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اهداء
إىل والدي الكريم  أطال اهلل عمره، الذي زرع فينا حب االطالع واالنفتاح  	*

املعريف بكل وسائل االعالم املتاحة آنذاك.
إىل والدتي غفر اهلل هلا. 	 *
إىل زوجيت )أم فيصل(. 	*

وقضاياه  همه  ومحلوا  املستهلك  حبقوق  أمنوا  الذين  زمالئي  كافة  إىل  	*
وساهموا وال يزالون بتوعيته والدفاع عنه.

أهدي هلم هذا العمل.
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تقديم
يف عام 1986م بدأت حكاييت مع )املستهلك(، عندما وجهتين وزارة اخلدمة املدنية 
ألتسلم عملي بعد التخرج من كلية اإلعالم )ختصص صحافة(، بعد ان مت تعييين 
يف اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس حيث كانت بداييت احلقيقية يف الغوص 
والتعايش مع التوعية بشكل عام ومع مشكالت وقضايا )املستهلك( املتعددة واملتشعبة 

بوجه خاص.
ولعلين أعترب نفسي حمظوًظا مبزاملة رجل قدير ومتمكن يف علوم وجماالت 

شتى، منها اإلعالم واللغة العربية والتوعية واملستهلك وغريها.
كان األستاذ: منذر سليمان االسعد - حفظه اهلل - معلمي وموجهي يف بداياتي 
والزلت متواصاًل معه أنهل من خربته وتوجيهاته، وأحدثها ظهور هذا الكتاب الذي 
خالل  من  توجيهي  يف  كبري  دور  الفاضل  ألستاذي  كان  فقد  ايديكم،  بني  أضعه 
أستاذي  بصمات  ولعل  عنها،  غنى  ال  اليت  وإسهاماته  ملساته  ووضع  عليه  االطالع 

واضحة من خالل سطور كثرية يف هذا الكتاب.
جريدة  يف  متعاوًنا  صحفًيا  املهنية  وممارسيت  الصحافة  لدراسيت  كان  وقد 
الرياض ـ قبل خترجي ـ كان هلما دور كبري يف تسلم سكرتارية جملة )املواصفات 
واملقاييس  للمواصفات  اخلليجية  للهيئة  العامة  األمانة  تصدرها  اليت  واملقاييس( 
إدارة  توليت  قالئل  سنوات  وبعد  واجلودة(.  )املستهلك  اىل  الحًقا  امسها  تبدل  وقد 
السعودية  اهليئة  اليت تصدرها  )املستهلك(  إدارة حترير جملة  حتريرها، وكذلك 

للمواصفات واملقاييس.
باملواصفات  ُتعنى  ان بداييت هذه كانت من خالل جهة  أيضا  ومن حسن حظي 

واملقاييس واجلودة واليت أعتربها البنية األساسية حلماية املستهلك.
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وجداًرا  احلقوق،  مهضوم  طوااًل  سنوات  ظل  أنه  من  باملستهلك  اهتمامي  ينبع 
قصرًيا يتطاول  اجلميع عليه ، ولذلك كنت مهموما بتوعيته مبا أستطيع ومدافًعا 
عن حقوقه يف كل فرصة إعالمية تسنح لي، وُمطاِلًبا باالهتمام به وبإنشاء هيئة 

حكومية مستقله تعتين به ، كونه حجر الزاوية الرئيسي للتنمية االقتصادية.
هنا جيب أن نعرتف بأن االهتمام احلكومي حبقوق املستهلك وتوعيته يف السنوات 
واملنتجات  السلع  ماليني  نستقبل  ألننا  ولكن  املهتمني،  توقعات  فاق  املاضية  العشر 
املستهلك  حبماية  الكفيلة  واملتطورة  املتوالية  اإلجراءات  فإن  حديثة،  وبتقنيات 

وتوعيته تبقى مطلوبة بل ضرورية.
املتخصصة  العربية  املكتبة  يف  مقبواًل  موقًعا  لنفسه  الكتاب  هذا  جيد  أن  أمل 
بشؤون املستهلك وتثقيفه - وهي مكتبة فقرية بكل أسف - وأما أن يصبح هذا اجلهد 
الضئيل مرجًعا متواضًعا لدى املهتمني، فذاك فوق طموحي وأكرب من آمالي، لكنه 

-بال شكٍّ - سيسعدني إذا حتقق .
واهلل من وراء القصد

عبدالعزيز بن صالح الخضريي  
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قضية الجميع 
فريدة.  قضية  بأنها  احلاضر،  العصر  يف  املستهلك  محاية  وصفنا  إذا  نبالغ  لسنا 
عاملية.  قضية  نفسه  الوقت  يف  لكنها  العامَل،  دول  سائر  يف  بامتياز  وطين  شأن  فهي 
االقتصاد  ميادين  يف  الكاسحة  العوملة  بتأثري  يوم  بعد  يومًا  يزداد  التشابك  وهذا 
واحلصول  البضائع  ونقل  األشخاص  وانتقال  التواصل  وسهولة  املعلومات  وطوفان 

على اخلدمات.
لقد فرض عصر القرية العاملية على اجلميع همومًا مشرتكة، بصورة ال سابق 

هلا يف التاريخ اإلنساني حتى يف أزمنته القريبة.
ومما تتفرد به قضايا املستهلك، أن كل إنسان مستهلك بصرف النظر عن جنسه 

ودينه ولغته وعمره وطبيعة عمله ووضعه الصحي ومستواه املادي!.  
املنِتجة  الفئات  بعض  مصاحل  مع  تتعارض  قد  املستهلكني  مصاحل  أن  صحيح 
عاداًل  تدخاًل  يستدعي  ما  هو  هذا  أن  إال  واخلدمات؛  السلع  تسويق  يف  والوسيطة 
تضمن  نزيهة،  بطريقة  املصاحل  تلك  بني  دقيق  توازن  لتحقيق  حمايدة،  جهة  من 
للمستهلكني محاية أكيدة لصحتهم وسالمتهم وأمواهلم حبيث ال يتعرضون إىل 
الغش واالحتيال، ولكن من دون تعريض النمو االقتصادي ألي أضرار أو عوائق ما 

دام يلتزم األسس والضوابط املعتمدة.  
من هنا، تأتي أهمية هذا الكتاب، وخاصة يف ضوء ندرة املصادر العربية اليت تهتم 
يف  إجيابي  بدور  اإلسهام  على  وحضه  بقضاياه  اجلمهور  وتوعية  املستهلك  بشؤون 
محاية نفسه وأسرته. فمهما بلغ التقنني الرمسي من الدقة واإلنصاف، ومهما تطور 
سلبية  فإن  قوية؛  املستهلك  محاية  مجعيات  كانت  ومهما  الرقابية،  األجهزة  أداء 
املستهلك تهدد بتقويض كثري من تلك اجلهود املبذولة حلمايته. وهو ما سنراه عند 
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مناقشة الفهم املغلوط ملسائل احلالل واحلرام -مثاًل- يف التعامل مع الذين ميارسون 
الغش واالحتيال أو اإلهمال الشديد الذي قد يؤذي صحة املستهلك كما يف حاالت 

التسمم الغذائي مبأكوالت من خارج املنزل.
علمًا بأن هناك مصاحل مشرتكة بني اجلاّدين من املنتجني واملسوقني من جهة 
وحماربة  واخلدمات  السلع  جودة  يف  تتمثل  أخرى،  جهة  من  املستهلكني  ومجهور 

الغش واالحتيال. فالغش والتقليد يضر باملنتجني مثلما يؤذي املستهلكني.
وقد جنحت دول كثرية يف إجناز التوافق االجتماعي الرمسي واألهلي بني تلك 

اجلهات، بصورة تبعث على اإلعجاب.)1(

مزاري   : الطالبة  بها  حصلت  علمية  رسالة  اإلجيابية،  العالقة  هذه  تناولت  اليت  القيمة  الدراسات  من  	)1(
عائشة على درجة املاجستري من كلية احلقوق جبامعة وهران اجلزائرية، وعنوانها: عالقة قانون محاية 

املستهلك بقانون املنافسة.
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تعريفات ومصطلحات ومفاهيم

املستهلك :)2(

فهدفه  مهين،  غري  لغرض  خدمات  أو  ِسَلع  على  حيصل  الذي  الشخص  هو 
إنتاجيًا؛ ولذلك يشمل  أو عائلي وليس  أو اخلدمة شخصي  السلعة  من حيازة 

مصطلح " املستهلك" مجيع أفراد اجملتمع.
املستهلك  من  الفردي  املستهلك  متييز  العملية  الوجهة  من  ينبغي  ولذا 
اليت تبحث  والعامة  املؤسسات اخلاصة  الذي يضم سائر  الصناعي  أو  اإلنتاجي 
عن ـ ثم تشرتي ـ السلع واملواد أو املعدات اليت متكنها من تنفيذ أهدافها املقررة يف 
خططها أو اسرتاتيجياتها ، ومن تلك االحتياجات : املواد اخلام األولية ومكونات 
أخرى نصف مصنعة أو مصنعة وذلك من أجل إنتاج وتسويق سلع نهائية لكل 

من املستهلك النهائي واملستهلك اإلنتاجي.
وهناك فرق واضح بني مصطلح املستهلك واملشرتي الذي قد يشرتي سلعة 

ليستخدمها سواه )مثل األم  اليت تشرتي ألعابا ألوالدها(.  

حماية املستهلك :

املستهلك  تعريف  بهدف  املعنية  املنظمات  تبذهلا  اليت  "اجلهود  بها  يقصد 
أو  كان  فردا  املستهلك  حقوق  حتمي  تشريعات  استصدار  طريق  عن  حبقوقه 

ف اجمللس األوروبي املستهلك يف ميثاق محاية املستهلك الذي أصدره بتاريخ  5/17/ 1973 بأنه "كل  )2( : عرَّ
شخص طبيعي أو معنوي تباع له أشياء أو خدمات الستخدامه اخلاص". أما اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
ف املستهلك بأنه "الشخص الذي يقوم بشراء السلع واخلدمات  التابع للجمعية العامة لألمم املتحدة فيعرِّ

من السوق الستعماهلا".
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خطر  منع  إىل  تؤدي  اليت  الوقائية  اإلجراءات  اختاذ  "هي  عام  ومبعنى  مجاعة" 
، وحتدد  اإلقدام عليه  نفسه  له  إنذار من تسول  أو  التقليل من حدوثه  أو  قادم 
اإلجراءات الوقائية تبعا لطبيعة الشيء املراد محايته من ناحية وطبيعة القائم 
باحلماية من ناحية أخرى." وعلى ضوء ذلك فإن محاية املستهلك تعين: ضمان 
حقوقه ومنع التعدي عليها وتقرير عقوبات رادعة ملن ميارس االعتداء على تلك 
احلقوق واالهتمام حبقوق املستهلك وتعريفه بها باعتباره نقطة البدء لضمان 

فكرة احلماية على كافة املستويات.

كما ان حماية املستهلك

تعين حبفظ حقوق املستهلك وضمان حصوله على تلك احلقوق يف مواجهة 
مظاهر  للمستهلك  القانونية  احلماية  وتأخذ  واملسوِّقني(.  املنِتجني   =  ( املهنيني 
أو  اإلدارية  أو  التنظيمية  النواحي  من  أو  اجلنائية،  الناحية  من  سواء  متعددة، 
بالنشاطات  املتصلة  اجملاالت  من  الكثري  لتغطي  احلماية  هذه  ومتتد  املدنية. 

التجارية وأداء اخلدمات العامة أو اخلاصة واالنتفاع بها.)3( 

)3( :  احلماية القانونية للمستهلك يف اململكة العربية السعودية- أمحد كمال الدين موسى
ُف محاية املستهلك بأنها: " " اجلهود اليت تبذهلا املنظمات املعنية بهدف تعريف املستهلك حبقوقه عن  وقد ُتَعرَّ
طريق استصدار تشريعات حتمي حقوق املستهلك فردا كان أو مجاعة ". ومبعنى عام هي اختاذ اإلجراءات 
اإلقدام عليه،  له نفسه  إنذار من تسول  أو  التقليل من حدوثه  أو  قادم  اليت تؤدي إىل منع خطر  الوقائية 
من  باحلماية  القائم  وطبيعة  ناحية  من  محايته  املراد  الشيء  لطبيعة  تبعا  الوقائيـــة  اإلجراءات  وحتدد 

ناحية أخرى. وعلى ضوء ذلك فإن محاية املستهلك تعين:
= ضمان حقوقه ومنع التعدي عليها وتقرير عقوبات رادعة ملن ميارس االعتداء على تلك احلقوق.

من  نوع  وجود  يستلزم  األطراف  وتعدد  احلكومية.  وغري  احلكومية  اجلهات  تشمل  متعددة  أطراف  جهود   =
املركزية يف تنسيق أعمال اجلهات اليت تعمل فـي جماله ضمانا لتحقيق نوع من التكامل مما ينعكس على 

كفاءة النشاط املطلوب.
= االهتمام حبقوق املستهلك وتعريفه بها باعتباره نقطة البدء لضمان احلماية على كل املستويات".
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االستهالك:

لالستهالك مفهومان أحدهما مادي يعين الفعل ذاته أي استخدام السلعة أو 
اخلدمة، واآلخر قانوني يعين كل تصرف قانوني يهدف للحصول على سلعة 

أو خدمة إلشباع احلاجات الشخصية.
اشباع  او اخلدمة بقصد  النهائي للسلعة  ان االستهالك هو االستعمال  كما 
وهناك  الطعام  اكل  مثل  السلعة  افتاء  وهو  نهائي  استهالك  وهناك  حاجة 
واالستهالك  املربى.  عمل  يف  الفاكهة  بعض  استخدام  مثل  وسيط  استهالك 
اشباع  حتقيق  بقصد  واخلدمات  للسلع  املادي  االفناء  هو  االقتصادي  باملعنى 

احلاجات.

االستهالك الخاص :

ويقصد به االستهالك الذي يشبع احلاجات الفردية . 

االستهالك العائلي: 

احلاجات  وإشباع  االستفادة  حتقيق  بغرض  العائلة  تستهلكه  ما  كل  هو 
والرغبات

االستهالك العام: 

ويقصد به االستهالك الذي يشبع احلاجات العامة أو اجلماعية فاحلكومة يف 
سبيل أداء خدمات التعليم والصحة تقوم بشراء العديد من السلع وهذا يعترب من 

قبيل االستهالك العام . 

االستهالك الكمالي: 

من خالل اإلعالنات ألتجارية والرتوجيية واليت تظهر أملنتج بصورة جذابة 
WWW.Alkhوجتعل من ألكماليات حاجيات ال تقوم أحلياه إال بها . 
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االستهالك النهائي: 

من  عليها  ينطوي  مبا  نهائيا  استهالكا  يستهلك  الذي  اإلنتاج  به  يقصد 
استخدام املنتجات، من سلع وخدمات أو التمتع بها إلشباع رغبات املستهلك ويف 
ضوء ذلك يكون االستهالك النهائي يف مفهومه االقتصادي "بأنه استخدام السلع 

واخلدمات يف إشباع االحتياجات املباشرة للقطاع العائلي ".

دالة االستهالك:

بتغري  االستهالك  تغري  اىل  تشري  واليت  والدخل  املستهلك  بني  العالقة  هي   
الدخل، وهذه العالق تكون طردية والعكس صحيح .

دوافع املستهلك: 

بطريقة  يتصرف  املستهلك  جتعل  اليت  الداخلية  احملركة  القوى  تلك  هي 
هادفة. فالدافع هو سبب التصرف والسلوك اهلادف وتعمل الدوافع على ختفيض 

حالة التوتر الداخلي لدى املستهلك.

السلوك االستهالكي: 

وهذه  بها  يشعر  اليت  الرغبات  بعض  إلشباع  الفرد  قبل  من  حماولة  يعترب 
كاملظهر  االجتماعية  الرغبات  أو  واملسكن  وامللبس  كاملأكل  األولية  الرغبات 
االجتماعي والرغبة يف االنتماء ثم الرغبات الذاتية اليت تتمثل يف رغبة الفرد 

يف حتقيق ذاته 

السلوك االستهالكي لألسرة: 

تستهلكه  ما  الن  اجتماعية  مشكلة  هو  وإمنا  فردية  مشكلة  ليس  االستهالك 
يتوقف على ما يستهلكه اآلخرون . فاالستهالك بطبيعته منط من األمناط املعيشية 
فهو مشكلة إنسانية تتدخل فيها دوافع إنسانية كثرية ولذلك تدخل معظم دراساته 

يف ميدان الدراسات السيكولوجي كما يدخل ميدان الدراسات االقتصادية
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السلع االستهالكية: 

االستهالك  بغرض  بشرائها  املستهلك  يقوم  واليت  امللموسة  السلع  تلك  هي 
النهائي.

النهم االستهالكي )حمى الشراء(: 

وهو أن يتحول الشراء إىل عادة يصعب التخلص منها كاإلدمان على الشيء 
فيكون الشراء جملرد ممارسة هذه العادة ولتلبية رغبة داخلية دون التفكري يف 

احلاجة من وراء هذا الشراء.

مشكالت املستهلك: 

أهمها الصفات النوعية ـ الكمية ـ اجلودة ـ السالمة واألمان ـ االسعار ـ االحتيالـ 
خدمة ما بعد البيع ـ الغش التجاري والتقليد.

املستهلك االلكرتوني: 

يف  املتعامل  هو  اإلنرتنت  عرب  اإللكرتونية  التجارة  نطاق  يف  املستهلك 
بشرائها،  ويقوم  السلعة  عن  اإلعالن  يتلقى  والذي  التجارة،  هذه  نطاق 
يف  املستهلك  ذاته  هو  اإللكرتونية  التجارة  معامالت  نطاق  يف  واملستهلك 
عملية التعاقد التقليدية، لكنه فقط يتعامل من خالل وسائط إلكرتونية 
مؤدى ذلك أن له كافة احلقوق واملزايا اليت يتمتع بها املستهلك يف نطاق 
التجارة التقليدية باإلضافة إىل مراعاة خصوصية أن عقده يتم بوسيلة 

إلكرتونية. 

املجتمع االستهالك : 

هو أن يتحول اجملتمع بأسره إىل جمتمع تسيطر عليه عادات وأمناط 
استهالكية فقط من أجل الشراء. فأصبح هم كل فرد من هذا أجملتمع 
أخرى  جمتمعات  أو  أسر  تقليد  حماوال  الشراء  يف  والرغبة  الرفاهية 
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فارق  وخصوصا  واجملتمعات  األسر  هذه  وبني  بينه  اليت  الفوارق  ناسيا 
اإلمكانيات املادية. 

املؤثرات الثقافية على سلوك املستهلك: 

مشرتكة  خصائص  من  يتضمنه  مبا  شعب  ألي  االجتماعي  املرياث  هي 
املستهلك  يكتسبها  اليت  .االخالقيات(  .االعتقادات  .التقاليد  العادات  )القيم.  مثل 

باعتباره عضوا يف اجملتمع.

مؤشر ثقة املستهلك: 

هو مؤشر يصدر شهرًيا يف بعض الدول وهو عبارة عن نتائج استفتاء جيرى 
على أكثر من 5000 أسرة تقريبا لقياس مدى تفاؤل أو تشاؤم املستهلكني حول 

الوضع االقتصادي احلالي وتوقعاتهم لتوجهاته يف املستقبل.

إعالن املستهلك: 

هو اإلعالن الذي يتضمن نشر بعض املعلومات عن سلع استهالكية، وعادة 
يف  كفاءتها  ومدى  السلعة،  مبزايا  لتعريفه  مباشرة  األخري  للمستهلك  يوجه 

إشباع رغباته واحتياجاته.

اإلنفاق االستهالكي الخاص: 

وغري  واألثاث  كالسيارات  املعمرة  السلع  على  العائلي  القطاع  إنفاق  هو 
املعمرة كالسلع الغذائية ومواد التنظيف كما يشتمل اإلنفاق على اخلدمات 

كخدمات الطبيب واملدرس والكهربائي وغريها من اخلدمات .

اإلنفاق االستهالكي: 

هو القيمة الفعلية املقدرة مبا تستهلكه األسرة، وهذا يشمل كل شيء حتصل 
عليه األسرة من السلع واخلدمات بشتى الطرق سواء بالشراء نقداً أو باألجل أو 
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باملقايضة او مقابل خدمات او كهدية او هبه أو ما تأخذه األسرة من املؤسسات 
اليت حتورها سواء كانت زراعية أو جتارية أو صناعية )مقدراً بالسعر السائد 

يف السوق(.

انفاق املستهلك: 

يقصد به ما ينفقه املستهلك من دخله القابل للتصرف على السلع واخلدمات 
املستهلك  وتعريف  وواجباته.  حبقوقه  املستهلك  تبصري  هو  املستهلك:  تثقيف 
مبا تصنعه الدولة من تشريعات وشروط. ومد املستهلك باملعلومات األساسية. 
وتبصري املستهلك بطرق غش السلع. ومحاية املستهلك من االعالنات املضللة. 

وتكوين العادات االستهالكية.

توازن املستهلك: 

على  املختلفة  السلع  على  دخلة  املستهلك  فيها  يوزع  اليت  احلالة  بها  يقصد 
هو  استهالكه  توازن  حتقق  وشرط  االشباع،  من  االقصى  احلد  له  حيقق  حنو 

مالئمة اسعار سلعه ملنافعها 

سلوك املستهلك:

توجهات أو تصرفات األفراد أثناء االختيار والشراء للسلع واخلدمات من اجل 
إشباع رغباتهـم وسد حاجاتهم، أو هو: تصرفات شخص ما نتيجة تعرضه إىل 
رغباته وسد  إشباع  أجل  املعروض عليه وذلك من  إزاء  أو خارجي  داخلي  منبه 

حاجاته . 
أثناء  يف  به  اإلضرار  أو  محايته  إىل  يؤدي  قد  الفرد  سلوك  أن  يعين  وهذا 
الثقافية  املؤثرات  من  كثري  تشابك  نتيجة  االستهالكية  قراراته  اختاذ 
واالجتماعية واالقتصادية يف قراراته، وارتباطها بدرجة وعيه االستهالكي. 
خاصة إذا كان قرار الشراء متأثراً حبمالت تروجيية للسلعة أو اخلدمة، أو 

إذا كان القرار مرتبطًا بعوامل اجلذب واخلداع والغش والتضليل.
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ولذلك تهتم دراسة سلوك املستهلك بالكيفية اليت يقوم بها فرد ما باختاذ 
قراراته املتعلقة بتوزيع وإنفاق املوارد املتاحة لديه )املال، الوقت، اجلهد( على 
سلع أو خدمات مرغوبة ومقبولة لديه مبا يشتمل على اإلجابة عن أسئلة 
املستهلكني، مثل: كيف وملاذا اختذ قرار  مهمة يف تقييم أمناط سلوكيات 
أين سيحصل  بها.؟ ومن  اليت ظهر  بالصورة  الشراء  قرار  وملاذا جاء  الشراء.؟ 

على السلعة أو اخلدمة.؟ وملاذا.؟
واهلدف من دراسة سلوك املستهلكني هو التعرف على كيفية حدوث السلوك 
الفعلي باإلضافة إىل حتليل العوامل اليت أثرت على السلوك قبل حدوثه وبعد 
واخلارجية  الداخلية  املؤثرات  مضمون  على  التعرف  املهم  ومن  فعاًل.  حدوثه 
اليت تدفع املستهلك الصناعي للتصرف بهذه الطريقة أو تلك مبا يفيد رجال 
املستهلك  لديهم معرفة وإهلام وتفهم معقول لطبيعة سلوك  الذين  التسويق 
فهم األقدر على حتديد ما يتوقعه املستهلكون احلاليون واحملتملون من منافع 
أو فوائد يف السلع أو اخلدمات املطروحة للتداول يف األسواق املستهدفة وذلك 

يسهم يف تصميم املزيج التسويقي السلعي أو اخلدمي املالئم.
)تسويقيا(  املستهلك  سلوك  بعلم  اهتمت  الشركات  بعض  ان  املؤسف  لكن 

لتجعله يشرتي )كمًا ونوعًا( ما تريده الشركة ال ما حيتاجه املستهلك.

ترشيد االستهالك:

على  اجملتمع  يف  فرد  كل  حصول  أو  اإلنفاق  يف  االعتدال  أو  االقتصاد  هو 
السلع واخلدمات من دون زيادة وال نقصان  احتياجاته الضرورية املالئمة من 
حبسب جنسه وعمره ونوع العمل الذي يؤديه على أن يكون ذلك يف حدود موارده 

املالية.
بني  يوازن  أن  يستطيع  الذي  الفرد  هو  الواعي  الرشيد  املستهلك  فإن  وعليه 
)االدخار(  واآلجلة  العاجلة  واخلدمات  السلع  من  واحتياجاته  احملدود  دخله 

WWW.Alkhحبيث حيصل على أقصى منفعة من دون بذل أموال إضافية.
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البذور األولى
عرفت البشرية يف زمن قديم، بعض القواعد اليت تنظم العالقات بني البائع 
واملشرتي كما جند يف القانون البابلي )قانون محورابي( ثم يف القانون الروماني 

)القانون الربيتوري(.
ويف عصر الحق عاجلت اجملتمعات اإلسالمية هذا املوضوع من خالل مؤسسة 
ال  اليت  املهنية  واألعراف  اإلسالمية  الشريعة  تطبق  كانت  اليت  احلسبة، 

تتعارض مع مبادئ اإلسالم وأحكامه.
جذورها  تقصي  فيجب  احلديثة،  صيغتها  يف  املستهلك  محاية  بواكري  أما   
العصر احلديث فقد كانت تسعى بإحلاح إىل  األوربية، مع إطاللة  القارة  يف 
وخاصة  وتطوره،  الرأمسالي  النظام  انبثاق  بعد  والصناعة  التجارة  تشجيع 
الطبيعي  املذهب  أصحاب  به  نادى  الذي  اإلرادة"  سلطان  "مبدأ  ترسيخ  عقب 
احلياة  يف  التدخل  عن  الدولة  متتنع  مبقتضاه  والذي  "الفيزيوقراطيون")4(، 
حيقق  والطلب  العرض  قانون  بأن  القائلة  رؤيتهم  على  تأسيسًا  االقتصادية، 
التوازن املطلوب يف السوق. ولذلك كانت القوانني األوربية يف تلك املرحلة ختلو 
يرتكبها  اليت  اجلرائم  كثرت  فلما  للمستهلك.  احلماية  حتقق  قواعد  أي  من 

)4(: الفيزيوقراطية )Physiocrats(، أو املذهب الطبيعي مذهب نشأ يف فرنسا يف القرن الثامن عشر امليالدي، 
وذهب أصحابه إىل القول حبرية الصناعة والتجارة وبأّن األرض هي مصدر الثروة كلها.

اليت  العناية اإلهلية  الطبيعي على االعتقاد بوجود نظام طبيعي يستمد قواعده من  املذهب  وتقوم مبادئ  	
تعمل تلقائيًا من دون تدخل البشر.

أساس النظام يف املذهب الطبيعي هو امللكية الفردية، واحلرية االقتصادية، وشعار الفيزوقراطيني الشهري  	
هو: " دعه مير، دعه يعمل "

ويف نظرهم، كان العمل الزراعي هو العمل املنتج الوحيد، فقد كانوا يرون الصناعة والتجارة عبارة عن  	
أعمال خدمية غري منتجة.

)فضاًل انظر: املوسوعة العربية العاملية: مادة الرأمسالية / تاريخ الرأمسالية + ويكبيديا: فيزيوقراطية( 	
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الفرنسي  املشًرع  اضطر  )املستهلكني(  العريض  اجلمهور  حق  يف  الصناعيون 
واملشرع اإلجنليزي يف مرحلة متأخرة إىل إصدار مجلة من القوانني كانت نواة 

حلماية املستهلك يف صورة أولية وحمدودة. 
ففي فرنسا صدر قانون خاص بقمع التدليس والغش يف األول من أغسطس/ 
إجنلرتا  ويف  املستهلك.  حبماية  اخلاصة  التشريعات  صدور  تتابع  ثم   ،1905 آب 
قانون  منها  املستهلك،  حبماية  اخلاصة  التشريعات  من  جمموعة  صدرت 

األوصاف التجارية عام 1968 وقانون االئتمان
االستهالكي يف عام 1974 وقانون الشروط التعاقدية غري العادلة عام 1977 

وقانون محاية املستهلك عام 1987.
ويف مايو/ أيار 2014، عرضت حكومة اململكة املتحدة مشروع قانون على الربملان 
باسم "قانون حقوق املستهلك "  الذي يهدف لتعزيز وتطوير شروط العقد غري 

العادل و أحكام محاية املستهلك.
املستهلك  محاية  حركة  أن  يف  شك  فال  فرادى،  الدول  نطاق  جتاوزنا  وإذا 
شهدت يف أوربا نقلًة نوعية بصدور امليثاق األوربي حلماية املستهلك )1973(. ثم 
تلته خطوة أعمق أثراً بإصدار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املبادئ التوجيهية 

حلماية املستهلك يف سنة 1985.
وتوفر تلك املبادئ التوجيهية للحكومات -وخاصة حكومات البلدان النامية- 
املستهلك  عامًا عاداًل ومتوازنًا إلصدار سياسات وتشريعات حتقق محاية  إطاراً 

على الوجه املعقول. وقد أقرت هذه املبادئ مثانية حقوق للمستهلك هي:
يف  حقه  التثقيف،  يف  احلق  االختيار،  يف  احلق  )املعرفة(،  اإلعالم  يف  احلق 
آرائه، احلق يف احلصول على السلع واخلدمات الضرورية، احلق  االستماع إىل 

يف األمان، احلق يف التعويض، احلق يف العيش يف بيئة صحية.
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النشأة والتطور
مل تعرف البشرية يف العصور الغابرة مصطلح " محاية املستهلك " وال دالالت 

مفهومه املعروفة اليوم لسائر الشعوب على اختالف لغاتها. 
فهذا كله من مثار العصر احلديث، عصر الصناعة الضخمة والتوسع اهلائل 

يف أصناف املنتجات واخلدمات نوعًا وحجمًا. 
خيضع  اليت  اخلام  املواد  يف  ينحصر  يكاد  القدمية  العصور  يف  اإلنتاج  كان 
بعضها إىل ملسات قليلة من التصنيع البدائي اليدوي يف اجلملة. ولذلك كان 
اكتشاف الغش التجاري متاحًا ألكثر الناس، يف ظل اقتصاد املقايضة البسيط. 
واالحتيال.  الغش  من  احلّد  يف  مهمًا  دوراً  تؤدي  الدينية  اإلرشادات  وكانت 
وخاصة أن الدولة يف تلك املراحل مل تكن لديها القدرات اليت تتمتع بها الدولة 

احلديثة. 
يف العصور احلديثة، بدأت بوادر االهتمام حبماية املستهلك محايًة منظمًة 
وذات أبعاد قانونية رادعة، بعد املوجات املتالحقة من الثورة الصناعية ودخول 
التسويقي ورجحان كفتهم يف  النشاط  املنتجني على  اإلنسانية عصر هيمنة 
االقتصادية  القوة  مفاصل  على  الناشئة  البورجوازية  الطبقة  سيطرة  ضوء 
الفاعلني  أمام  املستهلك  حقوق  عن  يدافع  من  وجود  لزامًا  فكان  والسياسية؛ 
السلسلة  يف  األضعف  احللقة  باعتباره  التسويقية،  العملية  على  املهيمنني 

التسويقية اليت تبدأ باملنتج وتنتهي عند املستهلك.
وجتدر اإلشارة إىل أن نواة حركة محاية املستهلك ظهرت يف مطلع القرن 
املستهلك يف  املتحدة األمريكية، حيث برزت فكرة مجعيات  الواليات  املاضي يف 
الثالثينيات من القرن املاضي وتبلورت يف اخلمسينيات من القرن نفسه؛ كما 
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صدرت أول جملة متخصصة هي " تقارير املستهلكني"، اليت أخذت تنشر نتائج 
وتعقد  اجلديدة،  االستهالكية  السلع  جبودة  املتعلقة  العلمية  االختبارات 
مقارنات بني مواصفاتها وأسعارها، وتوعية املستهلك حبقوقه وسبل محايته من 

الغش واالحتكار واملبالغة يف األسعار.
حقوق  عن  الدفاع  حركات  لظهور  التارخيي  التطور  تلخيص  وميكن 

املستهلك، باملراحل التالية:

1- املرحلة األوىل: )1900- 1930(.

نظرا  املستهلك،  عن  الدفاع  حلركة  األوىل  البدايات  والدة   1900 سنة  شهدت 
ملا تعرض له املستهلكون من استغالل نتج عن االرتفاع الكبري يف أسعار السلع؛ 
وصيغ  أشكال  العتماد  املستهلكني  إرشاد  بضرورة  جنيين  وعي  بودر  فانطلقت 
جديدة يف التعامل مع جشع أرباب الصناعة والتجارة، مبا يضمن للمستهلكني 

تلبية حاجاتهم ورغباتهم من السلع بطرق معقولة وأسعار أقل فحشًا.

2- املرحلة الثانية:) 1950-1930(.

نظرا  واضحة  مالمح  تأخذ  املرحلة  هذه  يف  املستهلك  محاية  حركة  بدأت 
للظروف الصعبة اليت عايشها املستهلك آنذاك، خاصة بعد األزمة االقتصادية 
الكبري  العامل يف سنة 1929؛ فقد ظهر للعيان العجز  الكساد( اليت شهدها  )أزمة 
تراجع  بسبب  املنتجات  من  ورغباتهم  حاجاتهم  تلبية  جتاه  املستهلكني  لدى 

قدرتهم الشرائية إىل مستويات دنيا.
كما ازدادت معاناة املستهلكني سوءا بعد اندالع احلرب العاملية الثانية، نظرا 

حملدودية حصوهلم على ما حيتاجونه من سلع وخدمات.

3- املرحلة الثالثة )1950- 1962(.

هناك من يرى بأن بداية هذه املرحلة )أي سنة 1950( متثل التاريخ احلديث 
الغربية، من خالل ظهور  الدول  املستهلك يف  لتأسيس ونشأة حركة محاية 
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السلبية  لآلثار  حد  بوضع  تنادي  اجتماعية  وقوى  ضاغطة  جمموعات  عدة 
الناجتة عن تغوُّل النشاط الصناعي والتسويقي للمؤسسات ومنظمات األعمال 
مبختلف أنواعها، الذي عاد بأضرار جسيمة على مجاهري املستهلكني؛ ومن ثم 
كثفت هذه احلركة أكثر فأكثر من جهودها جتاه حتقيق هدفها الرئيس، 
أال وهو الدفاع عن حقوق املستهلكني، والعمل على محايتهم، واحلد من األضرار 

اليت تصيبهم.

4- املرحلة الرابعة )1962 إىل اآلن(. 

أن   )  Kotler, Armstrong, Engel( ومنهم  الكتاب  من  كثري  يرى 
االستهالكية)  احلركة  لنشأة  الرمسية  االنطالقة  مبثابة  تعد   1962 سنة 
تقدم  اليت  للرسالة  انعكاسًا  التأسيس  هذا  جاء  حيث   )  Consumerism
حقوق  قائمة  بـ"  عرفت  واليت  كنيدي(،  جون  آنذاك)  األمريكي  الرئيس  بها 
"التجسيد احلقيقي للمعاني  الغربي على  العامل  املستهلك"؛ وأصبحت يف نظر  

السامية اليت تتشبع بها تلك احلركة".
ويكمن اهلدف الرئيس هلذه احلركة االجتماعية يف تثبيت حقوق املستهلكني 
يف  االجتماعية  املسؤولية  مفهوم  وترسيخ  مجاعات،  أو  أفرادا  أكانوا  سواء 
بعض  ففي  املستهلكني؛  جتاه  واملنظمات  للمؤسسات  التسويقية  املمارسات 
األحيان يهمل املسوقون حقوق املستهلكني، وهذا من خالل تناسي االلتزام مببدأ 
تعظيم التصرفات اإلجيابية واحلد من التصرفات السلبية جتاه املستهلك، أي 

عدم األخذ بعني االعتبار املسؤولية االجتماعية يف املمارسة التسويقية.
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حماية المستهلك في اإلسالم ..... المفهوم والتطبيق واآلفاق
ال ميكن استيعاب محاية املستهلك يف اإلسالم، إال باستحضار أبرز خصيصة 
ميتاز بها الدين احلنيف يف إرساء قواعد العدل وإحقاق احلق بني أفراد اجملتمع.

فربانية املصدر تكفل احلقوق والواجبات بعيًدا من حتيزات البشر الغريزية 
حيث يتعذر على أبناء آدم أن يتجردوا من ذواتهم وأهوائهم ومنافعهم الشخصية 

والفئوية مهما أوتوا من احلرص على اإلنصاف. 
ومن مزايا التشريع اإلسالمي، أنه يقيم بنيانه الفريد على جناحني أساسيني، 
واجلماعات،  األفراد  نفوس  يف  والقيمي  العقدي  التأصيل  على  أوهلما  يرتكز 
لدى  السائد  السلوك  هو  املشروعة  احلدود  عند  والوقوف  احلق  حتري  فيصبح 
العملية  األحكام  اآلخر فهو  الركن  وأما  الناس حاكمني وحمكومني.  غالبية 
ال  اليت  القلة  ولردع  إنساني؛  جمتمع  منها  خيلو  ال  اليت  املنازعات  يف  للفصل 
التقوى مبا تنطوي عليه من رغبة يف رضوان اهلل وخشية داخلية من  تزجرها 

سخطه، فال بد من تقوميها بالعقوبة املالئمة.
احلثُّ على اإلتقان والتحذير من الغش

العمل،  وجتويد  التجارة  يف  االستقامة  على  حتض  كثرية  نصوص  وردت 
وتنهى عن الغش واالحتيال والتالعب املكاييل واملوازين منها حديث "إن اهلل حيب 
إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه" أخرجه أبو يعلى والطرباني، وصححه األلباني 

يف الصحيحة نظًرا لشواهده.
وقول احلق تبارك وتعاىل "َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوِزُنوا ِباْلِقْسَطاِس امْلُْسَتِقيِم 

َذِلَك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل " )35( - سورة اإلسراء -
 )8( امْلِيَزاِن  يِف  َتْطَغْوا  َأالَّ   )7( امْلِيَزاَن  َوَوَضَع  َرَفَعَها  َماَء  َوالسَّ  " سبحانه  وقوله 
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ِسُروا امْلِيَزاَن " )9( - سورة الرمحن - َوَأِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َواَل خُتْ
النَّاِس  َعَلى  اْكَتاُلوا  ِإَذا  الَِّذيَن   )1( ِفنَي  ِلْلُمَطفِّ َوْيٌل   " ووعيده سبحانه وتعاىل 
َأنَُّهْم  ُأوَلِئَك  َيُظنُّ  َأاَل   )3( ِسُروَن  خُيْ َوَزُنوُهْم  َأْو  َكاُلوُهْم  َوِإَذا   )2( َيْسَتْوُفوَن 

َمْبُعوُثوَن " )4( - سورة املطففني -
وقول نبينا  " ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه ".

واملؤمن ال يرضى أن خيدعه اآلخرون، فال يقبل أن يغش الناس وال أن حيتال 
عليهم ليأكل أمواهلم بالباطل.

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مّر على  أبى هريرة رضي اهلل عنه  فعن 
صاحب  يا  هذا  )ما  فقال:  بلاًل،  أصابعه  فنالت  فيها  يده  فأدخل  طعام،  ُصرْبَة)5( 
الطعام؟( ، قال: أصابته السماء يا رسول اهلل، قال: )أفال جعلَته فوق الطعام كي 

يراه الناس؟ من غّش فليس مين( رواه مسلم .
ويف رواية أخرى للحديث عند مسلم: )من غشنا فليس منا( .

وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: " الَبيِّعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا 
" متفق  بيعهما  بيعهما، وإن كذبا وكتما حُمقت بركة  وبّينا بورك هلما يف 

عليه.
 فالصدق واألمانة هو املسلك الدائم بني املؤمنني..

التَّاِجُر   : َقالَ  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  َعِن   . َسِعيٍد  َأِبى  َعْن   . َسِن  احْلَ َعِن 
َهَداِء. أخرجه أبو َيْعَلى. و"الداِرِمي"  يِقنَي َوالشُّ دِّ ُدوُق اأَلِمنُي َمَع النَِّبيِّنَي َوالصِّ الصَّ

ِمِذّي " 1209 السلسلة الصحيحة 240/9. ْ 2539 قال: أخربنا َقبيصة. والرتِّ
الشريكني ما مل  ثالث  أنا  "إن اهلل يقول:  أبي هريرة مرفوعا:  داود عن  وألبي 
ْن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما" أبو داود - كتاب البيوع - باب  خَيُ

يف الشركة- 3/ 256 - ح 3383.
النهي عن إنفاق السلعة باحللف الكاذب:

َيْوَم  اهللَُّ  ُيَكلُِّمُهُم  اَل  َثاَلَثٌة  َقاَل:  اهلل عليه وسلم،  النَّيِبِّ صلى  َعِن   ، َذرٍّ َأِبي  َعْن 
يِهْم، َوهَلُْم َعَذاٌب َأِليٌم، َفَقَرَأَها َرُسوُل اهلِل صلى  اْلِقَياَمِة، َواَل َيْنُظُر ِإَلْيِهْم، َواَل ُيَزكِّ

رْبة: الكومة اجملموعة بال كيل وال وزن. )5( الصُّ
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ِسْلَعَتُه  ُق  َوامْلَُنفِّ  ، ِإَزاَرُه  امْلُْسِبُل   : َقاَل  َوَخِسُروا،  َخاُبوا   : َذرٍّ َأُبو  َقاَل  اهلل عليه وسلم، 
ِلِف اْلَكاِذِب ، َوامْلَنَّاُن َعَطاَءُه. ِباحْلَ

يِهْم،  ويف رواية: َثاَلَثٌة اَل ُيَكلُِّمُهُم اهللَُّ، َواَل َيْنُظُر ِإَلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َواَل ُيَزكِّ
َفَأَعاَدُه  َقاَل:  َوَخاُبوا؟  َخِسُروا  ُهْم  َمْن  اهلِل،  َرُسوَل  َيا  ُقْلُت:  َقاَل:  َأِليٌم،  َعَذاٌب  َوهَلُْم 
ِلِف  اٍت، َقاَل: امْلُْسِبُل، َوامْلُْنِفُق ِسْلَعَتُه ِباحْلَ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َثاَلَث َمرَّ

اْلَكاِذِب، َأِو اْلَفاِجِر، َوامْلَنَّاُن.
أخرجه ابن َأبي َشْيَبة 22/7 و"أمحد " 148/5)21644( و"الداِرِمي" 2605 و-مسلم- " 

. )208(71/1
النصح للناس:

ْمِع  السَّ َعَلى  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النَّيِبَّ  َباَيْعُت  َقاَل:  اهلِل،  َعْبِد  ْبِن  َجِريِر  َعْن 
َنيِن: ِفيَما اْسَتَطْعَت، َوالنُّْصِح ِلُكلِّ ُمْسِلٍم. اَعِة، َفَلقَّ َوالطَّ

اَعِة،  ْمِع َوالطَّ اِلد: َباَيْعُت َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعَلى السَّ ويف لفظ جُمَ
َكاِة، َوالنُّْصِح ِلُكلِّ ُمْسِلٍم. اَلِة، َوِإيَتاِء الزَّ َوِإَقاِم الصَّ

أخرجه "أمحد" 361/4 )19409( و"الُبَخاِري" 96/9)7204( و"مسلم" 54/1)111( .

تحريم االحتكار:

اهلل  اهلِل صلى  َرُسوَل  ْعُت  مَسِ َقاَل:   ، اْلُقَرِشيِّ َنْضَلَة  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  ْبِن  َمْعَمِر  َعْن 
َتِكُر ِإالَّ خاطئ " أخرجه أمحد 453/3)15850( و" الداِرِمي"  عليه وسلم َيُقوُل: " اَل حَيْ

2543 و"مسلم"56/5)4129.
احلافظ:  قال  مرزوق"  واجلالب  ملعون،  "احملتكر  املسيب:  بن  سعيد  وقال 
أخرجه ابن ماجه واحلاكم عن عمر بن اخلطاب مرفوعا، وإسناده ضعيف، كذا 

يف الفتح 4: 239.

النهي عن بيع املرء على بيع أخيه:

عن عبد اهلل بن عمر-رضي اهلل عنهما- أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
)ال يبيع بعضكم على بيع أخيه( ]رواه البخاري:2139[ .
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السماحة يف البيع والشراء:

وإذا  اشرتى  وإذا  باع  إذا  مسحا  رجال  اهلل  )رحم  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  قال 
يداين  تاجٌر  )كان  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  وقال   . البخاري:2076[  ]رواه  اقتضى( 
الناس فإذا رأى معسًرا قال لفتيانه جتاوزوا عنه لعل اهلل أن يتجاوز عنا فتجاوز 
)من  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  وقال   . ومسلم:1562[  البخاري:2078،  ]رواه  عنه(  اهلل 

أنظر معسًرا أو وضع عنه أظله اهلل يف ظله" احلديث( ] مسلم:3014[ .

التاجر األمني والتاجر الفاجر

عن رفاعة بن رافع رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
َ َوَبرَّ َوَصَدَق( اًرا، ِإالَّ َمن اتََّقى اهللَّ اَر ُيبَعُثوَن َيوَم الِقَياَمِة ُفجَّ )ِإنَّ الُتجَّ

حبان  وابن   )2146( ماجه  وابن   )247/2( والدارمي   )1210( الرتمذي  أخرجه 
)276/11(

قال الرتمذي: حسن صحيح. وقال احلاكم: صحيح اإلسناد. ووافقه الذهيب 
وصححه األلباني يف "السلسلة الصحيحة" )994(

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
اَر ، ِقيَل َيا َرُسوَل اهللَِّ ؟ َأَو َليَس َقد َأَحلَّ اهللَُّ الَبيَع ؟ َقاَل :  اَر ُهُم الُفجَّ )ِإنَّ الُتجَّ

ُثوَن َفَيكِذُبوَن ، َوحَيِلُفوَن َفَيأمَثُوَن( دِّ َبَلى ، َوِلِكنَُّهم حُيَ
رواه أمحد )428/3( واحلاكم )8/2( وقال صحيح اإلسناد، وصححه حمققو 

املسند. واأللباني يف "السلسلة الصحيحة" )366(
وعن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :

َهَداِء( يِقنَي َوالشُّ دِّ ُدوُق اأَلِمنُي َمَع النَِّبيِّنَي َوالصِّ )التَّاِجُر الصَّ
رواه الرتمذي )1209( وقال : هذا حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه . وقال شيخ 

اإلسالم ابن تيمية : إسناده جيد . - "املستدرك على جمموع الفتاوى" )163/1(-.

الحسبة يف التاريخ االسالمي

تنبع أهمية احلسبة من كونها أصاًل شرعًيا من أصول اإلسالم الذي تتعدد 
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ثّم  النظام اإلسالمي وفق مقتضيات األحوال واألزمان، ومن  أهدافه وغاياته يف 
برز ت يف النظام اإلسالمي كأحد أهّم تطبيقات األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ونها  والية دينية يقوم ولي األمر   ،وعرفت بذلك عند أغلب الفقهاء، الذين َيُعدُّ
مبقتضاها بتعيني من يتوىل مهمة األمر باملعروف إذا أظهر الناس تركه، والنهي 
عن املنكر إذا أظهر الناس فعله، صيانة للمجتمع من االحنراف، ومحاية للدين 

من الضياع، وحتقيًقا ملصاحل الناس الدينية والدنيوية وفًقا لشرع اهلل تعاىل.)6(
تنتهك،  أن  تعاىل  اهلل  حمارم  محاية  على  جوهره  يف  احلسبة  نظام  ويقوم 
وصيانة أعراض الناس، واحملافظة على املرافق العامة واألمن العام للمجتمع، 
إضافة إىل اإلشراف العام على األسواق وأصحاب احلرف والصناعات وإلزامهم 
يف  اجلودة  مبقاييس  التزامهم  مدى  ومتابعة  أعماهلم،  يف  الشرع  بضوابط 
وزارات  من  االختصاص  ذات  اجلهات  مع  بالتنسيق  يتم  ذلك  وكل  إنتاجهم، 

ومؤسسات وغريها.
ولذلك حظيت احلسبة بعناية أهل العلم منذ ازدهار الدولة اإلسالمية  ومن 
أقدم الكتب اليت تناولت املوضوع  كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر )ت : 289 
هـ( وكتاب االحتساب لإلمام الزيدي )ت 304هـ ( الناطق باحلق، الناصر للحق 
واألحكام ، وكتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ألبي بكر أمحد بن هارون 
املعروف باخلالل )ت:311هــ(، وكتاب إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي الذي أفرد 
املنكر ،وكتاب  باملعروف والنهي عن  هلا فصاًل مفصاًل يف كتابه بعنوان األمر 
للسقطي  احلسبة،  آداب  هــ(،ويف   450( املتوفى  وردي  للما  السلطانّية  األحكام 
املالقي )ت : 500 هـ (،ورسالة يف القضاء واحلسبة البن عبدون اإلشبيلي )ت : 541 
هـ( ، وكتاب نهاية الرتبة يف طلب احلسبة للشيزري )ت :589هـ(، وهو املصدر 
الذي اعتمده املؤّلفون يف كتاباتهم، مّمن جاؤوا بعده وقد عنون بعضهم بنفس 
حوالي  احملتسب  بّسام  البن  احلسبة  طلب  يف  الرتبة  نهاية  ككتاب   : العنوان 
القرن السابع اهلجري  ، ومعامل القربة يف أحكام احلسبة حملّمد بن حممد بن 
أمحد القرشي املعروف بابن األخوة )ت : 729 هـ( ، ثم جاء السماني فألف كتابه 

)6( احلسبة يف النظام اإلسالمي: أصوهلا الشرعية وتطبيقاتها العملية - إدريس حممد عثمان : املقدمة.
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نصاب االحتساب ، خلص فيه جممل القضايا اليت تناولتها املصادر السابقة ،وقد 
أغلبها  يف  متقاربة  عناوين  هلا  أفردت  اليت  املستقلة  الدراسات  ذلك  بعد  توالت 
ومنها: رسالة احلسبة يف اإلسالم لإلمام ابن تيمية )ت: 728هـ( املتفّردة عن هذه 
املؤّلفات يف تأصيلها للحسبة وإن كان فيها تقليد ملنهج املاوردي يف التأليف من 
حيث املنهجّية  وسار على نهجه تلميذه اإلمام ابن القّيم )ت : 751 هـ(  يف كتابه 

: الطرق احلكمية يف السياسة الشرعّية ، فتناول احلسبة ضمن أبواب كتابه .
فنون  يف  األرب  نهاية  كتاب:  احلسبة،  تناولت  اليت  املوسوعية  الكتب  ومن   
األدب للنويري )ت:733هـ( وكتاب صبح األعشى يف صناعة األنشاء للقلقشندي 

)ت:820هـ.(
)ت:808هـ(  خلدون  بن  الرمحن  عبد  مقدمة  كذلك،  التاريخ  كتب  ومن   

وإغاثة األمة بكشف الغّمة للمقريزي )ت:845هـ(.
و للحسبة جماالت دينية ومدنية واسعة يلخصها شيخ اإلسالم ابن تيمية 
من خالل حتديده وظائَف احملتسب الذي كان له " األمر باملعروف ، والنهي عن 
املنكر  مما ليس من خصائص الوالة ، والقضاة ، وأهل الديوان وحنوهم ، فكان 
يأمر بالصلوات اخلمس يف مواقيتها ويعاقب من مل يصل بالضرب واحلبس، ... 
ويأمر باجلمعة واجلماعات، وبصدق احلديث ، وأداء األمانات ، وينهى عن املنكرات  
من الكذب واخليانة، وما يدخل يف ذلك من تطفيف املكيال ، وامليزان، والغش يف 
الصناعات ، والبياعات والديانات والغش يف النقود أو اجلواهر أو العطر...وإبرام 

عقود الربا وامليسر وممارسة التدليس واالحتكار .)7(

التطبيق العملي

سار اخللفاء الراشدون على منهج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مراقبة 
األسواق مراقبة مباشرة وغري مباشرة، فمارسوا احلسبة على اجملتمع بأنفسهم 
كما يقول املاوردي : لقد " كان أئمة الصدر األول يباشرونها بأنفسهم ،لعموم 
هان  من  هلا  وندب   ، السلطان  عنها  أعرض  ملا  ولكن   ، ثوابها  وجزيل  صالحها  

)7( جمموع الفتاوى  28 /69 /ط /دار عامل الكتب / الرياض/ 1412هـ 1991م.
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وصارت عرضة للتكسب  وقبول الرشاوى الن أمرها ،وهان على الناس خطرها، 
عمر  اخلليفة  كان  فقد  حكمها."  سقط  بقاعدة  اإلخالل  وقع  إذا  ليس  ولكن 
معاقًبا  أحواهلا  متفقًدا  بنفسه  األسواق  يف  يطوف  عنه    اهلل  رضي  اخلطاب  بن 
كل من خالف أحكامها، وأعرافها.  فقد " رأى رجال قد شاب اللنب باملاء فأراقه 
الضرر. وسار عثمان بن عفان رضي اهلل  ملنع  )8( وهذا يعد جانبا إجرائيا  عليه" 
عنه يف خالفته على الدرب نفسه فكان حيمل درته حتى يف املسجد عند الصالة. 
)9( وكان رابع الراشدين علي رضي اهلل عنه يتفقد الرعية وميشي يف األسواق 

التدليس  عن  واالمتناع  البيع  حبسن  ويأمر  األخطاء  ويصلح  الناس  يرشد 
والفساد، وكان  يرشد الضال ويعني الضعيف ومير بالبياع والبقال فيفتح عليه 
َعُلَها ِللَِّذيَن ال ُيِريُدوَن ُعُلّواً يِف  اُر اآْلِخَرُة جَنْ القرآن ويقرأ قول اهلل تعاىل: )ِتْلَك الدَّ
العدل  ِلْلُمتَِّقنَي( ثم يقول: نزلت هذه اآلية يف أهل  َواْلَعاِقَبُة  َفَساداً  اأَلْرِض َوال 

والتواضع من الوالة وأهل القدرة من سائر الناس.)10(
اإلسالمي  األخالق يف حياة اجملتمع  قواعد  ونظرا ألهمية احلسبة يف رسم 
حيسن  مّمن  عليها  يأمتنه  من  إىل  احلسبة  مبهّمة  يعهد  األمر  ولي  كان 
اختيارهم للنظر يف أحوال الرعّية، من أهل العلم والصالح ، حتى غدا االحتساب 
علما من أدّق العلوم وأجلها ، وال يدركه إاّل من له فهم ثاقب، وحدس صائب، 
واحد  لكّل  بّد  فال   ، واحدة  وترية  على  ليست  واألحوال  واألزمان  األشخاص  إذ 
من األزمان واألحوال سياسة خاّصة ؛ وذلك من أصعب األمور ،ومن ثّم اشرتط 
العلماء يف احملتسب مقومات خاّصة تؤّهله للقيام بواجبات هذه الوظيفة املهّمة، 

واملتشّعبة االختصاصات.
ومنذ العصر العباسي األول خاصة، برز يف التاريخ اإلسالمي موظف يطلق 
عليه احملتسب يتوىل ديوان احلسبة، ويشرتط فيه أن يكون أمينا قويا عاملا بأحكام 
العمل  الشريعة، ويساعده يف عمله أشخاص يسمون احملتسبني يتفرغون هلذا 

)8(  الطبقات الكربى البن سعد 301/3 /دار صادر/ بريوت / دون تاريخ . 
)9(   احلسبة يف اإلسالم البن تيمية 42.

)10( البداية والنهاية- ابن كثري 8 /5
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يتربعون  الذين  املتطوعني  إىل  باإلضافة  املال،  بيت  من  رواتب  هلم  وتفرض 
بالعمل حتت إشراف والي احلسبة من دون أن يكون هلم احلق يف احلصول على 

راتب وكانت صالحياتهم أقل من صالحيات احملتسبني الرمسيني. 

تعيني النساء محتسبات

ذهب احلنفية وابن حزم وابن جرير الطربي إىل جواز تكليف املرأة والية 
احلسبة قياًسا على الفتيا والقضاء، واستدلوا على مذهبهم بأن : املرأة خماَطبة 
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ولقوله تعاىل: َوِإَذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن 
ُكُموا ِباْلَعْدِل وهذا متوجه بعمومه إىل الرجل و املرأة إال حيث جاء النص  حَتْ
املرأة  العموم.  واستدل اجمليزون لقضاء  بينهما فيستثنى حينئذ من  بالفرق 
يف كل القضايا بقياس القضاء على الفتوى.  واملسلمون قد أمجعوا على جواز 
املرأة  تولي  جبواز  وحكموا  عليه  القضاء  فقاسوا  اإلفتاء  ملنصب  املرأة  تولية 
أن  للمرأة  جاز  إذا  -أي  منهما  كل  يف  باحلكم  اإلخبار  جبامع  القضاء  أنواع 
واإلفتاء  القضاء  أن كال من  باعتبار  تكون قاضية.   أن  تكون مفتية جاز هلا 
مظهر للحكم الشرعي. وقالوا: " إن الفتوى واحلكم كالهما إخبار عن حكم 
اهلل تعاىل" .  وإن اهلدف من القضاء هو وقوع احلكم بالعدل بني املتقاضيني ، 
وإيصال احلقوق ألصحابها كما يقول ابن رشد : " من رأى حكم املرأة نافذا يف 
كل شيء قال: إن األصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بني الناس فحكمه 
جائز إال ما خصصه اإلمجاع من اإلمامة الكربى" ، وبذلك جوزوا قضاء املرأة يف 
كل شيء إال احلدود و القصاص ؛ ألن  املرأة جتوز شهادتها ، فجاز قضاؤها يف 
مثل ما جتوز شهادتها فيه كالرجل ؛ ألنها وجدت فيها شرائط القاضي ، من 
العلم و االجتهاد ، و معرفة تنفيذ األحكام فصارت كالرجل خبالف اإلمامة ، 
فإن هلا شرائط ال توجد يف املرأة ، من جتهيز العساكر ، ولقاء العدو وسياسة 

الرعية...)11(

)11( املغين البن قدامة 39/9، واألحكام السلطانية للماوردي 65.
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حماية املستهلك يف العصر الحاضر – رؤية إسالمية

بني  يوازن  ومعامالت،  عبادات  وشريعة،  عقيدة  فهو  شامل  دين  اإلسالم 
متطلبات الروح من العبادات ومتطلبات اجلسد من املاديات يربط احلياة الدنيا 
باآلخرة؛ فقد تضمنت شريعته املبادئ واألحكام اليت تنظم حياة املسلم مجيعها، 

سواء أكان منتجا أم مستهلكا، أو عامال أو صاحب عمل.
حلماية  القواعد  من  جمموعة  الغراء  اإلسالمية  الشريعة  تضمنت  وقد 
من  وكذلك  الوسيط،  والتاجر  املنتج  من  ثم  أوال،  نفسه  من  املستهلك 
واملستهلك  للمنتج  اخلري  حلققت  شامال  تطبيقا  طبقت  لو  وهي  السلطان، 

وللفرد واجملتمع. 

املستهلك املسلم الواعي

يتسم املستهلك املسلم الصاحل بسلوك سوي عند اختيار ما يشرتيه، ومن 
الضوابط الشرعية اليت حتكمه يف هذا املقام أنه يبدأ بشراء الضروريات 
يقلد  وال  الشراء،  عند  يبذر  وال  يسرف  وال  الكماليات،  ثم  احلاجيات  ثم 
ملتزما  واخلبائث،  احملرمات  شراء  يتجنب  أنه  كما  أعمى،  تقليدا  الغري 
بقول اهلل عز وجل وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث، وقوله 
تبارك وتعاىل: وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني، وقول 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم "كل ما شئت، واشرب ما شئت دون سرف 

أو خميلة".

املسلم املنتِج

أمر اإلسالم املنتج بتجنب إنتاج احملرمات واخلبائث، كما أمره الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم بإتقان الصنع وعدم الغش وترشيد النفقات لكي تكون األسعار يف 
متناول اجلميع، وال يبخس العامل أجره، كما ال يتعامل بالربا الذي يضاعف 
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التاجر الصدوق

يف  املعامالت  حتكم  اليت  واألحكام  القواعد  اإلسالمية  الشريعة  تضمنت  لقد 
تكون  وأن  األسواق،  يف  املعامالت  حبرية  اإلسالم  أمر  فقد  التجار؛  مع  األسواق 
خالية من الغش والتدليس واملقامرة واجلهالة والغرر واملعامالت الربوية وكل 

صيغ أكل أموال الناس بالباطل.
وحرمت الشريعة الغش واالحتكار ألنهما يؤديان لضياع األموال وغالء األسعار 
"من دخل يف  يقول:  إذ  عليه وسلم  اهلل  اهلل صلى  املستهلك. وصدق رسول  وظلم 
شيء من أسعار املسلمني ليغليه عليهم كان حقا على اهلل أن يقعده من النار يوم 
القيامة"، وحرم اهلل وبيع الغرر وغري ذلك من البيوع احملرمة.. كل هذا حلماية 

املستهلك وكذلك املنتج.

الحماية من جور السلطة

املستهلك من  الضوابط حلماية  الشريعة اإلسالمية جمموعة من   وضعت 
التسعري بدون ضرورة  التدخل يف  الظامل اجلائر؛ فال جيوز للحاكم  احلاكم 
)الضرائب  املكوس  يفرض  أن  له  جيوز  وال  والعلم،  الفقه  أهل  يقرها  شرعية 
الباهظة( على التجار ليغلي األسعار على الناس. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم: "ال يدخل اجلنة صاحب مكس".
حديث  ذلك  ودليل  عالية،  رسوما  املعامالت  على  يفرض  أن  جيوز  ال  كما   
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "هذه سوقكم ال تتحجروا فيها وال يفرض عليها 
خراج"،  عليه  يضربن  وال  ينتقص  فال  سوقكم  "هذه  أخرى  رواية  ويف  خراج"، 
وجيب على ولي األمر محاية املستهلك وعدم اإلضرار باملنتجني، فال ضرر وال 

ضرار.

وسائل الحماية

WWW.Alkh شرع اإلسالم كثرياً من الوسائل والنظم حلماية املستهلك، ومن أبرزها: 
ud

air
y.n

et



محاية امُلستهِلك ... الواقع واآلفاق

37

1- الرقابة الذاتية:

حيث حيرص الفرد على أن كل عمل يقوم به يتفق مع شرع اهلل، وتقوم 
الرقابة الذاتية على القيم اإلميانية اليت حتيي الضمري لرياقب صاحبه، 
كل  تسجل  مالئكة  هناك  وأن  عليه،  مطلع  وجل  عز  اهلل  أن  من  ويؤمن 
ما يقوم به يف كتابه، وأنه سوف يبعث يوم القيامة، وُيسأل أمام اهلل عن 

أعماله.
ولو وجدت الرقابة الذاتية عند املستهلك وعند املنتج وعند التاجر وعند 
واخلبائث  احلرام  أنواع  كل  من  املعامالت  لطهرت  بسواء  سواء  احلاكم 

لتحقق اخلري للجميع للفرد واجملتمع والناس مجيعا املسلم وغري املسلم.
2- األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

وتعاىل  تبارك  اهلل  قول  وأساسها  باملسلم،  املنوطة  الواجبات  أهم  من  وهو 
املنكر  عن  وينهون  باملعروف  ويأمرون  اخلري  إىل  يدعون  أمة  منكم  ولتكن 
وأولئك هم املفلحون، كما يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: "من رأى منكم 
وذلك  فبقلبه،  يستطع  مل  فإن  فبلسانه،  يستطع  مل  فإن  بيده،  فليغريه  منكرا 

أضعف اإلميان".
ويؤدي تطبيق هذا األسلوب يف جمال املعامالت التجارية إىل محاية املستهلك 
مجاعة  وتقوم  والتدليس،  والغرر  والغش  واالبتزاز  االستغالل  صور  كل  من 
وأحكام  مبادئ  خيالف  ما  كل  عن  بالنهي  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر 

الشريعة اإلسالمية يف األسواق.
3- نظام الحسبة:

من بني مهام نظام احلسبة يف التطبيق التجاري اإلسالمي مراقبة األسواق، 
والتأكد من خلوها من كل ما يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، 
كل  من  السوق  وتطهري  واألسعار  اجلودة  ومراقبة  والغش  االحتكار  منع  مثل 
حلماية  احلكومية  الوسائل  أهم  من  وهذا  املشروعة،  غري  واملعامالت  الشوائب 
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4- املسجد:

ميكن أن يساهم املسجد بدور فعال يف محاية املستهلك، وبيان اجلائز شرعا 
واملنهي عنه شرعا، وجيب أن يكون الواعظ أو اإلمام على علم بطبيعة معامالت 
حلماية  والوسطاء  واملستهلك  املنتج  من  كال  يعظ  وكيف  املعاصرة،  األسواق 

املستهلك.
التدريب،  وحلقات  املنربية،  اخلطب  املستهلك:  حلماية  املتاحة  السبل  ومن 
واإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي، والندوات واملؤمترات، وشرائط الكاسيت 

والفيديو، والكتيبات.
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المواصفات والمقاييس أساس حماية المستهلك
حجر  املستهلك،  عليها  حيصل  اليت  واخلدمات  املنتجات  جودة  اعتبار  ميكن 
باجلودة  ُيقصد  إذ  املستهلك؛  ومحاية  التقييس  أجهزة  بني  العالقة  يف  الزاوية 
مطابقة السلعة للمواصفات القياسية. ومعنى هذه املطابقة أن السلعة ُأنتجت 
يف  منها  تتكون  اليت  النافعة  والعناصر  املكونات  حيث  من  مناسبة  ظروف  يف 
مراحل إنتاجها اليت تنتهي بالتعبئة، وذلك بالقدر الذي حيقق هلا الصفات اليت 

يستهدفها املستهلك ويسعى إليها.
الثورات الصناعية اليت  وقد ظهرت أجهزة التقييس يف العصر احلديث بعد 
اقتضى  وقد  ببعض.  بعضها  متشابكة  واخلدمية  اإلنتاجية  القطاعات  جعلت 
نشوء الدولة احلديثة تلبية متطلبات حيوية مل تكن قائمة من قبل، وخاصة 
للبالد  العليا  املصلحة  وحتقيق  املستهلك  ومحاية  البيئة  على  احلفاظ  قضايا 
ي أسس العدالة بني الواجبات  والتوازن بني الشرائح االجتماعية املختلفة، وحترِّ

واحلقوق.
تأسيس  يف  سبَّاقًة  املتقدمة  الصناعية  الدول  تكون  أن  البديهي  من  وكان 
عشر  مثانية  ُأنشئ  1928م   -  1918 من  الفرتة  فخالل  الوطنية.  التقييس  أجهزة 
جهاًزا وطنًيا للتقييس مجيعها يف األقطار األوربية والواليات املتحدة األمريكية 

واليابان . 
الوطنية  التقييس  أجهزة  إنشاء  تنامى  الثانية  العاملية  احلرب  نهاية  بعد 
عمت  حتى   ، النامية  الدول  إىل  تصل  األمر  هذا  بأهمية  الوعي  بذور  وبدأت 
أحكامها  وتنظم  القياسية  املواصفات  بوضع  تقوم  اليت  الدول  معظم  الظاهرة  

وحتدد املخالفات املتعلقة بها والعقوبات املقررة لكل خمالفة.
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أنشئت  واحمللي،  الدولي  املستويني  على  القياسية  املواصفات  ألهمية  ونظًرا 
منظمات دولية عدة لوضع وتطوير املواصفات العاملية وتنسيقها، )منها: املنظمة 
الدولية  املنظمة  القانونية،  للمعايرة  الدولية  املنظمة  للتقييس،  الدولية 
لإلدارة واملقاييس، املنظمة الكهروتقنيه(  وأنشئت يف الوقت ذاته بعض املنظمات 
اإلقليمية لتنسق وتطوير املواصفات على املستوى اإلقليمي أو األسواق احمللية 
العربية،  التعاون لدول اخلليج  التقييس لدول جملس  املشرتكة )مثل: هيئة 
املنظمة األوربية للتوصيف، املنظمة األوربية لضبط اجلودة، معهد املواصفات 
للتوحيد  اإلفريقية  املنظمة  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  التابع  اإلسالمي 

القياسي(.
خمتصة  أجهزة  بإنشاء  خمتلفة  أوقات  يف  العربية  الدول  بعض  وبادرت 
بأعمال املواصفات واملقاييس )مصر 1957- السعودية 1972- األردن 1989ـ سلطنة 

عمان 1989(.

ما هو التقييس وما هي املواصفة القياسية؟

يشتمل  نشاط  هو  التقييس  :ان   )ISO( للتقييس  الدولية  املنظمة  فت  عرَّ
على وضع تدابري لالستخدامات االعتيادية واملتكررة، أخذاً يف االعتبار املشاكل 
النظام يف حميط معني.  الفعلية واحملتملة، بهدف حتقيق درجة مالئمة من 
ويشتمل التقييس على عمليات إعداد واصدار وتطبيق املواصفات. كما أن من 
أهم فوائد التقييس حتسني مالئمة املنتجات، والعمليات الصناعية، واخلدمات 
البيئة  على  واحملافظة  السالمة  متطلبات  وحتقيق  منها،  املرجوة  لألغراض 

واحلد من املعوقات الفنية للتجارة، وتسريع التعاون التقين" التكنولوجي".

 كما أن املنظمة نفسها عرَّفت املواصفة القياسية بأنها: 

)وثيقة معتمدة من سلطة معرتف بها مت إعدادها باتباع أساليب التقييس يف 
جمال ما لتشمل جمموعة االشرتاطات اليت ينبغي توافرها(.

وهذا يوضح أن املواصفة القياسية حتدد معايري اجلودة والدقة والصالحية 
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وتهتم  املستهلك.  واحتياجات  رغبات  حتقق  لكي  واملواد  للمنتجات  الالزمة 
األدنى  احلد  على  بالنص  املختصة  اجلهات  عن  الصادرة  القياسية  املواصفات 
الواجب توافره من خصائص واشرتاطات اجلودة يف املواد لتؤدي الغرض منها يف 
ظروف االستخدام أو االستهالك العادية، حبيث يتم عرضها يف األسواق بتكلفة 
أو أسعار مناسبة ومعقولة من ناحية، مع ضمان صالحية املواد لالستعمال أو 

االستهالك بأمان ودون أي خطر على الصحة أو السالمة من ناحية أخرى.
من  أعلى  مستويات  على  املواصفات  تنص  قد  األدنى،  احلد  هذا  على  وزيادًة 
حيث اجلودة إلنتاج بعض األصناف من املواد والسلع، حبيث ُتعرض يف االسواق 

بأسعار أعلى ملواجهة طلبات وأذواق الفئات اخلاصة من املستهلكني. 

الجودة ومطابقة املواصفات القياسية دوليًا:

حثت التوجيهات الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن ضمان 
السلع  جودة  لضمان  الالزمة  السبل  اختاذ  على  احلكومات  املستهلك  محاية 
وقت  من  وينبغي  اجلودة.  معايري  عن  مناسب  بشكل  اإلعالن  مع  واخلدمات، 
وجودة  لسالمة  املوضوعة  الوطنية  والقواعد  املعايري  يف  النظر  إعادة  آلخر 
املنتجات من أجل ضمان مطابقتها، كلما أمكن ذلك، للمعايري الدولية. وحينما 
جيري تطبيق معيار أدنى من املعيار الدولي بسبب ظروف اقتصادية حملية، 
وكذلك  ميكن.  ما  بأسرع  املعيار  هذا  مستوى  لرفع  اجلهود  كل  بذل  ينبغي 
واعتماد  الختبار  الالزمة  املرافق  توافر  وتضمن  احلكومات  تشجع  أن  ينبغي 
سالمة وجودة املنتجات وأداء السلع واخلدمات االستهالكية األساسية. وقد 
ُأنشئت املنظمة الدولية للتقييس )ISO( يف عام 1946 لتتوىل وضع املواصفات 
وحتديد  والتفتيش  االختبار  وإجراءات  املنتجات  جلودة  العاملية  القياسية 
نظم  وتقييم  الرتاخيص  إصدار  وأسلوب  املنتجات  هلذه  املعملية  اخلصائص 
أصدرت   1987 عام  ويف  عامليًا.  واخلدمات  السلع  تداول  تسهيل  بهدف  اجلودة، 

املنظمة املذكورة سلسلة
من املعايري القياسية أطلق عليها اسم )سلسلة أيزو 9000( استندت يف إعدادها 
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وكندا  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  كل  يف  السائدة  القياسية  املعايري  إىل 
تضمن  الذي  أيزو8402،  املعنون  املنظمة  إلصدار  مكملة  وجاءت  وبريطانيا،)12( 
فقد  القياسية.  واملواصفات  اجلودة  بنظم  اخلاصة  والتعاريف  املصطلحات 
املناسب  العاملية الختيار الربنامج  الوثيقتان اخلطوط اإلرشادية  وضعت هاتان 

لنظم اجلودة. 

)12( حسن مجيعي-محاية املستهلك- ص 150
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قضايا المستهلك
هموم ومشكالت وقضايا املستهلك يف العامل العربي كثرية جدا، وتتفاوت أهميتها 
املالي  الدخل  البلد وحسب  التوعوية واحلمائية يف  القوة  من مستهلك ألخر حسب 
التجاري  )الغش  يف  املستمرة  املستهلك  قضايا  اهم  تنصب  عام  بشكل  ولكن  للفرد، 
والتقليد للسلع واالحتكار وارتفاع االسعار وسوء خدمات ما بعد البيع وعدم التزام 
الوكالء بوثيقة الضمان وغياب ثقافة الرتشيد واالدخار واملشكالت املالية وخاصة 
القروض البنكية وبطاقات االئتمان والشراء االلكرتوني واالعالنات املضللة وطرق 

التحايل والتالعب املستمرة واملتجددة يف الشراء التقليدي
، فإننا  وألنه ال ميكن سرد تفاصيل مشاكل وقضايا املستهلك اليت ال حصر هلا 
واملؤثرة  اهلامة  القضية  هي  بل  األوىل  العاملية  املستهلك  قضية  على  سنركز 
واليت   ، الوقت  نفس  يف  األصلية  املنتجات  ألصحاب  وكذلك  الدول  القتصاديات 
اهدرت ماليني األموال يف كل عام وهي )الغش التجاري والتقليد( للسلع واملنتجات 
يتم  السلع  فأغلب  سلعة،  أي  يف  والنوعية  اجلودة  أهمية  إغفال  ميكن  ال  حيث   ،
إنتاجها على أساس مواصفات من اجلودة والنوعية املتعارف عليها، ولكن هناك سلع 
أخرى قد ال تكون على مستوى من اجلودة أو النوعية ولكنها يف بعض األحيان قد 
جانب  ومن  العالية.  اجلودة  ذات  للسلعة  كبديل  بها  ويستعيض  املستهلك  ترضي 
آخر فإن هناك ما يسمى بالسلع الرديئة واملغشوشة واليت قد متاثل أو تشابه السلع 
اجليدة من حيث الشكل ولكنها يف احلقيقة عدمية اجلودة. واملنتج يف هذه احلالة 
لديه معلومات كافية عن سلعته ولكن املشرتي )املستهلك( ال ميلك هذه املعلومات. 
عن  املطلوبة  املعلومات  )البائع(  املنتج  خيفى  حيث  بالتدليس  احلالة  هذه  وتعرف 

اجلانب اآلخر )املشرتي( ويعرضها على أنها تضاهي السلعة ذات النوعية اجليدة.
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ويف هذه احلالة فإن املستهلك يتضرر من السلعة الرديئة سواء كان هذا الضرر 
ماديًا أو معنويًا. حيث يدفع سعراً أعلى هلذه السلعة، ويف نفس الوقت حيصل على 
منفعة أقل أو حتى قد تكون املنفعة بالسالب إذا تسببت هذه السلعة بأضرار مادية أو 
معنوية أو صحية ترغم املشرتي )املستهلك( على إنفاق مبالغ إضافية للتخلص من 
األضرار اليت سببها استخدام هذه السلع الرديئة أو املغشوشة. ويف نفس الوقت قد 
حيصل املنتج )البائع( على أرباح إضافية من إنتاج وبيع السلع الرديئة واملغشوشة 
أعلى من تكاليف  تباع بسعر  السلعة  أن هذه  )املستهلك( حيث  املشرتي  على حساب 
إنتاجها وعلى أنها مساوية يف اجلودة السلعة ذات النوعية واجلودة العالية. وهذا يتم 
عن طريق استخدام معادلة األرباح واليت ميكن احلصول عليها عن طريق املعادلة 
فمع  النسبية  األرباح  عن  نتكلم  فإننا  وهنا  التكاليف.   - اإليرادات   = األرباح  التالية: 
قد  نسبيًا  أنه  إال  السلعة  بيع  من  امسيًا  منخفضة  أرباح  على  حيصل  قد  املنتج  أن 
حيصل على أرباح عالية مقارنة بتكاليفه. ويف نفس القوت فإن املشرتي )املستهلك( 

قد حيصل على سلعة رديئة تعطيه خدمة أقل من املتوقع.
شراء  من  )املستهلك(  املشرتي  عليها  حيصل  اليت  املنفعة  أن  املعروف  ومن 
املستهلك على إشباع  باملوجب حيث حيصل  واقتناء واستهالك أي سلعة يكون 
اقتنائها واستهالكها أو استخدامها، إال أن  رغبته من هذه السلعة عن طريق 
السلع الرديئة واملقلدة قد تتسبب بأضرار للمستهلك تؤدي إىل خسارة نسبية 
له حيث أن مثل هذه السلع قد ال تعمر طوياًل، هذا إىل جانب أن املستهلك قد 
الرديئة  السلع  استخدام  عن  الناجتة  األضرار  ملعاجلة  أخرى  خسائر  يتكبد 
واملغشوشة واملقلدة. وتشمل هذه التكاليف تكاليف األضرار املرتتبة عن التلوث 
استخدام هذه  تنشأ من  قد  اليت  واملعنوية  األضرار اجلسدية  واإلصابة بعض 
السلع. وقد يندرج حتت هذه األضرار أمراض احلساسية والتقرحات والبثور 
خصوصًا عند استخدام بعض املواد اليت تشتمل على مواد كيمياوية وكذلك 
طريقة  يف  أخطاء  حتصل  عندما  خصوصًا  الطالء  وأدوات  واألغذية  األدوية 
املواد بنسب ومقادير خمتلفة عما هو مقرر هلا. ويعود ذلك إىل  تركيب هذه 
املستخدمة يف  للمواد  قد يستعيض مبواد رخيصة مشابهه  املنتجني  أن بعض 
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تركيبة هذه السلع أو خفض نسب بعض املستحضرات الطبية والغذائية من 
أجل خفض التكاليف.

فقد  اجلديدة،  بالظاهرة  ليست  )املغشوشة(  والرديئة  املقلدة  السلع  وظاهرة 
اعتمدت عليها بعض الدول النامية واليت دخلت أسواق اإلنتاج الصناعي حديثًا.

تقليد  طريقة  استخدمت  اليت  الدول  أوائل  من  كانت  اليابان  أن  املعروف  فمن 
السلع وإنتاجها بشكل غزير حيث غزت العامل حتى وصلت إىل ما وصلت إليه اآلن 
تايوان وهونج كونج،  اقتصادي، وتقين هائل ثم تبعتها دول أخرى مثل  من تطور 

وسنغافورة، وكوريا، وماليزيا، واندونيسيا.
ويف الوقت احلاضر فإن الصني قد دخلت هذا املضمار وبدأت تغزو العامل بإنتاجها 
بأنواعها.  ملنتجاتها  كثرية  أسواق  وجدت  وقد  الرديء  أو  اجليد  منها  سواء  وسلعها 
فالصني حترص على توجيه سلعها اجليدة وذات النوعية العالية إىل أسواق الواليات 
املتحدة األمريكية واالحتاد األوروبي واليابان، وحتتفظ بالسلع الرديئة ألسواق دول 

أخرى ال تهتم وال تدقق يف نوعية هذه السلع مثل دول الشرق األوسط وأفريقيا.
املنخفضة موجودة يف كل  النوعية  ذات  السلع  أو  الرديئة  السلع  .. ظاهرة  نعم 
الدول واجملتمعات وحتى يف الدول الصناعية ولكن أغلب هذه الدول حترص على أن 
تكون هذه السلع ذات جودة ونوعية معينة، تسمى النوعية أو اجلودة األقل، وتنتشر 
حكومية  قطاعات  إشراف  حتت  ولكن  كثرية  أماكن  يف  السلع  هذه  بيع  حمالت 
ومجعيات أهلية خمتلفة، تعنى حبماية املستهلك وتراقب هذه السلع للتأكد من 

أنها تشتمل على احلد األدنى من املواصفات.
بعض  هناك  أن  إال  والغش،  التقليد  يطاهلا  أن  ميكن  استثناء  بدون  السلع  ومجيع 
اقتصادية  كثرية،  أضرار  إىل  تؤدي  قد  والغش  للتقليد  تعرضها  عند  اليت  السلع 
وبيعها  برتوجيها  فيها  املتعاملون  يتمادى  عندما  أكرب  أضرارها  وتكون  واجتماعية 
بدون أدنى اهتمام لألضرار اليت قد تتسبب بها هذه السلع مثل املواد الغذائية واألدوية 
ومواد التجميل وقطع غيار السيارات واإلطارات وألعاب األطفال واهلدايا ومواد البناء 
واألدوات الكهربائية بأنواعها ومواد التمديدات الصحية واألقمشة وامللبوسات اجلاهزة 

واجملوهرات والساعات واهلواتف احملمولة
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ولكن ملاذا يلجأ بعض الناس إىل شراء هذه السلع؟

يف الغالب أنه ليست هناك إجابة مقنعة هلذا السؤال، ولكن يف الغالب أنه ميكن 
إرجاع ذلك لعدة عوامل من أهمها:

العادات والتقاليد اليت صارت تفرض على بعض  الذوق والذي يشمل  التغري يف  	-
األفراد واألسر نوعًا من منط احلياة مما يتطلب العمل على تلبية بعض احلاجات 

حتى ولو بسلع مقلدة أو رديئة.
ارتفاع أسعار السلع ذات اجلودة والنوعية سواء كانت اجلودة والنوعية مرتفعة  	-

أو حتى متدنية.
اخنفاض الدخل، مع اخنفاض الدخل حياول بعض األفراد واألسر احملافظة على  	-
مستوى معني من منط احلياة حتى ولو كان ذلك عن طريق تعويض ذلك بسلع 

رديئة أو مقلدة.
التقليد، ويعترب ذلك من أهم الوسائل املؤدية إىل شراء واقتناء بعض السلع حتى  	-
أن  أو  يتم اكتشافها بسهولة  الغالب قد ال  أو رديئة، ألنه يف  ولو كانت مقلدة 

تقوم مقام السلع ذات النوعية واجلودة العالية.
الدعاية واإلعالن والرتويج، يف الغالب أن األفراد واألسر قد ال تكون لديهم اخلربة  	-
الكافية للتفريق بني أنواع السلع اجليد منها واملقلد )الرديء( وهلذا فقد ينخدع 
بعض الناس ويضطر إىل شراء سلع رديئة أو مقلدة، وقد يتعلم بعضهم من هذه 

األخطاء ولكن هناك من ال يتعلم وقد يستمر على ذلك.
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المسؤولية القانونية لحماية المستهلك
والتوعية  التشريع  يف  ورائدا  متميزا  امنوذجا  الربيطانية  التجربة  هنا  نورد 

والتطبيق حلماية املستهلك، وتعترب هذه التجربة مثاال يف هذا اجملال:

= تنبيه:

الذي  االتفاق  من  األول  اجلزء  تنفيذ  بدأ   ،1988 مايو  شهر  من  األول  اليوم  يف 
يتعلق بتطبيق اإلجراءات القانونية السارية يف اململكة املتحدة بالنسبة للمسؤولية 

القانونية للسلع.
وعلى الرغم من أن اجلزء األول يطبق يف بريطانيا فقط. فإن إجراءات مشابهة 
جرى اختاذها يف إيرلندا الشمالية بناء على أمر اجمللس. أما اجلزء الثاني من االتفاق 
أكتوبر1987. من  األول  يف  به  العمل  مت  فقد  املستهلك  محاية  إجراءات  واملتضمن 

وهذه اإلجراءات يتم تطبيقها يف سائر أحناء اململكة املتحدة.

ما هي املسؤولية القانونية للسلع   ؟

إىل  األمر  رفع  يف  تالفة  منتجات  تعاطي  بسبب  املتضررين  لألشخاص  حيق  	 - 1
القضاء بسبب تلك اإلصابة، واملسئولية القانونية للمنتج هي املعنى القضائي 

الذي يعطي هؤالء املتضررين ذلك احلق.
يف املاضي كان على األشخاص املتضررين إثبات إهمال املنتج وذلك قبل إقامة  	- 2
الدعوى القضائية. وقد ألغت اتفاقية محاية املستهلك هذا الشرط حتت قانون 
بيع السلع. وتقوم االتفاقية بتوفري نفس احلقوق ألي شخص تضرر من جراء 

استعمال منتجات تالفة سواء كانت السلعة هلم أم ال.؟ 
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القانونية  املسئولية  قوانني مدنية موجودة حتكم  االتفاقية ألي  تتعرض  مل  	 - 3
للمنتج )السلعة(. ال توجد أي مسئولية مفروضة يف ظل اإلتفاقية بالنسبة 

ملنتجات اليت مت اخرتاعها قبل 1 مارس 1988م.
تشمل اإلتفاقية االحتاد األوربي مباشرة والذي يقوم بتوفري درجة مماثلة من  	 - 4

احلماية للناس داخل اإلحتاد.

من هو املسؤول ؟

5 - يستطيع الشخص املصاب أن يتخذ إجراء ضد:
املنتجني : عادة هم الصانعون ، أو يف مثل حاالت املواد اخلام يكون  الشخص الذي  	
يعدها أو حيصل عليها هو املسؤول . ويشمل ذلك أيضًا القائمني بوضع اللمسات 
يتورطون  ما  نادرا  هؤالء  ولكن  االغذيه(  تعليب  )مثال  السلعة  على  النهائية 
)التغليف ( مل  يغري من شكل  التعليب  التعبئة وال يتأثرون بالقانون ما دام  يف 

السلعة أساسًا.
املستوردين : واملقصود بهم املستوردون داخل اجملتمع األوربي وليس داخل اململكة  	
املتحدة فقط . وإذا مت استرياد السلع إىل دول أخرى داخل اإلحتاد األوربي ثم 
األول  املستورد  على  تقع  املسئولية  فإن   ، املتحدة  اململكة  داخل  بيعت  ذلك  بعد 

وليس على املستورد داخل اململكة املتحدة . 
التجارية  الذين يضعون عالماتهم  املوردون  : وهم  التجارية  العالمات  أصحاب  	

على السلع مما يعطي االنطباع بأنهم هم املنتجون .
املوردون اآلخرون مثل جتار اجلملة واملتعهدون، ليست عليهم مسؤولية إال إذا  	 - 6
عجزوا عن حتديد املنتج أو املستورد أو صاحب العالمة التجارية عندما يطلب 

شخص متضرر ذلك منهم . 
املدعي قد يقاضي  أن  واملسؤولية حتت اإلتفاقية متداخلة ومتعددة، لدرجة  	 - 7
اإلتفاقية  حتت  املسؤولية  عن  التغاضي  املمكن  من  وليس  طرف  من  أكثر 
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 السلع املغطاة 

واملسؤولية عند هذا اجلزء من اإلتفاقية ليست فقط حيال بضائع املستهلك.  	 - 8
السلع الزراعية غري املصنعة والطرائد غري املصنعة تستثنى من هذه اإلتفاقية 
بوجه خاص ولكن كل السلع األخرى مبا يف ذلك اليت تستعمل يف مكان اإلنتاج 

تدخل ضمن نطاق السلع املغطاة. 
9 -	 املباني غري مغطاة حتى إذا كانت املواد املصنوعة منها )كالبالط واألخشاب( 

مغطاة.
10- تغطي املسؤولية حتت االتفاقية لتشمل املواد اخلام. فإذا كانت السلعة حتتوي 
قد  املكونات  وصانع  السلعة  صانع  من  كال  فإن  مكوناتها،  أحد  يف  ما  عيبًا 

يتعرضان للمساءلة. 
ليست  املطبوعات  فإن  املعلومات اجملردة. وهلذا  إىل  الوصول  االتفاقية  تغطي  11- ال 
والتحذيرات من سلعة )يف هذه احلالة يكون  اإلرشادات  إال يف حالة  مغطاة، 
الصانع وليس الناشر - الذي يتعرض للمسائلة جراء األخطاء أو اهلفوات يف 
اإلرشادات أو التحذيرات واليت جتعل من السلعة شيء غري آمن(. وباملثل فإن 
خطأ  جراء  اإلتفاقية  حتت  مسئولية  عليه  تكون  ال  سوف  التصميم  مستشار 
يف التصميم مما يؤدي إىل تلف السلعة، فإن منتج السلعة نفسها هو املسئول. 
برامج  تكون  ما  غالبًا  الكمبيوتر.  برامج  منتجي  على  نفسه  الشيء  ويطبق 
الكمبيوتر جزاء من السلعة ويف بعض األحيان ميكنها إحداث أضرار شخصية 
خطوط  على  يعمل  الذي  اآللي  اإلنسان  أو  اجلوية  املالحظة  برنامج  )مثال 

اإلنتاج( . وأيضًا فإن املسئولية يف هذه احلاالت تقع على صانع السلعة.

ما هي السلعة التالفة )املعيبة(

تعرف السلعة التالفة )اليت بها عيب( بأنها ليست آمنة حسب توقع املستهلك.  	 -12
إىل  يشري  وال  املعطوبة  للسلعة  اإلجيابي  االختيار  يعطي  التعريف  وهذا 

الشخص املتضرر وال إىل الصانع.. 
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عند تقرير إذا كانت السلعة معيبة تضع احملكمة يف االعتبار كل الظروف  	 -13
املتعلقة مبا يف ذلك : 

الطريقة اليت مت بها تسويق السلعة. 	-
أي تعليمات أو حتذيرات مع السلعة. 	-

ما الذي يتوقع فعله بالسلعة.  	-
الوقت الذي استغرق توزيع السلعة.  	-

التعليمات  أو  بالسلعة  فعله  ُيتوقع(  مبا  )أو  جيب  مبا  املتعلقة  السياسة  إن   -14
والتحذيرات املعطاة هي مهمة بوجه خاص للمنتجني واملستوردين الذين يتم 

استعمال منتجاتهم بشكل خاطئ.

األعطاب املغطاة :

 يستطيع الشخص يف ظل اإلتفاقية أن يرفع دعوى للتعويض عن: 
الوفاة. 	-

إصابات شخصية. 	-
ممتلكات خاصة تزيد عن 275جنيه إسرتليين. 	-

جيب أن يكون املدعي قادر على أن يثبت يف ضوء كل االحتماالت بأن العيب يف  	 - 16
السلعة هو سبب اإلصابة 

 الدفاعات املتوفرة 

يستطيع الصانع أو املستورد جتنب املساءلة إذا استطاع أن يثبت أي من الدفاعات  	 -17
التالية: 

من  األصل  طبق  نسخة  أو  سرقتها،  متت  )مثال  السلعة  بتوريد  يقم  مل  	-
منتجاته(.

احلالة العلمية واملعلومات التقنية يف الوقت الذي مت فيه توريد السلعة مل  	-
املساءلة اكتشاف  السلعة حتت  اليت كانت متوقعًا يف  الوصف  بنفس  تكن 
العيب فيها لو تواجدت ضمن السلع اليت كانت يف حوزته )املسمى بالدفاع ذي 

املخاطر املتطورة(. 
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الصانع  يعف  لن  بالقواعد  وااللتزام  القانون.  إتباع  بسبب  العيب  حدث  	-
بالضرورة من املساءلة، ومن أجل الدفاع عن نفسه عليه أن يثبت أن العيب 

كان النتيجة اليت يصعب جتنبها بسبب االلتزام.
مل يكن العيب موجوداً بالسلعة وقت توزيعها )كأن حيدث العيب ألن املتعهد  	-

مل ينقلها حبذر(.

سالمة املستهلك

مت استبدال املتطلبات العامة للسالمة حتت الفصل العاشر من هذه اإلتفاقية  	-20
بالقواعد العامة لسالمة السلع 1994م )متت اإلشارة إليها يف هذا الكتيب حتت 
 ،1994 أكتوبر  يف  بها  األخذ  مت  واليت  السلع(  لسالمة  العامة  القواعد   - أسم 
األوربية  االحتادات  اتفاقية  ظل  يف  املوقعة  ـ  السلع  لسالمة  العامة  والقواعد 
عام 1972مـ  تلتزم بتوجيهات السالمة العامة للسلع واليت قدمت واجبات أمنية 

عامة لقاعدة عريضة من اجملتمع.
وقد مت عمل كتيب إرشادي منفصل عن القواعد العامة لسالمة السلع ميكن  	 -21
احلصول عليه من مكتب الربيد واملوضح عنوانه بالصفحة 9 من هذا الدليل 

باالستشهاد باملرجع رقم 696/95.
وعلى الرغم من أن الفصل العاشر من اإلتفاقية ما زال موجودًا، إال أنه سوف يتم  	 -22
بالنسبة  العاشر  الفصل  به يف ظروف حمدودة مثال سوف يظل تطبيق  اعمل 
ملوردين السلع اليت يفرتض خضوعها لقانون اجملموعة األوربية حيث يتم فرض 
قواعد إلزامية باململكة املتحدة على الشخص الذي قام بتسويق السلعة أوال يف 

أسواق اجملموعة )مثال: قواعد إلزامية لتوجيهات محاية األدوات الشخصية( 

املقاييس :

لقد مت استبدال نظام " املقاييس املتفق عليها " يف الفصل العاشر من اإلتفاقية  	 -23
بالقواعد العامة لسالمة السلع 1994م ، ولقد مت إلغاء املوافقات اليت كان يتم 
العمل بواسطة اتفاقية إدارية بدءا من 2 أغسطس 1944م وتلك املقاييس واليت 
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مت املوافقة عليها سابقًا سوف تبقى بالطبع موجودة كمقاييس للسالمة 
العامة  القواعد  ظل  ويف  السالمة.  تقييم  يف  دوراً  تلعب  املقاييس  تبقى  سوف  	 -24
لسالمة السلع يتم تقيم السالمة مع األخذ يف احلسبان اختالف العناصر مبا 

يف ذلك املقاييس األوربية أو اإلجنليزية اليت حتت الفحص.

قواعد السالمة 

يستطيع سكرتري الوالية بواسطة الفقرة رقم 11 من االتفاقية أن يقوم بعمل  	 -25
محاية  أساس  على  ضروريًا  ذلك  أن  رأى  إذا  استشارة،  بدون  طارئة  قواعد 
 12 بعد  تنتهي  الظروف  هذه  ظل  يف  اختاذها  يتم  اليت  واإلجراءات  اجلمهور. 

شهرا.
التشاور  عل  تنص  االتفاقية  فإن  العادية،  الظروف  ظل  ويف  حال  آية  على  	 -26
بني األطراف املعنية قبل عمل القواعد. والقواعد اليت يتم اختاذها حتت هذا 

اإلجراء تبقى يف حيز التنفيذ ما مل يتم إلغاؤها. 
ومثل هذه القواعد واليت ميكنها تغطية كال من السلع اجلديدة واملستعملة  	 -27
ميكن أن تبني وبالتفصيل مدى خصوصية السلع اليت جيب إنتاجها وما هي 
تغطي  اليت  القواعد  لذلك  مثال  إعطاؤها.  جيب  اليت  والتحذيرات  اإلرشادات 

سالمة عربة األطفال. الكراسي املتحركة واحرتاق األثاث املنجد.
ويف حال الفشل يف تطبيق متطلبات قواعد السالمة املوضوعة حتت االتفاقية  	 -28
فإن ذلك تسبب يف غرامة ال تتعدى املستوى اخلامس من معيار املقاييس )حاليًا 

500 جنيه إسرتليين( أو السجن ستة أشهر أو كليهما معا.
توفر اإلتفاقية أيضًا القوة لسكرتري الوالية إلصدار مذكرات إجبارية متنع  	 -29

املوردين املذكورين من توريد املنتجات غري اآلمنة. 

التطبيق :

القائمني  اإلتفاقية هو مبدئيًا مسئولية  السالمة يف ظل  إجراءات  إن تطبيق  	 -30
املقاطعة  جمالس  يف  احمللية  للسلطات  التجارة  مقاييس  مراقبة  على 
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ومسئولي الصحة البيئية يف إجنلرتا وويلز واسكتلندا ومشال أيرلندا. ولدى 
مسئول التنفيذ السلطة للقيام بعمل اختبار للمشرتيات، قياس حجم السلعة، 
دخول املصنع بغرض التحقق بالتجربة حول إذا كان هناك طرق إلجراءات 

السالمة اخلاصة باالتفاقية وإقامة الدعاوي القضائية.
ميكنهم أيضًا إصدار مذكرات متنع املوردين من بيع السلع اليت يعتقدون إنها  	 -31
من  باحملكمة  للقاضي  طلب  تقديم  ميكنهم  السالمة.  إجراءات  مع  تتعارض 

أجل إصدار أو مبصادرة وإعدام هذه السلع.
32-	 ميكن للموردين استئناف الدعوى ضد قار التوقيف ومصادرة البضائع.

اخلسائر  عن  تعويضات  دفع  التنفيذية  للسلطات  ميكن  خاصة  حاالت  يف  	 -33
ذا ثبت عدم وجود إخالل  تنفيذي،  قرار  والذي أختذ ضده  املوردين  أحد  إىل 

بإجراءات السالمة.
إن قواعد اجمللس األوربي 93/ 339 واملتعلقة بالسلع املستوردة من دول خارج  	 -34
البضائع  باحتجاز  األعضاء  الدول  كل  يف  اجلمارك  ضباط  ختول  اجملموعة 
بواسطة  التفتيش  بعمل  للقيام  أيام  للحدود وملدة ثالثة  يف اجلزء اخلارجي 

السلطات التنفيذية إذا كانت السلع: 
أثر سريع  تكون خطرية وذات  بأنها رمبا قد  السلع يوحى  إذا كانت شكل  	-

على الصحة والسالمة 
مل تكن هناك الوثائق املطلوبة مع السلعة أو ال يوجد عليها اخلتم املطلوب  	-

حسب قواعد السالمة املستعملة سواء حملية أو داخل اجملموعة. 
متتد يف اململكة املتحدة بند الثالثة أيام عمل للسلطات ف اجلمارك وحتت البند  	 -35
رقم 31 من اإلتفاقية لكي حيتجزوا السلع املستوردة احملتمل عدم سالمتها ملدة 

يومني آخرين. 
وال يستطيع رجال اجلمارك يف اململكة املتحدة استعمال الفقرة 31 فيما يتعلق  	 -36
آية حال فإن ضباط اجلمارك  بسياسة حرية احلركة يف اجملموعة. وعلى 
مستمرون يف التشاور مع السلطات التنفيذية يف حال إذا وجد أحد الطرفني 

أن السلع املستوردة ليست ملتطلبات السالمة. 
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 األعمال التي يجب القيام بها

البلد يراقبون ويتحكمون يف سالمة  العظمى من املصانع يف هذا  الغالبية  إن  	 -37
حامسة  بإضافة  املستهلك  محاية  اتفاقية  وتقوم  يوردونها،  اليت  البضائع 
للتجار لكي تتأكد من أن منتجاتهم توفر السالمة للناس الذين يستعملون 
هذه املنتجات أو يتأثرون بها. واستعمال قوائم الفحص التالية قد يساعد رجال 

األعمال على التأكيد أنهم يقومون بالتزام يف ظل هذا القانون: 
مراجعة اإلجراءات اإلدارية للتأكد من أن كل مراحل اإلنتاج )تصميم،  	-
تصنيع، عرض، تسويق( تساعد على التأكد من أن السلعة اجليدة فقط 

هي اليت تصل للمستهلك.
ملنتجات  معينة  رقابية  متطلبات  حتدد  خاصة  قواعد  وجود  من  التأكد  	-
الشركة والتأكد أيضًا من إذا كان هناك مستويات سالمة منشورة أو 

مقرتحة للسلعة وإىل أي حد مت تصنيع السلعة لكي تفي بهذه املتطلبات.
الوضع يف االعتبار تقديم نظام جودة نوعية جديد. وحيدد نظام التجارة  	-
فعال  اقتصادي  نظام  وصيانة  وتوثيق  تأسيس  للشركات  ميكن  كيف 

للتطوير واحملافظة على جودة املنتجات .
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منظمة حماية المستهلك األهداف والغايات والسياسة
أجل  من  قوي  موقف  يف  املستهلكني  وضع  هلا  املنظمة  الرئيسية  األهداف  من 
االختيار األمثل واألفضل ملشرتياتهم. وتقوم منظمة محاية املستهلك مبا هو أكثر 
من  الكثري  تضع  ولكنها  فقط،  باملعلومات  املستهلكني  متد  ال  فهي  بكثري.  ذلك  من 
وسائل  بتطوير  املورد  إقناع  طريق  عن  وضعهم  لتحسني  منها  حماولة  يف  القواعد 
السالمة واألداء والتوعية عن طريق حض احلكومة على سن القوانني واليت حتميهم 
من االستغالل. فتقوم املنظمة باحلمالت اإلعالنية نيابة عن كل املستهلكني، حتى 

أولئك الناس غري املشرتكني مبجلتها.  
حوالي  شهريًا  تصدر  اليت   )WHICH?( باملنظمة  اخلاصة  اجمللة  يف  ويشرتك 
662.000 شخص وتقوم املنظمة أيضًا بنشر جملة عن )احلدائق( مبعدل عشرة أعداد 
يف سنة وهلا 143.000 مشرتك، وجملة عن )اإلجازة( مبعدل أربع أعداد يف السنة وهلا 
الصحة( وتصدر  )الطريق إىل  للمنظمة هو جملة  واحدث إصدار  124.000 مشرتك، 
احلدائق  جملة  وتعترب  مشرتك.   75.000 حوالي  وهلا  السنة  يف  أعداد  ستة  مبعدل 

وبنفس أسلوب اجمللة األصلية.
بالسالمة  اخلاصة  دعائية  احلمالت  فتقدم  )باإلجازة(  تعنى  اليت  اجمللة  أما 
وإصدار تقارير حمايدة عن الرحالت ووجهتها - أما جملة )الطريق إىل الصحة( 
فتعطي نصائح عملية عن اعتنائك بنفسك واالعتدال يف تناول الطعام. أيضًا اجمللة 
الشهرية اليت تعين باملشروبات هو منشور آخر للمنظمة )9000مشرتك( وهو يعطيك 

إرشادات مستقلة الختيار نوع املشروبات. 
والصيادلة  لألطباء  فتؤمن  العالجي(  واألسلوب  )بالدواء  اخلاصة  النشرة  أما 
 96.000  - شهريًا  )مرتني  العالج  وطرق  العقاقري  عن  تقييما  بالصحة  والعاملني 
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الشهر  يف  مرتني  تصدر  للمنظمة  جملة  فهي  املستهلك(  )سياسة  أما  مشرتك( 
واألكادمييني.  الصناعة  ورجال  باحلكومة  العاملني  آراء  معرفة  إىل  وتهدف 
وتتضمن اجمللة أحباث تفصيلية ومناقشات مطولة وال تعرب هذه األحباث عن آراء 
اجمللة ولكنها تلقي الضوء على رغبات املستهلك. ويوجد أيضًا الكثري من الكتب واليت 
حتتوي إرشادات سنوية مثل " املرشد اجليد للغذاء " وكثري من الكتب األخرى حول 

شئون املستهلك مثل " ماذا نفعل إذا توفى شخص ما وكيف تبدأ أعمالك اخلاصة. 
وال يقتصر اهتمام املنظمة على اململكة املتحدة ولكن عمل املنظمة يشمل العديد 
من الدول األخرى وذلك عن طريق املشاريع املشرتكة واحلمالت الدعائية املكثفة 

واملعلومات العامة اليت تهم املستهلك.
موردي  أو  السلع،  منتجي  أو  املعلنني  من  مبالغ  أي  على  املنظمة  حتصل  وال 
املال يأتي من مساهمات املشرتكني يف جملتها  اخلدمات احلكومية. ولكن موردها 

ومن حصيلة بيع مطبوعات أخرى. 
إنفاق  كيفية  حول  القرار  اختاذ  يف  اجمللة  على  يعتمدون  املشرتكني  أن  ومبا 
ما  كل  أن  من  التأكد  يف  احلرص  تتوخى  املنظمة  فإن  املبيعات  حجم  أو  النقود 
تعلنه الناس واقعي. ويتم هذا عن طريق االختبارات يف معامل املنظمة اخلاصة وعن 
طريق الفحص اجليد لنتائج التصنيع مما يعطي الفرصة للمصنعني باالطالع على 
نتائج االختبارات والتحاليل للتأكد من منتجاتهم )وليس عن طريق املقارنة مع 
املنتجات األخرى( وحتى ميكنهم التأكد قبل التوزيع على اجلمهور. تقوم املنظمة 
أيضًا بعمل مسح مكثف معرفة آراء الناس حول البضائع وكيفية تسهيل اخلدمات 

هلم وتوفري البضائع وخدمات ما بعد البيع. 
وحيث أن مجيع املستهلكني ال حيتاجون الشيء نفسه، فإن املنظمة حتاول تلبية 
السبب فاملنظمة تعمل  املختلفة لقطاعات خمتلفة من اجملتمع وهلذا  االحتياجات 
يقوم  والذي  املستهلك  لشئون  األحباث  معهد  مع  منفصل  خط  يف  ولكن  قرب  عن 
بتنفيذ األحباث ألولئك الناس الذين صادفهم سوء احلظ بطريقة ما. ويهدف هذا 
املعهد إىل تزويد ونشر املعلومات العملية والدعاية للعديد من املوضوعات املختلفة 
املتخصصة. ومن أجل تطوير هذا العمل يوجد برنامج الختيار املساعدات واملعدات 
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وبعضها  )ويتش.؟(  اجمللة  يف  املعلومات  هذه  بعض  نشر  ويتم  العاجزين.  للناس 
بطريقة مستقلة بواسطة مركز األحباث لشئون املستهلك. 

ولكي نساعد ونرشد أولئك الذين لديهم مشاكل استهالكية، وخاصة املشاكل 
القانونية ثم إصدار جملة " اخلدمات الشخصية " يف 1976م . وهي خدمة اشرتاكية 
يف  مشرتك   24.000 من  أكثر  حاليًا  ويوجد  اهلدف.  هذا  أجل  من  خصيصًا  وضعت 
اخلدمات ويتم تشغيلها بواسطة فريق من احملامني واملرشدين والذين يقومون حبل 

أكثر من 2.000 قضية سنويا. 
مثل  الدولية  املساعدات  وكاالت  بعض  مع  جنب  إىل  جنبًا  أيضًا  املنظمة  تعمل 
اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية على عدد من املشروعات ذات األهمية اخلاصة 
بدول العامل الثالث. وختتلف االحتياجات متامًا عن احتياجات أولئك يف الدول الغنية 
مثلنا. فاملاء املتوفر لدينا بواسطة املضخات نادراً ما يتوفر هلم ومعظم الناس هناك 
يعتمدون على املاء بواسطة رفعه مبضخة من اآلبار واألنهار ويف هذه احلاالت فإنه 
من احليوي أن ختتلف أنواع املضخات اليدوية املستعملة. ويف خالل العشر سنوات 
وتطوير  للمساعدة يف تصميم  املستهلك مبساهمات  قامت منظمة محاية  األخرية 
املضخات اليدوية املستعملة. كذلك فإن ختزين األمصال يف درجة احلرارة املناسبة 
مهم جدًا، وخاصة بالنسبة لتلك الدول اليت تهتم باألمراض االستوائية وقد لعبت 

املنظمة دوراً مهمًا يف تطوير حامل األمصال املناسب .

الهيكل التنظيمي :

العامة  السياسة  يف  بالتحكم  املستهلك  محاية  منظمة  جملس  أعضاء  يقوم 
واإلدارة وهم ال يتقاضون أجر لذلك، وال جيب أن تكون هلم وظائف عليا يف التجارة 
مما جيعلهم يروجون أو يبيعون بضائع للمستهلك أو يعرضون خدمات ويتم اختيار 
ومدة  العضوية  دائمي  أعضاء  أربعة  منهم  أقصى،  حبد  للمجلس  أعضاء  سبعة 
الرتشيح للمجلس ثالثة أعوام. وخيتار أعضاء اجمللس رئيسًا هلم وأثنني من النواب، 
للمنظمة.  اليومية  باملهام  الذي يقوم  التنفيذي  الرئيس  وهما مسئوالن عن تعيني 

ويتم االنتخاب بواسطة املشرتكني يف اجملالت املختلفة. 
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بدأت املنظمة عام 1957 بــ 10.000 عضو ال يتقاضون أي أجور. واليوم يصل عدد 
450، ولديها خمترباتها اخلاصة. وهي مسئولة  املوظفني  786.000 وعدد  أعضائها 
تطوير  يف  ساهم  الذي  الشيء  الربملان  رجال  من  للعديد  اهلامة  القرارات  عن 
محاية  قرار   ،1977 اجلائر  العقد  بنود  اتفاقية  ذلك  يف  مبا  املستهلك  موقف 
املستهلك 1988، وقرار سوء توصيف املمتلكات 1991، قرار الشيكات 1982 وقرار بيع 

وتوريد البضائع 1994.

سبب إنشاء املنظمة :

مت تشكيل منظمة محاية املستهلك يف مارس 1957م ، وقد بدأت حياتها يف مكان 
بتعديل  قامت  ثم  لندن  شرق  باثنال  ضاحية  يف  للسيارات  جراج  األصل  يف  كان 
1930م  عام  تأسيسه  مت  والذي  املتحدة  بالواليات  املستهلكني  احتاد  ملطابقة  نفسها 
ويقول تقرير مولوني عن محاية املستهلك بأن "بأن عملية التصنيع والبيع قد مت 
تنظيمها جيداً يف احتادات كبرية نوعًا ما ، كما أن طلبات املساعدة تتطلب مهارات 
عالية حيث أن عملية البيع تتم بواسطة أصغر وحدة ، أي املستهلك نفسه اعتماداً 
على اإلرشادات املقدمة من اخلرباء إذا توفرت له ، ولكن إذا مل تتوفر فيكون االعتماد 

على الغريزة ولكن ليس بالضرورة حسب التفكري املنطقي .
والبيع  الشراء  قوى  بني  اختالل  وجود  عند  للمساعدة  للتدخل  املنظمة  وتضطر 
املبنية على  التقنية  أن تقوم بتقديم إرشادات مستقلة قائمة على  ويتطلب عملها 
التزايد املستمر يف تنوع البضائع واخلدمات املقدمة للجمهور وعند ذلك تقوم بنشر 
أول جملة وأكثرها شيوعًا يف أكتوبر  النتائج يف جمالتها اخلاصة. وقد ظهرت 

1957م .
والبنية األساسية هي املنظمة اليت تدعى "منظمة محاية املستهلك"، وهي مجعية 
خريية مسجلة تقوم بكل األحباث واحلمالت الدعائية. واجمللة مملوكة للمنظمة 
مبنظمة  يعرف  معًا  وكالهما  واجملالت.  الكتب  يف  اخلريية  األحباث  بنشر  وتقوم 
اخلدمات  يف  والتحقيق  املنتجات  اختيار  هي  املنظمة  وطريقة  املستهلك.  محاية 
املختربة  بالنسبة لألصناف  النوعية  األداء واجلودة  ونشر األحباث الصرحية حول 
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وتنشر هذه املعلومات مع اسم املورد يف جمالتها واملتوفرة لدى املشرتكني. إن مرونة 
وحرية املنظمة يف مساعدة إعالم ودعم املستهلك مدعومة بسبعة عناصر أساسية 

تلتزم بها ألكثر من 30 عام.
منظمات محاية املستهلك احمللية والدولية

متباينة  وهي  املتحدة  اململكة  يف  املستهلك  محاية  منظمات  من  العديد  يوجد 
كثرياً يف غاياتها وطرق متويلها، لكنها تتفق على وجوب محاية "املستهلك" والدفاع 

عن حقوقه.

وأهم هذه املنظمات يف اململكة املتحدة:

اخلاصة  املنظمة  جملة  وهي   )WHICH?( احملدودة  ويتش  املستهلك  منظمة 
اململكة  يف  املستهلك  بشئون  تعنى  اليت  اخلاصة  األساسية  املنظمة  هي  باملستهلك 

املتحدة  

املجلس الوطني للمستهلك:

الدولة  من  ماليًا  املدعومة  األجهزة  أكثر  هو  للمستهلك  الوطين  اجمللس 
احلكومية وله اتصااًل مباشراً مع املستهلك مت إنشاؤه يف 1975م ويأخذ معظم متويله 
هي  األساسية  ومهمته  تأثريها.  عن  بعيداً  حبرية  يتصرف  ولكنه  احلكومة  من 
التأكد من محاية مجيع املستهلكني يف اململكة املتحدة مبن فيهم أولئك الذين ال 

يستطيعون التعبري عن آرائهم.
التجارة  العامة،  املنافع  مدينًا،  أو  دائنًا  املستهلك  معامالت  لديه  األولويات  ومن 
العاملية، الغذاء والسياسات الصحية، اخلدمات القانونية. ويقوم اجمللس أيضًا بدعم 
ومحالتها  سياستها  أخبار  نشر  ويتوىل  املستهلك  تساعد  اليت  األخرى  املؤسسات 

اإلرشادية وطباعتها.
ويتم نشر أحباث وتوصيات اجمللس القومي للمستهلك يف كتب وتقارير يبيعها 

مكتب اجمللس نفسه.
ويتم التعامل مع اهتمامات املستهلك يف اسكتلندا وويلز بواسطة جملس املستهلك 
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يف اسكتلندا وويلز، ويتم اإلشراف عليه من قبل اجمللس الوطين للمستهلك وتقرر 
وهو  ايرلندا  لشمال  للمستهلك  عام  جملس  أيضًا  يوجد  وأولوياته.  عمله  أسلوب 

مستقل بذاته.

املعهد الربيطاني للمقاييس :

املهمة األساسية للمعهد الربيطاني للمقاييس هو نشر مقاييس األداء والسالمة 
أيضًا  يقوم  قد  باإلنتاج.  املتعلقة  وخاصة  والسالمة  لألداء  اختبارات  بعمل  والقيام 
املستهلك  أ. صيانته بواسطة  املنتج  اليت يتم بها استخدام  الطريقة  بالتوصية على 
وإذا قام أحد املصنعني خبتم املنتج لدى "إدارة املقاييس اإلجنليزية" فإن هذا املنتج 
يوضع عليه عالمة BS   متبوعة برقم وهذا الرقم يشري إىل املستوى اخلاص بهذا 
املنتج. كما يقومون أيضًا باختبار ماكينات الوزن واملعدات املستخدمة يف املصانع 

من أجل حتري الرقم.
ويف اجلزء الثاني من اتفاق محاية املستهلك 1987م ميكن لـ TSD بصدار مالحظة 
متنع التاجر من بيع سلع يعتقد بعدم سالمتها. وميكن مقاضاة أي شخص يبيع سلع 

غري مكتملة اجلودة وكذا اللجوء إىل القضاء وكذلك مصادرة السلع غري اجليدة.
والـ TSD مسؤول أيضًا يف الفقرة الثالثة من اتفاق محاية املستهلك عن مفاجأة 
املوضوعة  السلع  بأن تكون أسعار  السلع،  بالتالعب يف أسعار  الذين يقومون  التجار 
احملاسبة.  "كاونرت"  منضدة  على  جتدها  اليت  األسعار  تلك  من  أقل  األرفف  على 

وميكن الـ TSD   اختاذ القرار ضد التجار.
اتفاقيات  يف  النفوذ  هلم  يتوافر  حيث  كثرية  مواقف  يف  املساعدة  أيضًا  وميكنهم 

أخرى مبا فيها اتفاقية املستهلك 1974.

مكتب صحة البيئة:

يعمل موظفي مكتب الصحة البيئية عادة يف املناطق احمللية أو جمالس احلكم 
الذاتي وعملهم هو التأكد من صالحية الغذاء وكذلك محاية البيئة. وبيع الغذاء 
الصحة  مكتب  ويقوم  ذاتها،  حد  يف  جرمية  هي  اآلدمي  لالستهالك  الصاحل  غري 
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إعداده  مت  قد  الغذاء  أن  من  للتأكد  اجملال  هذا  يف     TSD مع  بالتعاون  البيئية 
بطريقه صحية مع مراعاة النظافة العامة.

ويقومون بالتفتيش يف األماكن اليت يتم فيها التعامل مع الطعام مثل األسواق 
التأكد  العامة وكذلك  النظافة  للوقوف على مستوى  واملطاعم  الطعام  وحمالت 
من عدم تلوث الطعام. فإذا وجدت قطعة زجاج يف شطرية مثال، أو اشرتيت طعامًا 
ملوثًا بالغبار ميكنك االتصال مبكتب الصحة البيئية احمللي. ومكتب الصحة البيئية 
لديه الصالحيات أيضًا للتعامل مع املساكن غري الصحية وتلوث اهلواء والضوضاء 
الشديدة ومكافحة احلشرات وشروط العمل )ملتزمة باتفاقية األمن والصحة يف 

العمل( مراقبة األمراض املعدية مثل تسمم الطعام والرتبية الصحية.

مكتب استشارات املواطنني :

املواطنني  بتزويد  قرن  نصف  من  وألكثر  املواطنني  استشارات  مكتب  قام 
باإلرشادات واملعلومات الالزمة بدون مقابل وبكل ثقة. من أجل تغطية أكثر من 
سبعة ماليني استفسار فتعترب القروض واملستهلكني ثاني أكرب جمال لالستفسار 
وال يزال يف تزايد. ويعد املكتب القومي الستشارات املواطنني هو شبكة ذات 1527 فرع، 
واليت  األخرى  االستشارية  واألقسام  الفرعية  واملكاتب  الرئيسي  املكتب  ذلك  مبا يف 
املستهلكني. وهو أيضًا مسئول  العملية ملعظم مشاكل  توفر االستشارات واملساعدة 
عن مراقبة مشاكل الناس والتأكد من أنهم حتت أنظار واضعي السياسات سواء 
على املستوى احمللي أو الدولي. ويقوم بالعمل يف هذا املكتب حوالي 27000 شخص %90 

منهم متطوعون.

 مكتب إدارة شؤون الكهرباء :

مكتب مستقل مت تأسيسه يف ظل اتفاقية الكهرباء عام 1989م وذلك ملراقبة األنشطة 
ويرأسه  املستهلكني.  مصاحل  وحلماية  الكهربائية  الطاقة  تزويد  بصناعة  املتعلقة 
املدير العام إلدارة الكهرباء وللمكتب 14 فرعًا موزعة يف اجنلرتا، ويلز واسكتلندا، ويف 
كل من هذه املناطق توجد جلنة حملية للمستهلكني للكهرباء وتتألف اللجنة من 
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منطقة  يف  املستهلكني  مصاحل  وميثلون  العام  املدير  بواسطة  تعيينهم  مت  اجلمهور 
معينة. وعادة ما توجد عناوين هذه املكاتب الفرعية خلف فاتورة الكهرباء وكذلك 

يف دليل التليفون وأحيانًا يتم عرضها يف واجهات احملالت.

مجلس مستهلكي الغاز:

مت إنشاء جملس مستهلكي الغاز يف عام 1986م بناء على قرار برملاني وذلك لتمثيل مصاحل 
مستهلك  مليون   17 حنو  على  يشرف  وهو  بذاتها.  مستقبل  جملس  وهو  للغاز،  املستهلكني 
ليس  املواطنني،  يتعامل مع مشاكل  فرع   12 وله  املتحدة.  اململكة  للغاز يف  حملي وجتاري 

فقط يف جمال الغاز نفسه ولكن أيضًا حول األجهزة اليت تعمل بالغاز ومدى صالحيتها. 

مكتب توريد الغاز:

مت إنشاء مكتب توريد الغاز عام 1986م بناء على القرار اخلاص بالغاز وهو دائرة 
مستقلة أنشأت ملراقبة شروط منح الصالحيات لشركة الغاز الربيطانية بواسطة 
سكرتري الوالية وأيضًا للتأكد من أن الشركة تلتزم مبسئولياتها املنصوص عليها.

وللمكتب مهمتان أساسيتان: األوىل هي محاية أسعار مستهلك الغاز بإجنلرتا مثل 
توريد ونوعية خدمات إمداد الغاز. وهذا يشمل التأكد من توصيل الغاز إىل املستهلك 
حيثما كان وكلما أمكن ذلك والتأكد من اإلمداد حتى يف الظروف الصعبة. أما 
األسعار  وهذه  اجلمهور.  لفواتري  بالنسبة  الغاز  أسعار  مراقبة  هي  الثانية:  املهمة 
ختضع للرقابة عن طريق معادلة حتدد التخصص. تتم أيضًا مراقبة األسعار اليت 

يتقاضاها أصحاب العقارات والذين يعيدون بيع الغاز مرة أخرى للمستأجرين.

مكتب خدمات املياه:

العام  املدير  بيات  أيان  ويرتأسه  1989م،  سبتمرب  يف  املياه  خدمات  مكتب  إنشاء  مت 
ويهتم  الوحدات  أسعار  حيدد  جيعله  ما  الصالحية  من  وله  املياه.  خدمات  ملكتب 
الزبائن. وهو  حبماية املستهلك يف كل من اجنلرتا، ويلز، كما أنه يدرس شكاوى 

مستقل عن صناعة املياه.
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اجنلرتا  يف  جماري  منطقة  لكل  واحدة  املستهلك،  خلدمات  جلان  عشرة  وهناك 
وويلز واليت مكنك االتصال بها إذا مل تكن راضيًا عن الطريقة اليت تصلك بها املاء 
أو شركة اجملاري. وملكاتب خدمات املستهلك احلق يف التحقيق يف شكاوى املواطنني 

على اختالف أنواعها.

هيئة إعالن املقاييس:

اإلعالنات  مضمون  مراقبة  نظام  على  باإلشراف  املقاييس  إعالن  هيئة  تقوم 
من  تتأكد  فهي  اململكة.  يف  املسموعة  غري  الوسائل  يف  الدعائية  البيع  ومحالت 
جتاه  مسئولة  بطريقة  أعد  قد  وأنه  ومفيد،  وحقيقي  مهذب  قانوني  اإلعالن  أن 

املستهلكني واجملتمع.
باإلضافة إىل حبث الشكاوى املقدمة من اجلمهور ورجال الصناعة، فإنها تقوم 
ووسائل  والوكاالت  املعلنني  إىل  اإلعالن  قبل  وسرية  جمانية  نصائح  بتقديم 
مطابقتها  من  للتأكد  مراقبة  وبرامج  مكثفة  أحباث  بعمل  أيضًا  وتقوم  اإلعالم، 
للمعايري اإلجنليزية يف نظام اإلعالن والبيع. وهذه املعايري تشمل قواعد تفصيلية 
والسيارات  واملشروبات  والسجائر  والعالج،  واجلمال  الصحة  ملنتجات  اإلعالن  عن 
ووسائل الربيد وخدماته، واإلعالنات املوجهة لألطفال، والتسويق املباشر، واملعلنون 

عن الوظائف والشئون البيئية.
وهذه املعايري يتم فرضها بشكل مستقل بواسطة هيئة املقاييس اإلعالمية واليت 
تقوم بنشر تقارير شهرية حول األحكام اليت مت تنفيذها. وحتظى التقارير بتغطية 
إعالمية مكثفة مما يولد رأي معاكس للناشرين يف حالة وجود خرق هلذه املعايري.

جمعية خدمة كبار السن:

ختدم مجعية كبار السن اإلجنليزية أكثر من 1400 مجاعة حملية إجنليزية 
وتشمل  متطوع.   250.000 عن  يزيد  مبا  مدعمة  السن  كبار  ختدم  وهي  مستقلة 
اخلدمات العريضة املقدمة لكبار السن الرعاية اليومية وخدمات الزيارات املنزلية 

واألندية وخدمات متخصصة لكبار السن املعاقني والضعاف.
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ايرلندا توجه  السن يف اجنلرتا واسكتلندا وويلز ومشال  القومية لكبار  واملراكز 
يعملون  ومتطوعون  ومهنيون  فردية  مجاعات  إىل  ودعم  ونصائح  مباشرة  خدمات 
على  إضافة  واملعلومات  والتدريبات  األحباث  بعمل  تقوم  كما  السن،  كبار  لصاحل 

محالت دعائية . كما يقومون بنشر العديد من الكتب ودوائر معرفة شهرية.

هيئة مساعدة كبار السن:

أفضل  بأسلوب  السن  كبار  تزويد  على  فتعمل  السن  كبار  مساعدة  هيئة  أما 
والفقراء  واملعزولني  للضعاف  وخاصة  عامليًا،  أو  املتحدة  اململكة  يف  سواء  للحياة 
الدعم  خالل  ومن  اجلماهري  توعية  وزيادة  احتياجاتهم  حتديد  طريق  عن  وذلك   .
عال  مستوى  ذات  برامج  وتطوير  حتسني  يف  باملساعدة  املؤسسة  تقوم  الفعال  املالي 
عمليًا ومبتكرة واملشروعات يف اململكة املتحدة تشمل اليوم املراكز، دور املسافرين، 
رعاية  فتشمل  اخلارجية  املشروعات  أما  الطوارئ.  إنذار  ونظم  الصغرية  الباصات 
صحية ومزايا صحية أخرى، مساعدة الالجئني، اإلنقاذ، مساعدة القرويني، أشكال 

أخرى متعددة من املساعدات الشخصية.
املطبوعات اإلرشادية كما تقدم خدمات  العديد من  وتقوم اهليئة أيضًا بإخراج 

املعلومات عن طريق املكاملات التليفونية اجملانية. 
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الجوانب القانونية لحماية المستهلك 
في المملكة العربية السعودية

استعرضت ورقة عمل مقدمة يف "ندوة واقع محاية املستهلك يف اململكة العربية 
يف  املستهلك  حلماية  القانونية  )اجلوانب  م   2010 دولية"  وجتارب  رؤى  السعودية 
العامة  اإلدارة  معهد  يف  القانون  أستاذ  اليوسف  علي  حممد  للدكتور  السعودية( 
السعودية  العربية  اململكة  يف  القانونية  املستهلك  محاية  أهمية  حول  بالرياض 
أهمية  على  خمتلفة  مواد  يف  نص  والذي  للحكم  األساسي  بالنظام  وارتباطها 
اجملتمع  ألفراد  اجلسدي  األمن  ومحاية  للفرد  االقتصادية  املصاحل  على  احملافظة 
املستهلك منها :محاية األمن اجلسدي  .كما مت مناقشة جماالت متعددة حلماية 
التعاقدية  اإلرادة  ،محاية  للمستهلك  االقتصادية  املصاحل  ،محاية  للمستهلك 
مخسة  إىل  العمل  ورقة  وتنقسم  املستهلك  وثقافة  معلومات  ،محاية  للمستهلك 
احلماية  توفري  وكيفية  باملستهلك  العالقة  ذات  اإلشكاليات  أهم  تعاجل  فصول 

القانونية له يف تشريعات اململكة العربية وهي كالتالي :

املنافسة وحماية املستهلك: 

املنافسة تأخذ من املستهلك   ومحايته معيارا  حيث إن اغلب هيئات وأجهزة 
لنشاطها وسياستها إال أن هناك إشكالية تكمن يف القدرة على حتديد أي املعايري 
هل  املثال:  سبيل  على  التساؤالت  هذه  ومن  املستهلك  لصاحل  أفضل  التنافسية 
املنافسة دائما أفضل للمستهلك.؟ هل من األفضل ولصاحل املستهلك التدخل أو 
التحكم يف السوق.؟ هل يعين تضرر املستهلكني من منشأة أو منشئات انعدام أو 

ضعف املنافسة.؟
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كما إن املنافسة ومحاية املستهلك قسمت إىل مبحثني األول عاجلت التصرفات 
اليت قد تقع من منشأة مهيمنة مبعنى االحتكار والثاني التصرفات أو االتفاقات اليت 

تضر باملستهلك من خالل أكثر من منشأة.
ميلك  الذي  اخلدمة  مقدم  أو  السلعة  منتج  إن  مبعنى  االحتكار  األول  املبحث 
وضع مهيمن يف السوق له القدرة على تقليل املعروض ويف املقابل زيادة األسعار مما 
اليت البد من  العناصر  باملستهلك. كما إن هناك جمموعة من  ينتج عنه اإلضرار 
مراعاتها وإثباتها لتحديد مدى خمالفة احملتكر لقواعد املنافسة واإلضرار مبصاحل 

املستهلكني
تأخذ  االتفاقيات  وهذه  املستهلك  تضر  اليت  واالتفاقات  املمارسات  الثاني  املبحث 
احدي صورتني : األوىل التقييد األفقي وهي اتفاق جمموعة من التجار أو املنشات 
املستقلني يقومون أو ميارسون نفس النشاط  و يعملون على مستوى واحد يف السوق 
الغري  أو من  بينهم  أو احملتملة سواء  بينهم  القائمة  املنافسة  تفادي  أو  تنظيم  على 
من  اخلدمات  ومقدمي  السلع  منتجي  بني  اتفاق  وهي  الرأسي  التقييد  .والثانية 
مستويات خمتلفة مثل منتج وموزع وتاجر مجلة . ومن هذه االتفاقات أو التصرفات 
سعر  على  املتنافسني  من  جمموعة  اتفاق  وهو  السعري  التثبيت  املثال  سبيل  على 
حمدد بوضع حد أعلى أو أدنى أو بالتثبيت لسعر أي سلعة أو خدمة يتم تقدميها من 
قبلهم. وتقسيم السوق وهو اتفاق بني متنافسني يقدمون نفس السلع أو اخلدمات 
على تقسيم السوق مبوجبه حيصل كال منهم على حصة معينه بنا على منطقة 
جغرافية معينه أو عمالء أو سلع. واملقاطعة اجلماعية وهو اتفاق بني جمموعة من 
التجار أو املنشات املتنافسة على التعامل فيما بينهم ومنع أي شخص من اجملموعة 

التعامل مع من مل يكن طرف يف االتفاق.

اإلعالن التجاري: 

هو الذي ينصب على أي سلعة أو خدمة يكون اهلدف من توزيعها أو تقدميها 
حتقيق ربح ويتمتع اإلعالن التجاري بقدر من الثقة لدى مجهور املستهلكني 
باخلدمة  االنتفاع  أو  السلعة  باحلصول على هذه  الراغبني  يدفع  قد  على حنو 
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إلي سرعة التعاقد مع صاحب اإلعالن بكل ثقة واطمئنان. أما اإلعالن الكاذب 
أو التضليلي: فهو كل إعالن يتم عرضه بطريقة ما تؤدي إلي تضليل أو من 
شانها أن تؤدي إلي تضليل املخاطبني بها او املنافسني على حنو قد يلحق ضررا 
املستهلك  تدفع  املتضمن معلومات  اإلعالن  أو هو ذلك  االقتصادية  مبصاحلهم 
إلي اخللط وخداع فيما يتعلق بعناصر أو أوصاف جوهرية للمنتج، والبد لقيام 
الكذب والتضليل يف اإلعالن التجاري وجود ممارسة أو فعل أو استخدام ألداة 
العنصر  إلي  باإلضافة  لإلعالن.  املادي  العنصر  يشكل  ما  وهو  مضلله  تعبري 
لدى  النية  سوء  وتوافر  التجاري  اإلعالن  من  الغرض  يف  يتمثل  الذي  املعنوي 
التجاري وهو حتقيق كسب مادي مشروع   اإلعالن  الذي خيالف هدف  املعلن 

من خالل دفع اجلمهور إلي اإلقبال على السلع واخلدمات.

ضمان املنتجات: 

وهي جمموعة القواعد اليت حتكم مدى ضمان املنتجات اليت قد تسبب أضرار 
جسديه أو ماليه للمستهلك. وهناك أنواع متعددة وخمتلفة للمنتجات اليت قد 
تسبب أضرارا للمستهلك، وهناك نوعان من أنواع احلماية النوع األول احلماية 
املدنية والنوع الثاني احلماية اجلنائية. فاحلماية املدنية يكون الصانع أو املوزع 
من  مصدرين  وحسب  ضامن  املنتج  باع  الذي  التجزئة  بائع  أو  اجلملة  بائع  أو 
عن  بالتعويض  يطالب  أن  للمستهلك  ميكن  أساسها  على  االلتزامات  مصادر 
إرادتني  توافق  الناجتة عن  العقدية وهي  املسؤولية  اليت أصابته هما:  األضرار 
أو تطابقهما على إحداث إثر قانوني معني. واملسؤولية التقصريية وهي الناجتة 
الفاعل  التزام  عنه  وبنشاء  بأخر  الضرر  ويلحق  شخص  من  يصدر  خطا  عن 
التشريعات  إن  اجلنائية  واحلماية  خطئه.  عن  جنم  الذي  الضرر  بتعويض 
املقارنة مل تكتف باحلماية املدنية العامة بل نظمت محاية خاصة للمستهلك 
أو يعتدي  واجملتمع تنحصر يف وضع جزاءات ضد من يقوم بغشهم وخداعهم 
على العالمات التجارية متثل ثقة جلمهور املستهلكني يف املنتج. والبد من توافر 

ركنيني لتوافر اجلرمية هما: ركن مادي وركن معنوي
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الشروط التعسفية: 

التعاقد أو عدم  املتعاقدين فالفرد له مطلق احلرية يف  األصل أن العقد شريعة 
فأطراف  التعاقد  حالة  يف  انه  كما  التعاقد  على  الفرد  جيرب  ما  يوجد  فال  التعاقد 
ترد  قيود  هناك  أن  إال  التعاقد.  وأثار  شروط  حتديد  يف  احلرية  كامل  هلم  العقد 
على حرية التعاقد وترجع إلي العديد من االعتبارات بهدف محاية ضعف املركز 
القانوني للمستهلك. كما أن الورقة استعرضت ثالث من الشروط اليت قد يتعرض 
واإلنصاف  العدالة  وقواعد  يتفق  تعديلها مبا  والقضاء  النظام  املستهلك وكفل  هلا 
وهي: شرط التخلي عن حق التقاضي وشرط اجلزائي والشرط الذي جييز لدائن 

املرتهن متلك الشيء املرهون.

حماية املعلومات الخاصة باملستهلك: 

تعترب حرية املستهلك يف عدم إفشاء معلوماته الشخصية واالحتفاظ بكل ما يتعلق 
يف  تكريسه  ومت  كبري  باهتمام  حظيت  اليت  األساسية  احلريات  مظاهر  إحدى  بها 
معظم املواثيق الدولية والدساتري الوطنية. املستهلكون يقومون بإعطاء معلوماتهم 
الشخصية إلي الشركات أو مؤسسات أمال يف احلصول على خدمة معينه ولكن دون 
أن يتم استخدام هذه املعلومات بشكل خمالف ملا مت االتفاق عليه وعلى هذا األساس 
مت اإلفصاح عن هذه املعلومات. وخيتلف نوع هذه املعلومات على حسب ما يقوم به 
بيانات  من  عليه  االعتداء  يتم  ما  هو  األخطر  ولعل  غرض  أو  نشاط  من  املستهلك 
قدمت  تكون   قد  املعلومات  قواعد  يف  أو  االنرتنت  شبكة  على  شخصية  ومعلومات 

لقطاع مالي أو صحي أو حتى اجتماعي
وأوصت الورقة مبجموعة من التوصيات اليت من املمكن أن تعود بالفائدة على 

املستهلك والصاحل العام ومن أهمها:
يف  واالنتشار  التوسع  على  قيود  تضع  اليت  التشريعات  من  احلد  حماولة  جيب  	-
األنشطة سواء سلعية أو خدمية كذلك احلد من التدخل احلكومي عن طريق 

اجلهات التنفيذية وفتح السوق أمام املتنافسني.
إنشاء هيئة ختتص حبماية املستهلك وتنظيم املنافسة فجميع القطاعات حتتاج  	-
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إلي هيئة تنظم السوق وحتمي املستهلك، مع العلم انه وحتى إن مت إنشاء هيئة 
اختصاصها األساسي محاية املستهلك.

ال بد من دعم البحوث والندوات وورش العمل والتدريب يف موضوعات محاية  	-
املستهلك ملا لذلك من اثر فعال يف توعية املستهلك واجلهات احلكومية التنفيذية 
لتحديات واإلشكاليات القائمة يف ظل التطور السريع للممارسات أو التصرفات 

اليت من شانها اإلضرار باملستهلك والصاحل العام.
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حماية المستهلك في السعودية
الوضع  السعودية حاليا مع  يف  وتوعويته  املستهلك  املقارنة بني محاية  ال ميكن 
السابق، فقد حتسنت أوضاع املستهلك حاليا قياسا بالسنوات العشر املاضية، ففي عام 
2010 م قام معهد اإلدارة العامة بالرياض بأهم وأول حبث ميداني عن واقع محاية 
 ... السعودية  يف  املستهلك  محاية  )واقع  لندوة  قدمها  واليت  السعودية  يف  املستهلك 
روئ وجتاوب دوليه( وقام بهذا البحث كال من د/ عبداهلل ناصر السبيعي ود بندر 

اسعد السجان. 
وخرج البحث ببعض النتائج واليت سوف اوجزها مبا يتعلق فقط برأي املستهلك 

ومحايته:
أظهرت النتائج املتعلقة باألسعار أن )86%( من املستهلكني يؤكدون أن االرتفاع  	 -1
احلالي لألسعار غري مربر، كما أكد )88%( من املستهلكني أن أسعار املنتجات 
ختتلف باختالف املوزع. يف حني أشار )48%( من املستهلكني إىل أن األسعار مدونة 
بدائل  هناك  أن  إىل  املستهلكني  من   )%58( أشار  كما  وواضحة.  املنتجات  على 

للمنتجات تتناسب مع اختالف دخول املستهلكني.
أظهرت النتائج املتعلقة بأمن وسالمة املنتجات أن )38%( من املستهلكني يعتقدون  	 -2

أن حمتوى املنتجات املتوافرة يف األسواق ال يراعي أمن وسالمة املستهلك. 
هناك  أن  املستهلكني  من   )%73( تأكيد  املنتجات  جبودة  املتعلقة  النتائج  أبانت  	 -3
انتشار للمنتجات ذات اجلودة الرديئة يف األسواق، وقد رأى )76%( من املستهلكني 
أنه يصعب التمييز بني املنتجات املقلدة واألصلية يف األسواق، و)72%( منهم أن 
هناك منتجات تباع يف األسواق بالرغم من انتهاء أو قرب انتهاء صالحيتها، وازداد 

تأييد املستهلكني النتشار املنتجات املغشوشة يف األسواق
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من   )%34( نسبته  ما  اتفاق  إىل  البيع  بعد  ما  خبدمات  املتعلقة  النتائج  اشارت  	 -4
املستهلكني على عدم قيام املنشآت التجارية بتوفري خدمات ما بعد البيع حسب 
أن  إىل  املستهلكني  من   )%56( أشار  حني  يف  اجلانب.  هذا  يف  املربمة  االتفاقيات 

املنشآت التجارية ال تهتم بآرائهم ومقرتحاتهم.
املستهلك  حبماية  املعنية  اجلهات  يف  املستهلكني  بثقة  املتعلقة  النتائج  جاءت  	 -5
بتأكيد )56%( من املستهلكني أن هذه اجلهات ال تعمل على حتقيق مصاحلهم، 
حني  يف  بوعودها،  تلتزم  ال  اجلهات  هذه  بأن  املستهلكني  من   )%45( يرى  كما 
أشار )43%( من املستهلكني إىل أن هذه اجلهات ال تتميز باإلخالص والصدق يف 
تفاعلها مع املستهلكني، كما أكد )42%( من املستهلكني بأن هذه اجلهات ال تبذل 

اجلهد املطلوب ملساعدة املستهلكني إذا جلأ إليها
اتفاق  املستهلك  العالقة حبماية  املتعلقة بفاعلية اجلهات ذات  النتائج  أظهرت  	 -6
)50%( من املستهلكني على عدم قيام اجلهات التجارية ذات العالقة بدور توعوي 
املستهلك ال  املعنية حبماية  أن اجلهات  املستهلكني  فعال، كما أكد )47%( من 
تقوم بدور رقابي فعال. ولقد أكد أيضًا )47%( من املستهلكني بأن اجلهات املعنية 

حبماية املستهلك غري فعالة يف اإلفصاح عن املعلومات املهمة للمستهلكني.
أظهرت النتائج املتعلقة بالتقدم بشكوى للجهات ذات العالقة حبماية املستهلك  	 -7
إبداء )46%( من املستهلكني عدم معرفتهم أين يقدمون بشكاواهم يف حال وقوع 
مشكلة هلم تتطلب محاية كمستهلكني، وأشار )43%( منهم إىل تعقيد إجراءات 

التقدم بشكوى لدى اجلهات املعنية وعدم وضوحها.
أظهرت النتائج املتعلقة برضاء املستهلكني عن اجلهات ذات العالقة ابداء )%62(  	 -8
من  أكثر  ويرى  لدورها.  املعنية  اجلهات  أداء  عن  رضاهم  عدم  املستهلكني  من 

)70%( منهم أن دور اجلهات ذات العالقة جاء دون توقعاتهم. 
أبانت النتائج املتعلقة باحتمال جلوء املستهلكني للجهات املعنية بأن )36%( من  	 -9
املستهلكني لن يلجؤوا إىل اجلهات املعنية عند احلاجة لذلك، يف حني يرى )%30( 
منهم بأنهم سوف يلجئون اليها. وقد زاد التأييد الحتمال اللجوء لإلناث مقارنة 

بالذكور ومع زيادة العمر وعدد املعالني.
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رأي  قياس  مت  لو  فيما  ملحوظه  بنسبة  ختتلف  سوف  اآلراء  هذه  ان  شك  وال 
املستهلك حاليا )بعد 10 سنوات( من هذه الدراسة.

السعودية تطورت وازداد تأثريها  العربية  اململكة  املستهلك وتوعيته يف  فحماية 
بقيادة عددا من اجلهات احلكومية وعلى رأسها وزارة التجارة واالستثمار وكذلك 
مجعية محاية املستهلك اليت شهدت مؤخرا حراكا جيدا، مستثمرة يف ذلك وسائل 
هذا  يف  املستهلك  توعية  جمال  يف  الناشطون  عدد  زاد  كما  االجتماعي،  التواصل 

اجلانب.
وقامت اجلهات األخرى ذات العالقة حبماية املستهلك )هيئة الغذاء والدواء، هيئة 
املواصفات واملقاييس، وزارة البلديات، وزارة الصحة، هيئة اجلمارك، هيئة املنافسة 

وغريها( بدورها يف جمال احلماية والتوعية.
االجتماعي  التواصل  وسائل  من  اختذ  والذي  ومهما  مكمال  املستهلك  دور  وجاء 
والتبليغ  والرقابة  الرصد  يف  املساهمة  جماالت  يف  اجلهات  تلك  مع  مباشرة  نافذة 

واالقرتاح واملالحظة والعتب.
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حماية المستهلك .. حقوق وواجبات
وهٌم  الناس  أكثر  لدى  استقر  املستهلك،  حقوق  على  املستمر  الرتكيز  نتيجة 

يؤذي املستهلك كثرًيا، مفاده إعفاء املستهلك من أي مسؤولية!
ويكفي أن نضرب مثااًل من احلياة اليومية جلمهور املستهلكني، مبدة صالحية 
يشرتي  ال  صارًما،  القانون  كان  فمهما   - والدوائية  الغذائية  وخاصة   - السلعة 
حمله  حتل  أن  ميكن  وال  صالحيتها.  مدة  من  التثبت  قبل  سلعًة  الواعي  املستهلك 

اجلهات الرمسية وال مجعيات محاية املستهلكني. 
إنها - باختصار- معادلة عادلة، علينا أن نعرف حقوقنا لكي نسهم يف محايتها، 
وأن نعرف واجباتنا لكي نؤديها ألن أداءها على الوجه الصحيح شرط مهم للحصول 

على حقوقنا!
وتكاد واجبات املستهلك تتلخص يف حرصه املستمر على رفع مستوى وعيه من 
جهة؛ وعلى القيام مبا خيصه يف مواجهة أي جهة متارس عليه اخلداع أو الغش من 

أي نوع.
حنو  واجباته  وعلى  املستهلك  حقوق  على  األضواء  تسليط  أهمية  تأتي  هنا،  من 

نفسه وحنو أفراد أسرته. 

تحديات العوملة

مهما كان حظ املستهلك من الوعي.. ومهما بلغ اجملتمع من الرشد والتعاون.. ال 
ميكن توفري محاية أكيدة حلقوق املستهلك إال بتدخل األجهزة ذات العالقة، فهي 
اجلهات اليت تشرع وبالتالي فهي اليت تقنن وتراقب وتعاقب، وهي مسئوليات يتعذر 
النهوض بها بغري هذه الطريقة.. إذ تتطلب طاقات بشريه وعلمية وفنية متخصصة 
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يف سائر امليادين اإلنتاجية والتسويقية، وخمتربات معتمدة مزودة بتجهيزات رفيعة 
املستوى، ويقوم عليها خرباء ذوو كفاءة مهنية راقية ونزاهة قابلة للتحقق يف أي 

وقت. 
فلم يعد التعامل التجاري يف األلفية الثالثة كما كان عليه سابًقا سوقا تقليدية 
)يلتقي فيها املنتج باملستهلك أو البائع باملشرتي( بل أصبحت السوق ختضع لقوانني 
االنتاج  وحجم  والتكلفة  اجلودة  أساس  على  التنافس  تفرض  اليت  الدولية  السوق 
ومدى االستهالك ، وقد تبلور هذا الوضع اجلديد متاًما  يف اتفاقية التجارة العاملية 
وتعكسه تأثريات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على قضايا التنمية والتمويل، 
السياسات  تغيري  يتطلب  الذي  االمر  املعلوماتية،  وثورة  االتصال  وسائل  وتوفر 

واالسرتاتيجيات والتعامل مع إجيابيات الوضع الراهن وحماولة تقليص سلبياته. 

الحقوق املستقرة عامليًا

املستوى  على  سنة  مخسني  امتدت  اليت  املستهلك  محاية  حركة  جهود  أمثرت 
العامة  أقرتها اجلمعية  اليت  الثمانية  املستهلك  املتحدة حقوق  األمم  تبين  األممي، 

لألمم املتحدة بقرارها رقم 348/ 39 يف 9 أبريل 1985، وهي:
حق األمان: محاية املستهلك من املنتجات واخلدمات وعملية اإلنتاج اليت تؤدي  	.1

إىل خماطر يف صحته وحياته.
السليم،  باالختيار  قيامه  على  تساعد  اليت  باحلقائق  املستهلك  تزويد  املعرفة:  حق  	.2
ومحايته من اإلعالنات ومن بطاقات السلع اليت تشمل معلومات مضللة وغري صحيحة.

حق االختيار: أن يستطيع املستهلك االختيار من العديد من املنتجات واخلدمات  	.3
اليت تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان اجلودة.

الدولة  سياسات  إعداد  يف  املستهلك  مصاحل  متثل  أن  آرائه:  إىل  االستماع  حق  	.4
وتنفيذها، ويف تطوير املنتجات واخلدمات.

السلع  أن يكون للمستهلك حق احلصول على  احتياجاته األساسية:  حق إشباع  	.5
والرعاية  واملأوى  والكساء  كالغذاء  اخلدمات  وكذلك  األساسية  الضرورية 

الصحية والتعليم.
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مشروعة،  ملطالبة  عادلة  تسوية  يف  احلق  للمستهلك  يكون  أن  التعويض:  حق  	.6
شاملة التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو اخلدمات غري املرضية.

حق التثقيف: أن يكون للمستهلك احلق يف اكتساب املعارف واملهارات املطلوبة  	.7
حلقوق  مدركًا  يكون  وان  واخلدمات،  السلع  بني  الواعية  االختيارات  ملمارسة 

املستهلك األساسية ومسئوليته وكيفية استخدامها.
حق احلياة يف بيئة صحية: أن يكون للمستهلك احلق يف أن يعيش ويعمل يف  	.8

بيئة خالية من املخاطر لألجيال احلالية واملستقبلية.

أنواع الحماية ومستوياتها وأساليبها

هناك ثالثة أمناط أو أنواع حلماية املستهلك هي:
الرمسية  السلطات  قبل  من  املبذولة  اجلهود  بها  ويقصد  اإلجبارية:  احلماية  	-1
تلزم  واليت  التشريعات  خالل  من  أو  احلكومية  اهليئات  بواسطة  متارس  واليت 
فهذه  املستهلك.  حنو  مقبولة  سلوكيات  بانتهـاج  والسلعة  اخلدمة  مقدمي 
احلماية متارس على املستوى احلكومي وهذا اجلهد ال ميكن أن يكون فعاال يف 
تكلفة  زيادة  إىل  يؤدي  الذي  املتزايد  النمــو  بسبب  وذلك  األطراف  بقية  غياب 

اجلهود الرقابية.
أو  مقدمـي اخلدمــة  أو  املنتجني  من  جمموعة  تتفق  بأن  االختيارية:  احلماية  	-2
التعامل  إتباع قواعد ومواصفات معينة متفق عليها ختص  السلعة على  بائعي 
مع املستهلك وبصـورة اختياريــة لدعم صيغة التفاهم والتعامل مع املستهلكني 
ويتجسد هذا النوع بأشكـال غرف التجارة والصناعة واالحتادات والنقابات. فهي 
محاية متارس علـــى مستوى املنتجني واملوزعني وهيئاتهم املهنية وتتطلب هذه 
حيقق  الذي  األمر  االجتماعية  املسؤولية  لفكرة  األعمال  رجـال  تبين  احلماية 
يف  واملوزعني  واملنتجني  األعمال  رجال  جهود  مـع  احلكومية  اجلهود  كفاءة 

محاية املستهلك.
يقوم  حيث  نفسه  املستهلك  يف  يتجسد  احلمايـــة  من  نــوع  الدفاعية:  احلماية  	-3
بشكل فـردي بالدفــاع عمـا يتصور بأنها حقوق خاصة باملستهلك، واحلافز هنا هو 
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الدفاع عن حقوق املستهلكني بشكل طوعي )مجعيات محاية املستهلكني( وتنتهي 
حالة الدفاع بانتهاء أسبابها. وهذا النـوع من احلماية يعتمد كثرًيا على مستوى 

الوعي االستهالكي لدى مجهور املستهلكني.

أما اهم مصادر اإلضرار باملستهلك فهي:

األالعيب واخلدع اإلعالنية: وذلك من خالل انتهاج أساليب اخلداع يف الرسالة  	 -1
اإلعالنية لغرض تضليل املستهلك والعمل على إقناعه بشراء منتج معني. وقد 
نشرت املديرية العامة لصحة ومحاية املستهلك التابعة للجنة األوربية دلياًل 
الزائف  واإلعالن  التضليل  منع  على  منها  مثاٍن  شددت  توصيات،  عشر  حيوي 
جبائزة  فاز  أنه  مدعيًة  ما،  مبستهلك  مؤسسة  تتصل  كأن  املاكر،  والتواصل 
الدليل  أدرج  وقد  معينة.  سلعة  بشراء  إقناعه  الغاية  أن  يتبني  ثم  خمتلقة، 

األوربي هذا السلوك يف باب اإلعالن اخلادع.
عدم الضمان: وهو احلق الذي يضمن للمستهلك أداء املنتج، ومستوى هذا األداء  	-2
استيفائه  عدم  أو  الضمان،  هذا  منح  عدم  فإن  ثم  ومن  قيمته؛  مع  يتناسب  مبا 
عيوب،  ووجود  ظهور  عدم  من  للتأكد  الكافية  املدة  مثل  الضرورية  الشروط 
يعترب من وجوه اإلخالل حبماية املستهلك، نظًرا ألن مقدم املنتج يف هذه احلالة 

قد تنصل من مسؤوليته جتاه السلعة املبيعة أو اخلدمة املقدمة.
لعدم  نتيجة  يعاني  املستهلك  أن  بذلك  ونقصد  اخلادعة:  أو  الغائبة  البيانات  	 -3
معرفته أو جهله استعمال املنتج املقدم له نظًرا خللو هذا املنتج من وجود البيانات 
أو  املعرفة  على  املستهلك  قدرة  عدم  بسبب  أو  استخدامه،  كيفية  على  الدالة 
اإلملام بكيفية االستفادة من البيانات إن كانت موجودة؛ يضاف إىل ذلك نقص 

الثقة يف دقة ما ُيكتب على غالف املنتج من بيانات.
وقد  احملدود،  الدخل  ذو  املستهلك  منها  يعاني  مشكلة  وهو  العادل:  غري  السعر  	 -4
مع  تتالءم  ال  أسعاًرا  وفرضت  األسواق  يف  قوتها  املؤسسات  من  كثري  استغلت 
حيث  العربية،  الدول  يف  حالًيا  نالحظه  ما  وهو  للمستهلك،  الشرائية  القدرة 
العاملية. وينتج  املالية  املغاالة يف أسعار السلع واخلدمات، بذريعة األزمة  تشيع 
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السلع  تسويق  معينة  فئة  حتتكر  عندما  عادة  املستهلك  حبماية  اإلخالل  هذا 
واخلدمات، األمر الذي يتيح هلا إمكان فرض أسعار غري واقعية تفوق اإلمكانات 
املالية للمستهلك؛ كما تندرج طرق البيع بالتقسيط، أو التخفيضات الصورية 

أحياًنا يف خانة التحايل على األسعار.
توزيع  خالل  من  املستهلك  حبماية  احلالة  هذه  يف  اإلخالل  يتم  التوزيع:  خلل  	 -5
جهد  بذل  إىل  يضطره  مما  املستهلك،  متناول  عن  بعيدة  أماكن  يف  املنتجات 
جسدي ونفسي إلشباع حاجته ورغبته؛ باإلضافة أيضا إىل عدم عرض املنتجات 
على  احلصول  إمكانية  حيث  من  املستهلكني  بني  التمييز  أو  املناسب،  الوقت  يف 

الكميات واألصناف املوزعة.
هذا  خالل  من  املستهلك  محاية  مببدأ  اإلخالل  نلحظ  أن  ميكن  التعبئة:  سوء  	-6
املواد غري املالئمة صحيا يف تغليف املنتجات وخاصة  العنصر باستخدام بعض 
من  املصنوعة  كتلك  للتعبئة  مالئمة  غري  عبوات  تستخدم  أو  منها،  الغذائية 
مواد قابلة للصدأ أو استخدام عبوات غري نظيفة...اخل؛ كل ذلك يكون سببا يف 
مع  للتفاعل  قابلة  العبوات  مواد  فبعض  االستعمال،  ذلك  عن  الناجتة  األضرار 
مركبات املواد الغذائية، مما يرتتب عنه وجود مواد سامة تضر بصحة املستهلك.

العبث باملقاييس واألوزان: ونقصد بذلك الغش يف األوزان والتالعب يف املقاييس  	 -7
ضررا  يسبب  واألطوال  األحجام  ويف  األوزان  يف  فالنقص  للمنتجات،  املقررة 

للمستهلك خاصة عندما تكون األسعار مرتفعة.
مواصفات غري صحيحة: قد يعمد بعض املنتجني إىل اإلخالل حبماية املستهلك  	 -8
عن طريق مواصفات املنتجات من وزن ولون وشكل...اخل، فعدم مطابقة مكونات 
إخالال  يعترب  عليها  أخرى  مواد  إلضافة  نتيجة  العبوة  حتتويها  اليت  املادة 
حبماية املستهلك، يصاف إىل ذلك الغش الذي يتعرض له املستهلك من خالل 
خالل  من  املستهلك  تضليل  اإلطار  هذا  يف  أيضا  ويدخل  املنتجني؛  بعض  جلوء 
اللجوء إىل استعمال عالمات جتارية وهمية مثلما هو احلال يف بعض األجهزة 
نفسه  املستهلك  ...اخل، حيث جيد  واملالبس،  املنزلي،  االستخدام  ذات  الكهربائية 

أمام عالمات جتارية غري حقيقية ملنتجات معروفة يف السوق.
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9-	 التخزين غري السليم: ميكن أن نقف على حجم الضرر الذي قد يلحق باملستهلك 
أخطاء  بسبب  املواد  يعرتي  الذي  والتقادم  التلف  خالل  من  احلالة  هذه  يف 
املنتجات وتركها لفرتات  الضرر نتيجة لتخزين بعض  التخزين، فقد حيدث 
ذلك  على  يرتتب  حيث  لالستعمال...اخل؛  صالحيتها  فرتة  تتجاوز  حيث  طويلة 
املستهلك  حيصل  اليت  االقتصادية  واملنافع  القيم  بني  التوازن  عدم  حالة  وجود 

من املنتجات املتضررة وبني الغرض الذي اشرتيت من أجله.
أنه  إال  والرغبات،  احلاجات  إشباع  يف  ا  مهمًّ دورا  النقل  يلعب  املالئم:  غري  النقل  	 -10
أحيانا يتسبب يف حدوث أضرارا صحية واقتصادية باملستهلك عندما تستخدم 
ولكن  معينة  مادة  لنقل  خمصصة  تكون  كأن  مالئمة  غري  نقل  وسيلة  مثال 
توجه لنقل مادة أخرى غري مالئمة لنقلها، مثل ختصيص وسائل نقل ملنتجات 

غذائية كان قد استعملت يف نقل مواد كيماوية قبل ذلك.
وينطبق املبدأ نفسه على نقل املواد اجملمدة يف وسائل نقل ال تتوفر على شروط 
التربيد، فال خيفى على أحد مدى حجم الضرر الذي يلحق باملستهلك يف هذه احلالة 
جراء استعمال هذه املواد بعد جتميدها للمرة الثانية مثلما هو احلال يف حالة اللحوم 

على سبيل املثال.

سالمة الغذاء نموذجًا

وتوضح جتارب الدول املتقدمة يف ميدان محاية املستهلك، حرصها اجللي على 
حتقيق توازٍن وتكامٍل قدر املستطاع بني حقوق املستهلك وواجباته، حبيث ال تبقى أي 
ثغرة يتسلل من خالهلا املخادعون واملتحايلون على تلك احلقوق. ويضرب اخلرباء 

لتلك العملية بسالمة األغذية مثااًل واقعًيا. 
كانت  إذا  غذائية  مادة  أي  على  احلكم  الذاتية،  بوسائله  يستطيع  ال  فاملستهلك 
ا يف هذا احلقل  قد خضعت لعمليات تعديل وراثية أم ال، ولو الشخص كان خمتصًّ

العلمي.
واألمر نفسه ينطبق على أن تلك املادة مل ُتَرّش مببيدات كيميائية حمظورة، أو 
مبيدات مسموح باستعماهلا شريطة الفصل زمنًيا بني ذلك االستعمال وطرح الغذاء 
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الذي اسُتعملت عليه للمستهلك -وتسمى تلك الفرتة الفاصلة بـ: فرتة التحريم وهي 
ال تقل عادًة عن عشرة أيام-.

كيميائية  مبركبات  تسمد  ومنتجات  اجملاري،  مبياه  تروى  منتجات  وهناك 
هذه  من  املستهلك  ومحاية  ممنوعة،  مبنتجات  تغذى  وطيور  وحيوانات  خطرية، 

األضرار كلها هي مسؤولية اجلهات املختصة.
استطاعته  دائرة  يف  يقع  عما  املسؤولية  من  املستهلك  إعفاء  ميكن  ال  املقابل،  يف 
كًما.  حُمْ تغليًفا  املغلفة  غري  أو  املشققة  العبوات  وكذلك  املنتفخة  املعلبات  كشراء 
وعدم التدقيق يف املواصفات الظاهرة للسلعة الغذائية من لون أو رائحة، واستسهاله 
لوح  واستعمال  حلفظها.  املعتمدة  غري  ظروف  يف  واجملمدة  املربدة  األغذية  حفظ 
ضمن  تقع  وال  املستهلك  ختص  أخطاء  فهذه  واخلضروات،  للحوم  نفسه  التقطيع 

مسؤولية اجلهات الرقابية.
عن  املسؤولة  اجلهات  على  الواجبات  أوجب  من  تظل  بها  املستهلك  توعية  لكن 

محايته سواء أكانت رمسية أم أهلية. 

"عوملة" الجرائم االقتصادية :

يف ضوء التطور السريع الذي مير به العامل، ظهرت أنشطة إجرامية اقتصادية 
جديدة زاد من خطورتها أنها ذات طابع معومل، وهنا مكمن اخلطر ألثر هذه اجلرائم 
وتهديدها للنمو االقتصادي األمر الذي يصعب معه حصر نتائجها وحتديدها ألنها 
أو  والتصنيع  والتجارة  والتوزيع  الثروات  بعمليات  الضرر  يلحق  ما  كل  تشمل 
تداول واستهالك السلع واخلدمات وتهدد الثروات البيئية من نبات وكنوز معدنية 
النفايات  ودفن  وتبويرها  الزراعية  األراضي  ختريب  فتشمل  حبرية،  وثروات 
استهالك  من  الناجتة  النفايات  من  والتخلص  البحر  أو  األرض  باطن  يف  النووية 
وزراعة  إنتاج  وكذلك  اليومية،  احلياة  يف  البشرية  االستخدامات  أو  املصانع 
واملؤثرات  املخدرات  تصنيع  أو  الزراعية  األراضي  حساب  على  الطبيعية  املخدرات 
بطرق كيميائية وكذلك التنافس غري املشروع كإغراق األسواق وتقليد وتزوير 
باإلضافة  السلع،  واحتكار  التجارية  العالمات  وتزوير  االستهالكية  املنتجات 
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معلوماتها،  تزوير  أو  وهمية  عمليات  برجمة  من  باحلاسوب  املتعلقة  اجلرائم  إىل 
وكذلك االخرتاق أو التجسس للحصول على معلومات بهدف التخريب أو حتقيق 

أرباح مالية .
برز  املنظمة  اجلرمية  اجتاهات  عن  1994م  عام  املتحدة  األمم  أجرته  مسح  ففي 
بني اجلرائم االقتصادية :غسيل األموال وتهريب املخدرات واخرتاق قطاع األعمال 
وجرائم  العموميني  املوظفني  ورشوة  والفساد  والغش  بالتدليس  واإلفالس  املشروع 
ويف  األسلحة  يف  املشروع  غري  واالجتار  الفكرية  امللكيات  وسرقة  اآللي  احلاسب 
النساء واألطفال واالجتار غري املشروع يف األعضاء البشرية وسرقة املقتنيات الفنية 

والثقافية والغش يف التأمني....

حماية املستهلك من الغش والتدليس )13(

إىل  يهدف  فإنه  املهين،  أو  البائع  مع  تبادلية  عالقة  يف  املستهلك  يدخل  عندما 
لكن  هلا.  مثنًا  يدفعها  اليت  النقدية  القيمة  تساوي  خدمة  أو  سلعة  على  احلصول 
حبكم التفاوت يف اخلربة والقوة االقتصادية بني الطرفني، ميكن أن يقع املستهلك 
ضحية اخلداع أو الغش أو االستغالل من قبل الطرف اآلخر الذي قد يضيف شروًطا 
واخلداع  الغش  فانتشار  املستهلك.  حساب  على  مصاحله  حتقق  العقد  يف  تعسفية 
من آفات اجملتمع املعاصر، وقد استفحل يف خمتلف اجملاالت احلياتية، ويكاد يطال 
مجيع ما حيتاج إليه املستهلك يف مأكله أو مشربه أو ملبسه أو عالجه أو ما يرغب 

فيه من أسباب الرتفيه. 
اخلداع  من  املستهلك  حلماية  كافية  تعد  مل  املدني  القانون  نصوص  أن  ومبا 
الرادع  باألسلوب اجلزائي  املختصة  تتدخل اجلهات  أن  الضروري   بات من  والغش، 

لتأمني أكرب قدر من احلماية.
فالتغرير باملفهوم الذي تأخذ به التشريعات املدنية ال يستوعب كل حاالت اخلداع 

محاية  وسائل  خلدون،  بن  ياسني  القانون:  ضوء  يف  التعسفية  الشروط  من  املستهلك  محاية   - للتوسع:   :)13(
املستهلك االلكرتوني يف الفقه االسالمي والقانون دراسة حتليلية مقارنة: د . رزاق خمور الغراوي، حبث 
الشروط  من  املستهلك  محاية  املرشدي،  أمل  الدولية:  التجارية  العقود  يف  اجلزائي  الشرط  عن  مفصل 

التعسفية: إعداد: منري البصري- أمحد املنصوري.
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والغش اليت قد يلجأ إليها التاجر أو صاحب املصنع أو املهين.
فالتغرير باملفهوم املدني هو عيب يصيب اإلرادة عند إبرام العقد، يف حني أن اخلداع 
والغش ينطبقان على كل ما قد يقع بعد إنشاء العقد أو يقع خارجًا عن دائرة العقد، 

كما يف عمليات الوزن أو القياس أو الكيل املزيفة أو غري الصحيحة.
وصوره  بأنواعه  والغش  اخلداع  بتجريم  احلديثة  التشريعات  اهتمت  لذلك 
املتعددة، ووضعت العقوبات الرادعة. كما تعمل الدول جاهدة على مكافحة اخلداع 
الدول  بعض  م  وجُترِّ والعقابية.  واإلعالمية  اإلدارية  الوسائل  مبختلف  والغش 
اخلداع والغش عن طريق النص على املخالفات ذات العالقة ضمن قانون العقوبات. 
وعلى خالف ذلك، فإن الكثري من الدول عملت على إصدار تشريعات خاصة بشأن 
مكافحة اخلداع والغش. ويف مقدمة هذه الدول فرنسا، اليت أصدرت يف سنة 1851 
بعض القوانني ملكافحة الغش التجاري. كما أصدر املشرع الفرنسي قانونًا يف األول 
من أغسطس لسنة 1905 ، عاقب فيه على الغش. وقد جرى تعديل هذا التشريع عدة 

مرات، كان آخرها القانون رقم 23 لسنة 1978 اخلاص حبماية وإعالم املستهلكني.

ظاهرة الشروط التعسفية )14(

العقد  شروط  مناقشة  ويفرتض  املساومة  على  للعقد  التقليدي  الشكل  يقوم 
االقتصادية،  احلياة  يف  املتزايد  النشاط  ولكن  الطرفني.  جانب  من  حبرية  وحبثها 
أو  البائع  جعال  االستهالك،  عقد  لطريف  االقتصادية  املراكز  يف  امللحوظ  والتفاوت 
دون  العقود  هذه  إىل  املستهلك  ينضم  حني  يف  العقد،  شروط  بوضع  ينفرد  املسوِّق 
قراءة شروطها، ويف حاالت عديدة، فإنه يّوقع على العقد بدون أن حيصل على مجيع 
املستندات. وحتى إذا متكن املستهلك من قراءة مستندات العقد كافة واالطالع على 
كل شروطه، فإنه قد ال يستطيع أن يتعرف على نطاق ومدى االلتزامات الواردة فيه، 
ف املشرع الفرنسي هذه الشروط  أو ال يستطيع أن يتبني خطورتها أو آثارها. لقد عرَّ
يف القانون الصادر بتاريخ 10 كانون ثاني 1978 بأنها "الشروط اليت تبدو مفروضة 
بواسطة املهين على غري املهين أو على املستهلك نتيجة التعسف يف استخدام التفوق 

)14(: محاية املستهلك من الشروط التعسفية يف ضوء القانون: ياسني بن خلدون.
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االقتصادي وتسمح حبصول املهين على ميزات مبالغ فيها"، والشروط التعسفية قد 
تتعلق بإحدى الوقائع املتعلقة بالعناصر التالية:

العقد  يف  شرطًا  املهين  يضع  قد  للثمن.  احملددة  باخلاصية  املتعلقة  الشروط  	.1
التحديد  هذا  ترك  أو  املنفردة  بإرادته  الثمن  حتديد  حبق  لنفسه  فيه  حيتفظ 
إبرام  بني  ما  الواقعة  الفرتة  خالل  الثمن  برفع  لنفسه  يسمح  أو  السلعة،  ملنتج 
العقد وتسليم السلعة. من ذلك، الشرط الذي يرد يف عقود بيع السلع الكهربائية 
املنزلية وعقود بيع السيارات، ويقضي بأنه إذا مل يوجد اتفاق خمالف فإن أسعار 
التسليم واألسعار قابلة للتعديل وفقًا ملتغريات السوق  البيع يتم حتديدها يوم 
منها  يتقرر  ما  حتى  والرسوم  الضرائب  كل  إليها  مضافًا  الرمسية  واملؤشرات 

الحقًا. 
الشروط املتعلقة مباهية حمل العقد. عادة ما حيتفظ املهين لنفسه حبق حتديد  	.2
للمواصفات  مطابق  غري  شيء  تسليم  إمكانية  مع  املنفردة  بإرادته  احملل  ذلك 
بيع  عقد  يف  يرد  الذي  الشرط  مثاًل،  ذلك،  من  عليها.  املتفق  االستخدامات  أو 
يف  واملطبوعة  باألثاث  املتعلقة  واألحجام  األشكال  أن  على  وينص  منزلي  أثاث 
الكتالوجات ليست ملزمة، وللبائع أن يدخل تعديالت على التصميمات من حيث 
احلجم أو الشكل بالزيادة أو النقصان دون أن ترتتب على ذلك أي مسؤولية أو 

ينشأ عنه أي التزام.
الشروط املتعلقة مبوعد تسليم املبيع. إذا رجعنا إىل ما جرى عليه العمل يف إبرام  	.3
عقود البيع، جند أن الشروط التعاقدية اليت تتكرر يف جمال بيع السلع النمطية 
يف  التأخري  عن  املسؤولية  استبعاد  شأنها  من  تقريبية  تواريخ  وضع  إىل  تتجه 
وينص  السيارات  بيع  عقود  يف  يرد  الذي  الشرط  مثاًل،  ذلك،  من  املبيع.  تسليم 
على أنه "بسبب تغيري الظروف اليت تؤثر على اإلنتاج فإن مهلة التسليم احملددة 

يف العقد ليست ملزمة وإمنا هي مهلة إرشادية".
الشروط املتعلقة بتحمل املخاطر النامجة عن نقل املبيع. وحيرص املهنيون عادة  	.4

على أن تتضمن عقودهم شرطًا جيعل تبعة أخطار النقل على عاتق املستهلك. 
الشروط املتعلقة بظروف فسخ العقد. يف أغلب األحوال يسعى املهين إىل تضمني  	.5
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العقد ما يفوضه سلطة واسعة يف فسخ العقد بإرادته املنفردة، بينما يقلص يف 
ذات الوقت من سلطات املستهلك يف استخدام هذا احلق.

الشروط املتعلقة بإجراءات الفصل يف النزاع وطرق حله. قد يشرتط املهين تنازل  	.6
النصوص  غياب  ظل  يف  العادية.  احملاكم  إىل  الرجوع  يف  حقه  عن  املستهلك 
التعسفية،  الشروط  من  وحتد  العقد  يف  التوازن  اختالل  تعاجل  اليت  القانونية 
حلماية  التقليدية  القانونية  النظريات  استخدام  البداية  يف  القضاء  حاول 
الطرف األقل قدرة أو خربة )أي: املستهلك( من الشروط اجملحفة اليت يفرضها 
الطرف القوي )املهين( يف العقد. فأخذ يتلمس وجود عيب يف الرضاء تارة، وتارة 
للنظام  باعتبارها خمالفة  املهين  التزامات  اليت حتد من  الشروط  أخرى يبطل 
العام. إال أن احللول اليت ُتقدمها النظريات القانونية التقليدية ملواجهة الشروط 
التعسفية يف عقود االستهالك غري كافية. فهي نظريات ال ميكن إعماهلا يف هذا 
النوع من العقود مبا يضمن محاية املستهلك. كما أن اللجوء إىل بعضها ال يسمح 
إال بإبطال أو فسخ العقد، وهو ما ال يتفق مع احلماية املطلوبة للمستهلك، الذي 

قد يكون يف أمسِّ احلاجة للتعاقد على السلعة أو اخلدمة. 
يف  للمستهلك  خاصة  محاية  إقرار  إىل  املختلفة  الدول  اخللل  هذا  دفع  وقد 
مواجهة الشروط التعسفية يف خمتلف أنواع العقود )كعقود العمل وعقود اإلذعان 
ويعترب  اجلزائي(.  )كالشرط  الشروط  أنواع  بعض  بصدد  أو  االستهالك(،  وعقود 
الشرط اجلزائي صنفًا من أصناف الشروط التعسفية، نظراً ألن املبالغة يف تقدير 
قيمة التعويض ال يقبلها املستهلك، إال إذا كان مضطراً أو غري عارف بصيغ التعامل 
وما تؤدي إليه من نتائج عملية. ومع ذلك، فإن املبادئ العامة تقضي بصحة الشرط 
اجلزائي إعمااًل ملبدأ سلطان اإلرادة وقاعدة "العقد شريعة املتعاقدين". إال أن بعض 
ذلك  من  لصحته،  ضوابط  فوضعت  الشرط،  هذا  مثل  خلطورة  تنبهت  التشريعات 

مثال ما جاء يف املادة 364 من القانون املدني األردني من أنه :
جيوز للمتعاقدين أن حيددا مقدمًا قيمة الضمان بالنص عليها يف العقد. 	 - 1

تعدل يف  أن  الطرفني  أحد  بناء على طلب  األحوال  للمحكمة يف مجيع  وجيوز  	 - 2
اتفاق خيالف  التقدير مساويًا للضرر ويقع باطاًل كل  هذا االتفاق مبا جيعل 
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املتفق  املبلغ  بتعديل  للقاضي  مسح  قد  األردني  املشرع  يكون  النص  بهذا  ذلك". 
عليه يف الشرط اجلزائي بالزيادة أو بالنقصان إذا تبني له وجود إجحاف ملحوظ 
يف تقدير التعويض. كما قيد النص حرية املهين يف إيراد شرط يقضي خبالف 

ذلك، بأن قرر بطالن مثل هذا الشرط.
وهنا جيب ان نشري إىل التعديل الذي استحدثه املشرع الفرنسي مبوجب القانون 
الصادر يف 11 أكتوبر 1985، الذي منح القضاء سلطة التدخل من تلقاء نفسه لفحص 
القضاء  منح  إن  التعويض.  تقدير  يف  املخالفة  مدى  وتقدير  التعسفية  الشروط 
سلطة التدخل من تلقاء نفسه جيعل من القاضي معاونًا للمستهلك يف الكشف عن 

الشرط التعسفي ومدى اإلجحاف املرتتب عليه.
وجين ان نشري إىل قرار مهم اختذه جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون 
اإلسالمي بشأن موضوع الشرط اجلزائي يوم اخلميس 28 سبتمرب/ 2000م برقم: 109 

)12/3(، وهذا نصه:
)إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 
يف دورته الثانية عشرة بالرياض يف اململكة العربية السعودية، من 25 مجادى اآلخرة 

1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ املوافق 23 - 28 )سبتمرب( 2000م.
)الشرط  موضوع  خبصوص  اجملمع  إىل  الواردة  البحوث  على  اطالعه  بعد 
أعضاء  مبشاركة  املوضوع  حول  دارت  اليت  املناقشات  إىل  استماعه  وبعد  اجلزائي(. 

اجملمع وخربائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:

الشرط اجلزائي يف القانون هو اتفاق بني املتعاقدين على تقدير التعويض الذي  أواًل: 	
ذ الطرف اآلخر ما التزم  يستحقه من ُشِرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا مل ُيَنفِّ

به، أو تأّخر يف تنفيذه.
يف  قراره  يف  الواردة  اجلزائي  للشرط  بالنسبة  السابقة  قراراته  اجمللس  يؤكد  ثانًيا: 
تسليم  يف  التأخري  عن  اجلزائي  الشرط  جيوز  “ال  ونصه:   ،)9/2(85 رقم  َلم  السَّ
املسلَّم فيه؛ ألنه عبارة عن َدْين، وال جيوز اشرتاط الزيادة يف الديون عند التأخري”، 
وقراره يف االستصناع رقم 65)7/3(. ونصه: “جيوز أن يتضمن عقد االستصناع 

WWW.Alkh
ud

air
y.n

et



محاية امُلستهِلك ... الواقع واآلفاق

87

شرطًا جزائيًا مبقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما مل تكن هناك ظروف قاهرة”، 
وقراره يف البيع بالتقسيط رقــم 51)6/2( ونصه: “إذا تأخر املشرتي املدين يف دفع 
ْين بشرط سابق أو  األقساط بعد املوعد احملدد فال جيوز إلزامه أي زيادة على الدَّ

م”. بدون شرط، ألن ذلك ربا حمرَّ
ثالًثا: جيوز أن يكون الشرط اجلزائي مقرتنًا بالعقد األصلي، كما جيوز أن يكون يف 

اتفاق الحٍق قبل حدوث الضرر.
اليت  العقود  عدا  ما  املالية  العقود  مجيع  يف  اجلزائي  الشرط  يشرتط  أن  جيوز  رابًعا: 

يكون االلتزام األصلي فيها َدْينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح.
املقاوالت بالنسبة للمقاول،  ـ يف عقود  ـ مثاًل  الشرط  وبناء على هذا، جيوز هذا  	
وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد االستصناع بالنسبة للصانع إذا مل ينّفذ ما 

التزم به أو تأّخر يف تنفيذه.
األقساط  سداد  عن  املدين  تأخر  بسبب  بالتقسيط  البيع  يف  ـ  مثال  ـ  جيوز  وال  	
االستصناع  عقد  يف  جيوز  وال  املماطلة،  أو  اإلعسار،  بسبب  كان  سواء،  املتبقية 

بالنسبة للمستصنع إذا تأخر يف أداء ما عليه.
ق املضرور  خامًسا: الضرر الذي جيوز التعويض عنه يشمل الضرر املالي الفعلي، وما حَلِ
أو  األدبي  الضرر  فاته من كسب مؤكد، وال يشمل  وما  من خسارة حقيقية، 

املعنوي.
كان  بالعقد  إخالله  أن  عليه  ُشِرط  من  أثبت  إذا  اجلزائي  بالشرط  ُيعمل  ال  سادًسا: 
بسبٍب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من ُشرط له مل يلحقه أي ضرر من اإلخالل 

بالعقد.
ل يف مقدار التعويض إذا  سابًعا: جيوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفني أن ُتعدِّ

وجدت مربراً لذلك، أو كان مبالغًا فيه.
تقرتح  اليت  والتدابري  الشروط  لبحث  متخصصة  ندوة  بعقد  اجملمع  ويوصي 
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مواجهة الشروط التعسفية يف عقود اإلذعان

يضعها  مقررة  بشروط  الطرفني  أحد  فيه  ُيَسلُِّم  الذي  العقد  هو  اإلذعان  عقد 
ضرورية،  َمرافق  أو  بسلع  يتعلق  فيما  وذلك  مبناقشتها،  يسمح  وال  اآلخر  الطرف 
بشأنها.   النطاق  حمدودة  املنافسة  تكون  أو  فعلي،  أو  قانوني  احتكار  حمل  تكون 

ويوصف العقد بأنه عقد إذعان إذا حتقق فيه شرطان:
جيب أن يكون أحد طريف التعاقد يف موقع اقتصادي قوي، كأن يتمتع باحتكار  	 -1
حمدودة  واخلدمات  السلع  على  املنافسة  جتعل  بسيطرة  أو  فعلي  أو  قانوني 

النطاق.
للمستهلكني  بالنسبة  الضروريات  من  تعد  خدمة  أو  بسلعة  العقد  يتعلق  أن  	 -2
التعاقد  عن  أو  عنها  النظر  يصرفوا  أن  هلؤالء  ميكن  ال  حبيث  عامة،  بصفة 
بشأنها دون أن يلحقهم أذى أو مشقة. ومن أمثلة عقود اإلذعان، عقود التأمني 
كاملياه  العامة  اخلدمات  يف  االشرتاك  وعقود  النقل  وعقود  املختلفة،  بأنواعها 
والكهرباء واهلاتف، وعقود االقرتاض من البنوك. ففي كل هذه العقود يعرض 
املوجب إجيابه بصورة قاطعة ال تقبل النقاش، وما على الطرف اآلخر الضعيف 
اليت  الضروريات  أو خدمة تعد من  القبول، ألنه يتعاقد مع حمتكر لسلعة  إال 
إىل  والقضاة  القانون  فقهاء  أنظار  اإلذعان  عقود  لفتت  أن  وبعد  عنها.  غنى  ال 
على  أمجعوا  تعاقدي،  ظلم  من  إليه  أدى  وما  العقد،  طريف  بني  الكبري  التفاوت 
ضرورة التدخل حلماية الطرف املذعن يف هذا النوع من العقود. وهذا ما أخذت 
به التشريعات املختلفة بعد ذلك اليت أقرت التدخل بوسيلتني: األوىل عن طريق 
إقرار أحكام عامة تنطبق على كل عقود اإلذعان، وذلك من خالل منح القاضي 
إىل  باإلضافة  التعسفية،  الشروط  إلغاء  أو  تعديل  يف  واسعة  تقديرية  سلطة 
تفسري  القاضي  على  يوجب  التفسري  يف  العامة  القاعدة  على  استثناء  إدخال 
العبارات الغامضة الواردة يف عقود اإلذعان ملصلحة الطرف املذعن. أما الوسيلة 
املشرع ألهم عقود اإلذعان بتشريعات خاصة،  الثانية فتأتي عن طريق تنظيم 

مثل عقد التأمني وعقد النقل وعقود االشرتاك يف اخلدمات العامة.
ملواجهة  يكفي  ال  اإلذعان  عقود  يف  الضعيف  للطرف  احلماية  هذه  إقرار  أن  إال 
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تعسفية.  شروط  من  عنه  ينتج  وما  االستهالك  عقود  يف  العقدي  التوازن  اختالل 
املذعن يف عقود معينة هلا وصف عقود  الطرف  تقتصر على  هنا  أن احلماية  ذلك 
وأمام ذلك، توجهت  الضيق.  اإلطار  املشكلة ليست حمصورة يف هذا  بينما  اإلذعان، 
بعض الدول األوربية إىل محاية املستهلك من خالل إصدار تشريعات خاصة تقضي 
باستبعاد الشروط اليت تبدو تعسفية إذا وردت يف عقود االستهالك. وخاصة بعد أن 
"الربنامج األول للتجمع  أصدر اجمللس األوربي قراراً يف 14 أبريل 1975 أطلق عليه 
االقتصادي األوربي حنو محاية وإعالم املستهلكني". ومتشيًا مع هذا التوجه، أصدرت 
أملانيا قانونًا احتاديًا متخصصًا يف مقاومة الشروط التعسفية الواردة ضمن الشروط 
9 ديسمرب 1976. وكان اهلدف من هذا  بتاريخ  النموذجية، وذلك  العقود  العامة يف 
بإرادة  مسبقًا  املكتوبة  العقود  من  الناتج  التوازن  عدم  من  املستهلك  محاية  القانون 
العقود من حتايل  العامة يف  الشروط  إليه سوء استخدام  املهين، وملواجهة ما يؤدي 
التشريعات اخلاصة  من  بريطانيا صدرت جمموعة  ويف  التعاقد.  مبدأ حرية  على 
العادلة،  غري  التعاقدية  بالشروط  اخلاص  القانون  أهمها  من  املستهلك  حبماية 
والعقود  االستهالك  عقود  يف  الواردة  الشروط  تكون  أن  منه  الثانية  املادة  وتقضي 
النموذجية عادلة ومعقولة. وألقى القانون عبء إثبات معقولية الشرط على عاتق 

املهين يف عقود االستهالك وعلى من حرر العقد يف العقود النموذجية.
حبماية  اخلاص   1978 يناير   10 يف   23 رقم  القانون  صدر  فقد  فرنسا  يف  أما 
حيمل  فصول  مخسة  خالل  من  املستهلك  ومحاية  إعالم  يعاجل  حيث  املستهلكني، 

الفصل الرابع منها عنوان "محاية املستهلكني من الشروط التعسفية". 
 وقد استخدم هذا القانون نصًا عامًا واسعًا لتحديد الشروط التعسفية، مع إعطاء 
بعد  التعسفية،  بالشروط  املتعلقة  اللوائح  إصدار  مهمة  الفرنسية  الدولة  جملس 
عضوا  عشر  مخسة  من  تتألف  اليت  التعسفية،  الشروط  جلنة  برأي  االستئناس 

ميثلون القضاء واإلدارة واحتادات املهنيني واحتادات املستهلكني. 
وبعد فرتة صدرت الالئحة األوىل للشروط التعسفية، ونصت على بطالن تلك 
اليت  وتلك  التعويض  يف  املستهلك  حق  إنقاص  أو  تعطيل  إىل  تهدف  اليت  الشروط 

تسمح للمهين بإرادته املنفردة بتغيري مواصفات السلعة حمل التعاقد.
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الحماية من الغش يف التجارة اإللكرتونية )15(

ُتربم  أخرى،  إلكرتونية  ووسائط  اإلنرتنت  شبكة  عرب  تتم  اإللكرتونية  التجارة 
خالهلا العقود اإللكرتونية، ويتم تداول السلع واخلدمات من خالل هذه العقود ضمن 

دائرة أو سلسلة من اإلجراءات يكون فيها املستهلك اإللكرتوني هو أضعف حلقاتها.
ذلك  وقبل  اإللكرتونية  والعقود  اإللكرتوني،  باملستهلك  التعريف  من  بد  ال  لذلك 
للغش  يتعرض  قد  املستهلك  أن  فيه  اإللكرتونية، ألنه مما ال شك  بالتجارة  التعريف 
األدوات  فيه  تكون  الذي  الوقت  يف  وتنفيذها  اإللكرتونية  العقود  إبرام  عند  والتحايل 
القانونية على املستوى احمللي والدولي قاصرة عن محايته وذلك إذا ما أدخلنا يف االعتبار 
أن العالقة التعاقدية عرب اإلنرتنت هي عالقة عابرة للدول ، أي تتضمن عنصراً أجنبيًا 
املستهلك يف هذه  ما يضفي إحلاحًا أكثر على ضرورة محاية  يف غالب صورها وهو 
العقود ، ويف الوقت ذاته يكرس املبدأ القائل بأن عقود التجارة اإللكرتونية تشبه بالنسبة 
للمستهلك - عقود اإلذعان - املتعارف عليها يف عقود املعامالت املدنية .  وهلذا جند أن 
القوانني املقارنة وكذلك التشريعات العربية اليت صدرت ومنها قانون إمارة دبي يف 

شأن التجارة اإللكرتونية قد كرست مبدأ محاية املستهلك. 
يكون  قد  اإللكرتونية  التجارة  عقود  يف  املستهلك  هلا  يتعرض  اليت  واملخاطر 
التعاقدية حيث يتسم  العالقة  الطرف اآلخر معه يف  الذي ميثل  التاجر،  مصدرها 
سلوكه بالغش والتحايل على املستهلك، وقد يقع اخلطر من الغري كما يف حالة 
اخرتاق الشبكات اإللكرتونية املخزن عليها البيانات أو تتداول املعلومات والبيانات من 
خالهلا ، ويتم سرقة هذه املعلومات وإعادة استخدامها على حنو يضر بذلك املستهلك 

، األمر الذي يتطلب محاية املعامالت اإللكرتونية جنائيًا .
فما دامت التجارة عرب اإلنرتنت قائمة، وما دام املستهلك يقبل على التعامل فيها 
التشريعات  من  العديد  ظهور  خالل  من  ملموسًا  بات  أمٌر  وهو  محايته،  من  بد  فال 
العربية  اإلمارات  ودولة  ومصر  السعودية  يف  كما  العربية  والتشريعات  املقارنة 
الدولية، ومنها  االتفاقيات  إبرام بعض  واألردن وغريها، فضاًل عن  املتحدة وتونس 

: د. عبدالفتاح  التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت  )15( محاية املستهلك من الغش التجاري والتقليد فـي عقود 
بيومي حجازي؛ احلماية املدنية و اجلنائية للمستهلك عرب شبكة اإلنرتنت: تقديم األستاذ حداد العيد.
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)16(: املصدر السابق

يف  أبرمت  واليت  اإلنرتنت،  جرائم  مكافحة  يف  الدولي  بالتعاون  اخلاصة  االتفاقية 
إطار اإلحتاد األوربي عام 2001 بني اثنيت عشرة دولة أوربية. )16(

علًما بأن الغش التجاري أو الصناعي الذي يتعرض له املستهلك يف نطاق املعامالت 
املدنية العادية - يف مضمون السلعة ذاتها - هو نفسه الذي قد يتعرض له إذا ُأْبِرَم العقد 
عن طريق اإلنرتنت، بل إن فرصة وقوع الغش يف حالة التعاقد بطريق اإلنرتنت تكون 
أكرب يف ظل انعدام شرط املعاينة للسلعة غالًبا. هذا فضاًل عن أن الدعاية واإلعالن 
يف نطاق العقد اإللكرتوني بصفة خاصة قد تلعب دوراً عظيمًا يف إيقاع املستهلك يف 
فخ يدفعه إىل التعاقد دفعًا، إذا أخذنا يف االعتبار قوة شبكة اإلنرتنت من حيث االنتشار 
والتأثري والدعاية واإلعالن والقدرة على النفاذ إىل املستهلك حيثما كان حتى ليشعر 
تدفعه  اليت  الدعاية  بهذه  املواصالت  وسائل  ويف  بل  وعمله،  مسكنه  يف  حماصر  أنه 
للتعاقد. ثم يكتشف أنه كان ضحية ملؤامرة مزدوجة من وسائل الدعاية واإلعالن 
من ناحية، ومن قبل التاجر أو املنتج صاحب السلعة اليت يسوقها بطريق اإلنرتنت من 
والتحايل  الغش  من  اإللكرتوني  املستهلك  محاية  تستوجب  أمور  وهي  أخرى،  ناحية 

الذي قد يقع عليه يف عقود التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت.

الحماية من التضليل اإلعالني

ضوء  يف  وإحلاًحا،  أهمية  أكثر  املستهلك  حقوق  من  األصيل  احلق  هذا  أصبح 
التقنيات  وتسخري  األسواق،  على  الشديدة  واملنافسة  اإلنتاج  يف  اهلائلة  الزيادة 

احلديثة املعقدة يف الغش ويف التضليل اإلعالني املدروس.. 
يف  منها  رغبة  السلوك  هذا  جتريم  إىل  احلكومات  اضطرت  املعطيات  تلك  كل 
تأمني احلماية املطلوبة للمستهلك. وقد توجهت التشريعات احلديثة حنو جتريم 
بقصد  اإليهام  أو  التضليل  طابع  هلا  اليت  أو  الزائفة،  والعروض  واإلشارات  املزاعم 
طابع  له  والذي  للشك  املثري  الغامض  اإلعالن  جتريم  إىل  باإلضافة  التضليل، 
التضليل املؤدي إىل اخلطأ، سواء تعلق ذلك مبحتوى الـُمَنتج أو صفة من صفاته أو 
WWW.Alkhيف َمنَشِئه أو كميته أو سعره أو يف النتائج املرتتبة على استخدامه.  وميكن تعريف 
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جرمية الدعاية التجارية بأنها " كل ادعاء أو زعم أو تأكيد أو إشارة أو بيانات أو 
عرض كاذب أو مضلل أو ذي طبيعة من شأنها إيقاع املستهلك يف الفخ حول حقيقة 
أو طبيعة أو جودة أو استعمال أو مصدر أو نوع أو سعر السلعة، أو اخلدمة اليت هي 

هدف اإلعالن التجاري". 
دعاية متت بسوء  يوليو 1963 كل   2 الصادر يف  املالي  التشريع  يعاقب  يف فرنسا 
الوقوع  على  حتريض  على  أو  كاذب  ادعاء  على  "اشتملت  إذا  كذلك  وتكون  نية، 
يف اخلطأ فيما يتعلق بالسلعة أو اخلدمة من حيث الطبيعة". ويف مرحلة الحقة، 
ع اجملال القانوني لتجريم  أصدر الربملان الفرنسي قانون 27 ديسمرب 1973 الذي وسَّ

اإلعالن الكاذب. 
أهمية  ذا   1968 لعام  التجارية  باملواصفات  اخلاص  القانون  يعترب  بريطانيا،  ويف 

خاصة يف قمع اإلعالن الكاذب واملضلل.
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مقاطعة المستهلك 
املختلفة  اإلعالم  وسائل  يف  مؤخرا  )املقاطعة(  مصطلح  وتكرار  احلديث  كُثر 
وخاصة وسائل التواصل االجتماعي، الذي توىل مهام الدعوة ملقاطعة سلع ومنتجات 
رفعت اسعارها بال مربر كما يقول املستهلكون، والذين مبقاطعتهم اجربوا وسائل 
اإلعالم األخرى على االلتفات إىل قضيتهم االستهالكية ونشرها والرتكيز على 

نشاطهم بالدعوة والرتويج ملقاطعة هذا املنتج. فما هو مصطلح مقاطعة.؟

ما هي املقاطعة :

على  للضغط  بأمواهلم  املستهلكون  يصوت  حيث  السوق  دميقراطية  تطبيق  هي 
الطرف اآلخر ) التاجر( لتحقيق مطالبهم االقتصادية العادلة ، واملقاطعة كذلك 
هي قطع العالقات بني املستهلك والسلعة أو اخلدمة واليت تنطوي على االمتناع عن 
وعادة  املستهلك،  احتجاج  عن  كتعبري   ، اخلدمة  أو  السلعة  هذه  استخدام  أو  شراء 
ما تكون بسبب رفع السعر بال مربر واضح او سوء يف خدمة ما بعد البيع من توفري 
أداة جلعل  ، وهي كذلك  املستهلك  التعامل مع  أو سوء يف  الصيانة  أو  الغيار  قطع 
املستهلكني  وهم  األخري  هدفها  جتاه  تصرفاتها  عن  مسئولة  الشركات  أو  التّجار 
تستخدم  وقد    . املستهلك  صاحل  يف  ليست  مواقف  تغيري  قبول  سبيل  يف  للضغط 
املقاطعة االقتصادية نظرا لالحتجاج على أمر سياسي او خالفه بني بعض الدول 
الدامنركية  للمنتجات  املسلمني  مقاطعة  يف  حصل  كما  والدول  الشعوب  بني  أو 
بعد الرسوم املسيئة للرسول صلى اهلل علية وسلم، وُيعرف قاموس ويبسرت املقاطعة 
بأنها )رفض مركز أو مكثف لقبول أمر ما، وعادة ما يكون تعبري عن عدم القبول أو 

للضغط يف سبيل قبول أمور معينة( 
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هدف املقاطعة

هدف املقاطعة الرئيس هو الضغط على الطرف اآلخر )التاجر / الشركة( من 
خالل العزوف عن شراء أو اقتناء منتجاتهم حتى يرضخ ملطالب املقاطعني للرجوع 
الطرفني واليت عادة ما تكون يف رفع األسعار،  عن قراره جتاه مسألة اخلالف بني 
مبعنى أن هدف املقاطعة هو حماولة اإلضرار اقتصاديا بالطرف اآلخر وعدم منح 

التاجر فرصة االستفادة التجارية على حساب املستهلك.
كما أن املقاطعة وبشكل غري مباشر قد تكون يف مصلحة شركات وجتار اخرين 
يضر  بشكل  املقاطعة  تستخدم  ال  أن  جيب  لكن  البديلة.  والسلع  املنتجات  لديهم 

باقتصاد الدولة بأي شكل من االشكال .

أنواع املقاطعة :

هناك أربعة أنواع من أهداف املقاطعة
االعرتاض على منتج شركة ما يف سعره أو كميته أو طريقة إنتاجه أو تغليفه  	.1
مما اغضب املستهلكني. وهنا جيب على دعاة املقاطعة الدعوة إىل مقاطعة منتجا 
واحدا أو القليل من منتجات الشركة فقط، ويتم اختيار امُلنتج الذي له بديل 

متوفر، وجيب أن يكون سهل التعرف عليه وعليه طلب كبري.
االعرتاض على تصرفات شركه ما أو قراراتها مثرية للجدل، وهنا تتم الدعوة  	.2
املراد مقاطعتها جيب أن  إىل مقاطعة ُمنتج واحد أو عدة منتجات. فالشركة 
تكون معروفة وظاهرة للمأل وميكن التأثري عليها وختشى على مسعتها واألهم 

من ذلك أن يكون سبب املقاطعة موثق وأكيد
االعرتاض على ممارسة نشاطات مرفوضة لدولة ما )عنصرية مثال(،فالتحرك  	.3
يكون من خالل مقاطعة صناعات أو شركات ذات أهمية قوية للدولة املقاطعة 
املراد  الصناعة  أو  الشركة  تكون  أن  وجيب   ، مباشره  غري  مقاطعة  وتكون 
استهدافها ذات عالقة عملية أو مالية قوية مع احلكومة أو الدولة املستهدفة 
عمليا  احملتملة  نتائجها  و  املقاطعة  ألسباب  متفهمة  تكون  و  املقاطعة  من 
)اقتصاديا( ولديها القدرة على الضغط والتأثري على حكومتها.حيث يكون أمل 
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الضغط  حنو  حتركها  و  الشركة  فعل  برد  متعلق  احلالة  هذه  يف  املقاطعني 
على احلكومة لالستجابة ملطالب املقاطعني. 

االعرتاض على ممارسة نشاطات مرفوضة ملن ينتمي لدوله ما )الرسوم املسيئة  	.4
للرسول صلى اهلل علية وسلم(، فالتحرك يكون من خالل مقاطعة صناعات أو 
شركات ومنتجات هذه الدولة، واليت تعترب ذات أهمية اقتصادية قوية للدولة 

املقاطعة وهنا تكون مقاطعة مباشره 

املقاطعة االقتصادية 

بهدف  مرسوم  مجاعي  نظاٍم  وفق  اقتصاديًا  اآلخر  معاملة  عن  االمتناع  وهي: 
الضغط عليه لتغيري سياسته جتاه قضية من القضايا. )17(

واحلكومات  الدول  أن  عصرنا،  يف  السياسية  األبعاد  ذات  االنتقائية  غرائب  ومن 
صبغة  وذات  حق  فهي  مبدئي؛  غري  موقًفا  االقتصادية  املقاطعة  مسألة  من  تتخذ 
إذا  مرفوض  تسييس  لكنه  تناوئها؛  جهة  أو  دولة  ضد  فرضها  قررت  إذا  "أخالقية" 

اختذته دولة أخرى إزاءها أو ضد جهة تعتربها صديًقا أو حليًفا.
األمريكية،  املتحدة  الواليات  من  تأتينا  االزدواجية  هذه  على  حي  شاهد  وأقرب 
فقامت  1959م،  سنة  فيها  السلطة  على  الشيوعيني  استيالء  منذ  كوبا  تعادي  اليت 
ما  مشددًّا  حصاًرا  عليها  تفرض  إنها  بل   1960  /10  /19 يوم  من  اقتصادًيا  مبقاطعتها 
زال قائًما حتى اليوم، ويعارضه االحتاد األوربي -أقرب حلفاء أمريكا إليها- )بتاريخ 
األوربي  االحتاد  يف  واألمن  اخلارجية  للسياسة  العليا  املفوضة  انتقدت   :2018/1/4
املتحدة  الواليات  الذي تفرضه  التجاري واالقتصادي،  فيديريكا موغرييين احلصار 
على كوبا، ووصفته بغري املقبول. وقالت موغرييين: "احلصار ليس حال. وحنن قلنا 

ذلك لشركائنا األمريكيني مرات عديدة يف األمم املتحدة"(.
ا من كل من يقاطع منتجات " املستوطنات" اليت  لكن واشنطن نفسها تغضب جدًّ
تقيمها دولة االحتالل الصهيوني فوق األراضي اليت احتلتها سنة 1967.. مع أن تلك 

)17( املقاطعة االقتصادية حقيقتها وحكمها - د. خالد بن عبداهلل بن دايل الشمراني/ أستاذ الفقه املساعد ورئيس 
قسم القضاء بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى- دار ابن اجلوزي.

WWW.Alkh
ud

air
y.n

et



96

محاية امُلستهِلك ... الواقع واآلفاق

املستوطنات غري مشروعة مبوجب القانون الدولي - بل والقانون األمريكي نفسه-. 
وليست أمريكا بدًعا بني الدول يف هذه االنتقائية املؤسفة. 

نماذج من املقاطعة االقتصادية : 

 زخر التاريخ اإلنساني على َمْر العصور، بكثري من األمثلة والصور اليت اسُتخِدم 
الطرف  إلخضاع  الضغط،  وسائل  من  كوسيلة  االقتصادية  املقاطعة  سالح  فيها 

اآلخر، وفيما يلي عرٌض موجز لبعض هذه األمثلة:
بأال  وذلك  عبداملطلب،  وبين  هاشم  بين  مقاطعة  على  واتفاقهم  قريش  تأمر  	.1
ُينكحوا إليهم وال ُينكحوهم وال يبيعوهم شيئًا وال يبتاعوا منهم، وقد استمرت 

هذه املقاطعة سنتني أو ثالثًا.
ما فعله مثامة بن أثال رضي اهلل عنه بعدما أسلم حيث قال لكفار قريش: "واهلل  	.2

ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النيب صلى اهلل عليه وسلم".
يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، إبان حركة حترير إيرلندا من السيطرة  	.3
اإلجنليزية، امتنع حلف الفالحني من التعامل مع وكيل أحد اللوردات اإلجنليز 

من أصحاب اإلقطاعات الزراعية يف إيرلندا.
قراراً  زغلول  سعد  رئيسه  اعتقال  بعد  املصري  الوفد  حزب  أصدر  1921م  عام  يف  	.4
باملقاطعة الشاملة ضد اإلجنليز، ومشل قرار املقاطعة حث املصريني على سحب 
أن حُيّتموا على  املصريني على  التجار  املصارف اإلجنليزية وحث  ودائعهم من 
أوجب  كما  إجنليزية،  سفٍن  على  بضائعهم  يشحنوا  أال  اخلارج  يف  عمالئهم 

القرار مقاطعة التجار اإلجنليز بشكل تام.
من  أوربا  يف  الناس  من  كثري  امتنع  )1939ـ1945م(  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  	.5

شراء البضائع املصنعة يف أملانيا، بسبب احتالهلا لبالدهم سابًقا.
دعوة الزعيم اهلندي غاندي، ملقاطعة البضائع األجنبية بإحراقها علنًا يف بومباي  	.6

ضمن سلسلة من أعمال االحتجاج ضد االستعمار الربيطاني للهند.
قاطع السود يف مدينة مونتجمري بوالية ألباما نظام سري احلافالت املدينة، مما  	.7

قضى على سياسة الفصل االجتماعي داخل احلافالت منذ الستينيات.
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رفض املستهلكني يف بلدان عديدة منذ مطلع الستينات حتى أوائل التسعينات يف  	.8
القرن العشرين شراء بضائع من جنوب إفريقيا احتجاجًا على سياسة التفرقة 

العنصرية.
معظم الدول العربية كانت تقاطع "إسرائيل" بسبب احتالهلا ألرض فلسطني. 	.9

قرار امللك فيصل رمحه اهلل استخدام سالح املقاطعة االقتصادية بشكل مؤثر، يف  	.10
أعقاب حرب 1967م وحرب 1973م، فبعد يومني من نشوب احلرب األوىل، أعلن 
حظر البرتول السعودي عن بريطانيا والواليات املتحدة، وعلى إثر نشوب حرب 
1973م تزعم رمحه اهلل حركة احلظر البرتولي الذي مشل دول اخلليج العربية 

والعراق واجلزائر، فكان هلذا احلظر أثره الكبري يف نتائج املعركة.
وبعد االنتفاضة الفلسطينية األخرية ضد املمارسات الصهيونية العدوانية، وما 
ملشاعر  إهلاٍب  ذلك من  ترتب على  وما  لليهود،  أمريكي سافر  ذلك من احنياز  رافق 
املقاطعة  لدعوات  املسلمني،  من  كثري  استجاب  العامل؛  يف  مكان  كل  يف  املسلمني 
بلغت  بنسبة  األمريكية  الشركات  أرباح  يف  اخنفاض  عليه  ترتب  مما  االقتصادية 
20% يف دولة كمصر، مما اضطر تلك الشركات إىل تنظيم محالت دعائية لتحسني 
صورتها لدى اجلماهري، وإثبات اهتمامها بالقضايا العربية واإلسالمية بصفة عامة 
وحرصها على احلقوق الفلسطينية بصفة خاصة، حيث أعلنت تلك الشركات، عن 

تربعها جبزء من أرباحها لدعم االنتفاضة الفلسطينية.
يف 2018/7/18 نقلت وكاالت األنباء عن صحف أمريكية أن االحتاد األوربي قرر 
أن حيظر بشكل رمسي على الدول األعضاء أي متويل أو تعاون مع جهات أو أطراف 
الفلسطينية، موضحة أن االحتاد األوربي  املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي  يف 
وأن  احملتلة،  الفلسطينية  املناطق  على  تنطبق  ال  "إسرائيل"  مع  اتفاقاته  أن  أكد 
االحتاد األوربي سيتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد "إسرائيل"، من خالل عمله على 
إنفاذ مبادئ توجيهية جديدة جلميع الدول األعضاء باالحتاد مبقاطعة املستوطنات 

اإلسرائيلية.
وأن هذه اإلجراءات تتمثل يف ضرورة مقاطعة دول االحتاد األوربي للمستوطنات 
أي  أوربية  دولة  أي  منح  وبعدم  الفلسطينية،  األراضي  يف  املوجودة  اإلسرائيلية 
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متويل أو ِمنح مالية أو منح دراسية أو جوائز ألي جهة يف هذه املستوطنات اليهودية 
يف هضبة اجلوالن أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، وانه يريد من وراء هذه 
يف  املتعثرة  السالم  مفاوضات  استئناف  على  "إسرائيل"  إجبار  الصارمة  اإلجراءات 

الشرق األوسط.

جدل قانوني غربي

يناقش املعارضون واملتضررون من املقاطعة يف قانونيتها بعدد من الدعاوى، ومنها 
أن املقاطعة ختالف أحكام التجارة احلرة، أو أنها ذات طابع عنصري.

مع إعالن املقاطعة العربية لـ "إسرائيل" ركز الصهاينة يف أوربا وأمريكا جهودهم 
اإلجراءات  لبعض  مناذج  يلي  وفيما  وقانونيا،  إعالميا  املقاطعة  هلذه  التصدي  على 

اليت اختذها الغرب ملواجهة املقاطعة بدعاوى قانونية:

يف فرنسا: 

الفرنسي  العقوبات  قانون  ختالف  املقاطعة  هذه  أن  فرنسا  يف  الصهاينة  ادعى 
عنصريًا  متييزاً  يقرتف  شخص  كل  على  جزائية  عقوبات   1977 عام  يف  أقر  الذي 
عند ممارسة األعمال التجارية، ولكن وزارة التجارة وجلنة التجارة اخلارجية يف 
فرنسا برأتا املقاطعة العربية من هذه التهمة لكونها قائمة أساسا على حالة احلرب 
بني العرب و"إسرائيل" وليست هلا أي أسباب عنصرية، إذ ينص القانون على معاقبة 
كل من يعرقل النشاط االقتصادي بسبب عرق الشخص اآلخر أو دينه أو جنسيته، 
وال عالقة للمقاطعة هنا باألمر، ولكن الضغوط الصهيونية أجربت الرئيس ميرتان 

نفسه على جتاوز التعليمات الوزارية واإلقرار بعدم قانونية املقاطعة!

يف هولندا: 

يف الثمانينيات ناقش الربملان اهلولندي قانونا ملعاقبة كل شركة هولندية تلتزم 
قوانني  ُأصدرت  كما  املقاطعة،  شروط  فيها  تراعي  حبيث  عربية  دولة  مع  بعقود 
الدول  تطلبها  كانت  اليت  املنشأ  شهادات  إصدار  من  اهلولندية  الشركات  متنع 
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السلع اهلولندية ليست  املواد األولية املستخدمة يف بعض  أن  العربية لتتأكد من 
من مصدر "إسرائيلي".

يف الواليات املتحدة: تكرر األمر نفسه، فقد نشط الكونغرس األمريكي منذ عام 
املقاطعة  سياسات  على  املوافقة  أو  املشاركة  حتظر  تشريعات  عدة  بإصداره   1959
العربية. ويف عام 1965 أصدر الكونغرس تشريعا يلزم الشركات األمريكية باإلبالغ 
قانونا  الكونغرس  املقاطعة. ويف 1977 أصدر  للمشاركة يف  يقدم هلا  أي طلب  عن 

جيعل من املشاركة يف املقاطعة عمال إجراميا.
باملقاطعات  االلتزام  ضرورة  عدم  على  التجارية  التشريعات  مواد  بعض  وتنص 
التجارية اليت تفرضها دول أجنبية ضد دول أخرى، وتذكر املادة رقم 8 من قانون 
إدارة الصادرات واملعروف اختصارا باسم EAA أن وزارة التجارة األمريكية حتظر 
على أي مواطن أمريكي املشاركة يف املقاطعة التجارية، كذلك أصدرت مصلحة 
الضرائب األمريكية IRS قانونا عام 1979 مينع أي دافع ضرائب أمريكي من التمتع 

مبزايا ضريبية إذا ما قام باملشاركة يف املقاطعة.
وتشري تعليمات وزارة التجارة األمريكية إىل ضرورة إبالغ أي مواطن أمريكي أو 
شركة أمريكية إذا ما طلب منه أو من شركته أن تلتزم مبقاطعة جتارية لطرف 

ثالث، كشرط للقيام بعالقات جتارية مع الشخص أو شركته.
وتقوم وزارة التجارة األمريكية بفرض غرامات مالية على من خيالف التعليمات 
املتعلقة باملقاطعة، ويبلغ احلد األدنى للغرامات يف حالة ثبوت خمالفة  والقوانني 
رخصة  خسارة  احتمال  إىل  إضافة  الواحدة،  املخالفة  على  دوالر  اآلف   10 مبلغ 

التصدير إذا كان يتمتع بها لفرتة طويلة.
قبل  من  جنائي  التهام  املقاطعة  على  يوافق  من  يتعرض  قد  خاصة  حاالت  ويف 
وزارة العدل األمريكية، اليت ميكنها ان تفرض بدورها غرامة تصل إىل 50 الف دوالر، 
أعلنت   ،2005 عام  أو كالهما. وخالل  قد تصل إىل مخس سنوات،  لفرتة  السجن  أو 
لقانون  خمالفة  حاالت  مخس  يف  التحقيق  من  االنتهاء  األمريكية  التجارة  وزارة 
الف  و22  االف  ستة  بني  ما  تراوحت  مالية  غرامات  فرض  ومت  املقاطعة،  مكافحة 
دوالر. يف نفس الوقت مت حماكمة شركة واحدة جنائيا ومت تغرميها 500 الف دوالر 
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ألنها وافقت وشاركت يف مقاطعة إسرائيل مبا خيالف القوانني األمريكية.
العربية  الدول  مع  الثنائية  عالقاتها  خالل  من  األمريكية  احلكومة  وحتاول 
إىل  لالنضمام  العربية  الدول  حاجة  وتستغل  املقاطعة،  بهذه  االلتزام  من  منعها 
العامل من  التجارة احلرة مع كل دول  WTO وشروط  الدولية  التجارة  منظمة 
اململكة  تقدمت  فعندما  إلسرائيل،  مقاطعتها  استمرار  عن  الدول  بعض  إثناء  أجل 
قرارا  األمريكي  الكونغرس  أصدر  للمنظمة،  لالنضمام  بطلبها  السعودية  العربية 
ملنظمة  االنضمام  توف بشروط  بأنها مل  السعودية  يتهم   2006 إبريل   5 باإلمجاع يف 

التجارة الدولية بسبب استمرارها يف مقاطعة إسرائيل جتاريا.
يف كندا: هاجم وزير اخلارجية والربملان املقاطعة العربية، كما أصدرت مقاطعة 
أونتاريو قوانني مفصلة حتكم بعنصرية كل ما له عالقة باملقاطعة العربية، مع 
أن كندا نفسها والغرب عموما يستخدمون سالح احلصار االقتصادي ضد كل من 

يشق عصا الطاعة دون أن جيدوا يف ذلك أي خرق قانوني أو متييز عنصري!
آخر  أما املقاطعة العربية واإلسالمية للبضائع الدامنركية، فقد واجهت عدداً 
املقاطعة هي  إذ رأى االحتاد األوربي أن هذه  من االحتجاجات حتت غطاء قانوني، 
األوربي  التجاري  املفوض  "بيرت ماندلسون"  عمل عدائي موجه ألوربا كلها، وهدد 
قواعد  تعارض  املقاطعة  أن  بدعوى  العاملية  التجارة  منظمة  إىل  شكوى  بتقديم 

التجارة احلرة املتفق عليها.
ولكن يظهر تهافت هذه الدعوى بالنظر إىل قرار األمم املتحدة رقم 39/248 الصادر 
املستهلك يف حرية  والذي ينص على حق  املستهلك،  بشأن حقوق   1985 أبريل   9 يف 
االختيار، مبعنى منح املواطن حق االختيار بني املنتجات واخلدمات املتنافسة. وعليه 
الصناعة  دعم  بهدف  أجنبية  سلعة  أي  عن شراء  أن ميتنع  مواطن  فإنه حيق ألي 

الوطنية، أو ألهداف ختصه هو دون أن جيربه أحد على الشراء أو االمتناع عنه.
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حماية المستهلك عالميًا
يف ظل العوملة اليت نعيشها منذ أواخر األلفية امليالدية الثانية، مل يعد يف وسع 
داخل  الوطين  اجلهد  على  اقتصرت  إذا  بكفاءة،  أهدافها  حتقق  أن  املستهلك  محاية 
إقليم الدولة، مهما بلغت الدولة من القوة والتقدم والطاقات البشرية واملادية ومن 

قدرة على التنظيم ومواكبة املتغريات احمللية واخلارجية.
فإذا كان ماكلوهن وصف العامَل املعاصر يف سنة 1959 بأنه بات قرية واحدة، فما 
عساه يقول اليوم بعد ثورة التقنية واالتصال واالنتقال واملعلومات و وسائل التواصل 
الة فأصحبت املاليني  االجتماعي ، اليت ابتدأت بظهور اإلنرتنت وشبكات االتصال النقَّ

من عمليات البيع العابرة للحدود جتري يوميًا من خالل الشبكة العنكبوتية؟ 
الصعيد  على  املستهلك  حبماية  للعناية  الدولية  اجلهود  تتضافر  أن  عجب  فال 
واآلخر  تنظيمي  تشريعي/  أوهلما:  أساسيني،  حمورين  يف  جتلى  ما  وهو  األممي.. 

تطبيقي عملي.

خلفيات ودوافع

لقد اكتسب موضوع محاية املستهلك أهمية كبرية يف السنوات األخرية وحظي 
التصدي للخداع التسويقي باهتمام كبري من قبل الدارسني والباحثني، فضاًل عن 
منها  املتقدمة  العامل  دول  يف  املستهلك  محاية  مبوضوع  الرمسية  اجلهات  عناية 
املسؤولية  قضايا  ضمن  مهمة  كقضية  املستهلك  محاية  قضية  وبرزت  والنامية، 
واختاذ  اخلطط  وضع  عند  االعتبار  يف  أخذها  املنظمات  على  الواجب  االجتماعية 
السياسية  القضايا  صدارة  يف  بارًزا  مكاًنا  املستهلك  محاية  تبوأت  كما  القرارات. 

واالجتماعية واالقتصادية املطروحة يف املؤمترات والندوات الدولية.
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املشروعة  غري  املمارسات  من  للعديد  نتيجة  جاءت  املستهلك  محاية  فحركات 
بعيداً  السوق  يف  املستهلكني  ضد  والوسطاء  والتجار  املنتجون  ميارسها  كان  اليت 
املستهلك  محاية  فكرة  نشأت  وبذلك  األخالقية.  والضوابط  االجتماعية  القيم  عن 
املستهلكون  مارسه  الذي  الضغط  جراء  املتقدمة  اجملتمعات  يف  حركتها  وتوسعت 
على حكوماتهم من أجل التدخل وفرض القوانني حلمايتهم من اجلشع والغش حيث 
تواىل  صدور القوانني واختاذ اإلجراءات من قبل الكثري من دول العامل بهدف محاية 
املستهلك وحقوقه، سواء تعلق األمر مبا خيتص بُقوِته  اليومي، أو باقي مناحي احلياة 

مبا فيها حقه يف بيئة سليمة وصحية.
مدنية  مجعيات  وهي  املستهلك  محاية  إىل  تهدف  مجعيات  أيضا  أنشئت  كما 
تابعة حلقوق اإلنسان وال تهدف إىل حتقيق الربح وإمنا تهدف إىل توحيد اجلهود 
واخلربة لتوفري وسائل الدفاع عن مصاحل املستهلكني وتتبع يف دفاعها عن املستهلكني 
الشراء واالمتناع عن  املضادة واالمتناع عن  التوعية والدعاية  عدة طرق من أهمها 

الدفع.
كما أن حركات محاية املستهلك جاءت نتيجة الفشل والقصور فى تطبيق كل 
من املفهوم احلديث للتسويق واملفهوم االجتماعي للتسويق. كما ميكن النظر ملشكلة 
محاية املستهلك من عدة زوايا والتطرق هلا من عدة اجتاهات كمشكلة اجتماعية 

أو سياسية أو اقتصادية أو إعالمية وكذلك من الناحية التسويقية..
لذلك شددت مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك على أهمية قيام 
احلكومات بوضع السياسات واختاذ التدابري الالزمة حلماية املستهلكني من األخطار 
مراعاة  مع  االقتصادية،  مصاحلهم  وحتمي  وتعزز  وسالمتهم،  صحتهم  تهدد  اليت 
املعايري الدولية حلماية املستهلك وفقًا للظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

لكل دولة.
وقد أصدرت العديد من الدول قوانني حلماية املستهلك تهدف إىل تنظيم حقوق 
املستهلك يف مواجهة مقدمي السلع واخلدمات، وإىل جانب تلك القوانني توجد العديد 
وقوانني  أنظمة  مثل  العربية،  بالدول  املستهلك  حبماية  املتعلقة  التشريعات  من 
واخلدمات،  للسلع  القياسية  املواصفات  ووضع  والتدليس،  التجاري  الغش  لقمع 
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وقوانني  التجارية،  والبيانات  العالمات  ومحاية  املضللة،  اإلعالنات  من  واحلماية 
محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية.

جانب  إىل  دولة،  كل  يف  املستهلك  حلماية  األجهزة  من  العديد  توجد  كذلك 
نشر  إىل  تسعى  واليت  املستهلك  حلماية  األهلية  واملؤسسات  واالحتادات  اجلمعيات 

ثقافة حقوق املستهلك وتنمية الوعي والرشد االستهالكي.
وانفتاح  التنمية  يف  اخلاص  القطاع  دور  وتعاظم  السوق  اقتصاد  ظل  يف  أنه  إال 
تزايدت  اإللكرتونية،  التجارة  وظهور  العاملية،  التجارة  لتحرير  كنتيجة  األسواق 
احمللية  املنتجات  لتشمل  نطاقها  واتسع  والصناعي  التجاري  الغش  وصور  أشكال 
الغيار  وقطع  اإللكرتونية  واألجهزة  والدواء،  الغذاء  جمال  يف  خاصة  واملستوردة، 
واملالبس وغريها، ووقوع املستهلك ضحية لتلك املمارسات، وذلك يف ضوء حمدودية 
قدرات أجهزة الرقابة والتفتيش لدى بعض اجلهات التنفيذية يف مالحقة وضبط 
هذه الظواهر من جانب، وتزايد الواردات املهول من السلع واملنتجات وظهور امناط 
وضعنا  ما  إذا  خاصة  آخر،  جانب  من  املستهلكني  بعض  وجهل  جديدة  استهالكية 
كبرية  شرحية  لدى  الفقر  وظروف  والرقمية  العادية  األمية  نسبة  االعتبار  يف 

بالوطن العربي جتعلها ضحية للغش الصناعي والتجاري.
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المبادئ التوجيهية الدولية لحماية المستهلك
أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها 39/248 يف إبريل 1985 املبادئ 

االرشادية حلماية املستهلك واليت هدفت اىل: 
نامية(  ام  )متقدمة  الدول  مجيع  يف  املستهلكني  واحتياجات  مصاحل  مراعاة  	-

حبقهم باحلصول على منتجات غري خطرة. 
كونهم  لسكانها  احلماية  توفري  ومواصلة  حتقيق  على  البلدان  مساعدة  	-

مستهلكني. 
املستهلكني  احتياجات  تليب  اليت  والتوزيع  االنتاج  امناط  امام  السبيل  متهيد  	-

ورغباتهم 
واخلدمات  السلع  إنتاج  يف  للعاملني  السلوك  آلداب  الرفيعة  املستويات  تشجيع  	-

وتوزيعها على املستهلكني 
من  أي  يتبعها  اليت  املسيئة  التجارية  املمارسات  من  احلد  على  البلدان  مساعدة  	-
املؤسسات على الصعيدين الوطين او الدولي واليت تؤثر على املستهلكني تأثريا ضارا 

تسهيل انشاء مجعيات محاية املستهلك املستقلة.  	-
تشجيع تطوير اوضاع السوق حبيث توفر للمستهلكني جماالت اكثر لالختيار  	-

وبأسعار ادنى.
تعزيز التعاون الدولي يف جمال محاية املستهلك.  	-

وان  املستهلك  محاية  سياسات  اتباع  احلكومات  اىل  الطلب  مت  ذلك  اىل  واستنادا 
احتياجات  حتقق  اليت  واالقتصادية  االجتماعية  للظروف  وفقا  اولوياتها  حتدد 
السكان ومصاحلهم دون ان تقف هذه االجراءات حواجز امام التجارة الدولية وفقا 

للمبادئ التوجيهية التالية: 
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1 ـ توفري السالمة املادية للمستهلك: 

السالمة  وانظمة  القانونية  والنظم  والسياسات  احلكومات  اعتماد  خالل  من 
اينما  مأمونة  املصنعة  املنتجات  تكون  ان  يضمن  مبا  والدولية  الوطنية  واملعايري 
وجدت )اثناء التداول التخزين.0( وابالغ املستهلكني املعلومات اهلامة املتعلقة بسالمة 
االستعمال وان يلتزموا بسحبها والتعويض على املتضرر بالتعويض املناسب يف حال 

وقوع خطر من جراء استعمال هذه املواد. 

2 ـ تعزيز وحماية املصالح االقتصادية للمستهلك: 

على  احلصول  من  املستهلك  متكن  اليت  احلكومية  السياسات  تنفيذ  خالل  من 
الفائدة املثلى من موارده االقتصادية وحتقيق املعايري املقبولة لألداء وطرق التوزيع 
تضمن  اليت  السياسات  اختاذ  أي  والتسويق،  العادلة  التجارية  واملمارسات  املالئمة 
قيام املنتجني واملوزعني والبائعني بالتقيد باملواصفات واملعايري االلزامية وحتد من 
النزيهه  املنافسة  على  وتشجع  باملستهلكني  الضرر  تلحق  اليت  التجارية  املمارسات 

والفعالة واملعامالت العقدية املنصفة. 

3 ـ ضمان السالمة وجودة السلع االستهالكية والخدمات: 

تنفيذها  وتشجيع  والطوعية  االلزامية  واملواصفات  املعايري  بوضع  ذلك  وسيتم 
مع  ينسجم  مبا  دوريا  بها  النظر  واعادة  واخلدمات  السلع  وجودة  سالمة  لضمان 
القواعد الدولية املوضوعة لسالمة الغذاء )دستور الغذاء العاملي( كما انه البد من 
السلع  واداء  وجودة  سالمة  واعتماد  الختبار  التحتية  البنية  لتوفري  اجلهود  بذل 
املعايري  مستوى  لرفع  املمكنة  اجلهود  وبذل  االساسية  االستهالكية  واخلدمات 

املوضوعة بالسرعة املمكنة لتتوافق مع املواصفات واملعايري الدولية. 

4 ـ تحقيق تسهيل التوزيع للسلع االستهالكية والخدمات االساسية: 

السلع  توزيع  كفاءة  تضمن  اليت  السياسات  باعتماد  احلكومة  تقوم  ان  جيب 
عدالة  لضمان  حمددة  اجراءات  باستخدام  النظر  وميكن  للمستهلكني  واخلدمات 
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يف  مثال  باخلطر  مهددا  التوزيع  يكون  عندما  االساسية  واخلدمات  السلع  توزيع 
االرياف، وميكن ان تشمل هذه السياسات املساعدة يف انشاء املرافق املناسبة للتخزين 
واخلدمات  السلع  مبوجبها  تقدم  اليت  الشروط  مراقبة  وحتسني  بالتجزئة  والبيع 
وخاصة يف املناطق الرئيسية وتشجيع االنشطة التجارية والتعاونية املتعلقة بذلك. 

5 ـ تشجيع التدابري التي تمكن املستهلكني من الحصول على تعويض: 

احلصول  من  املستهلك  متكن  اليت  والتنظيمية  القانونية  التدابري  ضمان  إن 
التنفيذ وتليب حاجات  التعويض عند االقتضاء حبيث تكون منصفة وسريعة  على 
جيب  اليت  للدولة  الرئيسية  املهام  من  تعترب  احملدود  الدخل  ذوي  من  املستهلكني 
االجراءات  اكانت  سواء  النظر  بصرف  عادلة  بطريقة  املنازعات  حلل  تشجعها  ان 
رمسية او طوعية، وهذه يتطلب التعاون مع املستهلك لتعريفه باإلجراءات املتبعة 

حلل اخلالفات التجارية وواجباته يف هذه احلالة. 

6 ـ وضع برامج التثقيف واالعالم: 

ان تشجيع وضع برامج اعالمية هادفة لتوعية واعالم املستهلكني متكن املستهلك 
الفئات  حاجات  توفري  يؤمن  مبا  ومسؤولياته  حلقوقه  واع  بشكل  السلع  اختيار 
احلساسة من املستهلكني )االطفال املسنني املهجرين احملرومني الفقراء االمني.0 اخل( 
وميكن ادخال مثل هذه الربامج يف املناهج التعليمية حبيث تشمل مواضيع الصحة 
وخماطرها  غشها  ووسائل  االغذية  تنقلها  اليت  االمراض  من  والوقاية  والتغذية 
ومنعكساتها على البيئة ومتطلبات بطاقة البيان واملقاييس القانونية املعتمدة، كما 
ان اطالع قطاع االعمال التجارية والصناعية على الربامج املالئمة هلم ومشاركتهم 

بها تعترب من املتطلبات اليت جيب التشجيع هلا. 

7 ـ تدابري خاصة متعلقة باملواضيع التي تعطى األولوية للمستهلك: 

جيب على الدولة اعطاء الصحة والغذاء وتوفري املاء والدواء األولوية، كما ان تقييم 
يف  املعلومات  ووضع  املواصفات  وتطبيق  الصناعة  يف  املطابقة  وشهادة  اجلودة  مبادئ 
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بطاقة البيان ال تقل اهمية عن السياسات واخلطط املتعلقة بتحديد احتياجات السكان 
من الغذاء املتوازن واملاء الصاحل للشرب جلميع فئات املستهلكني، وكذلك توفري االدوية 

وترخيص انتاجها وتوزيعها وتسجيلها مبا ينسجم مع الضوابط العاملية.

املنظمة الدولية وتحديث املبادئ التوجيهية

املنظمة الدولية للمستهلكني هي مؤسسة خريية ال تهدف للربح حمدودة الضمان 
حبماية  ُتعنى  منظمة  و100  دولة   58 عضويتها  يف  وتضم  وويلز.  إجنلرتا  يف  مسجلة 
التوجيهية  املبادئ  لتطوير  املبذولة  فاعلة يف اجلهود  املستهلك. وهلا مشاركة إجيابية 

اليت أصدرتها األمم املتحدة.
فقد بدأ مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )UNCTAD( عملية مراجعة 
جمموعات  أربع  إنشاء  جرى  حيث   .2013 يوليو  يف  املتحدة  لألمم  التوجيهية  املبادئ 
عمل لوضع مقرتحات بشأن التجارة اإللكرتونية، واخلدمات املالية، التنفيذ والقضايا 
اإلضافية اهلامة اليت مل تندرج حتت موضوع جمموعات العمل األخرى، باعتبار ذلك 
فرصة فريدة لتحديث وتعزيز املبادئ التوجيهية العاملية الوحيدة حلماية املستهلك 
حبيث تكون مناسبة للقرن الواحد والعشرين من أجل حتديث وتعزيز مبادئ األمم 

املتحدة التوجيهية.
ومساندة  املراجعة  لدعم  صوتهم  إلضافة  احلكومات  مجيع  املنظمة  ودعت 
التوجيهية  املتحدة  األمم  مبادئ  ملراجعة  للمستهلك  العاملية  املنظمة  توصيات 

حلماية املستهلك

دعم املستهلك يف العصر الرقمي 

ففي عام 1985 مل تكن هناك شبكة اإلنرتنت، وكانت اهلواتف احملمولة نادرة جدا 
أما اليوم فالتجارة االلكرتونية واملنتجات واخلدمات الرقمية تتنامى بسرعة كبرية 
لتشكل جزءا مهما من السوق. لذلك تقرتح قسما جديدا خيتص ب "التجارة اإللكرتونية 
واملنتجات واخلدمات الرقمية". وبالرجوع إىل العمل الذي قامت به منظمة التعاون 

والتنمية، ينبغي أن تشمل التعديالت فيما خيص التجارة اإللكرتونية:
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املساواة يف املعاملة بالنسبة للمستهلكني عرب اإلنرتنت وخارجه. 	-
بسهولة  إليها  الوصول  وميكن  وواضحة  دقيقة  مبعلومات  الشفافية  زيادة  	-
والشروط  اليت تقدمها،  أو اخلدمات  والسلع  اإللكرتونية،  والتجارة  التجار  عن 

واألحكام اليت تقدم هلم
حق املستهلكني يف اختاذ قرار مستنري بشأن الدخول يف الصفقة، واعتماد وسائل  	-
واملنتجات  اإللكرتونية.  التجارة  قضايا  حول  املستهلك  وتثقيف  للدفع  آمنة 

واخلدمات الرقمية
ينبغي أن تقدم منتجات احملتوى الرقمي للمستهلكني على قدم املساواة مع تلك  	-

اليت تباع يف أشكال أخرى،
ينبغي للحكومات دعم وصول اجلميع إىل اإلنرتنت بأسعار معقولة مع توفري  	-

التوعية والتثقيف املناسب للمستهلك.

الخدمات املالية اآلمنة والعادلة

يف ظل النمو السريع يف سوق اخلدمات املالية يف البلدان النامية والدروس 
املهم  القطاع  هذا  معاجلة  ينبغي  لذا   ،2008 عام  يف  املالي  االنهيار  من  املستفادة 
البنك  به  قام  الذي  العمل  وبالرجوع إىل  املتحدة.  التوجيهية لألمم  املبادئ  يف 
التعديالت جيب أن  التعاون والتنمية  الدولي وجمموعة العشرين و منظمة 

تشمل ما يلي:
عقود ورسوم أكثر عدال مع تصميم واضح واإلفصاح عن املعلومات 	-

تعزيز الوصول الشامل إىل اخلدمات املالية األساسية 	-
أو  ملنتجات غري مناسبة  أجور ال حتفز مبيعات مضللة  العمل لضمان هياكل  	-

مكلفة دون داٍع أو حمفوفة باملخاطر.
مشاركة املستهلك يف التنظيم والتعويض، وتعزيز تثقيف املستهلك واملعلومات  	-

فيما يتعلق باخلدمات املالية.
البنك ودعم  املودع كضمان أساسي ضد تعامالت  إنشاء واالستمرار يف محاية  	-

االستقرار الشامل.
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املنافسة  لضمان  العامة  املصلحة  واختبارات  املستقلة  املنافسة  استفسارات  	-
العادلة يف القطاع املصريف.

مواجهة  أو  التكاليف  حتمل  على  القدرة  تقييمات  إجراء  املقرض  على  واجب  	-
بطالن إنفاذ العقود.

معالجة قضايا املستهلك األخرى مثل:

مجع  على  السيطرة  للمستهلك  يكون  أن  وينبغي  املستهلكني  بيانات  محاية  	-
وختزين واستخدام البيانات الشخصية. وهذا أمر مهم ال سيما يف العصر الرقمي 
حيث أن مجع وتقاسم املستهلكني البيانات الشخصية هو ممكن اآلن على نطاق 

ال ميكن تصوره من قبل.
زادت نسبة  العصر حيث  آخر يف هذا  بلد  أو من  اليت متت يف  املشرتيات  محاية  	-
السفر عرب احلدود والتجارة اإللكرتونية من املهم أن يكون لدى املستهلك محاية 
عند الشراء يف أو من بلدان أخرى. وهذا جمال رئيسي من التعاون الدولي وينبغي 
أن يدرج يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية. إجراءات التعويض اجلماعية كما 
اإلنصاف  أدوات  من  واحدا  باعتباره  متاحا  اجلماعي  التعويض  يكون  أن  ينبغي 

للمستهلكني، ال سيما عندما يعانى عدد كبري من املستهلكني من نفس الضرر.
اخلدمات العامة والشاملة احلصول على اخلدمات األساسية مثل املياه والطاقة  	-
القطاع  هو  املزود  كان  إذا  عما  النظر  بغض  املشروعة،  املستهلكني  حاجة  هو 

اخلاص أو مملوكا للحكومة.
جيب ان يكون للمستهلكني الفرص الفرصة يف املشاركة يف تنظيم مثل هذه  	-

اخلدمات.
اإلنسانية  الثقافة  ملنتجات  إنصافا  أكثر  وصول  للمستهلكني  يتاح  أن  ينبغي  	-

والتعلم وتوازن أكثر عدال بني حقوق امللكية الفكرية للمنتجني واملستهلكني.
على  الصحية  غري  الغذائية  والنظم  والكحول  التبغ  أثر  حول  الوعي  زيادة  مع  	-
إىل  موجهة  تكون  عندما  وخاصة   - التسويق  وسائل  تقييد  جيب  الصحة، 

األطفال.
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محاية  لدعم  الالزمة  البنية  إىل  يفتقر  زال  ما  التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  والن  	-
املستهلك على أساس مستمر تدعو املنظمة العاملية للمستهلك إىل إنشاء جلنة 
املستهلك.  التوجيهية حلماية  املتحدة  األمم  مبادئ  تنفيذ  ودعم  دائمة  لرصد 
وميكن للجنة تسهيل املراجعات الدورية للمبادئ التوجيهية لضمان أنها ال تزال 

تغطي وختدم قضايا املستهلك يف بيئة سريعة التغري.

إعالن قادة مجموعة العشرين 

رحبت املنظمة العاملية للمستهلك بإعالن قادة جمموعة العشرين يف قمتهم اليت 
الرقمية  التقنيات  "الثقة يف  أن  بتاريخ 2017/3/15  األملانية  ُعقدت مبدينة هامبورغ 
واألمن  والشفافية  الفكرية  امللكية  وحقوق  للمستهلكني  فعالة  محاية  تتطلب 
عن  بيانات  أيضا  اإلعالن  ويتضمن  واالتصاالت".  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  يف 

اخلصوصية ومحاية البيانات واألمن، والوصول وإدماج التجارة اإللكرتونية.
وجاء اإلعالن بعد قمة جمموعة العشرين للمستهلك اليت ُعقدت يوم 15 مارس، 
بثقة  جدير  رقمي  عامل  "بناء  موضوع  حول  املستهلك،  حلقوق  العاملي  اليوم  وهو 
للمستهلك  العاملية  املنظمة  استضافتها  يف  شاركت  اليت  القمة  ويف  املستهلكني". 
ووزارة العدل ومحاية املستهلك األملانية واحتاد منظمات املستهلكني األملانية، قدمت 
نيابة  العشرين  التوصيات إىل جمموعة  العاملية للمستهلك جمموعة من  املنظمة 
عن حركة املستهلك دعتها إىل اختاذ إجراءات يف عدد من اجملاالت اهلامة بالنسبة 

لثقة املستهلك.
ويؤيد إعالن قادة جمموعة العشرين البيان الذي أدىل به وزراء اجملموعة بشأن 
االقتصاد الرقمي يف أبريل والذي أيد مواصلة العمل بشأن قضايا السياسة العامة 
الدولية يف ظل الرئاسة األرجنتينية حول "كيفية محاية املستهلكني يف االقتصاد 
التعاون  ومنظمة  األونكتاد  مثل  الدولية  املنظمات  ودعوة  مبشاركة  الرقمي 

والتنمية يف امليدان االقتصادي واملنظمة العاملية للمستهلكني".
حيث  واألمن  واخلصوصية  البيانات  حلماية  الرئيسية  بالقضايا  يتعلق  وفيما 
تظهر الدراسات االستقصائية مستويات عالية من القلق لدى املستهلكني، فإن قادة 
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جمموعة العشرين أكدوا التزامهم "باحرتام األطر القانونية السارية للخصوصية 
ومحاية البيانات" و"املساعدة على ضمان بيئة آمنة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
أهمية  جديد  من  وتؤكد  بفوائدها  التمتع  على  قادرة  القطاعات  كل  فيها  تكون 

معاجلة قضايا األمن بشكل مجاعي يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ".
ونظرا إىل أن أقل من نصف سكان العامل متصلون باإلنرتنت حاليا، فقد أعربت 
عن  العشرين  جمموعة  بإعالن  أيضا  سعادتها  عن  للمستهلكني  العاملية  املنظمة 
ضرورة زيادة فرص الوصول واإلدماج اليت تلتزم "بسد الفجوات الرقمية على أبعاد 
"السعي لضمان أن  متعددة، مبا يف ذلك الدخل والعمر واجلغرافيا ونوع اجلنس" و 

مجيع املواطنني مرتبطون رقميا حبلول عام 2025".
على  باحلفاظ  العشرين  جمموعة  التزمت  اإللكرتونية،  بالتجارة  يتعلق  وفيما 
جماال  "باعتبارها  االقتضاء،  حسب  وحتسينها  الرقمية  التجارة  بشأن  عمل  أطر 

رئيسيا للمستهلكني ".
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تشريع حقوق المستهلك
يف  تارخييًا  خطابًا  كينيدي  جون  األمريكي  الرئيس  ألقى   1962 مارس   15 يف 
الكونغرس حدد فيه احلقوق األساسية األربعة للمستهلك واليت ُأطلق عليها الحقًا 
بتوسيعها إىل مثانية حقوق من  املتحدة  األمم  وقامت   . املستهلك"  " تشريع حقوق 
املنظمة  املستهلك، وبعد ذلك اعتمدت  التوجيهية حلماية  خالل إصدارها للمبادئ 
الدولية للمستهلكني هذه احلقوق كميثاق وبدأ االعرتاف بيوم 15مارس من كل 

عام يومًا عامليًا حلقوق املستهلك.
يتعلق  فيما  حمدودة  املستهلكني  حقوق  كانت  العشرين  القرن  منتصف  فقبل 
بالتفاعل مع املنتجات التجارية ومزوديها. وكانت األرضية اليت ينطلق املدافعون 
الدعاية  أساليب  ضد  أو  والسيئة  املعيبة  املنتجات  ضد  حقوقهم  عن  للدفاع  منها 

املضللة أو اخلادعة حمدودة.
فبدأت حركات املستهلكني يف حشد الضغوط، لتعزيز حقوق احلماية القانونية 
املسؤولية  مبدأ  شرع  اخلمسينيات  نهاية  وقبل  الضارة.  التجارية  املمارسات  ضد 
بعد  اصابته  إثبات  فقط  املتضرر  للطرف  مبوجبها  أصبح  واليت  للمنتج  القانونية 

استخدام منتج ما بداًل من حتمل عبء إثبات إهمال الشركات املصنعة.
وصاغت هيلني يوينغ نيلسون " تشريع حقوق املستهلك" وسعت للبحث عن منفذ 
لنشره. وبعد انتخاب كينيدي الذي كان قد وعد ناخبيه بدعم حقوق املستهلكني، 
ـ بطلب اقرتاحات من نيلسون  ـ خريج نيلسون واملسؤول احلكومي  قام فريد دوتون 
املستهلكني، فقامت بإرسال هذا له، قام كينيدي  بشأن كيف ميكن للرئيس دعم 
الكونغرس يف 15 مارس 1962. ويف ذلك  أمام  بعدها بعرض تلك احلقوق يف خطابه 

اخلطاب حدد األربعة احلقوق األساسية للمستهلكني وهي:
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1- الحق يف السالمة

التأكيد على هذا احلق يهدف إىل الدفاع عن املستهلكني ضد اإلصابات النامجة 
عن املنتجات و يقتضي أال تتسبب املنتجات بأي ضرر على مستخدميها إذا كان 
هذا االستخدام يتم على النحو املنصوص عليه. مت تشريع هذا احلق بشكل رمسي 
جلنة  خالل  من  املتحدة  الواليات  يف  الفيدرالية  احلكومة  قبل  من   1972 عام  يف 
سالمة املنتجات االستهالكية )CPSC(. هذه املنظمة لديها والية قضائية على 
األداء  معايري  بوضع  هلا  تسمح  اليت  والصالحيات  التجارية  املنتجات  من  اآلالف 

وتتطلب اختبار املنتج وعالمات التحذير.

2- الحق يف الحصول على املعلومات

هذا احلق ينص على وجوب أن توفر الشركات للمستهلكني ما يلزمهم من 
الكافية الختاذ قرارات شراء مدروسة وذكية. ولذا جيب  املناسبة  املعلومات 
املصنِّعني كاملة وصادقة وبهدف  قبل  املقدمة من  املنتج  تكون معلومات  أن 
حتقيق احلماية من املعلومات املضللة يف جماالت التمويل. واإلعالن. ووضع 
العالمات والتغليف. وجرت محاية هذا احلق بواسطة عدة تشريعات أقرت بني 

1960 و1980.

3- الحق يف االختيار

احلق يف االختيار احلر بني عروض املنتجات ينص على حق املستهلك يف 
من  يناسبه  ما  ليختار  خمتلفة  شركات  من  أمامه  املتاحة  اخليارات  تنوع 
بينها.  واختذت احلكومة االحتادية العديد من اخلطوات لضمان توافر بيئة 
على  القيود  ذلك  يف  مبا  التشريعات  خالل  من  للمنافسة  مفتوحة  صحية 
واملمارسات  االحتكار  ومنع  االخرتاع،  براءات  قانون  خالل  من  امللكية  مفهوم 
التجارية من خالل تشريعات مكافحة االحتكار  والتالعب وخفض األسعار 
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4- حق االستماع إىل آرائه 

هذا احلق مينح املستهلكني القدرة على رفع الشكاوى واملخاوف حول منتج ما من 
تتوىل  أمريكية  توجد وكالة احتادية  و مرونة. يف حني ال  بكفاءة  أجل معاجلتها 
توفري منتدى هلذا التفاعل بني املستهلك واملنتج جرى إنشاء جهات تساعد املستهلكني 

عند ظهور صعوبات أمام التواصل مع الطرف املدعى عليه.  
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تقنين حماية المستهلك
ينظم  الذي  العام  للقانون  تابعًا  يعد  املستهلك  قانون  أو  املستهلك  محاية  قانون 
يبيع  الذي  األعمال  قطاع  وبني  املستهلك  الفرد  بني  اخلاصة  القانونية  العالقات 
املواضيع، مبا  املستهلك جمااًل واسعًا من  البضائع ويقدم اخلدمات. وتغطي محاية 
غري  التجارية  املمارسات  ومكافحة  اخلصوصية،  وحقوق  املنتجات،  مقاضاة  فيها 

العادلة، وحماربة االحتيال، وحظر التعريف غري الدقيق للمنتجات.
وتنظيم  والعقود  املنتجات  املالية وخدمة سالمة  العالقات  القانون مع  ويتعامل 
البضائع وغريها. وقد تفرض قوانني محاية املستهلك  الفواتري والتسعري ورد  سداد 
وضع مالحظات للمستهلك كالتنبيهات اليت تعلن يف كل أماكن تصليح السيارات 
سداد  ممارسات  قانون  فمنها  باملستهلك  اخلاصة  القوانني  وتتنوع  كاليفورنيا،  يف 
ويف  باالعتمادات،  تتصل  أخرى  مالية  وقوانني  املتحدة  الواليات  يف  العادلة  الديون 
معظم الواليات توجد مديرية لشؤون املستهلك وتعمل على تنظيم بعض الصناعات 

ومحاية املستهلكني املستخدمني خلدماتها. 
من  تطلب  اليت  التوجيهية  القوانني  من  العديد  أصدر  فقد  األوربي  االحتاد  أما 
الدول األعضاء تنظيم محاية املستهلك إىل مستوى معني. وأهمها القانون التوجيهي 
غري  التعاقدية  للشروط  التوجيهية  والقوانني  عادلة  الغري  التجارية  للممارسات 
املستهلك.  حلماية  األوربي  املفوض  منصب  وهناك  اإللكرتونية،  وللتجارة  العادلة 
أما يف أملانيا فقد اعتمدت قوانني محاية مأخوذة وفقًا للقوانني التوجيهية لالحتاد 

األوربي وقد ُضم بعضها إىل مدونة القانون املدني األملاني.
الغش  حتريم  طريق  عن  املستهلك  محاية  مبدأ  عرف  اإلسالمي  التاريخ  ويف 
التجارات والعقود اليت قد  ومتابعته يف األسواق )من غش فليس منا( كما حرمت 
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تؤدي للممارسات غري عادلة )ال يبع بعضكم على بيع بعض( والعقود غري واضحة 
النتائج )كبيع الثمر على الشجر قبل أن يبدو صالحه( واعتمدت مبادئ منها إزالة 
اجلهالة املفضية للتنازع من شروط العقد أو صفة البضاعة، كما عرفت محاية 
املستهلك على النطاق العملي الرمسي والشعيب باحلسبة، ووفق مبدأ األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر.
احلكومية  اهليئات  باعتماد  قريب  من  بدأت  فقد  املعاصرة  العربية  الدول  أما 
كدول  العربية  البالد  معظم  يف  وتتواجد  املستهلك  حلماية  األهلية  واملنظمات 

اخلليج ومصر وسورية واألردن ولبنان وغريها. 
تقييم  يف  املستهلكون  عليها  ليعتمد  خاصة  قوانني  تشرع  ان  للحكومات  وميكن 
املعروضة  للسلع  تكون  أن  جيب  ذلك  ولتحقيق  لالستهالك  املطروحة  البضائع 

مواصفات معلنة ومصرح بها من اجلهات ذات العالقة.
وعلى احلكومة وجهاتها الرمسية كهيئات املواصفات والوزارات املختلفة وشبه 
املعلنة  للمواصفات  مطابقتها  من  والتأكد  املنتجات  متابعة  واجلامعات  الرمسية 

وكذلك مطابقتها لبطاقة مكونات أو مواصفة السلعة اجملهزة.
ويقع على اجملتمع األهلي واجب معرفة حقوقه ومتابعتها والدفاع عنها وإجياد 
اجلزاء.  وتطبيق  املقاضاة  وطلب  للمتابعة  رحبية  غري  مستقلة  هيئات  أو  مجعيات 

ومن أهم فعالياتها توعية املستهلكني وتعريفهم باملخاطر اليت حتيط بهم.
وانتشار  اإلداري  بالضعف  تتصل  الثالث  العامل  بلدان  بعض  يف  مشكلة  وتوجد 
الفساد مما يؤدي خلداع املستهلكني بسلع غري مطابقة للمواصفات أو ذات أسعار ال 
تتناسب مع سعرها العاملي حبجج خمتلفة لكن سببها يف احلقيقة يكمن يف الفساد 

االداري أو الفساد املالي.
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تجارب بعض الدول العربية في مجال حماية المستهلك 
محاية املستهلك يف معظم الدول العربية مل تصل اىل الطموح الذي يرضى عنه 
خالل  من  العربية  الدول  يف  املستهلك  محاية  تتم  عام  وبشكل   ، العربي  املستهلك 
األجهزة احلكومية املعنية وهلذا أنشأت هيئات وأجهزة ومديريات تتفاوت درجاتها 
واالقتصاد  التجارة  فوزارات   ، ألخرى  دولة  من  والتنفيذية  التشريعية  وقوتها 
والصناعة والبلديات واجلمارك والصحة تضم او تلتحق بها هيئات او ادارات معنية 
حبماية املستهلك بشكل او باخر كاملواصفات واملقاييس واجلودة وغريها ، وتتميز 
ومديريات  هيئات  إنشاء  يف  بريادتها  عمان  وسلطنة  واملغرب  واألردن  السعودية 
، ومتيزت  مصر بأنشاء  التحتية حلماية املستهلك(  )البنية  للمواصفات واملقاييس 
حلماية  هيئة  بأنشاء  عمان  سلطنة  وكذلك  املستهلك  حلماية  حكومي  جهاز 
املستهلك وكذلك السعودية بأنشاء وكالة رئيسة ضمن وزارة التجارة متخصصة 
العربية عدة مجعيات  الدول  االهلي نشأت يف بعض  .ويف اجلانب  املستهلك  بشئون 
واجلزائر  وتونس  االمارات  و  األردن  و  )السعودية  مثل  املستهلك  حلماية  أهلية 
باالهتمام  حتظ  مل  اآلن  حتى  لكنها  واملغرب(  وفلسطني  ومصر  واليمن  والسودان 
املستهلك كما هو احلال يف بلدان  الكايف ومل تقم بأدوار حيوية يف محاية  والدعم 
العامل املتقدم ألنها مل حتظى باختصاصات وصالحيات وادوار مؤثرة يف صنع القرار 
بالدرجة  والتثقيفي  التوعوي  الدور  عليها  يغلب  وامنا  العربي  للمستهلك  املطلوب 
األحوال رمبا  احسن  ، ويف  املختصة فقط  للجهات  والرفع  الرصد  األوىل وكذلك 
يفوضها تنظيمها اىل مستوى التقاضي باسم املستهلك جتاه القطاع اخلاص والعام 

كما منصوص عليه يف تنظيم مجعية محاية املستهلك يف السعودية .
ومن اجل توعية املستهلك العربي فقد أقر املشاركون يف "املنتدى العربي األول 
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حلماية املستهلك من الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق امللكية الفكرية" الذي 
نظمته هيئة اجلمارك السعودية عام 2008 مبدينة جده على ضرورة التعاون الدولي 
القضاء على منابعها  والتقليد من خالل  الغش  املستهلك لتجفيف مصادر  حلماية 
.ومتت التوصية يف ختام فعاليات املنتدى باعتماد تاريخ األول من شهر مارس من 
كل عام " يوم للمستهلك العربي" تقام خالله بعض النشاطات التوعوية يف كافة 
العمل  تفعيل  وكذلك  املستهلك  حبماية  املعنية  اجلهات  قبل  من  العربية  البلدان 
باألنظمة ذات العالقة ملصادرة وإتالف املواد املغشوشة واملقلدة ، اال انه مل يتم تفعيل 

هذا اليوم كما جيب.
حلقوق  أكرب  محاية  توفر  اليت  القرارات  من  جمموعة  صدرت  فقد  وخليجيا 
املستهلك يف دول اجمللس. وتهدف إىل توعية املستهلك حبقوقه وواجباته بهدف توفري 
مشروع  خالل  من  واخلدمات.  السلع  أنواع  خمتلف  ملستهلكي  وآمنة  سليمة  بيئة 
الذي  اجمللس  بدول  املستهلك  حلماية  املوحد  )القانون(  للنظام  التنفيذية  الالئحة 
الـ  الدورة  التعاون يف  مت اعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول جملس 
36 للمجلس األعلى )الرياض/2015( ونظام )قانون( املنافسة ونظام )قانون( مكافحة 
الغش التجاري وتعزيز محاية املستهلك يف دول اجمللس حتت مظلة األمانة العامة 
الجتماعات  ودعوتها  اجمللس  دول  يف  القائمة  اجلمعيات  بني  التنسيق  خالل  من 

دورية. إضافة إىل املوقع اإللكرتوني املوحد حلماية املستهلك 
كما أقرت جلنة التعاون التجاري بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
شهر  من  األول  يكون  اجمللس  بدول  املستهلك  حلماية  خليجي  يوم  تبنى   2006 عام 
حلماية  اخلليجي  )األسبوع  اىل  ذلك  بعد  تعديله  مت  والذي  عام،  كل  من  مارس 
، ويتضمن هذا  املستهلك( الذي يوافق األسبوع األول من شهر مارس من كل عام 
واقامة  والكتيبات  والنشرات  امللصقات  طباعة   منها  الفعاليات  من  العديد  االسبوع 
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تجارب دوليه
جهة  يف  احلماية  تتمركز  أن  فأما  اخلصوص،  بهذا  أساسيان  منوذجان  هناك 
واحدة تنشأ من أجلها إدارة خمتصة ففي النمسا مثاًل توجد جهة مركزية تعين 
املستهلك(  ومحاية  والرياضة  للصحة  االحتادية  )الوزارة  وهي  املستهلك  حبماية 
الواليات  يف  )كما  التخصص  حسب  باملهمة  تقوم  حكومية  جهات  عدة  تتواجد  أو 
وجلنة  الزراعة  وزارة  منها  حكومية  جهات  عدة  توجد  حيث  األمريكية(   املتحدة 
ضمان املنتجات االستهالكية ، إدارة الغذاء والسموم واللجنة الفيدرالية للتجارة 

وغريها ..
املتداولة  املنتجات  صالحية  من  تتأكد  اليت  احلكومية  اجلهات  إىل  وإضافة 
بهذا  أهلية  اهتمامات  هناك  فإن  املتقدم  العامل  بلدان  يف  املستهلك  حبماية  وتهتم 

املوضوع نذكر منها:

الحركة التعاونية 

من  موقفها  لتدعيم  الصناعية  اجملتمعات  يف  املستهلكني  حماوالت  أوىل  بدأت 
احلماية من خالل احلركة التعاونية اليت انتشرت يف تلك اجملتمعات بهدف تكوين 
قوى ضغط أمام املنتجني والتجار حملاولة احلصول على مزايا يف السعر ألعضائها 
والتدليس.  للغش  التعرض  من  حلمايتهم  اجلودة  عن  املمكنة  املعلومات  وجتميع 
وقد بدأت احلركة التعاونية يف اجنلرتا عام 1844م مبنطقة  روتشديل حيث كانت 
أول مجعية استهالكية بني عمال النسيج يف تلك املنطقة، كما أخذت احلركة 
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جمعيات املستهلكني 

بعد أن أدت احلركة التعاونية دوراً ملموسًا يف التجارة الداخلية ومحاية 
اليت   ، املستهلكني  مجعيات  ذلك  بعد  ظهرت  الصناعية  الدول  يف  املستهلك 
وتوفري  املستهلك  حبماية  املعنيني  واألفراد  األجهزة  من  خنبة  فيها  يشارك 
املتزايدة ويف بعض  الفنية والقانونية هلم يف مواجهة قوى اإلنتاج  احلماية 
املستهلكني  احتاد  يصدر  حيث  األمريكية   املتحدة  كالواليات  البلدان 
، وتعترب مصدراً حيويًا  املستهلك  تقارير  باسم  رائجة تعرف  جملة شهرية 
للمعلومات للمستهلك الواعي ، كما تصدر يف بريطانيا جملة شهرية تعرف 
اجلمعيات  هذه  شكلت  .وقد  املستهلك  حبماية  أيضًا  تعين  وهي  وتش  باسم 
املستهلك  ترشيد  إىل  تهدف  الصناعية  اجملتمعات  يف  كبرية  ضغط  قوى 
بتقديم املعلومات الصحية له على مستوى جودة خمتلف السلع املتداولة يف 
األسواق وتتبع السلع الرديئة واملغشوشة وفضحها من خالل اختبارات تعرف 
باسم )اختبارات املقارنة ( .وإضافة إىل مجعيات واحتادات املستهلكني توجد 
منظمات أخرى أهلية تعين بشئون نذكر منها على سبيل املثال يف الواليات 

املتحدة األمريكية .
حبوث املستهلكني  	-

اجمللس األمريكي الحتياجات املستهلك  	-
املواطن العادي  	-

احتاد املستهلكني األمريكي  	-
واليت تشمل مكتب  األعمال  بدعم وحتسني  تقوم  اليت  املنظمات  وكذلك هناك 
حتسني األعمال  وخمتربات الضامنني  واجلمعيات املهنية العاملة يف جمال الطب 

واالقتصاد .

.)Consumers international )CIC املنظمة الدولية للمستهلكني

الدولية الحتادات  املنظمة  باسم  واملعروفة سابقا  للمستهلكني  الدولية  املنظمة 
منظمات  مخس  من  جمموعة  قبل  من   1960 عام  يف  بدأت    )IOCU( املستهلكني 
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للمستهلكني من الواليات املتحدة وأوروبا الغربية واسرتاليا.  واليوم هي منظمة ذات 
عضوية جلماعات املستهلكني يف مجيع أحناء العامل.

وتؤمن املنظمة اننا نعيش يف عامل حيث ان كل شخص لديه حق يف الوصول إىل 
السلع واخلدمات اآلمنة واملستدامة. حيث تضم أكثر من 200 منظمة عضو يف أكثر 
من 100 دولة لتمكينهم يف الدفاع عن حقوق املستهلكني يف كل مكان. وهي صوتهم 
يف احملافل الدولية لوضع السياسات والسوق العاملية لضمان التعامل معهم بسالم و 
بنزاهة وأمانة وهي مستقلة وغري مقيدة من قبل الشركات أو األحزاب السياسية، 
للحصول  املستهلكني  متكني  على  تركز  واليت  اسرتاتيجيتها  يف  رئيس  جزء  وهذا 
عن  التنازل  إىل  احلاجة  دون  واجملتمع  الرقمي  االقتصاد  من  النتائج  أفضل  على 
اجلودة والرعاية واملعاملة العادلة عن طريق وضع صوتهم يف قلب التنمية الرقمية 

وضمان التميز يف محاية املستهلك العاملية على الرغم مشاريع حمددة. 
مشكلة  هناك  كان  فإذا  الفردية،  املستهلكني  شكاوى  مع  تتعامل  ال  واملنظمة 
خبصوص األسعار او السلع ذات النوعية الرديئة أو اخلدمة، جيب االتصال باملؤسسة 

احلكومية ذات الصلة أو االستعانة مبشورة مجعية املستهلك )احد اعضائنا ( .

منظمة اتحاد املستهلكني

وغري  مستقلة  و  خبرية  منظمة  هو   )consumers union( املستهلكني  احتاد 
وعلى  املستهلكني  لكل  آمنة  و  عادلة  أسواق  خلق  على  عملها  ويرتكز  للربح  هادفة 
منح املستهلكني بعض احلقوق والصالحيات حلماية أنفسهم  ، و قد مت تأسيس هذه 
ألول  اإلعالم  وسائل  التجارية  اإلعالنات  أغرقت  عندما   ، م    1936 عام  يف  املنظمة 
باملعلومات  إلمدادهم  فيه  موثوق  مصدر  وجود  إىل  املستهلكون  افتقر  حيث   ، مرة 
السلع  وبني  الواقع  و  املبالغات  بني  التفريق  يف  ملساعدتهم  عليه  االعتماد  وميكنهم 
اجليدة والسيئة ومنذ ذلك حني أمتلئت ارفف احتاد املستهلكني باملعلومات املتنوعة 
عن املستهلكني و للحفاظ على استقالهلا وعدم حتيزها ، مل تقبل احتاد املستهلكني 
أي إعالنات خارجية أو مناذج جمانية ووظفت عدة مئات من املشرتين السريني و 

اخلرباء التقنيني لشراء و اختبار املنتجات الذين يقومون بتقييمها.
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)تقاريراملستهلك اهلامة  مطبوعتها  املستهلكني  احتاد  منظمة  نشرت  ذلك  بعد 
جمالت   عشر  أشهر  من  واحدة  بعد  فيما  أصبحت  اليت   )Consumer Reports
أشهر  من  االلكرتوني  موقعها  يعترب  كما   ، االمريكية   املتحدة  الواليات  يف  رواجًا 
املواقع على شبكة االنرتنت و الذي احتوى على أكرب عدد من املشرتكني من بني 
وهما:  إخباريتني  خدمتني  إىل  باإلضافة  املستهلك  قضايا  تتناول  اليت  املواقع  كل 
يتمتعون  حيث  التمويل  الستشاري  املستهلك  تقارير  و  للصحة  املستهلك  تقارير 
احتاد  أعمال  كل  و   ، مشرتك  مليون   8 من  ألكثر  عددها  وصل  باشرتاكات 
الذين  قارئ  مليون  من  أكثر  قبل  من  وملسها  رصدها  مت  وجمهوداته  املستهلكني 
أطلق   ،  2008 ،  ويف عام  تتم سنويًا  اليت  السرية  االقرتاعات  باملشاركة يف   يقومون 
مستوى  لتقييم  املستهلك  تقارير  مركز  بينها  من  مبادرات  عدة  املستهلكني  احتاد 
الصحة الذي يساعد يف تعليم املستهلك و منحه سلطات افضل جتعله يستطيع من 

خالهلا اختاذ قرارات صحيحة للعناية بالصحة و للمساعدة على تغيري السوق .
من  خاصًا  فريقًا  بتوظيف  املستهلكني  احتاد  قام  املهمة،  هذه  تطوير  اجل  ومن 
من  أكثر  مع  للعمل  وخمتصني  سياسيني  ومنظمني  التشريعية  اهليئات  أعضاء 
النصوص  لتغيري  للمنظمة  تابعني  اإلنرتنت  شبكة  عرب  ومهتم  ناشط   )600.000(

التشريعية وتغيري األسواق لصاحل املستهلك.
من  عددا  وعلى  دوالر(  مليون   200( يفوق  ماديًا  عائداً  على  املنظمة  حصلت  فقد 
املوظفني يبلغ جمموعهم أكثر من 600 موظف للعمل يف احتاد املستهلك املوجودة يف 
50 دولة باإلضافة إىل مكاتب يف يونكرز بنيو يورك ويف مركز اختبارات السيارات 
الذي تبلغ مساحته حوالي 327 فدان يف والية كونتيكت ولديها مكاتب للدفاع عن 
العاصمة ويف أوسنت وتكساس وسان فرانسيسكو ويبلغ عدد  املستهلك يف واشنطن 
أعضاء جملس اإلدارة يف احتاد املستهلكني 18 عضو مت انتخابهم من قبل أعضاء يف 

احتاد املستهلكني و يعقدون ثالث مؤمترات يف العام الواحد. 
 CI(( املستهلك  الدولية حلماية  املنظمة  املستهلكني بعضويته يف  ويتمتع احتاد 
اليت تضم أكثر من )220( عضواً من املنظمات الوطنية اليت ُتعنى حبماية املستهلك 

من )115( دولة تعمل على توعية ومحاية املستهلك عرب أحناء العامل. 
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Consumer Reports تقارير املستهلكني

يف عام 1933 م قاما املهندس آرثر كاليه مدير أحباث محاية املستهلك و املهندس 
فريدريك شيليك بنشر كتاب )اخلنازير الغينية..... فئران جتارب( ويتناول خماطر 
يف األغذية اليومية، األدوية ومستحضرات التجميل، فمن الضروري أن ال يتم اإلبالغ 
عن املؤثرات اخلطرية وغري املتوقعة اليت تؤثر على األغذية واألدوية ومستحضرات 
التجميل فقط، ولكن أيضًا مننح املستهلك قدر من الصالحيات يستطيع بها الدفاع 

عن حقوقه ضد مثل هذه الظروف." 
وهنا نورد اهم املنعطفات اهلامة يف تاريخ هذه املنظمة:

االقتصاد يف جامعة أمهريست  القى كولستون وارن، وهو أستاذ  ففي عام 1936 
خطابًا بعنوان "محاية حقوق املستهلكني" حيث قال فيه: " توجد يف مدينة نيويورك 
منتج.  كل  جلودة  تبعًا  ويصنفهم  املنتجات،  خيترب  الذي  املستهلكني  خمترب  اآلن 
وميلكها ويديرها مستهلكون منظمون، وُيطلق على هذا املخترب )احتاد املستهلكني( 
عام  من  إدارتها  جملس  وترأس  املستهلكني،  احتاد  مؤسسي  من  واحد  وارن  وأصبح 

 .1979-1936
ويف مايو من نفس العام ظهرت تقارير احتاد املستهلكني مبقاالت عن حليب الفئة 
األوىل يف اجلودة والفئة الثانية، وحبوب اإلفطار، والصابون، واجلوارب. وظهر نظام 
التقييم ذوي الثالثة مستويات )األكثر مبيعًا واملقبول وغري املقبول( حيث مت اعتماد 

هذا النظام لعرض نتائج االختبارات العلمية على املنتجات.
تلفاز  أجهزة  على  مرة  ألول  اختباراتها  املستهلك  تقارير  اجرت   1954 عام  ويف 
باأللوان، الذي بلغت تكلفتها )1295( دوالر، وحازت على تقييم ممتاز يف عرض الصور 

الثابتة ولكن األشياء املتحركة بدت غري واضحة ومشوشة. 
يف   )90 )السرتونتيوم  حمتوى  عن  اإلبالغ  املستهلك  تقارير  بدأت   1959 عام  ويف 
حمتوى النظام الغذائي للواليات املتحدة وخاصة تلوث احلليب الناجم عن تداعيات 

جتارب واختبارات األسلحة النووية. 
ويف عام 1960 ساهم احتاد املستهلكني يف إنشاء املنظمة الدولية الحتادات املستهلكني 
أحناء  مجيع  يف  املستهلكني  وجمالت  املستهلك  حقوق  محاية  حركة  تتبنى  اليت 
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من  واحدة  وهي  املستهلك،  حلماية  الدولية  املنظمة  باسم  اآلن  )واملعروفة  العامل 
املؤسسات االستهالكية اليت مت تأسيسها مبساعدة من احتاد املستهلكني(

"الربيع  عن  كارسون  راشيل  البحرية  األحياء  عاملة  كتاب  1962اثار  عام  ويف 
الصامت" الذي يتحدث عن دور مادة الـ )DDT( ومبيدات أخرى يف تسمم األغذية 
وقتل الطيور ومرض العديد من األشخاص، حيث ساعد احتاد املستهلكني يف إثارة 

اهتمام الرأي العام هلذا الكتاب عن طريق نشر طبعة خاصة له. 
مصانع  جتاه  قنبلة   " آمنة  غري  "سيارات  نادر  رالف  كتاب  فجر   1965 عام  ويف 

السيارات وقد انضم نادر إىل جملس إدارة احتاد املستهلكني يف 1967.
يف عام 1974 نشرت جملة تقارير املستهلك سلسلة من ثالثة أجزاء عن تلوث املياه 
األمريكية، واصفة خطورة التلوث الذي انتشر فيما بعد داخل شبكات املياه وأثره 
على اجملتمع بأسره، مع توصيات لتطهريها ووضع برامج عمل للمواطن يف مجيع 
أحناء البالد وفازت هذه السلسلة بأول جائزة قومية حتوز عليها جملة متخصصة.

واليت  اإلنرتنت  عرب  الين(  اون  املستهلك  )تقارير  خدمة  افتتاح   1997 عام  يف  مت 
مادي  مقابل  ذات  بها  واالشرتاكات   )ConsumerReports.org( اآلن  أصبحت 
جتاوزت 800،000 دوالر ي مايو عام 2002 مما جيعلها أفضل املواقع على شبكة اإلنرتنت.

السنوي  تقريرها  إلصدار   )50( الــ  بالذكرى  املستهلكني  احتاد  احتفل   2003 عام 
اليت  قبل  ذي  من  األكرب  تعترب  تذكارية  خاصة  طبعة  مع  أبريل  يف  للسيارات 
توضح مراحل تطور الدور الذي يقوم به الربنامج املستخدم لديها ألجراء االختبارات  
وجهود السالمة ، يف الوقت الذي يساعد املستهلكني يف احلصول على السيارة  املناسبة 
بالسعر املناسب ، اليوم وقد تناولت القضية األوىل للسيارات يف عام 1953 حوالي 50 
السيارات  من  سيارة   210 من  مزجيا  مشلت  واليت   2003 عام  بطبعة  مقارنة  سيارة 

والشاحنات واحلافالت الصغرية والسيارات الرياضية متعددة االستخدامات.
املنظمة اخلاصة  ?WHICH(  وهي جملة  املستهلك ويتش احملدودة  منظمة 
اململكة  يف  املستهلك  بشئون  تعنى  اليت  اخلاصة  األساسية  املنظمة  هي  باملستهلك 
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املجلس الوطني للمستهلك:

الدولة  من  ماليًا  املدعومة  األجهزة  أكثر  هو  للمستهلك  الوطين  اجمللس 
احلكومية وله اتصااًل مباشراً مع املستهلك مت إنشاؤه يف 1975م ويأخذ معظم متويله 
هي  األساسية  ومهمته  تأثريها.  عن  بعيداً  حبرية  يتصرف  ولكنه  احلكومة  من 
التأكد من محاية مجيع املستهلكني يف اململكة املتحدة مبن فيهم أولئك الذين ال 

يستطيعون التعبري عن آرائهم.
التجارة  العامة،  املنافع  مدينًا،  أو  دائنًا  املستهلك  معامالت  لديه  األولويات  ومن 
العاملية، الغذاء والسياسات الصحية، اخلدمات القانونية. ويقوم اجمللس أيضًا بدعم 
ومحالتها  سياستها  أخبار  نشر  ويتوىل  املستهلك  تساعد  اليت  األخرى  املؤسسات 

اإلرشادية وطباعتها.
ويتم نشر أحباث وتوصيات اجمللس القومي للمستهلك يف كتب وتقارير يبيعها 

مكتب اجمللس نفسه.
ويتم التعامل مع اهتمامات املستهلك يف اسكتلندا وويلز بواسطة جملس املستهلك 
يف اسكتلندا وويلز، ويتم اإلشراف عليه من قبل اجمللس الوطين للمستهلك وتقرر 
وهو  ايرلندا  لشمال  للمستهلك  عام  جملس  أيضًا  يوجد  وأولوياته.  عمله  أسلوب 

مستقل بذاته.

إدارة الغذاء والدواء األمريكية

ال ميكن احلديث عن التميز األمريكي يف ميدان محاية املستهلك، من دون التعريف 
اختصار  وهو   FDA برمزها  معروفة  وهي  عامليًا  الشهرية  والدواء  الغذاء  بإدارة 

.)Food and Drug Administration( للحروف األوىل من امسها الرمسي
ومهمتها  اإلنسان،  وحقوق  الصحة  خدمات  وزارة  العمالقة  اإلدارة  هذه  تتبع 
الرئيسية تتلخص يف محاية وتعزيز الصحة العامة من خالل التنظيم واإلشراف 
على سالمة األغذية، ومنتجات التبغ واملكمالت الغذائية والعقاقري الطبية واألدوية 
"البيولوجية"،  الطاولة واللقاحات واملستحضرات الصيدالنية احليوية  املبيعة فوق 
 ،)ERED( وعمليات نقل الدم واألجهزة الطبية الباعثة لألشعة الكهرومغناطيسية
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واملنتجات البيطرية ومستحضرات التجميل.
موظف،   9000 تضم  انها  اال  نسبيًا  متواضعة  والدواء  الغذاء  إدارة  موازنة  أن  ورغم 
واألهم أن سلطتها وتأثريها واسعان. وإدارة الغذاء والدواء تنظم ما قيمته تريليون 
دوالر من املنتجات اليت تباع يف الواليات املتحدة، وهذا يعادل ربع ما يشرتيه املستهلك 
ختضع  بضائع  ينتج  جتاري  نشاط   95000 على  قراراتها  وتؤثر  سنويًا،  األمريكي 

للتنظيم من قبل إدارة الغذاء والدواء.
 وتعمل أنشطة إدارة الغذاء والدواء لتحقيق:  

والبيطرية  البشرية  األدوية  من  كٍل  وأّن  انتقاصها؛  وعدم  األغذية  أمان  	-
مواد  وأن  وآمنة.  فعالٌة  الطبية  واألجهزة  اإلنسانية  البيولوجية  واملنتجات 
تبعث  اليت  االستهالكية  املنتجات  أن  من  والتحقق  كذلك.  آمنة  التجميل 

إشعاعات )اجلوال مثاًل( آمنة. 
املنتجات اخلاضعة للتنظيم ُتقدم بشكل صادق ودقيق وواضح  التحقق من أن  	-
على  التعرف  ويتم  وإرشاداتها،  والدواء  الغذاء  إدارة  قرارات  مع  متوافقة  وأنَّها 

املخالفات وإصالحها، ويتم سحب أي منتج غري آمن أو غري شرعي من السوق. 
وأنشطة إدارة الغذاء والدواء األمريكية معقدة وصعبة ومبنية على العلم وتتغري 

باستمرار وفق احلاجات والتطلعات اجملتمعية.
اليت  األساليب  لتوضيح  كأداة  اإلرشاد  وثائق  والدواء  الغذاء  إدارة  وتستخدم 
متكن الصناعة اخلاضعة لألنظمة واجلماهري عمومًا من االلتزام بالقوانني املطبقة 
حتت  السنني  عرب  اإلرشادية  الوثائق  واستخدمت  النافذة،  التنظيمية  والقرارات 
مسميات كثرية، ولكن إدارة الغذاء والدواء بدأت بإنتاجها بشكل منتظم منذ منتصف 
الثمانينات كواحدة من ثالث مراحل من مسعى شامل لتحسني آلية املوافقة على 

الدواء التجرييب اجلديد ، واملوافقة على االستخدام اجلديد لدواء سابق .

لجنة سالمة املنتجات االستهالكية األمريكية

 )CPSC( املتحدة  الواليات  يف  االستهالكية  املنتجات  سالمة  جلنة  تعترب 
سالمة  تعزيز  إىل  وتسعى  املتحدة  الواليات  حلكومة  تابعة  مستقلة  وكالة 
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سحب  عمليات  خالل  من  املخاطر  معاجلة  خالل  من  االستهالكية  املنتجات 
من  أو  املستهلكني  شكاوى  موضوع  تكون  ما  عادة  اليت  املنتجات  وتقييم  العينات 
)بعضها  للسالمة  موحدة  معايري  وضع  تتوىل  وهي  الصناعية،  التقارير  احدى 
واإلصابات  األمراض  حول  أحباث  بإجراء  تقوم  كما  اختياري(  واألخر  إلزامي 
يف  مبا  العالقة  ذوو  األطراف  مع  التنسيق   CPSC وحتاول  باملنتجات.  املرتبطة 
ذلك الشركات ومجعيات ونشطاء محاية املستهلك لالستفادة اخلربات لتحقيق 
 1972 عام  الوكالة  إنشاء  ]3[ ومت  املستهلك.  تعزز من سالمة  واليت  افضل  نتائج 
إىل  تقارير  الوكالة  وتقدم  االستهالكية  املنتجات  سالمة  قانون  خالل  من 
الكونغرس والرئيس، ألنها ليست جزًءا من أي دائرة أو وكالة أخرى يف احلكومة 

الفيدرالية. 

اللجنة التجارية الفيدرالية االمريكية

تعترب جلنة التجارة الفيدرالية )FTC( وكالة مستقلة تابعة حلكومة الواليات 
املتحدة، تأسست يف عام 1914 مبوجب قانون جلنة التجارة الفيدرالية. وتتمثل مهمتها 
الرئيسية يف تعزيز محاية املستهلك والقضاء على املمارسات التجارية اليت تتعارض 
مع نظام املنافسة، مثل االحتكار، حيث فرضت جلنة التجارة االحتادية أحكام قانون 
التجارة  جلنة  تفويض  مت  ،كما  االحتكار  ملكافحة  أساسي  قانون  ،وهو  كاليتون 
التجارية وأصدرت  قوانني تنظيمية إضافية لألنشطة  الفيدرالية)FTC(بتطبيق 

عدًدا من اللوائح واألنظمة التجارية الفيدرالية
تتمثل مهمة مكتب محاية املستهلك ـ أحد اهم مكاتبها ـ يف محاية املستهلكني من 
األفعال أو املمارسات غري العادلة أو اخلادعة يف التجارة، يقوم وكالء املكتب بإنفاذ 
القوانني االحتادية املتعلقة بشؤون املستهلك والقواعد اليت تصدرها جلنة التجارة 
االستهالكي  والتعليم  اإلنفاذ  وإجراءات  التحقيقات  مهامها  وتشمل  االحتادية. 
والتجاري. وتشمل جماالت االهتمام الرئيسية هلذا املكتب ما يلي: اإلعالن والتسويق، 
واملنتجات واملمارسات املالية، والغش يف جمال التسويق عرب اهلاتف، واخلصوصية، 

ومحاية اهلوية وما إىل ذلك. 
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إجراءاتها  رفع  سلطة  احلاالت  معظم  يف  اللجنة  متتلك   FTC قانون  ومبوجب 
محاية  مسائل  بعض  يف  بها  اخلاصني  حماميها  خالل  من  الفيدرالية  احملكمة  يف 

املستهلك

 )CASE( جمعية املستهلكني السنغافورية

هي منظمة غري حكومية وغري رحبية ملتزمة حبماية مصاحل املستهلكني من 
خالل املعلومات والتعليم، وتشجيع بيئة من املمارسات التجارية العادلة واألخالقية. 
أحد أهم إجنازاتها هو الدفاع عن قانون محاية املستهلك )التجارة العادلة( الذي دخل 
ان تكون سنغافورة  2004، وترى اجلمعية من خالل رؤيتها  1 مارس  التنفيذ يف  حيز 

صديقة املستهلك.
العادلة  التجارة  وتعزيز  املستهلكني  مصاحل  دعم  يف  مهمتها  اجلمعية  وحصرت 
املستهلك، وان تتبنى منهًجا ثالثًيا  ان اهدافها األساسية متحور يف محاية  وتؤكد 
يف العمل حنو بيئة عمل مثالية للمستهلك. وقامت اجلمعية طوال السنوات املاضية 
أجل  من  والعمل  واجليد.  األخالقية  التجارية  املمارسات  لتعزيز  مبادرات  بعدة 
بال  بالضغط  اجلمعية  قامت  فقد  ولذا  سنغافورة،  يف  للمستهلك  املناسب  التشريع 
املستهلك  بقضايا  يتعلق  فيما  عداًل  أكثر  تشريعات  أجل  من  احلكومة  على  هوادة 

وخاصة عندما تكون مصاحل املستهلك على احملك.
متحمسة  جمموعة  قام  1969عندما  عام  يف  اجلمعية  بداية  كانت  تارخييا 
حركة  أشعلت  اليت  البداية  على  واتفقوا  املدني  للوعي  املدركني  املستهلكني  من 
املستهلكني يف سنغافورة، فقد كانت دعوتهم مباشرة وبسيطة وتلخصت يف انه جيب 
محاية مصاحل املستهلكني وتعزيزها. كان التوقيت مناسبا خاصة بعد تزايد إساءة 
استخدام ممارسات الشراء اإلجياري، وكانت أسعار اللحوم تتصاعد وكانت هناك 

زيادة مقرتحة يف أسعار اخلبز، لذلك كان اجلمهور غاضًبا وقام بعدة احتجاجات
بعدها تأسست اجلمعية يف عام 1971، وكانت نشطة جدا من خالل مشاركتها 
يف الدفاع عن حقوق املستهلكني ومسؤولياتهم. كونها اجلمعية الرائدة للمستهلكني 

يف سنغافورة.
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على  حترص  فهي  لذلك  املستهلكني،  وخماوف  بشكاوى  اجلمعية  واهتمت 
اطالعهم على قضايا املستهلك ذات الصلة، وتثقيفهم حول حقوقهم ومسؤولياتهم 

ومحاية مصاحل املستهلكني. 
كانت القضايا املالية من اهم القضايا اليت تؤرق املستهلك السنغافوري وخاصة 
الدفعات املالية االوىل لشراء السلعة او اخلدمة، ولذلك ركزت اجلمعية نصائحها 
املكثفة حنو هذا اجلانب فضال عن التواصل مع اجلهات احلكومية ملنع وقوع املستهلك 

فريسة لبعض املمارسات التجارية.

املعهد القومي الفرنسي لحماية املستهلك

ومتويلها  باستقالهلا  اهليئة  هذه  وتتمتع   1966 عام  أنشئت  حكومية  هيئة  هو 
مصدره احلكومة الفرنسية املتمثلة يف وزارة االقتصاد 

ويدعم املعهد 17 مجعية فرنسية كربى حلماية املستهلك وعدد أعضائها يصل 
املعهد  200 ألف مشرتك كما يقوم  لعشرات اآلالف وأكرب مجعية بها اكثر من 
مقارنة  واختبارات  واالستقصاءات  والدراسات  املعلومات  وتقديم  وحتليل  بإنتاج 
يف  احلكومة  على  ضغطا  ميارس  ال  واملعهد  املستهلك.  خلدمة  األسواق  يف  للسلع 
قضايا املستهلك وال يريد أن يلعب هذا الدور ،بل ترك ذلك للجمعيات وتدعمها يف 
املستهلك يف فرنسا مبمارسة ضغوطها  ، حيث قامت أكرب مجعية حلماية  ذلك 
اجلمعيات  أن  ،كما  االتصاالت  لشركات  الرابعة  الرخصة  ملنح  احلكومة  على 
حقه  من  ليس  انه  كما  احلكومي  املعهد  وليس  وحلها  الشكاوى  تلقى  حق  فقط 
احتكارية  ممارسات  أي  يف حال حدوث  املنافسة  جهاز  إىل  بتقديم بالغات  القيام 
أي  ضد  ببالغات  لتقدم  الكامل  احلق  هلا  اجلمعيات  ،ولكن  الفرنسية  السوق  يف 
احباث  أو  دراسات  أي  اجلمعيات  طلب  حال  ويف  احتكارية،  ممارسات  هلا  شركة 
عن السوق يساعدها املعهد يف ذلك على الفور وبدون مقابل. ويصدر املعهد جملة 
املعلومات  وتقديم  بالتوعية  اجمللة  تقوم  حيث  مستهلك«  مليون   60« اسم  حتمل 
بها قسما  ان  األنواع واألسعار كما  واجراء مقارنات تشمل  األسواق  السلع يف  عن 
منفذ   160 وللمجلة  للسلع،  االختبارات  بنتائج  خاص  وآخر  واألحباث  للدراسات 
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ان  التجارية. كما  العضوية وحيظر فيها االعالنات  املكتبات وعن طريق  بيع يف 
موقع اجمللة اإللكرتوني يزوره حنو 600 ألف زائر شهريا وهى ثاني اكرب جملة يف 
فرنسا يف هذا اجملال منذ عام 2000 ، وكانت جملة املعهد جتنى أرباحا هائلة لكنها 
بدأت حتقق خسائر بسبب املنافسة مع جملة اخرى تصدرها اكرب مجعية أهلية ، 
ورفضت احلكومة تقديم أي دعم مالي إلنقاذ اجمللة، وقامت اجمللة يف سبيل توعية 
ارشادية حيث اطلقت محالت متنوعه كمنع وقوع  املستهلك يف فرنسا حبمالت 
حوادث باملنزل بتوفري معلومات تفيد األسر الفرنسية إىل جانب محلة أخرى حتذر 
من شراء السلع املقلدة وخطورتها وأخرى عن منع إلقاء القمامة إال يف اماكنها 
املخصصة ومحاية للبيئة ، فضال عن اطالق محلة اخرى حول ترشيد الطاقة يف 
املنازل وأخرى لتشجيع الفرنسيني على استخدام وسائل النقل واملواصالت العامة 
السيارات.  عادم  انتشار  ولتجنب  للبنزين  توفريا  اخلاصة  مركباتهم  من  بدال 
وكذلك أصدرت دراسات نشرتها اجمللة وحذرت فيها املستهلكني من أخطار بعض 
السلع اليت أجريت عليها اختبارات يف معامل وزارتي الصحة والصناعة كان اهمها 
ما أجري على امحر شفاه حيث ثبت انه حيتوى على معادن ثقيلة مثل األلومنيوم 
اختبارات  عليها  جترى  معدنية  مياه  شراء  من  التحذير  وكذلك  معينة  بنسب 
الحتوائها على مواد ضارة بالصحة قد يكون مصدرها اآلبار اليت تستخرج منها.. 
السلع  بني  املقارنة  اختبارات  إلجراء  متخصصني  خبرباء  يستعني  املعهد  ان  كما 
كما يستعني مبجموعة من الصحفيني لصياغة املواد الصحفية فضال عن وجود 

فريق قانوني لتجنب أي مشاكل قانونية. 
واملعهد ال يقوم بدعوة مقاطعة املنتجات كما انه ال ميكنه ان حيدد هامش ربح 
 ، مقاطعة  محالت  إطالق  يف  احلق  هلا  اجلمعيات  بينما   ، السلع  بعض  يف  للتجار 
يوجد  ال  اليت  السلع  يف  انه  على  تنص  مادة  على  يشتمل  الفرنسي  القانون  ان  كما 
السعر فمن حق احلكومة  وتتجاوز يف  واحدة  منافسة وتستحوذ عليها شركة  بها 
الفرنسية ان تتدخل لتسعري هذه السلعة األساسية كما حدث مثال بإحدى مناطق 
فرنسا حيظر فيها إنشاء شركات لتكرير البرتول وتستخدم البنزين املستورد فقامت 

احلكومة بتسعري البنزين يف تلك املنطقة.
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هيئة حماية املستهلك اليابانية

وهى   2009 يف  ُأنشئت  الياباني  الوزراء  رئاسة  مبكتب  مرتبطة  إدارية  هيئة  هي 
املسئولة عن محاية املستهلك. 

بعد عدد من الفضائح املتمثلة يف التسمم واحلوادث املختلفة اليت تسببها املنتجات 
تقرر  اليابان،  إىل  استريادها  أو  تصنيعها  مت  اليت  املطلوبة  املعايري  تستويف  ال  اليت 
املستهلكني. حيث مل يعرف  للحاجة إىل محاية مصاحل  إنشاء هيئة مستقلة نظراً 
قاموا  وإذا  مشكالتهم،  عن  اإلبالغ  ميكنهم  أين  األحيان  من  كثري  يف  املستهلكون 
بتقديم شكاواهم، ففي غالب األمر ستتنقل مكان إىل آخر داخل األجهزة اإلدارية. 
باإلضافة إىل ذلك، كانت السياسات اإلدارية السابقة تركز أكثر على احتياجات 

ومصاحل املنتجني والصناعة بداًل من أن تركز على احتياجات املستهلكني. 
الليربالي  احلزب  إدارة  حتت   2008 يناير  يف  املقررة  اخلطط  وضع  مت  فقد 
الدميقراطي الياباني ورئيس الوزراء ياسو فوكودا، بعد التسمم الغذائي من الفطائر 
الصينية حلالة رفيعة املستوى وشديدة اخلطورة. حيث متت املوافقة باإلمجاع على 
النواب  جمللس  التشريعي  اجمللس  قبل  من  هيئة  إنشاء  إىل  الرامي  القانون  مشروع 

الياباني يف 16 إبريل 2009 
موعد  تقديم  مت  ولكن  ذلك،  بعد  أو   2009 أكتوبر  يف  افتتاحه  املقرر  من  وكان 
االفتتاح قبل وصول رئيس الوزراء اسو يف االنتخابات العامة اليابانية يف 2009 ليصبح 
اهليئة  االنتخابات. وبسبب ذلك، مل تكن  أي بعد يومني من موعد  1 سبتمرب2009  يف 
شونيتشي  تعيني  مت  األولية.  التحديات  من  العديد  وواجهت  جيداً  إعداداً  معدة 

أوتشيدا، نائب وزير يف جملس رئاسة الوزراء السابق كأول رئيس للهيئة.

)NCAC( املركز الوطني الياباني لشئون املستهلكني

داعمة  كمنظمة   ، مدجمة  إدارية  كهيئة  إنشاؤه  مت  الذي  املركز  يعمل 
للمستهلكني وفًقا لقانون املستهلك األساسي ، كما يعاجل قضايا املستهلك بالتعاون 
مع احلكومة ومراكز االستهالك احمللية املوجودة يف مجيع أحناء اليابان ، ويقوم 
احملليني  املستهلكني  مراكز  من  باملستهلكني  املتعلقة  املعلومات  جبمع  املركز 
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توسع  وجتنب  مماثلة  مشاكل  حدوث  منع  أجل  من  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب 
املستهلكني  ملستشاري  املشورة  املركز  يقدم  ذلك  على  عالوة   ، القائمة  املشاكل 
املستهلكني احملليني وحتل قضاياهم ،وكذلك إجراء إجراءات  العاملني يف مراكز 

بديلة لتسوية املنازعات يف حاالت نزاعات املستهلكني اهلامة. 
وتتضمن أنشطة املركز األخرى اختبار املنتجات واألحباث والدراسة اليت تركز 
على األمور املثرية للجدل اليت لوحظت يف حياة الناس. وكثريا ما يتم نشر نتائج 
هذه األنشطة من خالل وسائل اإلعالم املختلفة لغرض تقديم الدعم للمستهلكني 

األفراد. 
كما يتم توفري برامج تدريبية للمستشارين االستهالكيني واألشخاص الذين 
البحوث  وإجراء  املعلومات  ويوفر  للمستهلكني،  كمستشارين  للعمل  يتطلعون 
الناس  حياة  خللق  شامل  منظور  من  املستهلكني  بشؤون  يتعلق  فيما  والدراسة 

مستقرة وحمسنة، ومن اهم نشاطات املركز:
تفصيلية  معلومات  وختزين  عنها،  واإلفراج  وحتليلها  املستهلك  معلومات  مجع 
االستهالكية  باملراكز  املركز  وربط  السالمة  وخماطر  املستهلك  قضايا  عن 

احمللية االخرى
كما يقوم املركز بالتحري والتحليل حلاالت قضايا املستهلك وخماطر السالمة 
القائمة.  املشاكل  توسع  وإليقاف  مماثلة  مشاكل  حدوث  ملنع  النتائج  وإصدار 
املنتجات. عالوة على ذلك يتم تقديم  إذا لزم األمر، وكذلك إجراء اختبارات على 
الطلبات إىل اهليئات احلكومية املسؤولة ملراجعة املعايري ذات الصلة، كما ُيطلب من 

الصناعني حتسني املنتجات واخلدمات املقدمة للمستهلكني.
وكذلك تقديم املشورة ملراكز املستهلكني احمللية يف مجيع أحناء البالد وحيل 
قضاياهم، ويف حالة مشكالت املستهلك اليت تتطلب بعض اخلربة، يتعاون املركز مع 

املتخصصني مبا يف ذلك احملامني واخلرباء التقنيني.
كم يقوم املركز بإصدار معلومات مفيدة عن شؤون املستهلك على وجه السرعة 
نشر  يف  والسرعة  ومنشوراته،  اإللكرتوني  وموقعه  الصحفية  املؤمترات  خالل  من 
اختبار  نتائج  ذلك  يف  مبا  املستهلك  شؤون  عن  والعاجلة  واهلامة  املفيدة  املعلومات 
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املمارسات  بشأن  احرتازية  ومعلومات  املخاطر  ومعلومات  السالمة  وخماطر  املنتج 
التجارية غري القانونية. 

كما يوفر جمموعة متنوعة من املعلومات مبا يف ذلك أساليب املمارسات التجارية 
غري القانونية املثرية للجدل، واحلوادث النامجة عن املنتجات املعيبة، ونتائج اختبار 
واستبدال  املنتجات  سحب  وعمليات  احمللية،  املستهلكني  مراكز  ومواقع  املنتجات، 
الستهداف  فقط  ليس  والدراسة  البحث  إجراء  وكذلك  االختيارية،  املنتجات 

املستهلكني ولكن أيضا املسائل املثرية للجدل اليت لوحظت يف حياة الناس. 
املشتبهبها  باملنتجات  اخلاصة  االختبارات  اجراء  هو  املركز  أدوار  اهم  ومن 

واكتشاف أسباب احلوادث النامجة عن املنتجات. 
املستهلك  للغاية تستهدف قضايا  اختبارات علمية موثوقة   NCAC تنفذ  كما 
واملنتجات اليت قد تسبب خماطر صحيه أو خطرية، وبالتالي يتم إصدار نتائج اختبار 

املنتج لتوفري معلومات حتذيرية للمستهلكني. 
البالد  التدريبية يف مجيع أحناء  الدورات  وينظم املركز جمموعة متنوعة من 
شؤون  مع  تتعامل  اليت  احمللية  للسلطات  اإلداريون  املوظفون   ( األفراد  تستهدف 
الذين يتطلعون إىل أن يصبحوا  ، والناس  املستهلكني، واملستشارين االستهالكيني 
مستشارين للمستهلكني، وموظفي الشركات اخلاصة الذين يشاركون يف شؤون 

املستهلك واملدرسني(. 
بشؤون  املتعلقة  املعرفة  لتوفري  التدريبية  الدورات  هذه  تصميم  مت  كما 
معلومات  وتوفري  املستهلكني  استشارات  مع  للتعامل  الالزمة  واملهارات  املستهلكني، 
مفيدة للمستهلكني، ويتم إجراء الفحص سنوًيا على مستوى الدولة لتحسني قدرة 

ونوعية املستشارين واحلصول على مستشارين جدد. 

))vzbv اتحاد منظمات املستهلكني األملانية

تضم  أملانية  مستهلكة  مجعية   41 لـ  كمظلة  تعمل  حكومية  غري  منظمة  هو 
أكثر من عشرين مليون عضو.. وهذا االحتاد ميثل مصاحل املستهلكني ويف مواجهة 

املشرعني والقطاع اخلاص واجملتمع املدني. 
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وهدف االحتاد هو محاية ومتكني املستهلكني حيث يقوم بذلك عن طريق كسب 
اختاذ  خالل  من  وذلك  واألوروبية،  الوطنية  املستويات  على  واحلمالت  التأييد 
اكرب  اىل  صوته  بوصول  ويضمن  املستهلكني  عن  نيابة  مجاعية  قانونية  إجراءات 
عدد ممكن من صناع القرار من خالل تغطية إعالمية واسعة، كما ان االحتاد يقوم 

بالتدريب املهين ملوظفي منظمات املستهلكني. 
 16 خالل  من  اإلقليمي  املستوى  على  للمستهلكني  املشورة  بتقديم  يقوم  كما 
مركًزا للمستهلكني يف الواليات الفيدرالية األملانية، كما ان لالحتاد شريكا وداعما 
خمربيا يساعده يف إجراء أي اختبار الي منتج، وقد مت تأسيس االحتاد يف عام 2000م ، 

ولكن تارخيه ومنظماته السابقة تعود إىل اخلمسينيات ، 
وميثل االحتاد الصوت املستقل للمستهلكني كما انه خبري استشاري ومؤهل يف 
جمال السياسات االستهالكية. ويقوم بتجميع وتنسيق عمل سياسة املستهلك يف 
املوحد  التشاور  ومعايري  اإلضايف  التعليم  برامج  خالل  من  فيه.  األعضاء  االحتادات 
واملعلومات اخلاصة باملستهلك، يضمن ذلك توفري معلومات عالية اجلودة وموثوقة 
العدل  وزارة  قبل  من  االحتاد  متويل  ويتم  أملانيا.  أحناء  مجيع  يف  للمستهلكني 

االحتادية ومحاية املستهلك 
املستهلك،  مشاكل  وحتديد  االستهالكية،  األسواق  بتحليل  االحتاد  ويقوم 
عمل  توجه  اليت  املعايري  هذه  اهم  ومن  تنفيذها،  أجل  من  والعمل  احللول  وتقديم 
يف  واملشاركة  واملستهلكني،  املنتجني  ملصاحل  الفرص  تكافؤ  على  العمل   : االحتاد 
صياغة سياسة املستهلك يف أملانيا واالحتاد األوروبي. كما حدد االحتاد أهدافه يف 

أربعة مستويات: 
يف جمال سياسة املستهلك 	.1

يف إنفاذ القوانني  	.2
يف تعزيز توافر نصائح املستهلك واملعلومات 	.3

يف تعليم املستهلك  	.4
خماوف  عن  اإلعالن  لضمان  االحتاد  يسعى  األهداف،  هذه  لتحقيق  وسعيا 
املستهلكني، وضمان وجود سوق نزيهة وشفافة، وإنفاذ حقوق املستهلك يف احملاكم، 
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يف  مسؤول  بشكل  تأكيدها  على  قادرين  ويصبحون  قوتهم  املستهلكون  يدرك  وان 
استهالكهم اليومي 

مؤشر األسعار الكندي

التغري  معدل  )أي  التضخم  معدل  حيدد   )CPI( الكندي  املستهلك  أسعار  مؤشر 
يف األسعار( من وجهة نظر املستهلكني عندما يشرتون السلع واخلدمات. ولالجتاه 
الصعودي تأثري إجيابي على عملة البالد CAD. ويعترب مؤشر أسعار املستهلك من 
أكثر املؤشرات اليت يراقبها جتار العملة وهو مؤشر أساسي لتحديد التضخم املالي 

ورصد اجتاهات الشراء يف اجملتمع يف كندا.
واهلدف األساسي الذي يسعى إليه البنك املركزي هو حتقيق استقرار األسعار؛ 
الفائدة  رفع سعر  إىل  يعمد  املالي،  التضخم  املركزي حماربه  البنك  يريد  فعندما 
لإلسهام يف ختفيض األسعر وجذب  االستثمار األجنيب، وزيادة الطلب على عملة 

البالد -تبعًا لذلك-.

 :  )WTO(منظمة التجارة العاملية

الفنية  العوائق  وازالة  الدولية،  التجارة  حترير  إىل  اساسا  تهدف  منظمة 
واالقتصادية، فقد خصصت املنظمة الدولية اتفاقية دولية خاصة تهدف للتنسيق يف 
املواصفات القياسية؛ واجراءات املطابقة والتصديق بني الدول لتحرير التجارة الدولية 
التدابري  واتفاقية   ،)TBT( للتجارة  الفنية  العوائق  اتفاقية  مثل  فنية  عوائق  أي  من 

الصحية والصحة النباتية )SPS( واتفاقية املعاينة قبل الشحن )PSI( وغريها.

 : )TBT( اتفاقية العوائق الفنية للتجارة

هي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العاملية WTO اخلاصة بالتجارة يف السلع 
إلزامية(  )مواصفات  فنية  لوائح  من  التقييس  أنشطة  أن  من  للتأكد  تهدف  اليت 
ومواصفات اختيارية وإجراءات تقويم املطابقة ال متثل عوائق أمام انسياب التجارة 

الدولية .وختتص االتفاقية جبميع السلع الصناعية والزراعية .
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 :)ISO( منظمة األيزو

يضم  للتقييس  الوطنية  للمنظمات  دوليا  احتادا  ومتثل   1947 سنة  تأسست 
تشجيع  يف  األيزو  مهمة  تتمثل  بلد.  كل  عن  واحد  عضوا   140 من  أكثر  حاليا 
تطور التقييس واألنشطة املتعلقة به يف العامل بقصد تسهيل عمليات تبادل السلع 
واخلدمات وكذلك لتحقيق تفاهم مشرتك يف اجملاالت الفكرية والعلمية والتقنية 
القياسية  املواصفات  التقييس ما عدا  أعماهلا جبميع جماالت  تتعلق  واالقتصادية. 
الدولية  الكهروتقنية  اللجنة  منظمةُ  بعهدة  هي  اليت  والكهروتقنية  الكهربائية 
فرعية،  وجلان  فنيــــة،  )جلان  فين  جهاز   2800 من  أكثر   ISO منظمة  وتشمل 

وجمموعات عمل وجمموعات خمتصة(..

 :IEC  اللجنة الكهروتقنية الدولية

الكهربائية،  اجملاالت  يف  الدولي  التقييس  مسؤولياتها  وتشمل   1906 عام  تأسست 
واإللكرتونية والتكنولوجيات املتعلقة بها. ويغطي ميثاقها مجيع جماالت التكنولوجيا 
اإللكرتومغناطيسية،  املغناطيسية،  اإللكرتونية،  اجملاالت  ذلك  يف  مبا  الكهربائية 
الدوليةُ   الكهروتقنية  اللجنة  تضمُ   الطاقة.  وتوزيع  إنتاج  وعمليات  االتصاالت 
IEC أكثر من 50 عضوا ينوب كل واحد عن بلده ضمن جلان وطنية متثل املصاحل 
اخلاصة ببلدانها متثيال كامال يف اجملال الكهروتقين. تتمتع اللجان الكهروتقنية 
طرف  من  بها  معرتف  أنها  كما  الصناعية  القطاعات  من  واسع  بدعم  الوطنية 

احلكومات..

: C.E.N هيئة التقييس األوروبية

تأسست هيئة C.E.N سنة 1961 وتعمل على إعداد مواصفات قياسية دولية 
من خالل املعاهد األوروبية للتقييس وعددها 18، وعرفت هيئة C.E.N تطورا 
 - وكسل  بر  مبدينة  اهليئة  ومقر  األوروبي   االحتاد  تأسيس  مع  ملحوظا 
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: COPANT الهيئة األمريكية للتقييس

متثل اهليئة األمريكية للتقييس COPANT مجعية ذات نفع عام وغري جتارية. 
أهدافها  من  حمدودة.  غري  زمنية  ومبدة  إدارتها  يف  التامة  باالستقاللية  وتتمتع 
الرئيسية تنمية التقييس الفين واألنشطة املتعلقة به داخل البلدان األعضاء قصد 
تسهيل التنمية الصناعية، العلمية والتكنولوجية لفائدة املبادالت التجارية للسلع 

واخلدمات وكذلك توطيد التعاون يف اجملاالت الفكرية، العلمية واالجتماعية.

منظمة الصحة العاملية :

خيص  فيما  املتحدة  األمم  منظومة  ضمن  والتنسيقية  التوجيهية  السلطة  هي 
الصحية  املسائل  معاجلة  يف  قيادي  دور  تأدية  عن  مسؤولة  وهي  الصحي.  اجملال 
وتوضيح  واملعايري  القواعد  ووضع  الصحية  البحوث  برنامج  وتصميم  العاملية 
ورصد  البلدان  إىل  التقين  الدعم  وتوفري  بالبّينات  املسندة  السياسية  اخليارات 
والعشرين،  احلادي  القرن  يف  الصحة،  باتت  وقد  وتقييمها.  الصحية  االجتاهات 
مسؤولية مشرتكة تنطوي على ضمان املساواة يف احلصول على خدمات الرعاية 

األساسية وعلى الوقوف بشكل مجاعي ملواجهة األخطار عرب الوطنية.

اليوم العاملي لحقوق املستهلك

اعتمدت املنظمات غري احلكومية الدولية للمستهلكني مثانية حقوق وطرحتها 
يف امليثاق. ثم أقرت املنظمة تاريخ خطبة الرئيس األمريكي الراحل جون  كينيدي 

الشهرية، أقرت  يوم 15 مارس من كل عام يومًا عامليًا حلقوق املستهلك.
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رالف نادر: بصمة فريدة لحماية المستهلك في العالم
لبناني،  أصل  من  أمريكي  سياسي  وناشط  حماٍم   )1934 فرباير   27( نادر  رالف 

وشخصية حمورية يف تطوير محاية املستهلك يف الواليات املتحدة وخارجها
خترج يف جامعة برنستون عام 1955، ثم يف كلية احلقوق يف هارفرد عام 1958. 

عمل حماميًا وأستاذاً يف "تاريخ األنظمة السياسية" يف جامعة هارفرد.
أدرج امسه ضمن الئحة "أكثر مئة شخص تأثرياً يف أمريكا" من قبل جملة "ذي 

أتلنتك منثلي"، وهو واحد من ثالثة ما زالوا على قيد احلياة من تلك القائمة.
ترشح لرئاسة الواليات املتحدة 4 مرات: يف كل من انتخابات 1996 و2000 مرشحًا 

عن حزب اخلضر، ويف انتخابات 2004 ثم 2008 مرشحًا مستقاًل.
احلياة  على  تسيطر  اليت  الكربى  الشركات  على  قاسية  محالت  نادر  شن 
الدفاع عن حقوق  السيارات، إىل  ابتداء بصناعة  االقتصادية يف اجملتمع االمريكي 

املستهلك. 
ملصلحة  االمد  طويلة  حربا  االمريكية  السيارات  صناعة  على  محلته  وكانت 
االمريكية  الرأمسالية  السوق  فلم تقف عند تصحيح اخللل يف منطق  املستهلك، 
سياسة  يراها  اليت  اخلارجية،  السياسة  بشدة  هاجم  بل  املستهلك،  ضد  الشرسة 
مبنطق  بالعمل  متصفة  حدودها،  خارج  األسواق  على  سطوتها  تفرض  امربيالية، 
وذلك  املدني  اجملتمع  حساب  على  امتيازات  الشركات  منح  يتم  حيث  الشركة 

يتناقض مع مبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
السيارات  أن  نادر  أعلن   ،1963 املستهلك  حقوق  عن  الدفاع  حمامي  موقع  ومن 
االمريكية الصنع ال حتقق شروط السالمة، فهدف الشركات مل يكن يوما سالمة 
املستهلك بقدر ما كان املنظر ورخص اإلنتاج. فكتب مقاالت وكتبا أحدثت حتواًل 
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نوعيًا يف النظر إىل صناعة السيارات. وأدى إىل جلنة حتقيق يف جملس الشيوخ عمل 
فيها مستشاراً.

السيارات  صناعة  عرى   ،1965 سنة  الصادر  أبدًا"  آمنة  غري  "سيارة  كتابه 
األمريكية أمام الرأي العام عندما أثبت أن ما تنتجه من سيارات ال تهتم بسالمة 
السائق والركاب فبداًل من  أن تعمل الشركات على تلبية احلاجة إىل  مواصالت 
األموال  وتوظيف  وللمظهر  للسرعة  سيارات  إنتاج  على  اهتمامها  انصب  آمنة، 
للمنافسة على هذه املواصفات دون االلتفات إىل معايري السالمة. وليس صحيحا أن 
التكنولوجيا ليست متطورة، إن حزام األمان الذي ينقذ من األرواح اآلالف كل عام 
كان قد ُطوِّر منذ احلرب العاملية األوىل، لكن مل يتم ادخاله يف صناعة السيارات إال 

بعد محلة نادر القوية . 
حاولت شركة "جي إم" هدم مصداقيته، واستأجرت خمربين خاصني للتجسس 
زلة  إلجياد  إليه،  اهلوى  بنات  وإرسال  ماضيه  يف  والنبش  الشخصية  حياته  على 

أخالقية ختدش مسعته إال أنها فشلت فشاًل ذريعًا.
لكن نادر نازهلا يف امليدان إذ قاضاها يف جرم "التعدي على احلرية الشخصية" وربح 
القضية فأجربها بقوة القانون على االعتذار إليه علنًا وحصل منها على مبلغ 284 الف 
ف تلك الغرامة يف تدعيم محلته للدفاع عن  دوالر تعويضًا عن إساءتها الشائنة، ثم وظَّ

املستهلك.
أيقظت  صدمات  الكربى  الشركات  على  نادر  هجمات  أحدثت   ،1966 عام  فمنذ 
اضاقة  املستهلك  األقل حلماية  قوانني على  العام وكانت سببًا لسن مثانية  الرأي 
اىل )قانون سالمة السيارات وتشريع قانون مياه الشرب السليمة(. باإلضافة إىل أنه 
وغري  رمسية  املدنية  احلقوق  عن  الدفاع  منظمات  من  العديد  نشوء  يف  سببًا  كان 
رمسية كوكالة محاية البيئة إي بي أي و إدارة صحة وسالمة العامل ومنظمة 
العامة  املصلحة  يف  والتحقيق  البحث  وجمموعة  املستهلك،  حلماية  ستزن  ببلك 
"بريغ". كما أنه كان خلف سحب املاليني من السيارات املعطوبة من السوق، ووراء 
قانون "حرية املعلومات" الذي يسمح حبرية الناس االطالع على املعلومات اخلاصة 

بالسلطات. 
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)18( ترمجة بتصرف من جملة التجارة العادلة الربيطانية العدد 17

املستهلك يدفع ثمن املعلومات املضللة)18(

حنن نعيش عصر املعلومات، غري أن العديد من املستهلكني ال يزالوا يدفعون أكثر 
لسلع وخدمات نتيجة عدم املعرفة أو تلقي معلومات مضللة من املوردين فيما يتعلق 
العادلة  التجارة  الذي أعده مكتب  التقرير  التجارة وهذا  بالسعر واجلودة وشروط 

الربيطاني )OFT( املنشور يف العدد 17 من جملته يبحث يف هذه القضية:
يف عامل مثالي يكون املستهلكون متنورون متامًا يف مجيع ما يتعلق مبشرتياتهم 
واجلودة  السعر  عن  سليمة  معلومات  على  مستنداً  شراء  قرار  كل  يكون  وبذلك 

وشروط التجارة.
يتخذون  عندما  الكايف  بالقدر  متنورون  املستهلكون  يكون  ما  نادراً  الواقع  ويف 
قرارات الشراء؛ وهم ليسوا على وعي بتكلفة البحث حول الكيفية اليت يستطيعون 
من خالهلا اختاذ قرارات مستنرية. وهذا يعين أن ضرراً يلحق بهم. فالكثريون من 
أو  الحتياجهم  مالئمة  غري  مالية  خدمات  يشرتون  املثال  سبيل  على  املستهلكني 
يشعرون بعدم الرضا من صفة من تاجر سيارات مستعملة أو أنهم يدفعون أكثر 

ما ينبغي مثنًا لضمان ممتد لسلع كهربائية.
هو  يكون  رمبا  الضارة  الشراء  قرارات  عدد  من  للحد  الواضحة  احللول  أحد  إن 
زيادة املعلومات املتوفرة للمستهلكني غري أن هذا املنهج قد ال يكون فعااًل من الناحية 

العلمية.
عن  املستهلكني  حبث  تكلفة  هو  األسواق  من  العديد  يف  املؤثرة  العوامل  احد  أن 
املعلومات أو بعبارات أخرى مقدار الوقت واجلهد الذي يكون املستهلكون على استعداد 

لبذله.
عنصر التكلفة هذا تكون له أهمية خاصة يف احلاالت اليت ال ميكن حتديد القيمة 
عروض  أو  املالية  اخلدمات  من  العديد  لذلك  وكمثال  مسبقًا  للمنتج  الدقيقة 

العطالت أو املنتجات الفنية املعقدة مثل اهلاتف املتحرك واخلدمات الطبية.
رمبا تتأثر معرفة املستهلكني وتعلمهم أيضًا بعوامل مثل عدم الشراء يف فرتات 
WWW.Alkhمتقاربة وكمثال لذلك حالة شراء األجهزة املنزلية الكبرية وهناك حاالت أخرى 
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توجد فيها صعوبة بل استحالة التأكد من مزايا املنتج حتى بعد شرائه مثل املنظفات 
اليت دائمًا ما يزعم أنها صديقة بيئيًا!.

يف كثري من احلاالت تتضاعف املشكالت النامجة من القصور يف املعرفة بسلوك 
موردي السلع. فمثاًل حيجم املوردون عن اإلفصاح عن املعلومات خشية من أن ينتفع 
منها منافسون يف السوق. كذلك ال تقدم املعلومات املفيدة كاملة يف حالة اشرتاك 
املوردين املتنافسني يف الرتويج من خالل أسعار معينة حترف انتباه املستهلكني عن 

العناصر اإلضافية اليت تشكل جزءاً من السعر الكلي.
أو  صحيحة  غري  معلومات  أو  مضللة  نصيحة  املوردون  يقدم  قد  كذلك 
اختاذ  على  يشجعه  مبا  املستهلك  على  مكثف  ضغط  فيها  بيع  أساليب  يستخدمون 

قرار متعجل بدون وضع االعتبار الكايف جلميع احلقائق.
املورد  اليت يكون فيها  الغالب يف احلاالت  أو اخلاطئة يف  املضللة  املعلومات  تسود 
أصغر من أن يعتمد يف اسرتاتيجيته التجارية على قوة أسهم الشهرة للسلعة اليت 
يقوم بتسويقها؛ وكذلك يف احلاالت اليت يكافأ فيها موظفو املبيعات يف الشركات 
فيها  يتمكن  ال  اليت  احلاالت  يف  أيضًا  البيع؛  مثن  من  كنسبة  بعموالت  املوردة 
املستهلكون من تقييم املنتج قبل شرائه؛ ويف احلاالت اليت توجد فيها عقبات كبرية 

حول دون الدخول أو اخلروج من السوق.
وهنا ستة مؤشرات رئيسية لألسواق اليت يضار فيها املستهلكون نتيجة للمعلومات 

غري الكاملة وهي:
تباين كبري يف األسعار ملنتجات أو خدمات تبدو متشابهة. 	.1

استخدام األسعار اليت حترف انتباه املستهلكني. 	.2
إىل  الصيانة  عقد  إضافة  مثال   ( والثانوية  األولية  املبيعات  من  حزمة  تسويق  	.3

مبيعات املعدات واألجهزة(.
وجود دفعيات العمولة. 	.4

السلع واخلدمات ذات التعقيد الفين. 	.5
عنصر  هلا  يكون  اليت  أو  متباعدة  فرتات  يف  شراؤها  يتم  اليت  واخلدمات  السلع  	.6

املصداقية.
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ويعمل مكتب التجارة العادلة على حتديد احلاالت اليت قد يضار فيها املستهلكون، 
باستمرار  العادلة  التجارة  اليت تعرض على مكتب  الشكاوى  الكثري من حاالت  ويف 
تعرض على األقل ثالث من هذه املؤشرات. وترتكز الشكاوى يف السيارات املستعملة 

-خدمات البناء- الصيانة- األجهزة ملنزلية- رحالت العطالت- اخلدمات املالية.
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ختاما
الغد  فإن  واليوم،  االمس  بني  املستهلك  عن  الصفحات  هذه  يف  حتدثنا  ان  وبعد 
رقعة  اتساع  ظل  يف  للمستهلكني  املتزايد  الوعي  بفضل   ، اهلل  بإذن  افضل  مستقبله 
ال  سلوكيًا  وعيًا  وعيهم  يكون  ان  ونأمل   ، والتوعوية  والعلمية  التثقيفية  املصادر 

وعيًا معرفيًا فقط.
املستهلك حلقوقه مهما  اسرتداد  تنامي ثقافة  افضل كذلك بفضل  غدا سيكون 
من  مبزيد  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  تبادر  ان  بعد  افضل  وسيكون  صغرت، 
الدولية  التجارب  من  االستفادة  وكذلك  املستهلكني  تهم  اليت  املبادرات  تطبيق 

الناجحة اليت تتالءم مع جمتمعنا وديننا، وحتقق اهداف توعية وسالمة املستهلك.
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َمراجع الكتاب
- املوسوعة العربية العاملية

بها  حصلت  علمية  رسالة  املنافسة:  بقانون  املستهلك  محاية  قانون  عالقة  	 -
جبامعة  احلقوق  كلية  من  املاجستري  درجة  على  عائشة  مزاري  الطالبة: 

وهران اجلزائرية.
السعودية- أمحد كمال  العربية  اململكة  القانونية للمستهلك يف  احلماية  	 -

الدين موسى.
األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا  	 -
املستهلك دراسة حتليلية آلراء عينة من املديرين واملستهلكني يف عينة من 
جملس  إىل  اليمنية  اجلمهورية  يف  الغذائية  للمنتجات  املصنعة  املنظمات 
كلية اإلدارة واالقتصاد يف اجلامعة املستنصرية. 2003م: فؤاد حممد حسني 

احلمدي
إدارة املبيعات ومحاية املستهلك، القاهرة، دار النهضة العربية: أمحد إبراهيم  	 -

عبد اهلادي.
احلماية التشريعية للمستهلك يف مصر، القاهرة، املركز القومي للبحوث  	 -

االجتماعية واجلنائية، 1999: سري صيام، أمحد الطيب، أيسر فؤاد.
االستهالك،  عقود  يف  املستهلك  لرضاء  اخلاصة  احلماية  املستهلك:  محاية  	 -

القاهرة، دار النهضة العربية، 1996: حسن عبد الباسط مجيعي.
الغش التجاري يف اجملتمع اإللكرتوني )ورقة عمل مقدمة إىل الندوة الرابعة  	 -
ملكافحة الغش التجاري والتقليد يف دول جملس التعاون اخلليجي. بعنوان: 
العاملية  والتجارب  التقين  التطور  ظل  يف  والتقليد  التجاري  الغش  "ظاهرة 
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الصناعية  التجارية  بالغرفة  والدراسات  البحوث  مركز  إعداد  املعاصرة(: 
 21-20 الفرتة  خالل  االقتصادي.   الرياض  ومنتدى  البحوث  قطاع  بالرياض 

سبتمرب عام 2005م.
ومحاية  املرأة  ملنتدى  مقدمة  )ورقة  املستهلك  حلماية  االقتصادي  البعد  	 -
الدين  حميي  حممود  2005م:  للمرأة،  القومي  اجمللس  القاهرة،  املستهلك( 

وسحر نصر.
محاية املستهلك يف جمال اخلدمات احلكومية )دراسة ميدانية( بالتطبيق  	 -
على حمافظة املنوفية . برعاية مجعية محاية املستهلك . ومقدم للمؤمتر 
العام األول حلماية املستهلك . القاهرة . 22:21 أكتوبر 1995م: أمحد إبراهيم 

عبد اهلادي . أمينة مصيلحي سحبل.  
اإلعالن:  جانب  يف  التسويقي  اخلداع  ممارسات  حنو  املستهلكني  اجتاهات  	 -
دراسة ميدانية يف مدينة إربد. قسم التسويق، كلية العلوم اإلدارية واملالية، 

جامعة إربد االهلية. 2003م: حممد الزعيب. عاكف زيادات.
التسويق يف املفهوم الشامل"، ط 2، دائرة املكتبة الوطنية، عمان: زكي خليل  	 -

املساعد.
التجارية:  املعامالت  جمال  يف  الغش  من  للمستهلك  اجلنائية  احلماية  	 -
 -2014 دراسة مقارنة / روسم عطية موسى نو إشراف غنام حممد غنام. 
القانون  قسم  احلقوق-  كلية  املنصورة/  جامعة   - )دكتوراه(  أطروحة 

اجلنائي.
وقمع  املستهلك  حبماية  املتعلق  اجلديد  القانون  ظل  يف  املستهلك  محاية  	 -
العلوم  يف  املاجستري  شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة  "اجلزائري":  الغش 
القانونية واإلدارية/ إعداد الطالب: صياد الصادق إشراف األستاذ الدكتور: 

طاشور عبد احلفيظ.
تقرير حول احلماية القانونية للمستهلك "فلسطني" - إعداد : خالد حممد  	 -

السباتني.
عبد  القادر  عبد  د.  املعاصرة:  االحتيال  جرائم  ملواجهة  العربية  التشريعات  	 -
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احلافظ الشيخلي،ط1، الرياض 1426هـ/2005م، جامعة نايف العربية للعلوم 
األمنية .

املبادئ التوجيهية حلماية املستهلك: األمم املتحدة، نيويورك وجنيف 2016. 	 -
)دراسة  العوملة  ظل  يف  للمستهلك  املستدامة  احلماية  وآفاق  حتديات  	 -
االقتصاد  كلية  مساعد-  أستاذ  القضــــاة  د.أنــس   : األردن(   : ميدانيـــة 

واألعمـــال -جامعــة جدارا .
البلدية  الشؤون  وزارة   ،2014/1435 الرياض،  املستهلك:  ومحاية  توعية  	 -

والقروية.
جليل  طاهر  الفريق  واملكافحة:  والوقاية  األساليب  االحتيال/  جرائم  	 -

احلبوش، الرياض، 1422ه /2001م، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية.
يف  ماجستري  رسالة  ناصري،2004/2003،  فهيمة  املستهلك:  محاية  مجعيات  	 -

احلقوق، جامعة اجلزائر/ يوسف بن خده.
والتطبيق/  الواقع  بني   / العربية  التشريعات  بعض  يف  املستهلك  محاية  	 -
حسني  فاتن  د.   ، اهلل  عبد  الكريم  عبد  اهلل  عبد  د.  منوذًجا:  اللبناني  القانون 

حوَّى، 2014 )دراسة حبثية ملؤمتر نظمه وزراء العدل العرب(.
التجارية  اإلعالنات  من  للمستهلك  املدنية  للحماية  القانونية  اجلوانب  	-
الكاذبة أو املضللة يف القانون املصري والنظام السعودي، د.علي السيد حسني 

أبو دياب، د.وليد حممد بشر.
دليل أساليب الغش التجاري وطرق التعرف عليها، الرياض 1435ه / 2014م ،  	 -

وزارة الشؤون البلدية والقروية .
مقارنة بني األحكام األساسية حلماية املستهلك يف كل من القانون املغربي  	 -
والفرنسي: منال بولعجول، بشرى شكار، احلسيين الطيب/ رسالة ماجسيت،  
2013/2012، كلية العلوم القانونية  واالقتصادية واالجتماعية جبامعة امللك 

حممد اخلامس- أكدال.
اجلوانب القانونية حلماية املستهلك يف السعودية ـ د حممد اليوسف معهد  	-

اإلدارة العامة بالرياض 
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أوراق عمل ندوة )واقع محاية املستهلك يف السعودية ... روئ وجتارب دوليه(  	-
ـ معهد اإلدارة العامة ـ2010 ـ الرياض

دليل "مصطلحات املستهلك " عبدالعزيز اخلضريي ـ 2010 ـ الرياض. 	-
كتيب " املقاطعة ... سالح املستهلك"  عبدالعزيز اخلضريي ـ 2012 ـ الرياض. 	-

الباتل  محدان  اهلل  عبد  د  ـ  األسرة  اقتصاد  على  واملقلدة  الرديئة  السلع  أثر  	-
جامعة امللك سعود.

consumer reports.org املوقع االلكرتوني 	-
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رقم اإليداع : 1440/1792
ردمك: 978-603-02-8231-9

aziz.khudiry@gmail.com
@azizkhudiry 
www.alkhudairy.net 

المستوى التعليمي
بكالوريوس صحافه.  

إعالمي مهتم بشئون المستهلك.  
الرياضسعودي

عبد العزيز بن صالح الخضيري 

الخبرة:
مديـــرا فـــي مجـــال اإلعـــالم والتوعيـــة   
والنشـــر بهيئة المواصفات والمقاييس 

عامًا.  20
المســـتهلك  لمجلة  لتحريـــر  مديـــرا   
مجلس  لـــدول  المواصفـــات  لهيئـــة 

التعـــاون لمـــدة 19 عـــام.
وتوعية  المجتمع  لخدمة  مديرا   

المستهلك بغرفة الرياض )13( عامًا.

الدورات التدريبية وورش العمل:
الملتقيـــات  مـــن   46 فـــي  شـــارك   
داخـــل  العمـــل  وورش  المتخصصـــة 
مجـــاالت  فـــي  وخارجهـــا  المملكـــة 
الحمالت التوعويـــة والحمالت االنتخابية 

اإللقـــاء.   ومهـــارات 

صحافة وإعالم:
زاول العمـــل الصحفي لمدة 17  ســـنه   
ي صحف الريـــاض واالقتصادية واإلنباء 

. يتية لكو ا
كتـــب أكثر مـــن 500 مقال فـــي مجال   

المســـتهلك  قضايا 
قدم وشـــارك فـــي أكثر مـــن 11.000   
قضايـــا  عـــن  تلفزيونيـــه  ســـاعة 

 . لمســـتهلك ا

صدر له:
الســـعوديون   .... النبيـــل  التحـــدي   

1993م. المخـــدرات  يهزمـــون 
اإلعالميـــة  العامـــة  العالقـــات  حمـــالت   
االنتخابية  الحمـــالت  وإدارة  والتوعويـــة 

2005م.
دليل مصطلحات المســـتهلك )الطبعة   

2010م. األولى( 
دليـــل تنظيـــم حمـــالت مقاطعـــة   

2012م. المســـتهلك 
دليـــل اســـتثمار الجمعيـــات الخيريـــة   

2014م. التواصـــل  لوســـائل 
حمايـــة المســـتهلك ... الواقـــع واالفاق   

2019م.
المســـتهلك  مصطلحـــات  معجـــم   

2019م. الثانيـــة(  )الطبعـــة 

القـــى اكثر مـــن 54 محاضـــرة و ورقة   
المســـتهلك  وتوعيـــة  حمايـــة  عمـــل 

داخـــل وخـــارج المملكـــة
14 دورة تدريبيـــه فـــي مجاالت  قـــدم   
اإلعـــالم  وســـائل  ومواجهـــة  اإللقـــاء 
االنتخابيـــة  والحمـــالت  والجمهـــور 
اإلعـــالم  فـــي  المســـتهلك  وتوعيـــة 

الجديـــد.
عضو مؤســـس في جمعية كّتاب الرأي   
المســـتهلك  2014م وجمعيـــة حمايـــة 

2007م.  


