة جـــداً 
التخفيف من الضغط لتحسني األسعار رفع معدالت التحصيل. 
فقد أفاد العديد من االقتصادات النامية واليت متر مبرحلة انتقالية 
عن معدالت ســداد ابلغة االخنــفــاض وصــل بعضها إىل 35 يف 
املائة)338). وقد يكون رفع األسعار مثرياً جداً للغضب عندما يكون 
من املعروف على نطاق واسع أن املستهلكني خيتارون عدم الدفع، 
ولذا فإن حتسني التحصيل يؤدي إىل كل من زايدة اإليرادات وتقليل 
احلافز لتجنب الدفع عن طريق موازنة األسعار. وقد أاتح بزوغ نظام 
M-Pesa يف شرق أفريقيا ملقدمي اخلدمات، مثل شركة كينيا للضوء 

سيجلب  والطاقة، العمل بنظام للدفع بواسطة اهلواتف النقالة، مما
معه فائدة جتنب االنتظار ملدة طويلة يف املكاتب. وإذا كان ال بد 

من حتسني اإليرادات، فمن الضروري أن يكون الدفع سهالً.

ومثة ابتكارات أخرى، مثرية للجدل عند البعض، تنطوي 
اخلدمة، وفولطية  )مثل ساعات  اخلدمة  اختيار مستوايت  على 
الكهرابء(، وقد متكن من تقدمي بعض اخلدمات عندما ال يكون أي 
منها متاحاً. ويُطرح هذا اخليار على أساس االستشارة على مستوى 
القرية يف املناطق النائية شرقي السنغال، على سبيل املثال)339). وهو 
يفتح الباب أمام االهتام ابزدواجية املعايري، ولكنه يقدم اخلدمة على 
األقل للمستهلكني احملرومني. وتنص مبادئ األمم املتحدة التوجيهية 
على املستوايت املختلفة من اخلدمة يف املبدأين التوجيهيني 72

و76 اللذين يغطيان املياه والطاقة، وكالمها يشري إىل "املستوايت 
املناسبة من اخلدمة واجلودة والتكنولوجيا".

وميــكــن اختـــاذ اخلــطــوات املتعلقة مبــســتــوايت اخلــدمــات 
ابألحرى مع املستهلكني احملتملني.  ابلتشاور مع املستهلكني، أو
وتوجد عادات كثرية من مشاركة املستهلكني يف إدارة هذه القطاعات، 
وتسلم هبا مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف املبدأين التوجيهيني 72

التشخيص القطري للهياكل األساسية يف أفريقيا، 2011، املرجع  (338(
نفسه.

Agence Senegalaise d’electrification, 2010, Etude du plan (339(
.d’electrification de la concession de Matam-Ranerou-Bakel

و76. وحتدد دراسة شاملة أجراها مايكي فان غينيكن وآخرون 
يف ذلك  خمتلف درجــات اخنــراط املستهلكني يف قطاع املياه، مبا
ابملعلومات والتشاور واملشاركة واالنتصاف أو اللجوء)340). وقد 
ُيستشهد  حققت بعض املخططات التشاركية جناحاً ابهراً؛ وكثرياً ما
عليها مبدينة بورتو أليغري يف الــبازيــل. ومــن انحية أخــرى، فإن 
واحدة من أكب قصص جناح القطاع العام، وهي قصة خدمات 
تستخدم النموذج التشاركي هنائياً، بل كانت  مياه هبنوم بنه، مل

"تقودها املقدمة")341).

إدخال املنافسة يف خدماا املتافق طاء-
طُرحت االبتكارات السياساتية اليت اعتمدت يف السنوات 
األخرية، ومنها على سبيل املثال الشبكات املتنافسة، والنقل املشرتك، 
واملنافسة يف أسواق البيع ابلتجزئة، ابإلضافة إىل مناذج امللكية اجلديدة 
)فصل األصول عن املشغلني، وفصل اإلمداد والتوزيع حبيث تتوىل 
إدارهتما شركات خمتلفة( كوسيلة لتحقيق كفاءة السوق لألصول 
اململوكة ملكية عامة. وجــرى التشكيك يف مــدى جنــاح إدخــال 
املنافسة يف قطاع املرافق، ويرجع جزء من ذلك إىل الرتكيز على 
السعر على حساب التغطية، ويرجع جزء آخر منه إىل أن العديد 
من املستهلكني، عندما يُعرض عليهم االختيار بني جتار التجزئة، 
جيرون االختيار اخلاطئ وينتهي هبم األمر إىل تسلم فواتري أعلى 

يغريوا مقدم اخلدمة)342). كانت ستكون عليه لو مل مما

واالستثناء الواضح من هذه الشكوك هو االتصاالت، 
حيث حقق التطور املذهل لالتصاالت ابهلواتف النقالة يف إطار 
نظام أكثر حترراً من شبكات اخلطوط الثابتة القدمية جناحاً مدهشاً، 
ودلف يف شرق أفريقيا ابلتحديد إىل جناح أكب مثل استحداث 
العمليات املصرفية عب اهلاتف النقال وغريه من اخلدمات املالية. 
ولعل هــذا يرجع إىل حد كبري، إن مل يكن ابلكامل تقريباً، إىل 
التطور التكنولوجي الذي حد من احلاجة إىل االستثمارات األولية 
M van Ginneken et al, 2008, Ways to Improve Water Services (340(
by Making Utilities More Accountable to Their Users (World

.Bank)

E Sonn Chan et al, 2010, Sharing the Reform Process: (341(
Learning from the Phnom Penh Water Supply Authority

.(Mekong Water Dialogues)

J Hills, 2012, Getting the Measure of Fuel Poverty: Final (342(
Report of the Fuel Poverty Review (London School of

.Economics)
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املنافسة لكل من  الضخمة واخنــفــاض تكاليف دخــول مضمار 
مقدمي اخلدمات واملستهلكني أيضاً. واجلدير ابألخذ يف احلسبان 
أن الغالبية العظمى من اهلواتف النقالة األفريقية تقوم على شرائح 
خفض كثرياً اخلطورة التجارية على  االشرتاك املسددة مسبقاً، مما
مقدمي اخلدمات)343). وبعبارة أخرى، فقد ابت يقل اتسام قطاع 
االتصاالت بصفة االحتكار الطبيعي شيئاً فشيئاً. بيد أن مثة خماطر 
فيها روابـــط بني اخلدمات  من ظهور احتكارات جديدة توجد 
املالية واالتصاالت داخل الشركات القابضة. ويثري هذا األمر اآلن 
الصومال أيضاً حيث تشكل التحويالت  شواغل يف كينيا بل ويف
املالية مصدراً رئيسياً للدخل املتحصل عليه من اإلرسال ابهلاتف. 
القادمة وسيتعني  السنوات  اهتماماً يف  املسائل  وستتطلب هــذه 

تطبيق مبادئ املنافسة.

املنافسة يف أسماق البيع ابلتجزئة -1

االختيار من أسواق البيع ابلتجزئة سياسة بدأ تنفيذها 
مؤخراً، وهي انبعة من اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية يف هناية القرن املاضي، واعتمدها االحتــاد األورويب من 
خالل توجيهات متعلقة ابلطاقة. ولقد اختار معظم املستهلكني 
حىت اآلن البقاء مع األسعار اخلاضعة للتنظيم حيثما كانت خيارًا

2011 الصادرة  متاحاً، وخباصة يف فرنسا. وتفيد ورقة املوظفني لعام
عن املفوضية األوروبــيــة أبن "سعر التحويل منخفض بوجه عام 
سيما على مستوى األسر املعيشية فيما عدا استثناءات قليلة  وال
جداً. وميكن أن يعزى ذلك إىل أن األسعار اليت يعرضها خمتلف 
املوردين ليست جذابة ابلقدر الكايف من الناحية االقتصادية لتبير 
إقدام املستهلكني على بذل اجلهد الالزم للتحرك حنو مورّد جديد ... 
ويؤكد هذا التحليل أيضاً كون أسعار التحويل القائمة على احلجم 
أعلى من األسعار احملسوبة ابلنقاط املرتية، مما يشري ابلتايل إىل 
أن فرصة التحويل إىل مــوّرد جديد، يف حالة املستوايت املرتفعة 
ــب")344). وبعبارة أخــرى، من  أكــ من االستهالك، تشكل حافزاً 
املرجح أن يكون املستفيدون الرئيسيون من اختيار املستهلك هم 
كبار املستهلكني الصناعيني والتجاريني)345). وعالوة على ذلك، 
 ،1990 عــام فتكلفة إجراء عمليات التحويل مرتفعة جداً. ويف

التشخيص القطري للهياكل األساسية يف أفريقيا، املرجع نفسه. (343(
EC, 2011, Report on Progress in Creating the Internal Gas (344(

.and Electricity Market (9 June)

Power United Kingdom, 2002, Prices Fall for Some but (345(
.Stay the Same for Others

وقبل السماح لصغار املستهلكني ابملنافسة يف أسواق البيع ابلتجزئة 
يف اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، كانت 5 يف 
املائة فقط من قيمة فاتورة املستهلكني املنزليني توجه لتلبية تكاليف 
اإلمداد مثل إعداد الفواتري وقراءة العدادات. وحبلول منتصف العقد 
املاضي، بلغ هذا املستوى 30 يف املائة)346). ويف الواقع فإن أولئك 
الذين يبقون مع مورديهم املوجودين يدفعون إعاانت غري مباشرة 

إىل أولئك الذين حيولون ويرحبون.

وقد اجتذبت املنافسة يف أسواق البيع ابلتجزئة االهتمام 
بدور جديد جلمعيات املستهلكني، بوصفها جهات الشراء اجلماعي 
يف مزادات الطاقة. ومن األمثلة احلديثة على ذلك منظمة املستهلكني 
واملستخدمني اإلسبانية واالحتاد الفيدرايل الفرنسي للمستهلكني. 
تتفاوضان  مث  املهتمني  املستهلكني  تسجالن  اجلمعيتان  فهااتن 
قد  مجاعياً ابمسهم وحتصل على أسعار أدىن وشــروط أفضل مما
يتاح للمستهلكني املنعزلني. ويكون عدد العقود النهائية أقل من 
عــدد من سجلوا اهتمامهم )حنــو النصف يف حالة فرنسا، وأقل 
من ذلك بكثري يف حالة إسبانيا(، ولكن الــوفــورات اليت حيققها 
َمن يبمون العقود ميكن أن تكون كبرية: 196 يورو يف السنة يف 
اجلولة األوىل من املــزادات يف فرنسا يف عــام 2013. وقد تكون 
هــذه األنشطة اجلماعية يف صــاحل أعضائها، ولكن هــل ميكنها 
أن تفيد غري األعضاء أيضاً؟ حتتج اجلمعيتان أبن الضغط الذي 
متارسانه يؤدي إىل ضغط إىل األسفل على الشركات، فيتمكن مجيع 
املستهلكني من االستفادة. بيد أنه نظراً إىل أن املنافسة يف أسواق 
يبدو تكاليف إدارية ضخمة )وإن  البيع ابلتجزئة جتلب معها على ما
كانت خفية يف معظمها(، فإن األرابح اإلمجالية جلميع املستهلكني 

تزال غري يقينية. ال

مبدأ احليتية -2

هي مطبقة على  إن إخفاقات سياسات املنافسة كما
املرافق العامة ال تعين ابلضرورة أن احلل يكمن يف اإلبقاء على 
احلصرية. وتبني حالة مؤثرة انبعة من األحياء الفقرية لدار السالم 
يف تنزانيا)347) أن لفتح األسواق وقبول عدة مقدمني للخدمات 
)مبـــن فيهم مــقــدمــو اخلـــدمـــات غــري الــرمســيــني( أمهــيــة ابلــغــة لــرفــاه 

S Thomas, 2006, The grin of the Cheshire cat, Energy Policy (346(
.34(15): 1974–1983

PPIAF, 2012, Lessons Learned: Small-Scale Service (347(
.Providers have a Contribution to Make
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املستهلكني. فقد ترتتب ابلفعل على فرض احلصرية اآلاثر السلبية 
املتمثلة يف خفض املعايري. وكانت اخلدمة املعنية يف هذه احلالة 
األبــيــار، حيث كانت خاضعة الحتكار  املراحيض وتفريغ  هي 
املدينة. وملا كانت اخلدمة غري قادرة على مواكبة الطلب، شّغل 
الــعــمــالء األكــثــر ثـــراء نــظــامــاً للمدفوعات "الــعــاجــلــة" مــن أجل 
يــلــجــؤون إىل  الــفــقــراء  بينما كــان  التفريغ،  مبــعــدات  تفريغ اآلابر 
"الضفادع البشرية" غري الرمسية لتفريغ اآلابر يدوايً، مث يتخلصون 
من الــقــاذورات بطريقة غري مشروعة، ممــا أدى إىل احتجاجات 
من جرياهنم. وكانت الضفادع البشرية تتعرض أحياانً لالعتداء، 
كان يتعني عليها القيام بعملها غري املريح واخلطري أصاًل وكثرياً ما
يف جنح الظالم. واندت واحــدة من املؤلفني الذين تناولوا هذه 
احلالة ابلبحث، وهي موكامي كاريوكي، أبن تتخلى البلدايت عن 
احتكارها فتضفي بذلك الصفة الشرعية على تقدمي اخلدمات 
البديلة من خالل إطــار قانوين، مثل حتويل املنظمات اجملتمعية 
)الرتخيص والوصول إىل  إىل شركات. واتُّبعت نصيحتها جزئياً 
املستودعات( عندما حان الوقت املناسب، وحتسن الوضع حىت 
أن الــرســوم اخنفضت وارتــفــعــت أعـــداد األشــخــاص الــذيــن تقدم 

اخلدمة إليهم. وثبت من هذه احلالة أن االعتماد على االحتكار 
اخلــدمــات  مقدمي  ويقصي  نتائج عكسية  إىل  يـــؤدي  الــقــانــوين 

املستقلني واألكفاء عن العمل.

خامتة لء-
يتزايد انتشار األسواق املفتوحة أمام املرافق العامة يف كل 
من البلدان النامية واملتقدمة. ويف الوقت الذي أصبحت فيه اهلواتف 
مركزية إنتاج  نقالة وانتشر إنتاج الطاقة يف عني املكان عن طريق ال
الطاقة، تتغري العالقة بني املورد واملستهلك تغرياً جــذرايً. وحيثما 
يف قطاع االتصاالت، تتغري  أصبح اختيار املستهلك ممكناً، كما
املعايري  العامة إىل  املــرافــق  تنظيم  مــن  املستهلك  سياسات محاية 
التجارية وسياسات املنافسة. وال يزال هذا األمر جمهوالً إىل حد 
كبري فيما يتعلق ابملياه والصرف الصحي، يف حني أن الطاقة بدأت 
تشغل مكانة وسيطة مع متكني التكنولوجيا هلا من حتقيق الالمركزية. 
يسبق هلا مثيل من قطاع  وابتت مناذج املرافق العامة متنوعة بطريقة مل

إىل قطاع وداخل القطاعات على حد سواء.



دليل محاية املستهلك162

سادس عشت- الغذاء للجميع

احلق يف الغذاء ألف-
احلق يف الغذاء معرتف به يف القانون الدويل، وخباصة 
املادة 11 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
1966)348). ويف عام 1999، أعدت اللجنة املعنية  والثقافية لعام
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة لألمم املتحدة احلق 
يف الغذاء بوصفه "السبل املادية واالقتصادية للحصول يف مجيع 
األوقات على الطعام الكايف واملناسب أو وسائل شرائه"، ومضت 
يف تعريفه أبن احلق يف "توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية 
االحتياجات التغذوية لألفراد وخلو الغذاء من املواد الضارة وكونه 
أســاســيــاً")349).  مقبوالً يف سياق ثقايف معني" يشكل "مضموانً 
وملا كان احلصول على الغذاء حقاً من حقوق اإلنسان، فإنه يشكل 
مطلباً فردايً من الدولة، وترتتب عليه استحقاقات فردية والتزامات 

حكومية متصلة به جيوز إنفاذها أمام احملاكم يف هناية املطاف.

ـــم املــتــحــدة  ــغـــذاء يف مـــبـــادئ األمـ الـ ابء-
التمجيهية حلماية املستهلك

إن أوضح مكان ذُكر فيه الغذاء يف مبادئ األمم املتحدة 
التوجيهية هو الفرع خامسًا-كاف الذي يتناول "التدابري املتعلقة 
مبجاالت حمددة"، حيث يرد يف املبدأ التوجيهي 69 بوصفه يتطلب 
األولوية من احلكومات ويتطلب، إىل جانب املنتجات األخرى، 
الرقابة على جودة املنتجات، وتوفري مرافق التوزيع املالئمة واآلمنة، 
وتوحيد املواصفات الدولية لوسم املنتجات وإاتحة املعلومات املتعلقة 
هبا، وإقامة برامج التثقيف والبحوث. ويدعو املبدأ التوجيهي 70

حتديداً مجيع الــدول األعضاء إىل أن أتخذ يف اعتبارها "احتياج 
مجيع املستهلكني إىل األمن الغذائي"، ولكن التفاصيل تركز بصفة 
رئيسية على معايري كتلك الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة، أو منظمة الصحة العاملية، أو جمموعة املعايري الغذائية 

تشري املادة 11-1 إىل "حق كل شخص يف مستوى معيشي  (348(
كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء". وتشري املادة 
11-2 إىل "احلق األساسي يف التحرر من اجلوع وسوء التغذية".

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 1999، احلق  (349(
.E/C.12/1999/5.12 يف الغذاء الكايف، وثيقة األمم املتحدة

الدولية املعروفة ابلدستور الغذائي، "أو إذا تعّذر ذلك، ... ]املعايري 
الغذائية األخرى املتفق[ عليها إمجاالً". ويرسي املبدأ التوجيهي 5)أ( 
"احتياجاً مشروعاً" جديداً، هو: "حصول املستهلكني على السلع 
واخلدمات األساسية"، ينبغي قراءته على أنه يتضمن الغذاء، ويليه 
التوجيهي 5)ب( "محاية املستهلكني الضعفاء  املبدأ  مباشرة يف 
واحملرومني". ومن اإلشارات األخرى إىل الغذاء املبدأ التوجيهي 21

"غش األغذية"، بوصفه ممارسة يتعني منعها ورصدها، ومرة أخرى 
يف املبدأ التوجيهي 44)أ( بوصفه عنصراً لتثقيف املستهلك جنبًا

إىل جنب مع التغذية واألمراض املنقولة ابألغذية.

سمء التغذية واألمن الغذائي جيم-
تعّرف منظمة األغذية والزراعة األمن الغذائي أبنه الغذاء 
املأمون واملغذي واملقبول ثقافياً واملتاح واملوجود يف املتناول وامليسور 

التكلفة جلميع الناس.

حقائق عن اجلمع -1

:(350(2015 وفقاً لتقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام

يقدر يف عــام 2015 أن هناك 825 مليون شخص 	 
يزالون يعيشون يف فقر مدقع و800 مليون شخص  ال

ال يزالون يعانون من اجلوع؛
هناك أكثر من 160 مليون طفل دون اخلامسة من العمر 	 

يتناسب طوهلم مع عمرهم بسبب عدم كفاية الغذاء؛ ال
يعاين طفل واحد من أصل كل سبعة أطفال يف العامل 	 

من نقص الوزن )بعد أن كان واحداً من أصل كل أربعة 
أطفال يف عام 1990).

وهذا يعين أنه يكاد واحد من كل تسعة أفراد ال حيصل 
يكفي ليقتات عليه. واألغلبية العظمى من هؤالء )780 على ما
مليون نسمة( يعيشون يف مناطق انمية. وابلرغم من أن هذا أمر 
مذهل، فإن االجتاهات تشري إىل هبوط مبا يناهز النصف يف نسبة 
النامية  املناطق  التغذية يف  الــذيــن يعانون مــن نقص  األشــخــاص 
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/ (350(

.pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
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من 23,3 يف املائة خالل الفرتة 1990-1992 إىل 12,9 يف 
املائة خالل الفرتة 2014-2016، وهذا قريب جداً من اهلدف 

املتعلق ابجلوع من األهداف اإلمنائية لأللفية.

وتستحوذ الصني وحدها على حنو ثلثي إمجايل االخنفاض 
يف عدد الذين يعانون من نقص التغذية يف املناطق النامية منذ 
عام 1990. ويقرتب مشال أفريقيا من القضاء على انعدام األمن 
الغذائي احلاد. ويف املقابل، فإن وترية اخلفض يف الكارييب وأوقيانوسيا 
وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء أبطأ من أن حتقق اهلدف. 
ويواجه جنوب آسيا أكب عبء رقمي للجوع، مع وجود حنو 281

مليون شخص يعانون من نقص التغذية.

ويف غرب آسيا، يتبدى منط خمتلف بشكل مثري للدهشة. 
فعلى الــرغــم مــن وجـــود عــدد قليل نسبياً مــن األشــخــاص الذين 
يعانون من نقص التغذية، وعلى الرغم من إحراز تقدم سريع يف 
احلد من انعدام األمن الغذائي يف عدة بلدان، فإن اإلسقاطات 
انتشار نقص التغذية سريتفع بنسبة 32 يف املائة فيما  تشري إىل أن
1990-1992 و2014-2016 بسبب احلرب  بني الفرتتني

واالضطراابت املدنية والنمو السريع يف عدد الالجئني.

السمنة بمصفها سمء رغذية -2

كــان سيبدو يف األمــر تناقض عند اجليل السابق إذا 
تلت الفرع السابق مناقشٌة بشأن السمنة. ولكن السمنة غدت  ما
تعتب شكالً من أشكال سوء التغذية، وليست حمصورة يف أكثر 
البلدان تقدماً. وقد أدت اإلجراءات الرفيعة املستوى اليت اختذهتا 
احلكومة يف املكسيك بصفة خاصة بتطبيق ضرائب على السكر)351)، 
وإعالن حكومة اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 
2016 ضريبة مقرتحة مماثلة، إىل  يف بيان ميزانيتها املقبلة لــعــام
وضع هذه املسألة يف الصدارة. ووفقاً للوقائع الصحية اليت نشرهتا 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، فإن أكثر السكان 
بدانة ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاماً يف املنظمة يف عام 2012
موجودون يف املكسيك، وهو واحد من أقل بلداهنا األعضاء منواً، 
حيث ُيصنف أكثر من 70 يف املائة من البالغني أكثر من 15 عامًا

E Donaldson, 2015, Advocating for Sugar Sweetened (351(
Beverage Taxation: A Case Study of Mexico (Johns

.Hopkins)

أبهنم يعانون من الوزن الزائد أو السمنة)352). واملستوى املكسيكي 
أعلى بقليل من مستوى الوالايت املتحدة األمريكية، ولكن النسبة 

تبلغ يف كندا اجملاورة 50 يف املائة.

وقد تضاعفت السمنة تقريباً يف مجيع أحناء العامل منذ 
عــام 1980. ويعزى 44 يف املائة من حاالت مرض السكري، 
و23 يف املائة من حاالت مرض القلب اإلقفايل، وما يقرب من 41

يف املائة من أنواع معنية من السرطان إىل الوزن الزائد والسمنة)353). 
ويوجد حنو 42 مليون طفل دون اخلامسة من العمر يعانون من 
الوزن الزائد أو السمنة، من بينهم 35 مليوانً يف البلدان النامية. 
وقد أصدرت منظمة الصحة العاملية توصيات بشأن تسويق األغذية 
واملشروابت لألطفال، ويشمل ذلك تدابري للتنظيم الذايت غري قابلة 
التنظيمي)354). ويف عام 2014،  لإلنفاذ من املنظور القضائي أو
أعــدت منظمات للمستهلكني ومشاركون يف إحــدى احلمالت 
مشروع اتفاقية أُعدت صراحة وفقاً لنموذج اتفاقية منظمة الصحة 
العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، مشريين إىل أن النظم الغذائية 
غري الصحية فاقت التبغ يف املرتبة بوصفها الدافع األول يف العامل 
لألمراض غري السارية اليت ميكن الوقاية منها)355). والتدابري املطروحة 
واسعة النطاق، وتشمل التثقيف، واإلعالم، ومراقبة الدعاية، ومعايري 
التغذية يف املؤسسات العامة كاملدارس، وتدابري اقتصادية أخرى من 
بينها الضرائب واإلعاانت. ويف الوقت الراهن، وصلت قيمة الدعاية 
املصروفة على األغذية واملشروابت يف بلد واحد فقط إىل 136.53

مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة يف عام 2013، وهو 
ما يعادل حنو 40 يف املائة من كل ميزانية برانمج منظمة الصحة 
العاملية لألمراض غري السارية للفرتة 2016-2017 )340 مليون 

دوالر()356).

يعرَّف األشخاص البدانء هلذه األغراض أبهنم "السكان الذين  (352(
لديهم زايدة مفرطة يف الوزن تشكل أخطاراً صحية بسبب وجود 

.OECD Health Facts, 2012 ،"نسب مرتفعة من الدهون
World Obesity, 2014, Recommendations Towards a Global (353(
Convention to Protect and Promote Healthy Diets (World

.Obesity/CI)

منظمة الصحة العاملية، 2010، جمموعة توصيات بشأن تسويق  (354(
األطعمة واملشروابت غري الكحولية لألطفال، أقرهتا الدول األعضاء 
يف منظمة الصحة العاملية يف مجعية الصحة العاملية الثالثة والستني، 

.WHA63.14 القرار
.World Obesity, op. cit (355(

www.statistica.com; WHO, About WHO: WHO Programme (356(
.Budget 2016-17
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وابلرغم من أن مركز االتفاقية أقوى من التوصيات، فإن 
صياغة مشروع االتفاقية يقرتح، بدالً من أن يفرض، تدابري مثل 
فرض الضرائب. والضريبة املكسيكية دراسة حلالة الضغط الذي 
مارسه اجملتمع املدين، ابستخدام أدلة دامغة، أسفرت عن مكوس 
رفعت أسعار املشروابت احملالة ابلسكر بنسبة حنو 10 يف املائة)357). 
وأصبح اليوم مسار النقاش الدائر حول السمنة يتجاوز بوضوح 

نطاق أكثر البلدان تقدماً.

حتقيق األمن الغذائي -3

يقرتن األمن الغذائي يف الغالب ابالكتفاء الذايت من الغذاء 
واحلاجة إىل إنتاج املزيد من األغذية. بيد أن له يف الواقع روابط 
يقتصر  أقوى بكثري مع مسائل الفقر والعمالة وتوليد الدخل. وال
املستهلكون الذين يواجهون انعدام األمن الغذائي على أولئك الذين 
يتناولون نظم غذائية انقصة القيمة التغذوية يف مرحلة زمنية معينة. 
بل إهنم يشملون من كان وصوهلم إىل الغذاء غري مأمون أو معرضًا
للخطر ومن يتعرضون خلطر السري على نظم غذائية غري مالئمة.

وجيعل اإلكثار من االعتماد على الواردات الغذائية أي 
بلد معرضاً لتقلبات األسعار واإلمــدادات، واالحتقان السياسي، 
والتالعب االقتصادي واملايل من مصاحل اجلهات النافذة. ومع ختفيف 
القيود على االسترياد وخفض اجلمارك، يصبح العديد من احملاصيل 
الغذائية املستوردة واملدعمة بشدة أرخص من األنواع املزروعة حملياً. 
ورمبا كان هذا التدفق للواردات الزهيدة الثمن إىل الداخل يزيد من 
اخليارات املتاحة للمستهلك، ولكنه قد يقوض أيضاً سبل عيش 
يكونوا يف وضع يسمح هلم ابملنافسة.  املنتجني احملليني الذين لن
ولقد كانت مسألة إعاانت التصدير اليت تقدمها البلدان الغنية، 
وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية وبلدان االحتاد األورويب، 
نقطة خالف أساسية يف املفاوضات التجارية، إىل جانب مسائل 
أخرى، أوقفت مفاوضات جولة الدوحة ملنظمة التجارة العاملية. 
وكثرياً ما حُتدد إعاانت التصدير تبعاً للفجوة بني األسعار الداخلية 
يف البلدان املصدرة واألسعار العاملية، حبيث تظل صادرات البلد 
املتقدم تنافسية بفضل اإلعاانت حني تنخفض األسعار العاملية. 
ويف تشرين الثاين/نوفمب 2015، مت التوصل يف منظمة التجارة 
العاملية إىل اتفاق يسري أبثر فوري إللغاء إعاانت التصدير تدرجيياً.

.E. Donaldson, op. cit (357(

السالمة  بشأن  املستهلك  شــماغــل  دال-
الغذائية

إن السالمة الغذائية مسألة حامسة تتعلق ابلصحة العامة، 
وجيب محاية املستهلكني من األغذية وعمليات إنتاج األغذية اليت 
احلياة. ويسهم يف أخطار السالمة  تشكل خطراً على الصحة أو
الغذائية تزايُد حركة األشخاص واحليواانت احلية واملنتجات الغذائية 
عب احلــدود الوطنية، فضالً عن سرعة وتــرية التحضر يف البلدان 
النامية، والتغريات يف مناولة األغذية، والتغري يف النظم الغذائية، 
وظهور عوامل جديدة مسببة لألمراض. وختتلف األمهية النسبية 
هلذه املخاطر ابختالف املناخ واملمارسات الغذائية ومستوى الدخل 
واهلياكل األساسية االجتماعية. ومستوى العديد من هذه املخاطر 
أعلى يف البلدان النامية حيث يشكل سوء الصرف الصحي واملياه 
رئيسية  أسباابً  األغذية  تلوث  بذلك من  يقرتن  املأمونة وما غري 
ألمراض اإلسهال اليت تسهم يف حنو 1,7 مليون حالة من وفيات 
األطفال سنوايً. واإلسهال هو السبب الثاين للوفاة بني األطفال 

دون اخلامسة من العمر)358).

وأخطار السالمة الغذائية املتعلقة أبساليب الزراعة احلديثة 
آخذة يف التزايد أيضاً. وتشكل مبيدات اآلفات أخطاراً صحية عن 
طريق االتصال املباشر يف اجملتمعات الزراعية بسبب التعرض هلا من 
خالل األعمال الزراعية وحاالت احنراف الرش عن مساره وبسبب 
الرواسب السامة يف األغذية ومياه الشرب. وتستخدم اهلرموانت، 
والعقاقري البيطرية، واملضادات احليوية يف احليواانت ملعاجلة األمراض 
أو تعزيز النمو، ولكنها قد ترتك رواسب يف األغذية ينتهي هبا احلال 
إىل أطعمة املستهلكني. وميكن أيضاً أن تتسبب املمارسات غري 
الصحية لإلنتاج الغذائي وجتهيز األغذية ونقلها وختزينها يف وجود 

أغذية ملوثة.

وتوجد مسألتان مهمتان تتعلقان ابلسالمة وتؤثران يف 
النظم الغذائية، ومها كاآليت:

أفيد عن أخطار انمجة عن أحياء جمهرية وأمراض غذائية 	 
املنشأ يف بلدان عديدة على مدى العقود القليلة املاضية 

منظمة الصحة العاملية، 2013، مرض اإلسهال، صحيفة الوقائع  (358(
.330 رقم
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نتيجة النتقال كائنات جمهرية عن طريق األغذية بصفة 
رئيسية، مثل السلمونيال والَعطيَفة؛

تظل األخطار الكيميائية مصدراً حمتمالً لألمراض الغذائية 	 
املنشأ. ومن بني امللواثت الكيمائية يف األغذية توجد 
التكسينات الطبيعية مثل التكسينات الفطرية والتوكسينات 
البحرية، وامللواثت البيئية مثل الزئبق والرصاص، واملواد 
املوجودة بصورة طبيعية يف النبااتت. وُتستخدم اإلضافات 
الغذائية واملغذايت الدقيقة ومبيدات اآلفات والعقاقري 
البيطرية عن عمد يف السلسلة الغذائية؛ بيد أنه جيب 
احلصول أوالً على ضماانت أبن هذه االستخدامات 

مأمونة.
ومن الضروري بناء القدرات يف جمال السالمة الغذائية 
يف معظم البلدان، وال سيما يف البلدان النامية. وينبغي اختاذ كل 
من التجارب اإلجيابية والسلبية املستمدة من البلدان اليت لديها 
نظم متطورة للسالمة الغذائية وسيلًة لتحسني النظم على املستوى 
العاملي. ولألمراض الغذائية املنشأ أتثري ابلغ ال على الصحة فحسب 

ولكن على التنمية أيضاً.

آلياا املعايري الغذائية هاء-
أعدت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 
الدستور الغذائي، يف عام 1962 من أجل توحيد املعايري الغذائية 
بني البلدان. ويتمثل الغرض منه يف محاية صحة املستهلكني )بضمان 
توفري غذاء سليم ومفيد( وكفالة املمارسات العادلة يف جتارة املواد 
الغذائية. وتتضمن عضوية الدستور الغذائي الغالبية العظمى من 
البلدان اليت يعيش فيها 98 يف املائة من سكان العامل. وتوجد جلان 
داخل الدستور الغذائي معنية: بصحة اللحوم والدواجن؛ وابملواد 
املضافة إىل األغذية وامللواثت؛ ومبخلفات املبيدات؛ ومبخلفات 
العقاقري البيطرية يف األغذية؛ وبنظافة األغذية؛ وبتغذية احليواانت؛ 

وابلتكنولوجيا احليوية؛ وابملبادئ العامة.

وعززت معاهدة منظمة التجارة العاملية مركز اتفاق تطبيق 
1995 الذي كان  التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية يف عام
قبل ذلك مدونة. ومن بني النقاشات الرئيسية اليت دارت حول 
التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية والتدابري التجارية الرامية 
إىل محاية السالمة الغذائية "املبدأ التحوطي" املعروف أيضاً ابسم 
"النهج التحوطي". وُيسلم يف املادة 5-7 أبن حالة املعرفة العلمية 
قد تكون غري كافية إلصدار حكم قاطع بشأن ما إذا كان يتعني 

ال، بيد أنه ميكن اتباع هنج حتوطي يف تلك  منع منتج معني أم
األثناء. وتنص املادة على أنه "يف احلاالت اليت ال يوجد فيها دليل 
علمي كاف، جيوز للبلد العضو، بصورة مؤقتة، أن يعتمد تدابري 
حلماية صحة اإلنسان أو النبات على أساس املعلومات املتاحة 
ذات الصلة، مبا يف ذلك املعلومات الواردة من املنظمات الدولية 
املعنية، ... )و( على البلدان األعضاء السعي إىل احلصول على 
معلومات إضافية ضرورية لزايدة موضوعية تقييم املخاطر وإعادة 
النظر يف تدابري محاية صحة اإلنسان أو النبات طبقاً لذلك". وتشري 
الصيغة إىل أنه ينبغي اتباع النهج التحوطي لفرتة حمددة وأنه جيب 

بذل جهود لتوضيح مستوى اخلطورة.

اهلندسة  بشأن  املستهلكني  شماغل  واو-
المراثية

إن اهلندسة الوراثية تكنولوجيا ثورية. ويتمثل االختالف 
األساسي بني حتسني السالالت التقليدي والتدخل اجليين يف أن 
حتسني السالالت التقليدي ينطوي على نقل مواد وراثية بني أنواع 
متشاهبة إىل حد كبري بينما جيري من خالل اهلندسة  متماثلة أو
الوراثية نقل املــواد عب حاجز األنــواع )مثالً بني أنــواع خمتلفة من 

الفريوسات والبكترياي والنبااتت واحليواانت(.

وجيري اإلعراب عن خماوف من أن ترتتب على الزراعة 
األحادية للمحاصيل املعدلة وراثياً آاثر سلبية خطرية متس استدامة 
التنوع البيولوجي، والتوزان اإليكولوجي لنظم حفظ احلياة، واحلياة 
البية، والبيئة. فاألغذية املعدلة وراثياً قد تُفاقم املشاكل الصحية 
املعامل  اســتــخــدام  بسبب  احليوية  املــضــادات  مقاومة  انتشار  مثل 
الوراثية املقاومة للمضادات احليوية. وقد ُوضعت ضوابط يف العديد 
من الــوالايت القضائية حلماية حق املستهلك يف احلصول على 
املعلومات، مبا يف ذلك وسم األغذية املعدلة وراثياً والوسم اإللزامي 
وقيام البلدان املصدرة بفصل صادراهتا. ويشرتط بروتوكول كاراتخينا 
املتعدد األطراف للسالمة البيولوجية )2000( اإلشارة إىل وجود 
"كائنات حية معدلة" يف حالة التجارة العابرة للحدود مع إفساح 

اجملال لتطبيق التدابري التحوطية.

ومن الــوالايت القضائية اليت طبقت تشريعات الوسم 
ونيوزيلندا،  الصينية،  اتيـــوان  ومقاطعة  الــيــاابن، ومجهورية كـــوراي، 
والنرويج، وسويسرا، وإسرائيل، واالحتاد الروسي. وتتضمن القائمة 
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أيضاً البلدان املنتجة للمحاصيل املعدلة وراثياً مثل الصني، وأسرتاليا، 
والبازيل. والوسم ُمشرتط يف االحتاد األورويب، والبيع مسموح به، 
ولكن الوضع خبصوص اإلنتاج معقد بسبب سياسات وطنية مثل 
قيام املنتجني الزراعيني الرئيسيني كفرنسا وأملانيا وإيطاليا وهنغاراي 
بفرض حظر على زراعة احملاصيل املعدلة وراثياً، يف حني أن غريها 
يسمح هبا، مثل إسبانيا وإنكلرتا. ومن الغائبني املرموقني عن قائمة 
البلدان اليت تفرض التزامات الوسم األرجنتني، ومجيع أحناء أمريكا 
الشمالية، والكثري من بلدان الشرق األوســط )ابستثناء اململكة 
العربية السعودية(، وأغلبية أفريقيا )فيما عدا جنوب أفريقيا()359). 
فيها املنِتجان الزراعيان  وأفيد أبن حنو 38 بلداً حتظر الزراعة، مبا
الرئيسيان: االحتاد الروسي وتركيا)360). ويف املقابل، أفيد أبن 28

فيها كبار املنتجني الزراعيني من  بلداً تنتج حماصيل معدلة وراثياً، مبا
أمثال الوالايت املتحدة األمريكية، واألرجنتني، وأسرتاليا، وكندا)361). 
وهذه التداخالت يف اإلنتاج )أو عدمه( والوسم )أو عدمه( والتسويق 
معقدة للغاية حبيث يتعذر على املستهلكني القيام ابختيارات مستنرية 

يف األسواق اليت تسودها العوملة.

التشتيعاا املتعلقة ابلغذاء زاي-
لتكوين هنج شامل ومتكامل، جيب أن يغطي التشريع 
مجيع جوانب سلسلة اإلنتاج الغذائي: اإلنتاج األويل، والتصنيع، 
والنقل، والتوزيع، والبيع، واإلمداد لكل من األغذية وعلف احليوان. 
وينبغي يف مجيع املراحل أن تظل املسؤولية القانونية عن ضمان 
السالمة على عاتق املشغل. وينبغي أن تشتمل إجراءات السالمة 
الغذائية على نظام لإلنذار السريع، وعلى تدابري للكشف يتعني 

اختاذها يف حاالت الطوارئ وإدارة األزمات.

وتوجد عدة أهداف أساسية التباع هنج تنظيمي يشمل 
يلي بوصفه  السلسلة الغذائية كلها. وحيدد االحتاد األورويب مثالً ما

أهدافاً عامة لقانونه املتعلق ابألغذية:

http://www.justlabelit.org/right-to-know-center/labeling- (359(
around-the-world/2016. القائمة مستمدة من بياانت مجعها 

مركز السالمة الغذائية.
http://naturalrevolution.org/list-countries-banned- (360(
genetically-modified-food/2016; http://sustainablepulse.

com/2015/10/22/gm-crops-now-banned-in-36-countries-

.worldwide-sustainable-pulse-research/#.V0GsgiMrLZu

.http://www.genewatch.org/sub-532326 (361(

محاية حياة اإلنسان وصحته فضالً عن مصاحل املستهلك؛	 
ضمان التجارة العادلة؛	 
حتقيق حرية حركة األغذية يف اجملتمع احمللي؛	 
تنفيذ املعايري الدولية.	 

وميكن اختصار املكوانت الرئيسية ألي نظام وطين للرقابة 
الغذائية حىت يكون نظاماً وطنياً فعاالً فيما يلي:

تشريعات حديثة بشأن األغذية؛	 
املتعلق 	  الــقــانــون  إزاء  منسقة  مركزية  حكومية  سياسة 

ابألغذية؛
نظام فعال لإلنفاذ؛	 
هيئات داعمة كافية.	 

وفيما يلي شواغل املستهلكني بشأن املنتجات الغذائية 
احليوانية والنباتية:

السالمة؛	 
شروط اإلنتاج؛	 
املعلومات املقدمة إىل املستهلك؛	 
التأثري الفوري أو املتأخر احملتمل على الصحة )أي وجود 	 

إضــافــات، أو مــبــيــدات آفـــات، أو مـــضـــادات حيوية، 
أو هرموانت منو، أو ما إىل ذلك(؛

احلـــســـاســـيـــات الــصــحــيــة اخلـــاصـــة بــفــئــات حمـــــددة من 	 
القلب،  السكري، ومرضى  املستهلكني )مثل مرضى 

واألشخاص املصابون ابحلساسية، وما إىل ذلك(.

وجيب لذلك أن تنظم احلكومات جمايل األغذية والعلف 
هبدف ضمان معاجلة الشواغل املذكورة أعاله.

ومن األجزاء احليوية يف التشريع الغذائي إدماج ممارسات 
هو مناقش يف الفصل العاشر.  الوسم إلعالم املستهلك وتثقيفه، كما
وتؤدي السالمة دوراً ابلغ األمهية للمستهلكني الذين لديهم متطلبات 

حمددة بسبب شواغلهم الصحية.

وتتحول السياسات الغذائية تدرجيياً من السالمة الغذائية 
إىل "سالمة النظام الغذائي"، وال سيما مع تزايد الشواغل بشأن 
السمنة. وعلى الصعيد العاملي، تتغري أمناط النظم الغذائية مع قيام 
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املستهلكني إبعداد كمية أقل من األغذية من املنتجات النيئة وشراء 
املزيد من األغذية املصنعة والسابقة التعبئة. وقد ارتفعت املبيعات 
92 العاملية من األغذية السابقة التعبئة يف خالل العقد املاضي بنسبة

يف املائة، فبلغت 2.2 ترليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة 
يف عام 2012. وأصبحت زايدة إنتاج وترويج واستهالك األغذية 
املصنعة غري الصحية - ذات الكثافة من حيث الطاقة، والفقرية 
يف املكوانت الغذائية والغنية ابلدهون وامللح والسكر - حافزاً عامليًا

للنظم الغذائية غري الصحية يف البلدان املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة 
الدخل. وابلنسبة ملستهلكي األغذية السابقة التعبئة الذين يرغبون 
يف القيام ابختيارات غذائية مستنرية - مثل معرفة األغذية الغنية 
ابلدهون وامللح والسكر، أو القيام أبصح اختيار من بني نطاق 
من األغذية املعبأة - فإن املعلومات الغذائية املتوفرة على العبوات 

الغذائية ابلغة األمهية)362).

وجيب أن تكفل التشريعات املتعلقة بوسم األغذية وجود 
املعلومات التالية على العالمات:

قائمة املكوانت؛	 
اإلضافات؛	 
التعديل الوراثي؛	 
إشارة إىل احلد األدىن لعمر املنتج/اتريخ االنتهاء؛	 
احملتوى الصايف؛	 
معلومات عن بلد املنشأ، واملصّنعني، واملعبئني، والوكيل 	 

الوحيد؛
الوسم الغذائي.	 

The Economist, 2012, Food For thought، متاح على الرابط التايل:  (362(
http://www.economist.com/news/special-report/21568064-

food-companies-play-ambivalent-part-fight-against-flab-

food-thought; R Moodie et al, 2013, Profits and pandemics:

Prevention of harmful effects of tobacco, alcohol and ultra-

processed food and drink industries, The Lancet 381:9867;

D Stuckler et al, 2012, Manufacturing epidemics: The role

of global producers in increased consumption of unhealthy

commodities including processed foods, alcohol and tobacco,

PLoS Medicine 9(6):e1001235; Consumers International,

.2015, Nutrition Labeling on Pre-Packaged Foods

خامتة حاء-
ال يزال املاليني من الناس يعانون من نقص يف الغذاء 
أو يعيشون مهددين خبطر تعطل اإلمدادات الغذائية. وجيري إحراز 
تقدم حنو إزالة التشوهات التجارية اليت أسهمت يف انعدام األمن 
هــذا، ولكن هناك مشاكل أخــرى أكب مثل تغري املناخ تعين أن 
املخاطر موجودة على الدوام. وقد اتسع نطاق النقاش الدائر بشأن 
تقتصر على أغىن البلدان، وهذا  سوء التغذية ليشمل السمنة اليت ال
يعين بدوره أن الرتكيز قد حتول من سالمة املنتجات إىل توازن النظم 
الغذائية، وهو مفهوم أكثر حصافة بكثري أدى إىل مسائل تتعلق 

بتسويق األغذية.

الــغــذاء  بتوفري  املتعلقة  التعقيدات  تــزايــد  مــن  وابلــرغــم 
ينبغي أن حتيد اجلهود املبذولة عن ضمان سالمة  للمستهلكني، ال
هناية املطاف، تتوقف مراقبة النظم الغذائية  املنتجات الفردية. ويف
يف كل بلد على سياساهتا وتشريعاهتا الغذائية الوطنية. وابلرغم من 
اختاذ خطوات على املستوى الدويل الستحداث معايري عن طريق 
جلنة الدستور الغذائي، فإن التنفيذ ومستوى املراقبة خيتلفان اختالفًا

شديداً داخل البلد الواحد ومن بلد إىل آخر.

يلي حلماية املستهلكني من انعدام  بد مما وابختصار، ال
األمن الغذائي ومن األغذية غري املأمونة اليت هتدد حياهتم أو صحتهم:

ضمان وصول اجلميع إىل املياه النظيفة والصاحلة للشرب 	 
والصرف الصحي؛

الغذائية عن طريق 	  ضمان احلصول على اإلمــــدادات 
احلفاظ على خمزوانت اإلمداد يف حاالت الطوارئ؛

التصدير 	  املتعلقة إبعـــاانت  االتــفــاقــات احلديثة  تطبيق 
الزراعية؛

استحداث ضوابط ملراقبة تسويق األغذية، وخباصة أغذية 	 
األطفال؛

إعداد سياسات تردع استهالك املشروابت احملالة بشكل 	 
مفرط؛

دعم إقامة نظم وطنية للرقابة الغذائية تتماشى مع املعايري 	 
الدولية، لصاحل املستهلكني احملليني ولتيسري املشاركة يف 

أسواق الغذاء الدولية على حد سواء؛
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اجلهات صاحبة 	  واالنفتاح ومشاركة  الشفافية  ضمان 
املصلحة يف عملية حتليل املخاطر ضماانً إلمكانية اتباع 

هنج حتوطي فعال؛

تشجيع مشاركة املستهلكني يف وضع املعايري الغذائية 	 
الوطنية والدولية ومتكينهم من ذلك؛

إنشاء جلان وطنية للدستور الغذائي، وعقد اجتماعات 	 
فيها  مبا املهتمة،  األطـــراف  فيها مجيع  تستطيع  عامة 
املستهلكون، أن تديل بدلوها يف املواقف الوطنية املتعلقة 

ابملسائل العالقة أمام هيئات الدستور الغذائي؛

ضمان سالمة األغذية وعرضها وومسها أبساليب ال ختدع 	 
املستهلكني؛

ضمان التعرف بوضوح على أي دعاوى صحية متصلة 	 
ابألغذية وفهمها بسهولة واتسامها ابملصداقية وقابلية 

التحقق منها؛

ضمان اتسام التدابري املتخذة ملكافحة األمراض الغذائية 	 
املنشأ ابلفعالية والسالمة وفعالية التكلفة واالستدامة البيئية 

وقبول املستهلك هلا.
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