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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  اجتماع اخلرباء املخصص املعين حبماية املستهلك
  ٢٠١٢يوليه / متوز١٣-١٢جنيف، 

  تهلكتقرير اجتماع اخلرباء املخصص املعين حبماية املس    

  االستنتاجات املتفق عليها  -أوالً  
  إن اجتماع اخلرباء املخصص املعين حبماية املستهلك،  
   إىل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك،إذ يشري  
 إىل األحكام املتصلة بقضايا محاية املستهلك اليت اعتمدها األونكتاد          وإذ يشري كذلك    

 مـن ) م(٥٦ و ٥٠وحة، مبا فيها األحكام الواردة يف الفقرتني        الثالث عشر يف إطار والية الد     
   والية الدوحة،نص

إىل القرار الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة السادس املعين باستعراض          وإذ يشري أيضاً      
مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من أجـل              

تشرين  ١٢ إىل   ٨التجارية التقييدية، الذي ُعقد يف جنيف يف الفترة من          مكافحة املمارسات   
  ،٢٠١٠نوفمرب /الثاين

 الدور األساسي الذي تؤديه سياسة محاية املستهلك يف حتقيق التنمية           وإذ يؤكد جمدداً    
، وضرورة مواصلة تشجيع تنفيذ مبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة           للجميع االقتصادية الشاملة 

  املستهلك،حلماية 
 أن املبادئ التوجيهية تشكل إطاراً سياساتياً واسعاً يبني ما الـذي            وإذ يؤكد جمدداً    

االحتياجات ) أ: (ينبغي للحكومات أن تفعله لتعزيز محاية املستهلك يف اجملاالت الثمانية التالية 
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إلنصاف، ا) و(التمثيل، و ) ه(االختيار، و ) د(املعلومات، و ) ج(السالمة، و ) ب(األساسية، و 
  البيئة الصحية،) ح(تثقيف املستهلك، و) ز(و

 ٢٦ إىل   ٢١ أن األونكتاد الثالث عشر، املعقود يف الدوحة يف الفترة من            وإذ يالحظ   
  ، قد تناول مسألة العوملة اليت حمورها التنمية،٢٠١٠أبريل /نيسان

جمموعـة   أن كالً من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك و          وإذ يؤكد   
املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من أجل مكافحـة املمارسـات     املنصفة  املبادئ والقواعد   

  التجارية التقييدية تسلّم بالعالقة بني سياسة محاية املستهلك وسياسة املنافسة،
 بأن سياسة محاية املستهلك تكمِّل قانون وسياسة املنافـسة يف التـصدي             وإذ يسلِّم   

  نية والعاملية، وأن كل سياسة من هاتني السياستني تعزز األخرى،للتحديات الوط
 بأن كالً من سياسات املنافسة وسياسات محاية املستهلك ترمي إىل حتقيق            وإذ يسلِّم   

  اهلدف املشترك املتمثل يف تعزيز ومحاية رفاه املستهلك،
يـيم للتـدخالت    إعادة تق  بأن احلقائق واُألطر املفاهيمية اجلديدة تتطلب        وإذ يسلِّم   

  السياساتية يف جمال محاية املستهلك،
  حتقيق  بأن تنسيق سياسات املنافسة وسياسات محاية املستهلك يفضي إىل         وإذ يسلِّم   

  نتائج أكثر فعالية، 
   أمهية متكني املستهلك،وإذ يؤكد  
م  باحلاجة إىل العمل الدعوي وإىل تثقيف املستهلكني فيما يتعلق مبسؤولياهت          وإذ يسلِّم   

  وواجباهتم،
 املناقشات اليت جرت خـالل اجتمـاع اخلـرباء          ثراءمق و  عُ ارتياحبوإذ يالحظ     

  املخصص املعين حبماية املستهلك،
يف السوق منذ أن اعتمدت اجلمعية العامة       حدثت   تغريات جذرية قد      أن وإذ يالحظ   
   مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك،١٩٨٥يف عام 

 مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك حتتاج إىل مراجعة           أن يقرر  -١  
 اليوم وما إذا كانت قد حققت النتائج املنشودة مـن ِقَبـل            عاملمن أجل تقييم مدى صلتها ب     

  واضعيها؛
 من األمانة أن ُتعد مشروع تقرير يتضمن مقترحات لتنقيح مبـادئ            يطلب  -٢  

ستهلك كي ينظر فيها فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعـين       األمم املتحدة التوجيهية حلماية امل    
بقوانني وسياسات املنافسة يف دورته الثالثة عشرة، مع إتاحة وقت كاف للنظر فيها من ِقَبل               

  سلطات محاية املستهلك يف الدول األعضاء قبل انعقاد تلك الدورة؛
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مل اجتمـاع    يف ضوء التجارب املتصلة بع     - بأن ُيجري األونكتاد     يوصي  -٣  
 مناقشات فيما يتعلق بإمكانية حتديث مبادئ األمم        -اخلرباء املخصص املعين حبماية املستهلك      

املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك حتت رعاية فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقـوانني             
  وسياسات املنافسة؛

ـ    يفاألونكتاد،  تعاون   بأن ي  يوصي كذلك   -٤   صلة بعمـل    ضوء التجارب املت
عمل ي بشأن مضمون التنقيحات احملتملة، و    -اجتماع اخلرباء املخصص املعين حبماية املستهلك       

على تنفيذ مشاريع إلنفاذ محاية املستهلك، حسب مقتضى احلال، وخباصة مع الشبكة الدولية           
ـ  واهليئات ذات الصلة ا،لمستهلكنيالدولية لنظمة املوالقانون، اذ  فحلماية املستهلك وإن    ةلتابع

ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وبالتشاور مع سائر اهليئات املعنيـة حبمايـة              
  املستهلك؛
لترتيبـات  ول لنوعية الوثائق اليت أعدهتا أمانة األونكتاد،        ُيعرب عن تقديره    -٥  

  التنظيمية اليت ُوضعت لعقد هذا االجتماع؛
ية املستهلك كـأداة ُتـسهم يف       سياسة محا النهوض ب  على مواصلة    يشجع  -٦  

للجميـع  حتسني رفاه املستهلك وتدعم النمو االقتصادي والتغيري اهليكلي والتنمية الـشاملة            
 الشركاء يف التنمية إىل دعم هذه املبادرات يف البلدان النامية والبلدان            ويدعوواحلد من الفقر؛    

  اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛
تعاون األونكتاد مع منتديات دولية أخرى من بينها منظمة          يالحظ بارتياح   -٧  

ومع القانون،  اذ  فماية املستهلك وإن  الدولية حل شبكة  الالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي و     
 واملؤسـسات اإلقليميـة؛     نيمؤسسات األعمال واألوساط األكادميية ومنظمات املـستهلك      

تبذهلا األمانة لكي تراعي يف منـشوراهتا وعملـها          للجهود املتواصلة اليت     ويعرب عن تقديره  
  .نواتج عمل هذه املنظمات وغريها من املؤسسات ذات الصلة

  املداوالت  -ثانياً  

  بيان األمني العام  -ألف  
ايـا، بالبيـان    قاق، السيد حـسن     نيأدىل رئيس فرع سياسات املنافسة واملستهلك       -١

  .)١(االفتتاحي باسم األمني العام

__________ 

)١( http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ciclp2012_Opening_Qaqaya_en.pdf. 
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  ة الرئيسيةالكلم  -باء  
، ألقت الكلمة الرئيـسية     "املسار املقبل حلماية املستهلك   "يف إطار املوضوع املعنون       -٢

الو، املسؤولة التنفيذية األوىل يف جملس هونغ كونغ حلماية املستهلك، وعـضو          السيدة كوين 
ورحبت السيدة الو بوجود العديـد مـن        .  التنفيذي جملسهاوللمستهلكني  نظمة الدولية   امل

 لكن. بطريقة استراتيجيةاليوم مات محاية املستهلك، احلكومية وغري احلكومية، اليت تعمل    منظ
ولـذلك فـإن    . على حنو متزايد  دفعها إىل االبتكار    هذه املنظمات ميكن أن تواجه عقبات ت      

حركة محاية املستهلك تعوِّل على الدعم الذي تقدمه مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلمايـة      
املنافسة العادلة والفعالة لكـي     "اليت جاء فيها أنه جيب على احلكومات أن تشجع          املستهلك  

وقالت إن  ". تتاح للمستهلكني أكرب طائفة من اخليارات من املنتجات واخلدمات بأقل كلفة          
 ال تزال صاحلة    ١٩٩٩عت يف عام     ووسِّ ١٩٨٥تلك املبادئ التوجيهية اليت اعُتمدت يف عام        

ج إىل مزيد من التطوير والتحديث لكي تراعي التطورات التكنولوجيـة           اليوم ولكنها قد حتتا   
 من احلماية للمستهلك مقارنة حبقـوق امللكيـة         مزيدواألهداف واملبادئ اجلديدة مثل توفري      

الفكرية، واعتماد أحكام أقوى فيما يتعلق بسياسة املنافسة من أجل التعامل مع االحتكارات             
  .ري املانع للمنافسةلسلوك التجاالتصدي لالناشئة و

 ال تزال   )احلق يف الغذاء واحلق يف املأوى     مثل  (وأضافت قائلة إن مثة حقوقاً أساسية         -٣
 إتاحة إمكانية الوصول إىل املعلومات، بينما نشأت قضايا جديدة          إضافة إىل حتتاج إىل تعزيز،    

ة املعلومـات    وخباصة احلق يف محايـة خـصوصي       - فيما يتعلق، مثالُ، بالتجارة اإللكترونية    
مثة منفعة متبادلة بـني سياسـة املنافـسة ورفـاه           ويف حني   .  واخلدمات املالية  - الشخصية
. بعض الرقابة املباشـرة   هناك  ، فإن من الضروري أيضاً يف ظروف كثرية أن يكون           املستهلك

ل وهذا ينطبق على البيئات السوقية املعقدة، مثل بيئة االتصاالت السلكية والالسلكية والتموي           
حيث جيد املستهلكون أن من الصعب، إن مل يكن من املستحيل، املقارنة بني أسعار خمتلـف          

  .املنتجات
مؤخراً جمموعة جديدة مـن املبـادئ       عشرين  لويف القطاع املايل، أقر قادة جمموعة ا        -٤

الدولية املتعلقة حبماية املستهلك املايل ودعوا إىل إنشاء منظمة دولية جديدة لـدعم محايـة               
 نظمـة الدوليـة   املما تـدعو إليـه      سبستهلك فيما يتعلق بالعمل املصريف واالئتمانات ح      امل

إال أنه ما زال يتعني االضطالع مبزيد من العمل فيما يتعلق، مـثالً، بإمكانيـة              . للمستهلكني
املقارنة بني املنتجات ونقل أرقام احلسابات وغري ذلك من اآلليات لتسهيل حتويل احلسابات،             

لهيمنة السوقية الناشئة عن التدابري اليت اُتخذت يف أعقاب األزمة          اجلديدة ل  القضايا   إضافة إىل 
قد واصلت دعوهتا إىل التقليـل مـن     للمستهلكني  نظمة الدولية   املولذلك فإن   . املالية الدولية 

  .التركّز وزيادة املنافسة يف هذا القطاع
رنت ينبغي أن يكون موضع اعتراف      وتابعت قائلة إن احلق يف اخلصوصية َعرب شبكة اإلنت          -٥

   وقد اُتخذت بعض املبادرات يف هذا اجملال،      . على قدم املساواة مع حقوق املستهلك األخرى      
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 يف يف التعامل مع شركة غوغـل ) TACD ( املستهلكني َعرب احمليط األطلسيمثل مبادرة حوار  
كان ينبغي  هية، فيما إذا     النظر، يف سياق تنقيح املبادئ التوجي      وقالت إنه ينبغي  . ٢٠١٢ عام

  .مبدأ مستقلكإدراج مسألة اخلصوصية 
العمـل  وقالت إن املبادئ التوجيهية ينبغي أن تشمل أيضاً إشارة صرحية إىل متويل               -٦

  .حلماية املستهلكالدعوي 

  جللسة األوىلا  -جيم  
  العالقة بني قضايا املنافسة ومحاية املستهلك

السيد بيتر آفريى من منظمة التعـاون والتنميـة يف    ضمَّ فريق حلقة النقاش كالً من         -٧
  . والسيدة سيما غاور من جلنة املنافسة يف اهلند،امليدان االقتصادي

. وقدمت أمانة األونكتاد عرضاً ملذكرة املفاهيم اليت تتناول موضوع حلقة النقـاش             -٨
عزيز ومحايـة   محاية املستهلك اليت هتدف إىل ت     سياسات  وأشارت إىل أن سياسات املنافسة و     
وأوضحت أن احلقائق واُألطر املفاهيميـة      . بعضها بعضاً رفاه املستهلك هي سياسات يعزز      

. تقييم للتدخالت السياساتية يف جمال محاية املـستهلك       إعادة  اجلديدة تستدعي إجراء عملية     
تفاقـاً  وقالت إن كالً من املبادئ التوجيهية وجمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها ا            

متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية تسلّم بالعالقة بني سياسات            
  .محاية املستهلك وسياسات املنافسة

 املنافسة ة محاية املستهلك وسياسفريى على اهلدف املشترك بني سياسةوشدد السيد آ  -٩
عزيز ومحاية مصاحلهم، مع    وهو جعل األسواق تعمل على حنو مفيد للمستهلكني عن طريق ت          

وأوضح أن نطاق كل مـن      . منصفة وتنافسية سسات األعمال   ضمان أن تكون عمليات مؤ    
فكلتا السياستني ُتعىن بسلوك    . السياستني خيتلف عن اآلخر، إال أن هناك تداخالً فيما بينهما         

ية ويساعد  ؤدي إىل حتقيق نتائج أكثر فعال     ي نيوأشار إىل أن التنسيق بني السياست     . الشركات
وقال إن الصلة املؤسسية مهمة بالفعل وتؤثر يف        . يف جتنب اإلجراءات اليت تأيت بنتائج عكسية      

استعراضاً عاماً جملموعة أدوات سياسة املنافـسة       املتحدث  وباإلضافة إىل ذلك، قدم     . النتيجة
ابري متكـني   وأشار إىل أمهيـة تـد     . اليت أعدهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       

املستهلكني وإىل ما حتقق من تقدم يف جمال االقتصاديات السلوكية، األمر الذي ينطوي على              
فوائد حمتملة فيما يتصل بتحسني تصميم التدخالت السياساتية يف جمال كل مـن سياسـة               

  .املنافسة وسياسة محاية املستهلك
واملؤسـسية لنظـام املنافـسة     استعراضاً عاماً لألطر القانونية   غاوروقدمت السيدة     -١٠

ومحاية املستهلك يف اهلند حيث توجد وكالتا إنفاذ منفصلتان تتوليان تنفيذ قانون املنافـسة              
اإلنصاف السريع وغري   ضمان   من أجل    ١٩٨٦وقانون محاية املستهلك الذي اعُتمد يف عام        
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ري عملية تشاور بني    وبينما جت . وقالت إن هاتني الوكالتني تابعتان لوزارتني خمتلفتني      . املكلف
 إهنا تتفق مع غريها     ئلةقاأضافت  و. اهليئتني، مل ينص أي من القانونني على إنشاء آليات إحالة         

 أوجه تكامل قوية بني املنافسة ومحاية املستهلك، فكلتامها هتدف إىل         مثةمن املتكلمني على أن     
شرة، يف حـني أن قـانون       فحماية املستهلك ُتعني األفراد بصورة مبا     . حتسني رفاه املستهلك  

املنافسة ُيقلّل إىل أدىن حد من التشوهات السوقية، فضالً عن كَونه موجهاً حنو جمموعة أوسع              
  .من املستهلكني

وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، شدد العديد من املندوبني علـى أمهيـة محايـة                 -١١
كمل بعضها بعضاً وأن من     وا أن سياسات محاية املستهلك وسياسات املنافسة ي       رأاملستهلك و 

الضروري أن يكون هناك تعاون وتنسيق بني الوكالة املعنية باملنافسة والوكالة املعنية حبمايـة              
  .املستهلك

. ووصف بعض املندوبني التشريعات واملؤسسات املعنية حبماية املستهلك يف بلداهنم           -١٢
قانون محاية املستهلك نطاق ن وقالت مندوبة أخرى إن نطاق قانون املنافسة يف بلدها أوسع م

ألن األول يستهدف مؤسسات األعمال واملستهلكني، يف حني أن الثاين ال ُيعىن إال برفـاه                
وشدَّد .  عن كيفية كشف املشاكل اليت يواجهها املستهلك يف السوق         تواستفسر. املستهلك

 أفـضل   مندوب آخر على أمهية بعض املنتديات، مثل االجتماع احلايل، من أجـل تقاسـم             
من ِقَبل  بلدان  املنافسة يتم يف بعض ال    قانون  إال أن مندوبة أخرى قالت إن إنفاذ        . املمارسات

وأشارت إىل أن مثـل     . السلطات، وإن تشريعات محاية املستهلك ُتنَسب إىل السلطة نفسها        
، وشـددت   البلدانهذه االستراتيجية ال تعين أن هذا ينبغي أن يكون النموذج املتبع يف مجيع              

على أمهية التعاون بني الوكاالت ذات الصلة يف البلدان اليت يعود فيها هذا االختـصاص إىل                
  .مؤسستني منفصلتني

املستهلك متثل شاغالً أكرب يف بلدها ألن الدستور يعتـرف          محاية  وقالت مندوبة إن      -١٣
قـدراً  وقال مندوب آخر أن مثـة       . حبقوق املستهلك وبالتايل فإن هذه احلقوق تعترب أساسية       

وأشار . مفرطاً من التشديد على حقوق املستهلك، وذكّر مبسؤوليات املستهلكني وواجباهتم         
توفري املوارد الالزمـة إلنـشاء      ولإىل أن مثة حاجة للعمل الدعوي يف جمال محاية املستهلك           
  .وكاالت حلماية املستهلك، خصوصاً يف البلدان الصغرية

ت ختامية وأجابوا عن األسئلة اليت طرحها بعض        وأدىل أعضاء حلقة النقاش مبالحظا      -١٤
ففيما يتعلق بكيفية كشف املشاكل اليت يواجهها املستهلكون، ساق السيد آفريي           . املندوبني

. مثال االحتاد األورويب وقال إن الشكاوى متثل مصدراً رئيسياً للمعلومات عن هذه املشاكل            
كلة، ينبغي هلا أن حتدد الوكالة املـسؤولة    على علم باملش  محاية املستهلك   فحاملا تصبح وكالة    

وشددت السيدة الو على أن االستقرار املايل ال ميكن أن يتحقق دون            . وأن حتيل املسألة إليها   
وعلـى  . ٢٠٠٨محاية املستهلك، حسبما تبني يف أعقاب األزمة املالية اليت حدثت يف عـام              

لقوانني املتعلقة حبماية املـستهلك،     الرغم من وجود أحكام تتعلق بسالمة املنتجات يف مجيع ا         
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وفيما يتعلق باإلنفاذ، قالـت  . توجد أية قواعد أو تشريعات تتصل بسالمة املنتجات املالية        ال
نوع يتمثل يف الدعاوى اجلنائية، : املتاحة للمستهلكنيالقانونية إن هناك نوعني من اإلجراءات 

الصني، يتم إنفـاذ النـوع األول مـن     ويف هونغ كونغ،    . واآلخر يتمثل يف الدعاوى املدنية    
.  إنفاذه احملاكمفتتوىل  من قبل وكالة اإلنفاذ املتخصصة؛ أما النوع الثاين         القانونية  اإلجراءات  

عىن باملـشاكل  وعالوة على ذلك، هناك هيئة قضائية متخصصة يف الدعاوى الصغرية، وهي تُ 
وقالت إن احلكومة تبحث إمكانيـة      . اًاألصغر اليت تواجه املستهلكني وال تستلزم متثيالً قانوني       

ووجهت السيدة غاور االهتمام إىل ضرورة توعيـة املـستهلكني          . إقامة الدعاوى اجلماعية  
  .مبسؤولياهتم وحقوقهم

  اجللسة الثانية  -دال  
  اُألطر املفاهيمية اجلديدة: القضايا الناشئة يف جمال محاية املستهلك

علـى  دليل أساسي، وإن مل يكن معروفاً       : هلكقانون محاية املست  "يف إطار موضوع      -١٥
 السيد هنـري متبـل،   ،، عرض املتكلم األول يف حلقة النقاش"، القتصاد السوق  نطاق واسع 

يه بفرنسا، تقييمه لإلمكانات اليت ينطوي عليهـا قـانون محايـة            يلامعة مونبي األستاذ يف ج  
ل إن كلمته تندرج يف السياق      وقا. املستهلك فيما يتعلق جبعل األسواق أكثر كفاءة وإنسانية       

  . احلايل ألزمة االقتصاد السوقي
وأضاف قائالً إن أهداف االقتصاد تتمثل يف خلق فرص العمل وتلبيـة احتياجـات             -١٦

 يف املائة من مجيع األوروبيني الذين       ٢٠إال أنه يف احلالة الراهنة، هناك ما نسبته         . املستهلكني
طالة؛ كما أن مستويات املعيشة آخذة يف التراجـع،          سنة يعانون من الب    ٢٥يقل عمرهم عن    

وألول مرة على مدى عقود، تواجه أوروبا حالة يعـيش فيهـا            .  ونوعاً على حد سواء    اًكّم
أسباب جوانب  قال إن   و. األطفال يف ظل أوضاع أقل مواتاة من تلك اليت عاش فيها آباؤهم           

م يف إطار قانون منافسة يتم إنفاذه      نظَّباالعتقاد اخلاطئ بأن األسواق اليت تُ     تتصل  القصور هذه   
بفعالية ُتبطل احلاجة إىل األنواع األخرى من التنظيم والتدخل من جانب الدولة، األمر الذي              
أدى يف هناية املطاف إىل اندالع أزمة الرهون العقارية وتـداعياهتا علـى االقتـصاد املـايل          

سة أنه ال يتناول العالقة بني مؤسسات وأشار إىل أن من جوانب قصور قانون املناف. واحلقيقي
تعويضات نص على دفع    مسألة الفساد بصورة وافية، وال ي     عاجل  األعمال واملستهلكني، وال ي   

وأشار إىل أن أنظمة محاية املستهلك يف سوق العقارات كانت ضعيفة، مما أسـهم يف        . كافية
  .اندالع األزمة

كن أن جتعل األسـواق أكثـر كفـاءة         وأضاف قائالً إن قوانني محاية املستهلك مي        -١٧
ض، أي أنه كثرياً ما يكون مؤلفاً مـن         ستعَرفقانون محاية املستهلك يتسم بطابع مُ     . وإنسانية

عدد كبري من األحكام املختلفة واملتفرقة يف قوانني خمتلفة، مثل اللـوائح املنظمـة لـسالمة                
 وكثرياً ما تكون قوانني محايـة       .املنتجات يف قطاعات بعينها، وأحكام القانون املدين اخلاصة       
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وتشكل مبادئ األمم املتحـدة التوجيهيـة حلمايـة         . املستهلك أحدث من قوانني املنافسة    
املستهلك أحد مصادر القوانني احلالية حلماية املستهلك اليت ترمجت حقوق املستهلكني الـيت             

وَّه باألمهية االقتصادية   وإذ ن . صيغت يف املبادئ التوجيهية إىل التزامات مفروضة على املنتجني        
وهناك عدة أدوات   .  احلماية يف جانب الطلب    ينحلماية املستهلك، قال إن محاية املستهلك تع      

 محاية املستهلك للتغلب على مشكلة عدم تناظر املعلومات يف جانيب الطلب            قانونيستخدمها  
علـى  اقات   عن املنتجات ووضع البط    نوالعرض، ومن هذه األدوات تنظيم عمليات اإلعال      

ويف حني أن قوانني محاية املستهلك قد تنص        . وشروط العقود املربمة مع املستهلكني    املنتجات  
ومن خالل إخـضاع مجيـع      . على جزاءات مدنية وجنائية، فإهنا تتسم بطابع إداري أساساً        

للشروط نفسها، تتيح هذه القوانني للشركات فرص تنافس متكافئة وبالتايل فإهنا           " الالعبني"
كما أن هلذه القوانني وظيفة تنظيم هيكلي؛ ومن ذلك مثالً          . فز التنافس القائم على اجلدارة    حت

. االلتزام الذي يقع على عاتق جتار التجزئة باالمتثال للوائح املنظمة لسالمة املنتجات الغذائية            
ملة الذين  ميتنع جتار التجزئة عن شراء املنتجات إال من جتار اجل    ،فمن أجل احترام هذه اللوائح    

نتجة للمنتجات وهؤالء بدورهم يطلبون من الشركات اجملهزة وامل  . ميتثلون هلذه اللوائح نفسها   
. فعال لالقتصاد" رقابة ذاتية" ميكن إرساء نظام ،وهبذه الطريقة.  الشيء نفسهالغذائية أن تفعل

.  الـسوق وُيشكل كل من قانون املنافسة وقانون محاية املستهلك مبادئ توجيهية القتـصاد          
.  بقدر قليل من االهتمـام     إالأن هذه الوظيفة اليت تؤديها قوانني محاية املستهلك مل حتظ            إال

ولذلك فإن من األمهية مبكان تعزيز قوانني محاية املستهلك من أجل إرساء إطار قانوين أفضل               
  .القتصادات السوق

مكتـب  مـن   كرينغ،  أما املتحدث الثاين من أعضاء حلقة النقاش، السيد أندرو بي           -١٨
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، فقد كـّرس العـرض             يف التجارة العادلة 

ـ الذي قدمه لتناول مسألة االقتصاديات السلوكية بوصفها عنصراً جديداً من عناصر ال            ة عالق
عليها التالقح  وشدد على اإلمكانيات اليت ينطوي      . بني قانون املنافسة وقانون محاية املستهلك     

وأشار إىل بعض املكاسب اليت ميكن أن حتققها        . بني سياسة محاية املستهلك وسياسة املنافسة     
وأوضح أن املنافـسة    .  سياسات محاية املستهلك، والعكس بالعكس     بفضل املنافسة   اتسياس

الكفاءة أقصى قدر من بد الشركات حبوافز لتوفري املنتجات اليت يريدها املستهلكون       زّوالقوية تُ 
واالبتكار، يف حني أن املستهلكني الفاعلني يؤدون دوراً رئيسياً يف حتقيق املنافسة القوية بـني     

وألسباب خمتلفة، ال يتصرف املستهلكون بنفس الدرجة من العقالنية اليت يتوقعها           . الشركات
. لومـات احملدودة تبعاً ملدى توفر املع    عون؛ ومع ذلك ميكن وصف تصرفهم بالعقالنية        املشّر

ـ                ز ورداً على السؤال املتعلق بكيفية حتسني عملية اختاذ القرارات من قبـل املـستهلكني، مّي
 على تصرفالوصول إىل املعلومات، وتقييم املعلومات، وال : املتحدث بني ثالث مراحل خمتلفة    

علم وأوضح الكيفية اليت ميكن هبا للسياسات اهلادفة إىل تشجيع املنافسة، وت          . أساس املعلومات 
  .السلوكيةتحّيزات املستهلك، وتوحيد املعايري، وتنظيم املعلومات، أن تساعد يف التصدي لل
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 بالكيفية اليت استخدم هبا مكتب التجـارة العادلـة، يف           ةتعلقاملوساق بعض األمثلة      -١٩
ففـي  . املمارسة العملية، األفكار املتبصرة اليت اكتسبها من خالل االقتصاديات الـسلوكية          

وقد . ، نشر املكتب دراسة تركز على تأثري أُطر األسعار على قرارات املستهلكني           ٢٠١٠ عام
 هو الذي خيلّف اآلثار األفظع      املتصاعد تباعاً خلُصت الدراسة إىل أن من الواضح أن التسعري         

التـسعري يف   هذا النوع من أنـواع      وكثرياً ما ُيستخدم    . من بني خمتلف أشكال أطر األسعار     
 عرب شبكة اإلنترنت حيث ال يشمل السعر احملدد يف البداية مجيـع الرسـوم               عمليات الشراء 

خيتلف كثرياً عن السعر النهائي الذي يتعني على املستهلك         فإنه  والتكاليف اإلضافية، وبالتايل    
يل، فإن املستهلكني يتخذون قراراهتم باالستناد      ّووبالنظر إىل أثر االعتماد على السعر األ      . دفعه

املعلن عنه يف البداية وال يغريون قراراهتم هذه عندما يعرفون السعر النهائي الـذي              إىل السعر   
وبالتايل فإن الكثري من املستهلكني يشترون سلعاً وخدمات بأسـعار مل يكونـوا             . سيدفعونه

النوع وعالوة على ذلك، فإن مثل هذا       . سبقاًراغبني بالضرورة يف دفعها لو كانوا يعرفوهنا م       
اجلوانب اليت ُيراد هلا تلك نطوي على خطر أال تتنافس الشركات فيما بينها على         التسعري ي من  

 شركة من شـركات     ١٢وبفضل تدخل مكتب التجارة العادلة، وافقت       . أن تتنافس عليها  
اخلطوط اجلوية على تغيري املعلومات املتعلقة باألسعار املدرجة على بواباهتـا علـى شـبكة               

ني السعر النهائي، مبا يف ذلك رسوم اسـتخدام البطاقـات           اإلنترنت، وقد أصبحت اآلن تب    
فقد أظهرت دراسة أجراها    . أما املثال الثاين فيتصل باحلسابات الشخصية اجلارية      . االئتمانية

ل حساباهتم الشخصية اجلاريـة  ي أن املستهلكني يترددون كثرياً يف حتو     ٢٠٠٨ املكتب يف عام  
ومن . من وجهة نظر نقدية   هلم  يل مواتياً جداً    من مصرف إىل آخر حىت ولو كان ذلك التحو        

األسباب اليت تكمن وراء ذلك ختوف العمالء من اإلجراءات البريوقراطية املعقدة واملخـاطر             
ولذلك فقد اختذ املكتب خطوات لتحسني عملية التحويل . احملتملة املرتبطة بتحويل احلسابات  

  .احلسابات اجلاريةفتح  يتعلق بشروط بغية محل املصارف على أن تكون أكثر تنافسية فيما
وأبدى املشاركون تعليقات تتصل بالتنظيم الذايت الذي وصفه أعضاء حلقة النقـاش     -٢٠
ويف حني اعُترب التنظيم الذايت للصناعة بـصورة        .  اجتاه حديث يف قوانني محاية املستهلك      هبأن

قصور حمددة، فـإن هلـذا      نب  يف مواجهة جوا  استجابة سوقية   بوصفه  اً جداً   إجيابيعامة أمراً   
ومن ذلك مثالً أن تنظيم استخدام البطاقات االئتمانيـة لـن           . التنظيم حدوده يف اجملال املايل    

فخالل عمليات اإلصالح االقتصادي والقانوين، يلـزم      . يكون مناسباً ألغراض التنظيم الذايت    
 هـذا الـسياق، عـرض       ويف. أن يكون إنشاء نظام حلماية املستهلك مسايراً للتقاليد احمللية        

نافـسة  باملاملندوبون جتارب بلداهنم فيما يتصل بالعالقة املؤسسية بـني الوكـاالت املعنيـة      
  .سلطات محاية املستهلك وهيئات الرقابة املعنية بقطاعات حمددةو

ومثة مسألة أخرى من املسائل اليت طُرحت للنقاش تتعلق باالقتصاد السياسي لسياسة              -٢١
.  محاية املستهلك، وتوزيع الثروة يف االقتصادات اليت متر مبرحلـة انتقاليـة            املنافسة وسياسة 

وسأل ممثل أحد االقتصادات الناشئة عن أفضل الُسبل لضمان استفادة مجيع املستهلكني مـن           
  .النمو االقتصادي
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 املشاركون دور السلطة القضائية يف تعديل األسعار يف العقود املربمـة مـع              حبثو  -٢٢
فهل يؤدي تعديل األسعار يف هذه العقود إىل اإلخالل حبرية حتديد األسـعار أو              . املستهلكني

  أنه سبيل إنصاف ضروري للتصدي للتعسف يف حتديد األسعار؟

  اجللسة الثانية  -هاء  
  ضرعاأوجه التكامل وجماالت الت: القضايا الناشئة يف جمال محاية املستهلك

وكالـة شـؤون املـستهلك يف       مـن    زاباتا،   ثيان سي ةافتتحت اجللسة الثالثة السيد     -٢٣
ود، وكالـة   بالسيدة عائشة   : كوستاريكا، اليت رافقتها ثالثة من أعضاء حلقة النقاش، وهن        

املنافسة اهلولندية؛ والسيدة مارتا كيسيوميب، جلنة املنافسة العادلة، مجهورية ترتانيا املتحـدة؛            
  . ة، الواليات املتحدة األمريكيةلتجارالفيدرالية للجنة ل بيل، -يون وودز دوالسيدة 

ووصفت السيدة زاباتا بعض اخلطوات اليت اختذهتا وكالـة محايـة املـستهلك يف                -٢٤
وتتعلـق  . املنافـسة من حيث  تتميز بنطاق هام - وخباصة حالتان  -كوستاريكا يف حاالت    

 متثّل رد هذا    وقد. يف قطاع التأمني   د احتكاري احلالة األوىل باملبيعات املشروطة من قبل مورّ      
األخري، يف مواجهة املالحقة القضائية من قبل الوكالة، يف ممايزة املنتجات ومـن مث زيـادة                

إال أن منافسني آخرين دخلوا إىل السوق يف        . األسعار، األمر الذي أدى إىل متلمل املستهلكني      
اء مراصد ملراقبـة    إنشبأما احلالة الثانية فتتعلق     . هناية املطاف وأصبحت األسعار أكثر تنافسية     

األسعار من قبل وكالة محاية املستهلك، وهي مسألة حساسة يف إطار قانون املنافسة ألهنـا               
وقالت إن الوقت قد حان لدراسة تأثري       . ميكن أن تفضي إىل تواطؤ، رغم أن ذلك مل حيدث         

ـ        . املمارسات املانعة للمنافسة على رفاه املستهلكني      ني وأشارت إىل أن من شأن التعـاون ب
الوكاالت أن ُييسر كشف ومالحقة أصحاب املمارسات املانعة للمنافسة، وخباصة العمليات           

  .بالغةاملانعة للمنافسة عرب احلدود؛ ولذلك فإن التعاون الدويل يتسم بأمهية 
 بيل الترابط الوثيق من الناحية املفاهيميـة بـني محايـة    -وأوضحت السيدة وودز      -٢٥

ألن محاية املستهلك تركز على جانب الطلب، بينما تركز املنافسة          ذلك  املستهلك واملنافسة،   
على جانب العرض، رغم أهنما كثرياً ما توجدان يف عاملني منفصلني على املستوى العمـالين           

 تاريخ كال اجملـالني يف الواليـات املتحـدة وخمتلـف            تواستعرض. يف العديد من البلدان   
لتجارة االحتاديـة تـسعى إىل   الفيدرالية للجنة الت إن وقال. السيناريوهات املتعلقة بتطبيقهما  

إقامة التوازن الصحيح بني التدخالت يف السوق من أجل محاية املستهلكني واحلفاظ علـى              
وأوضحت أن النظريتني القانونيتني كلتيهما ميكن أن تستخدما لتحقيق         . اقتصاد سوقي نشط  

الل تيسري فهم كيفية عمل األسـواق،       دعم املنافسة من خ   تفحماية املستهلك   . هذا التوازن 
 تعزيـز  املنطقية لتربير فرض القيود على املنافسة، ونقل التجارب العالجية و          بابوتقدمي األس 

كما أشارت إىل بعض القضايا اليت ُعرضت على اللجنة مثل          . الدعم العام القتصادات السوق   
إنتل شركة  وقضية  ) خلاصةاالستخدام غري املشروع للبيانات ا    (" Google buzzخدمة  "قضية  
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ة املؤسسية، ال بد من التعاون بني سـلطات         ي وبصرف النظر عن البن    .)املمارسات اخلادعة (
  .محاية املستهلك والسلطات املعنية باملنافسة

وقدمت السيدة كيسيوميب استعراضاً عاماً للعالقة بني اهليئتني القانونيتني يف مجهورية             -٢٦
وعرضـت أطـر    . ترتانيا املتحدة، وشددت على تأثري عدم تناظر املعلومات يف كال اجملالني          

املنافسة ومحاية املستهلك يف بلدها، على املستويني القانوين واملؤسسي، وسلطت الضوء على            
وساقت بعض األمثلة على القضايا     . قانون األمم املتحدة النموذجي ومبادئها التوجيهية     إدماج  

 محاية املستهلك، وهذه تشمل منتجات التأمني واملـدخرات، والتحـويالت           لاجم الناشئة يف 
 إنه كان   وقالت. ، والعقاقري املزورة، واملنتجات االستهالكية غري املأمونة      M-PESAاملالية مثل   

ومن ذلك مثالً أن التزوير يـشكل حتـدياً        . الت مجيعها تأثري كبري على املستهلكني     هلذه احلا 
. كبرياً بالنسبة لبلدها، وخباصة العقاقري املزورة ألهنا تشكل خطراً جـسيماً علـى الـصحة              

وأشارت إىل أن مجهورية ترتانيا املتحدة قد اختذت تدابري قانونية وغـري قانونيـة للتـصدي         
ع واألدوية املزورة، واملنتجات االستهالكية غـري املأمونـة،     بضائملتمثلة يف ال  للقضايا الناشئة ا  

وفيما يتعلق بالتدابري القانونيـة، تعـاجل مـسألة املنتجـات           . ومنتجات التأمني واملدخرات  
االستهالكية غري املأمونة معاجلة مستفيضة يف إطار األجزاء السابع والثامن والتاسع من قانون             

  .٢٠٠٣لة لعام املنافسة العاد
 علـى قـانون عالمـات البـضائع         ٢٠٠٧ووفقاً للتعديالت اليت أُدخلت يف عام         -٢٧
، ُيعاقب بالسجن أو بدفع غرامة، أو بكلتا العقوبتني، كل من ُيـدان بالتعامـل               ١٩٦٣ لعام

 وعالوة على ذلك، تصادر تلك السلع ويـتم إتالفهـا           .)مبا يف ذلك األدوية   (بسلع مزورة   
  . تكاليف ذلكوحيّمل مالكها

ة هو أن تعمل لـصاحل      فسوتابعت قائلة إن اهلدف من إنشاء الوكاالت املعنية باملنا          -٢٨
ومن األمثلة على ذلك أنـه يف الـسياق         . املستهلكني ولكنها نادراً ما تشري إليهم يف قراراهتا       

 يف  اهلولندي للسلطات املعنية باملنافسة وسلطات محاية املستهلك، يتمثل التحدي املطـروح          
 ويف الوقـت احلـايل،      .عملية التالقح من خالل إجراء مناقشات حقيقية بني هذه السلطات         

ومـن  . على حنو أيسر  التالقح  تعمل هذه السلطات على االندماج، مما يسمح حبدوث ذلك          
 تـوفر معلومـات كاملـة       تنشأ عـن  املتوقع للوكالة املوحدة اجلديدة أن جتين الفوائد اليت         

الشفافية وحتسني تنظيم عمل اجلهات املعنية، وتوفر فـرص تنـافس            زيادة   نوصحيحة، وع 
ومن شأن التكلم بصوت واحد أن      . متكافئة، ووسائط إعالم فاعلة، وجمموعة أدوات أوسع      

  .يزيد من قوة إجراءات الوكالة املوحدة يف جمال املنافسة ومحاية املستهلك
ح بعـض التـدابري مث ُيـديل         اعتماد إجراء ابتكاري، حيث ُتقتر     ة الرئيس تواقترح  -٢٩

ومن األمثلة علـى ذلـك أن       . وافقون عليها أم ال   ياملشاركون بأصواهتم حول ما إذا كانوا       
احللول اليت تقدمها املنافسة ملشاكل السوق قد ُتلحق أضراراً قصرية األجـل باملـستهلكني              "

ية املستهلك  أهداف سلطات محا  "؛ وأن   )وافقت األغلبية " (لصاحل حتقيق فوائد طويلة األجل    
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األغلبيـة  " (والسلطات املعنية باملنافسة كثرياً ما تتعارض، مما ُيفضي إىل مشاكل يف الـسوق     
  .وقد أدى هذا إىل نقاش حيوي فيما بني املشاركني). توافق مل

  اجللسة الرابعة  -واو  
  اخلدمات املالية: القضايا الناشئة يف جمال محاية املستهلك

حلقـة  أما عضوا فريـق     . ، من ماليزيا  انغ راشا يتالسيد سو ألقى الكلمة الرئيسية      -٣٠
ـ    لمـستهلكني ل نظمة الدولية املش اآلخران فكانا السيد روبن مسبسون،       االنق  لّ، والـسيد ِف

  .إيفانس، جلنة املنافسة يف اململكة املتحدة ومؤسسة فيربا الدولية
إدماج اخلدمات املالية،  منع إخفاق النظم، وانغومن املواضيع اليت تناوهلا السيد راشا   -٣١

وأشار إىل أن العديد من االفتراضات اليت استند إليهـا  . والتثقيف اإلعالمي، وتقييم القدرات  
منوذج ما قبل األزمة كانت يف الواقع افتراضات خاطئة ولكنه مل ُيعترف بذلك على نطـاق                

ذايت للخـدمات   مثل يف جانب التنظيم ال    تتومثة مشكلة رئيسية    . واسع إال من خالل األزمة    
فالتنظيم الذايت مهم وال يزال له دور يف جمال اخلدمات املالية، رغم أن عمـل اهليئـة                 . املالية

التنظيمية ينبغي أن يكون شامالً للصناعة كلها وأن تكون للهيئة مـسؤوليات تعويـضية يف               
 إذا  وشدد على ضرورة إجياد حل ممكن سياسياً لثقافة ليس من الواضح ما           . أوقات األزمات 

وعالوة على ذلك، ينبغي االعتـراف      . كانت ختدم السوق واملستهلكني الذين تتعامل معهم      
 وجيب علـى سـلطة اختـاذ        ،خرين ومقترضني إىل مستثمرين   بتغري دور املستهلكني من مدّ    

ومن احليوي أن يـشارك  . القرارات أن حتدد مكانة املستهلكني يف إطار هذا النموذج اجلديد         
ومثة حاجة لتنقيح املبادئ التوجيهيـة حبيـث        . لية تنظيم اخلدمات املالية   املستهلكون يف عم  

تعكس التغريات اليت طرأت على املشهد املايل وتشجع حصول فرادى املـستهلكني علـى              
وبالنظر إىل أنه يكاد يكون من املستحيل أن تكون املعرفة املاليـة واسـعة              . صفقات عادلة 

  .ن اخلدمات املالية جيب أن يتغرياالنتشار، فإن جزءاً كبرياً من بنيا
ووصف روبن مسبسون اخلدمات املالية بأهنا منفعة عامة ينبغي أن يتـاح للجميـع                -٣٢

  . الوصول إليها، مبا يف ذلك ألولئك الذين يعيشون يف البلدان النامية
وقال إن املنظمة الدولية للمستهلكني قد نظرت إىل اخلدمات املالية باالسـتناد إىل               -٣٣
وأشار إىل أن املبادئ التوجيهية الرفيعة املستوى الـيت وضـعتها منظمـة      . بادئ التوجيهية امل

 خميبة لآلمال ألهنا تتسم بطابع طـوعي        ٢٠١١التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف عام        
ولكوهنا مشروطة إىل حد مفرط، ووصف الدور الذي ميكن أن تؤديه املبـادئ التوجيهيـة               

حني أن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية جتاري إىل حد كبري تطلعات املنظمـة             ويف  . املنقحة
الدولية للمستهلكني فيما يتعلق بقضايا الشفافية، فإن القابلية للمقارنة يف سـياق اخلـدمات       

ومثة حاجة لتضمني مبادئ األمم املتحدة التوجيهية       . املالية كانت دائماً مسألة يصعب تناوهلا     
بشأن اخلدمات املالية من أجل تغطية مسألة إمكانية الوصـول،    " هاء"و الفرع   فرعاً جديداً ه  
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وعالوة على ذلك، ينبغي للمبادئ التوجيهية أن تشمل اخلدمات املالية          . واالستقرار واملنافسة 
من حيث املنتجات أو السلع واخلدمات، وأن تتناول مسائل من قبيل املعايري الدنيا واسترداد              

قع أنه ينبغي للمستهلكني أن يشاركوا يف العملية التنظيمية وعمليـة اختـاذ             والوا. املنتجات
وبالنظر إىل برامج اإلنقاذ اليت    . اإلجراءات العالجية، وينبغي للمبادئ التوجيهية أن تيسر ذلك       

استفادت منها اخلدمات املالية، ينبغي أن يكون مبقدور املستهلكني أن يتوقعوا احلصول على             
   .شيء مقابل ذلك

وحتدث السيد إيفانز عن تطبيق االقتصاديات السلوكية على اخلدمات املاليـة ومـا           -٣٤
وبصفة خاصة، فـإن النمـاذج التقليديـة        . يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للمستهلكني      

خليارات املستهلكني ال تتناول مسائل العقالنية احملدودة أو قوة اإلرادة، أو املصلحة الذاتيـة،              
وقال إن . كن أن تكون هلا آثار كبرية عندما تقدَّم املعلومات بطريقة غري شفافةوهي مسائل مي

كون اخلدمات واملنتجات املالية معقدة وعديدة يعين أن من املناسب اتباع هنـج سـلوكيٍ،               
خاصة وأن األخطاء ميكن أن تكون باهظة الكلفة بالنسبة للمستهلك وقد يستغرق كـشفها              

ى ذلك، ينبغي أن تصمَّم على النحو املناسب آليات من قبيل اختـاذ             وعالوة عل . وقتاً طويالً 
التدابري بالوكالة ومراجعة خيارات املستهلكني، وهي آليات هتـدف إىل تقـدمي املـساعدة              

ومن أجـل  . للمستهلكني، خاصة وأن األخطاء اجلماعية ميكن أن تفضي إىل حدوث أزمات      
ات واضـحة وصـادقة، وينبغـي أن تتـوفر          معاجلة هذه املشاكل، ينبغي أن تكون املعلوم      

للمستهلكني قدرة وفرص التعلُّم ضمن السوق، وينبغي التقليل قدر اإلمكان من التكاليف اليت 
  . يتحملها املستهلك

ووافق عدة ممثلني على أن اخلدمات املالية معقدة، وشّددوا على احلاجة إىل تثقيـف                -٣٥
ومن املهم أيضاً   . نات وشروط العقود والتكاليف   املستهلك وإىل الوضوح فيما يتعلق باإلعال     

  . أن تعمل اهليئات التنظيمية ووكاالت محاية املستهلك جنباً إىل جنب
وحتدث أحد املندوبني عن جتربة البلدان الناشئة األصـغر حيـث يتكبـد صـغار                 -٣٦

ـ       . املستثمرين خسائر خالل األزمات املالية     ة ووصف مندوبون آخرون كلفة الفرصـة البديل
لربامج اإلنقاذ املايل من حيث فوات االستثمارات يف جمـايل الرعايـة الـصحية والتعلـيم،        
واملشاكل اليت تواجه الدول األصغر اليت يوجد فيها قطاع مصريف شديد التركز يقع خـارج               

وباإلضافة إىل ذلك، أشري إىل أن مثة حاجة إىل توفر خدمات           . نطاق الوالية القضائية للسلطة   
  . فة وأخالقيةمالية شفا

وقال أحد املمثلني إن مثة حاجة ملنرب لتوعية املستخدمني بطريقة يسهل فهمها، ذلك               -٣٧
  . ألنه ليس لدى املاليني من املستثمرين سوى معرفة حمدودة باخلدمات واملخاطر املالية

ىل ورأى السيد راشاغان أن النقطة اليت ينبغي أالّ تغيب عن البال تتمثل يف احلاجة إ                -٣٨
وأشار إىل أن البنية العاملية تتسم بأمهية بالغة لـضمان          . وطين وعاملي : التنظيم على مستويني  
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الرتاهة، كما أن ملوقعها أمهيته أيضاً، كأن يكون يف األمم املتحدة أو يف منظمـة التجـارة                 
  ".بقاء الوضع على ما هو عليه"والواقع أنه ال ينبغي أن ُيسمح بالعودة إىل هنج . العاملية
ورداً على التعليقات اليت أبداها أحد املمثلني، حتدث السيد مسبسون عـن إمكانيـة            -٣٩

تقييد الوصول إىل خدمات مالية معينة، ذلك ألن للفطرة السليمة أهيمتـها؛ فـاإلعالم أو               
ويتمثل احلل املقتَرح يف تنظيم املنتجات نفسها؛ فإذا كانت مفرطة          . التثقيف وحده ال يكفي   

وعالوة على ذلـك، فـإن      . ا أو خماطرها، فال ينبغي أن تكون موجودة يف السوق         يف تعقُّده 
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ميكن أن تكون أكثر حتديداً فيما يتعلق باخلدمات املالية وقـد          

  . حتتاج إىل تعديل يراعي تغري العامل
وإبـداء االسـتعداد   واختتم السيد إيفانز اجللسة باإلشارة إىل ضرورة توخي املرونة      -٤٠

  ".اخلطرة"للتعامل مع املنتجات 

  اجللسة اخلامسة   -زاي  
  احلاجة إىل تنقيح مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك    

ألقى الكلمة الرئيسية السيد ريكاردو ماغوينيا، من برنامج املنافسة ومحاية املستهلك             -٤١
أما أعـضاء   . )INDECOPI(ية املستهلك يف بريو     وجلنة محا ) COMPAL(يف أمريكا الالتينية    

السيدة إندراين ثورايسينغام، من املنظمة الدوليـة للمـستهلكني؛         : حلقة النقاش األربعة فهم   
والسيد بوب ُبويليما، سلطة محاية املستهلك اهلولندية؛ والسيد براديب سينغ ميهتا، مجعيـة             

يخيا فالديراما، هيئة اإلشـراف علـى       ؛ والسيدة ل  )CUTS(وحدة وثقة املستهلكني الدولية     
  . الصناعة والتجارة، كولومبيا

وعرض السيد ماغوينيا نتائج الدراسة االستقصائية اليت أُجريت يف بلـدان أمريكـا               -٤٢
الالتينية املشاركة يف برنامج املنافسة ومحاية املستهلك يف أمريكا الالتينية، واقتـرح أفكـاراً              

وقال إن املبادئ التوجيهية قد ساعدت الكثري مـن         . دئ التوجيهية تتعلق بإمكانية تنقيح املبا   
البلدان يف شىت أحناء العامل يف صياغة تشريعات محاية املستهلك وإن بلدان أمريكا الالتينيـة               

وأشار إىل أن مثة إمكانية تتمثـل يف   . تنظر يف اخلطوات التالية يف اجتاه تطوير محاية املستهلك        
وأوضح أن هناك عدة قضايا ذات صـلة هبـذا          . ن املنافسة النموذجي  تطوير هنج مماثل لقانو   

املوضوع فيما خيص بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب تشمل اخلـدمات املاليـة              
  . اخلطرة، واإلنفاذ واجلزاءات، ومتكني املستهلكني ورابطاهتم

ة وثقـة املـستهلكني     وقّدم السيد ميهتا بعض املعلومات األساسية عن مجعية وحد          -٤٣
وقال إنـه   . الدولية، وحتدث عن مؤشر محاية املستهلك بوصفه منتجاً من منتجاهتا األساسية          

بدالً من حتديد املمارسات الفضلى، حددت اجلمعية مفهوماً عملياً أكثر جدوى، وهو مفهوم            
. حمددةاملمارسات اجليدة والسماح بتكييف هذه املمارسات مع حقائق اجتماعية واقتصادية           
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 لكي تشمل مبدأ    ١٩٩٩وأضاف قائالً إن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية قد ُعدِّلت يف عام            
ورحب باقتراح زيادة تنقيح املبادئ التوجيهية، ووجه االهتمام إىل سبع          . االستهالك املستدام 

  : نقاط ميكن تناوهلا يف إطار هذه العملية
 تعميم الوصول إىل اخلدمات نتيجة      يف العديد من البلدان، تقلصت إمكانية       )أ(  

ولذلك فإن املبادئ التوجيهية ينبغي أن تعاجل       . لعمليات اخلصخصة أو رفع الضوابط التنظيمية     
  هذه املسألة بالنص على أن الوصول إىل اخلدمات ينبغي أن ُيتاح بأسعار معقولة؛ 

  عامة؛ يعّد متثيل املستهلكني أمراً أساسياً لضمان مراعاة املصلحة ال  )ب(  
ينبغي لسياسة املنافسة أن تضمن تقاسم املكاسب املتأتية من عملية العوملـة            )ج(  

  والتكامل اإلقليمي مع املستهلكني؛
للخدمات املالية أمهية بالغة ولكن إمكانية الوصول إليها يف العامل النـامي              )د(  
  حمدودة؛
   املعلومات؛ينبغي أن يوسَّع يف املبادئ التوجيهية نطاق الوصول إىل  )ه(  
إن الوصول إىل العدالة يتحقق على حنو متزايد عن طريق الوساطة والتوفيق              )و(  

  وليس عن طريق احملاكم، األمر الذي ينبغي أن ينعكس بوضوح يف املبادئ التوجيهية؛ 
ينبغي للمبادئ التوجيهية أن تشجع القواعد اإلقليمية األساسية بشأن املعايري            )ز(  

  . يما بني الشركاء بدالً من التقليل من أمهيتهااملثلى السائدة ف
وقالت السيدة ثورايسينغام إن تغريات كثرية قد حدثت منذ اعتماد املبادئ التوجيهية       -٤٤

فعندئذ، مل تكن أدوات االتصال احلديثة ووسائط التواصل االجتماعي قـد           . ١٩٨٥يف عام   
ظهرت يف هذه اجملاالت، فـإن      ويف حني أن قضايا جديدة ختص املستهلك قد         . ُوجدت بعد 

قضايا أخرى قد بقيت كما هي، مثل وصول الفقراء إىل اخلدمات األساسية، كاملياه ومرافق              
  :ولذلك، ينبغي للمبادئ التوجيهية أن تتناول ثالث نقاط هي. الصرف الصحي

أوجه التقدم التكنولوجي اليت تستدعي إدراج قسم جديد بشأن املستهلكني            )أ(  
  لرقمي؛ يف العصر ا
التمييز بني املستهلكني وغري املستهلكني الذين يعانون من الفقـر املـدقع              )ب(  

  والذين تتسم إتاحة إمكانية وصوهلم إىل اخلدمات األساسية بأمهية حامسة؛ 
 من املبادئ التوجيهية مبدأ إتاحة الوصـول إىل         ٣ينبغي أن ُيدرج يف املادة        )ج(  

  .اجات األساسيةالسلع واخلدمات اليت تليب االحتي
وفيما يتعلق بقضايا املنافسة، قالت السيدة ثورايسينغام إن العديد من قضايا املنافسة              -٤٥

إال أنه ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أن منتجي األغذيـة           . ال ختص مستهلكي مبيعات التجزئة    
لتصدير اليت  ولذلك فإن بعض التدابري، مثل إعانات ا      . مثل املزارعني هم أيضاً من املستهلكني     
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ُتمَنح يف البلدان املتقدمة واليت تؤثر يف مستوى إيرادات املزارعني يف البلدان النامية، تتسم ببعد   
وقالت إن دور منظمات املستهلكني يف إطار املبادئ التوجيهية ميكـن أن            . استهالكي أيضاً 

ظمات قامت، يف   يوسع فيما يتعلق بصياغة السياسات والتنظيم، ذلك ألن العديد من هذه املن           
السنوات اخلمس عشرة األخرية، بتمثيل مصاحل املستهلكني يف عملية رسم السياسات وكان            

ولذلك فإن من املهم النظر يف تقـدمي الـدعم   . هلا دور هام فيما يتعلق بشكاوى املستهلكني  
  . املايل احلكومي إىل منظمات املستهلكني

تهلك اهلولندية سُتدَمج مع السلطة املعنيـة       وقال السيد ُبويليما إن سلطة محاية املس        -٤٦
ويف البداية، كان ميكن هلذا الدمج أن يثري القلق فيما يتصل حبماية املستهلك، ولكن . باملنافسة

الرؤية اليت ينطلق منها تتمثل يف تيسري الفهم الشامل ملـشاكل الـسوق واالسـتفادة مـن                 
وتضطلع سلطة محاية املـستهلك     . باملنافسةالدراسات االقتصادية اليت جتريها السلطة املعنية       

. بالدور الذي كان يضطلع به الرئيس السابق للشبكة الدولية حلماية املستهلك وإنفاذ القانون            
وتتمثـل  . ويف ظل الرئاسة اهلولندية، حصل األونكتاد على مركز املراقب لدى تلك الشبكة           

ينه، ومتثيل مصاحل املستهلكني مـن     محاية اجلمهور املستهلك ومتك   : أركان محاية املستهلك يف   
وتعترب الرابطات املدنية واآلليات اخلاصة حلل املشاكل عامالً رئيسياً يقلل          . قبل رابطات مدنية  

 ففي هولندا، تشكل اهليئات البديلة لتسوية املنازعات ما يزيد        . من احلاجة إىل إجراءات اإلنفاذ    
ترب القرارات اليت تصدر عن هذه اللجـان        وتع. عن مخسني جلنة من اللجان املعنية بالشكاوى      

وإذا مل متتثـل الـشركات      . اخلاصة لتلقي الشكاوى ملزمة للشركات األعضاء يف اللجـان        
للقرارات ذات الصلة يف الوقت الذي حتمل فيه شعار اللجنة، فإن ذلك يعترب ممارسة جتاريـة                

فاذ فال ُتعـىن إال مبـصاحل       أما ُشعبة اإلن  . جائرة ميكن أن تعاقَب عليها الشركة بدفع غرامة       
املستهلكني اجلماعية، والسبب يف ذلك هو أنه عندما ال تؤدي اآلليات اخلاصـة إىل حـل                

وقد غطت املبـادئ التوجيهيـة      . مشاكل املستهلكني، جيب عندها أن تتدخل شعبة اإلنفاذ       
ادئ التوجيهية،   من املب  ١٧إال أن اإلنفاذ، غري املذكور إال يف إطار املادة          . الكثري من العناصر  

ينبغي أن ُيعزَّز مببادئ اإلنفاذ الرئيسية ألنه إذا مل يكن هناك نظام إنفاذ سليم، فلن يـستفيد                 
  . املستهلكون من أية إمكانيات يتيحها النظام حلمايتهم

: وتابع قائالً إنه ينبغي حبث النقاط التالية من أجل إدراجها يف املبـادئ التوجيهيـة                -٤٧
، وموارد كافية،   )مسؤوليات ومهام (ومة وواضحة، وواليات واضحة     وجود تشريعات مفه  

وموظفني مؤهلني، وصالحيات كافية للحصول على املعلومات الضرورية ألغراض اإلنفـاذ           
ولوقف االنتهاكات على حنو فعال، وتعاون اهليئات احلكومية لفائدة املستهلكني، والتعـاون            

جلانب العابر للحدود من املشاكل الـيت تواجـه         الدويل على أساس ثنائي أو فردي ملعاجلة ا       
وينبغي تدعيم تناول مسألة متكني املستهلكني ألنه كلما زاد متكينـهم، قلَّـت             . املستهلكني

  . احلاجة إىل إجراءات اإلنفاذ
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وقالت السيدة فالديراما إن الوقت قد حان لتنقيح املبادئ التوجيهية اليت أخفقت يف               -٤٨
ا أن أي نظام حلماية املستهلك ينبغي أن يكون مرتبطاً بالواقع السياسي،         معاجلة نقطتني أوالمه  

ويف جمال التجارة اإللكترونيـة، يكـون       . وإال فسوف تكون هناك قوانني غري متوافقة زمنياً       
مستوى عدم تناظر املعلومات الناشئ عن االتصال غري املباشر بني الباعة واملشترين عالياً جداً،              

وباإلضافة إىل ذلك، فـإن التجـارة       . تهلك إمكانية فحص نوعية املنتج مثالً     إذ ال تتوفر للمس   
. اإللكترونية جتعل األطفال حتت رمحة عدد من املنتجات اإللكترونية مثل األشـرطة املـصورة             

 وتنطوي آليات الدفع املباشر عرب شبكة اإلنترنت على عدد من املخـاطر األكـرب بالنـسبة               
عدم تيقن من القوانني السارية والوالية القضائية املختصة مـن          للمستهلكني، كما تنطوي على     

وعالوة على ذلك، فإن املبادئ التوجيهية ينبغي أن تأخذ يف االعتبـار            . أجل االنتصاف الفعال  
غري . ثانياً، مثة حاجة حلماية األطفال املنخرطني يف التجارة اإللكترونية        . مبدأ احلياد التكنولوجي  

    ل هم من املستهلكني، حيث إهنم ال يلجون األسواق التقليدية فحـسب           أن الكثري من األطفا   
ولذلك، سيكون من الضروري توفري أنواع خاصة مـن         . بل إهنم يدخلون أيضاً أسواقاً جديدة     

 وينبغي أن تطلب املبادئ التوجيهية من     . احلماية للفئات الضعيفة من املستهلكني مثل األطفال      
 من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل       ١٧ لألطفال وفقاً للمادة     احلكومات توفري محاية فعالة   

  .حبيث تكون املبادئ التوجيهية متوافقة مع األحكام األخرى للقانون الدويل
ويف سياق النقاش الذي أعقب ذلك، حبث املشتركون مـسائل البنيـة املؤسـسية                -٤٩

تهلكني اخلاصة، وأمهية التعـاون     لوكاالت محاية املستهلك، والتمويل احلكومي لرابطات املس      
وأُشري إىل أن مثة حاجة إىل تنظـيم اإلعالنـات          . والتكامل اإلقليميني بالنسبة للمستهلكني   

  . التجارية اليت تستهدف األطفال والترويج لقضايا محاية املستهلك على حنو فعال
ويف . لتوجيهيـة وقال السيد ماغوينيا إن جانب اإلنفاذ ينبغي أن ُيدَرج يف املبادئ ا             -٥٠

وتساءل . هذا الصدد، ميكن ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن تؤدي دوراً فعاالً
عما إذا كان التمويل الذايت ميكن أن يكون أحد خيارات متويل أنشطة احلكومـة يف جمـال                 

 علـى  وقال إن بعض رابطات املستهلكني تضطلع بعمل ممتاز دون احلصول       . محاية املستهلك 
وقالت السيدة ثورايسينغام   . إال أن هذا ال ينطبق على منطقة أمريكا الالتينية        . متويل حكومي 

إن أنشطة مجع األموال اليت تضطلع هبا منظمات املستهلكني ختتلف من بلد إىل آخر، تبعـاً                
ففي البلدان النامية، تسعى رابطات املستهلكني جاهدة    . الختالف مستويات التطور املؤسسي   

تمويل أنشطتها باالعتماد على ذاهتا، يف حني أن هذه الوكاالت يف البلدان املتقدمة تكون يف               ل
وطرح السيد ُبويليما جمدداً الفكرة اليت تدعو إىل إقامـة  . بعض األحيان مستقلة إىل حد كبري    

توازن بني إنفاذ القانون ومتكني املستهلكني، ذلك ألن من شأن هذا الـتمكني أن يقلـص                
  .  إىل إجراءات اإلنفاذاحلاجة
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  اجللسة العامة اخلتامية  -حاء  
أبدى ممثل الواليات املتحدة األمريكية حتفظاً إزاء النقطة الرابعـة مـن مـشروع                -٥١

ففي حني أن هناك العديد من      . االستنتاجات املتفق عليها الذي مت توزيعه يف قاعة االجتماع        
وأيـد ممثـل    . نص إال ملنظمة واحدة منـها     منظمات املستهلكني، مل ترد إشارة صرحية يف ال       

سورينام هذا التحفظ قائالً إن هناك منظمات أخرى ميكن أن تساعد أيضاً يف العمل الـذي                
  . سُيضطلع به مستقبالً

 ١٢٠ عـضواً يف     ٢٢٥وقال ممثل املنظمة الدولية للمستهلكني إن منظمته اليت تضم            -٥٢
وأشار إىل أن هذه املنظمة ما فتئـت،        .  املستهلكني بلداً متثل االحتاد العاملي الوحيد ملنظمات     

وقال ممثل ماليزيا إن املنظمة الدولية      . ، تروج للمبادئ التوجيهية   ١٩٦٠منذ إنشائها يف عام     
. ١٩٩٩للمستهلكني قد اضطلعت بدور هام يف اعتماد املبادئ التوجيهية وتوسيعها يف عام             

  . نتاجات املتَّفق عليهاولذلك فإهنا تستحق أن ُتذكَر صراحةً يف االست
وأدىل ممثل اململكة املتحدة مبالحظة فيما يتعلق بالنقطـة الثانيـة مـن مـشروع                 -٥٣

االستنتاجات املتَّفق عليها الذي مت توزيعه يف قاعة االجتماع، فقال إنه بينما تـنص الـصيغة        
 مبـادئ   مانة أن تعد مشروع تقرير يتضمن مقترحات لتنقيح       من األ يطلب  "احلالية على أن    

أن ُتِعدَّ مشروع تقرير يتـضمن اقتراحـاً        "، كانت الصيغة السابقة     "األمم املتحدة التوجيهية  
وطلب توضيحاً من األمانة حول هذه النقطة وكذلك حول ما إذا           ". لتنقيح املبادئ التوجيهية  

فريـق  كانت التعديالت املقترح إدخاهلا على املبادئ التوجيهية سُتناقَش يف الدورة التاليـة ل            
  . وأكدت األمانة صحة ذلك. اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

     /متـوز  ١٢انتخب فريق اخلرباء، يف جلسته العامة األوىل املعقودة يـوم اخلمـيس               -٥٤
  .رئيسة لالجتماع) كوستاريكا(السيدة سينثيا زاباتا ، ٢٠١٢ يوليه

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (

وبذلك . TD/B/C.I/EM/1أقر فريق اخلرباء جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة            -٥٥
  : فقد كان جدول األعمال كما يلي
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  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  ر جدول األعمال وتنظيم العملإقرا  -٢  
  العالقة بني سياسات املنافسة والسياسات املتصلة باملستهلك  -٣  
مشاورات بشأن ضرورة تنقيح مبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة حلمايـة             -٤  

  املستهلك
  اعتماد نتائج االجتماع  -٥  

  اعتماد التقرير  -جيم  
املخصص املعين حبماية املستهلك، املعقودة     يف اجللسة العامة اخلتامية الجتماع اخلرباء         -٥٦
  . ، أِذن االجتماع للرئيس بوضع تقرير االجتماع يف صيغته النهائية٢٠١٢يوليه /متوز ١٣يف 
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  املرفق

  )٢(احلضور    

  :حضر اجتماع اخلرباء ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -١

  سويسرا  االحتاد الروسي
  سيشيل  األردن
  ياصرب  أرمينيا

  العراق  إكوادور
  عمان  أنغوال
  غامبيا  أوغندا
  غيانا  إيطاليا

  الفلبني  باكستان
  فييت نام  الربتغال

  قطر  بروين دار السالم
  كازاخستان  بنن

  الكامريون  بوتان
  كمبوديا  بوتسوانا

  كوت ديفوار  بوركينا فاسو
  كوستاريكا  بولندا
  ))١٩٩٩(١٢٤٤وفقاً لقرار جملس األمن (كوسوفو   تايلند
  كولومبيا  تركيا
  كينيا  توغو
  مايل  تونس

  ماليزيا  مجهورية ترتانيا املتحدة
  مصر  اجلمهورية الدومينيكية

  املغرب  مجهورية كوريا
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  منغوليا  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  موزامبيق  أفريقياجنوب 
  ناميبيا  رواندا
  النيجر  زامبيا

  نيجرييا  زمبابوي
  اهلند  سانت لوسيا

  هنغاريا  السنغال
  هولندا  سوازيلند
  الواليات املتحدة األمريكية  السودان
  اليونان  سورينام

__________ 

 .TD/B/EM.I/INF.1لالطالع على قائمة املشاركني، انظر  )٢(
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  : وحضر االجتماع ممثلون عن املراقب التايل  -٢
  األرض الفلسطينية احملتلة  

  :ات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف االجتماعوكانت املنظم  -٣
  االحتاد األفريقي   
  اجلماعة الكاريبية  
  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  
  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  
  االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  

  :ت الصلة ممثلة يف االجتماعوكانت الوكاالت املتخصصة التالية أو املنظمات ذا  -٤
  منظمة التجارة العاملية  

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف االجتماع  -٥
  :الفئة العامة  
  املنظمة الدولية للمستهلكني   
  مجعية وحدة وثقة املستهلكني الدولية  
  مهندسو العامل  
  معهد البلدان األفريقية للتنمية  

  :النقاش التالية أمساؤهم مسامهات يف االجتماعوقدم أعضاء حلقات   -٦
، املسؤولة التنفيذية األوىل، جملس هونغ كونغ حلماية املـستهلك،          الوالسيدة كوين     

  ) الصني(هونغ كونغ 

، رئيس وحدة سياسة محاية املستهلك، منظمة التعاون والتنمية يف          أفرييالسيد بيتر     
  امليدان االقتصادي

  نة املنافسة يف اهلند، جلغاورالسيدة سيما   
  ، أستاذ جبامعة مونبلييه، فرنساتامبلالسيد هنري   
  ، مكتب التجارة العادلة، اململكة املتحدةبيكرينغالسيد أندرو   
   مديرة وكالة شؤون املستهلك، كوستاريكا،زاباتاالسيدة سينثيا   
  ية، كبرية املستشارين الدوليني، سلطة املنافسة اهلولندبودالسيدة عائشة   
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  ، جلنة املنافسة العادلة، مجهورية ترتانيا املتحدةكيسيوميبالسيدة مارثا   
  ، اللجنة الفيدرالية للتجارة، الواليات املتحدة بِل-وودز السيدة ديون   
  ، عضو جلنة املنافسة املاليزيةسيناثورايالسيد سوثي راشاغان   
نظمـة الدوليـة    ، كبري املستشارين لشؤون الـسياسات، امل      مسبسونالسيد روبن     

  للمستهلكني 
، عضو جلنة املنافسة يف اململكة املتحدة وكبري اخلرباء االستشاريني،          إيفانزالسيد ِفل     

  مؤسسة فيربا الدولية
، برنامج املنافسة ومحاية املستهلك يف أمريكـا الالتينيـة          ماغوينياالسيد ريكاردو     

)COMPAL ( وجلنة محاية املستهلك)INDECOPI(بريو ،  
، رئيسة املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ والشرق        ثورايسينغامسيدة إندراين   ال  

  األوسط، املنظمة الدولية للمستهلكني
  الشؤون االستراتيجية والدولية، سلطة املنافسة اهلولندية، ُبويليماالسيد بوب   
  وليةالعام جلمعية وحدة وثقة املستهلكني الد، األمني ميهتاالسيد براديب سينغ   
، حمامية ونائبة مدير قسم محاية املـستهلك، هيئـة          فالديراماالسيدة كارمن ليجيا      

  اإلشراف على الصناعة والتجارة، كولومبيا

        
  


