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  بعض اجلوانب املمكنة حلماية املستهلكني

ان، تكون التشريعات املتعلقة حبماية املـستهلكني مـستقلة عـن           يف عدد من البلد   "  
  ."التشريعات املتعلقة باملمارسات التجارية التقييدية

  التعليقات على الفصل الثامن، والنهج البديلة يف التشريعات القائمة    

  مقدمة    
. كل من سياسات محاية املستهلكني وسياسات املنافسة يعزز رفـاه املـستهلكني             -١
المها يتناول هذا اهلدف من منظور خمتلف، وكثرياً ما يتداعم اجلانبـان وإن كـان مثـة                 وك

  .اختالفات هامة يف كيفية التنفيذ لدى هذين النوعني من السياسات
وقبل حبث العالقة القائمة بني قوانني وسياسات محايـة املـستهلكني والقـوانني               -٢

 الفصل الثامن من القانون النموذجي بشأن املنافسة،    والسياسات املتعلقة باملنافسة، اليت يتناوهلا    
  .يبدو من املفيد تقدمي بعض املعلومات األساسية عن محاية املستهلكني

  التشريعات األساس املنطقي للتشريعات املتعلقة حبماية املستهلكني وحمتويات هذه    

 العالقـة بـني     تقوم التشريعات املتعلقة حبماية املستهلكني على استنتاج مفـاده أن           -٣
ركات اليت يتعاملون معها غالباً ما تكون غري متكافئة من حيـث الوضـع              شاملستهلكني وال 

ولذلك فإن قانون محاية املـستهلكني      . االقتصادي واملستوى التعليمي والقدرة على املساومة     
 احليلولة دون وقوع خسائر على مستوى رفاه املستهلكني بسبب هـذا          النموذجي يسعى إىل    

واحلقيقـة  . بني البلدان املختلفة  اً  كبرياً  وتتباين سبل حتقيق هذا اهلدف تباين     . قف األضعف املو
مـن قـوانني    اً  أن باإلمكان القول إن التشريعات املتعلقة حبماية املستهلكني هي أكثر تنوع          

، اليت تقدم بعـض     )٢(ووفقاً ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك      .  بكثري املنافسة
التوجيهات لوضع التشريعات املتعلقة حبماية املستهلكني، يوصى بأن تتناول هذه التشريعات           

  :اجلوانب التالية
  محاية املستهلكني من األخطار اليت هتدد صحتهم وسالمتهم؛  )أ"(  
  تعزيز ومحاية املصاحل االقتصادية للمستهلكني؛  )ب(  
وافية اليت متكنـهم مـن      توفري سبل حصول املستهلكني على املعلومات ال        )ج(  

  االختيار عن اطالع وفقاً لرغبات واحتياجات كل منهم؛
__________ 

، متاحة علـى العنـوان      )١٩٩٩عام  بصيغتها املوسعة يف    (مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك        )٢(
 .http://www.un.org/esa/sustdev/publications/consumption_ar.pdf: التايل
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تثقيف املستهلكني، مبا يف ذلك تثقيفهم بشأن اآلثار البيئيـة واالجتماعيـة       )د(  
  واالقتصادية املترتبة على اختياراهتم؛

  وجود وسائل فعالة لتعويض املستهلكني؛  )ه(  
للمستهلكني وغري ذلك من التنظيمات     حرية تشكيل مجاعات أو منظمات        )و(  

ذات الصلة، وإتاحة الفرصة هلذه املنظمات لكي تعرب عن آرائها يف عمليات اختاذ القـرارات               
  املستهلكني؛ اليت متس
  .."تشجيع أمناط االستهالك املستدامة  )ز(  

ونقدم فيما يلي بعض األمثلة على سبل ترمجة هذه اجلوانب املختلفة إىل تـشريعات                -٤
  .ماية املستهلكنيحل

  أنظمة سالمة املنتجات    
ما تزال سالمة املنتجات تشكل إحدى املسائل الرئيسية يف التشريعات املتعلقة حبماية              -٥

وقد نشأت أنظمة سالمة املنتجات انطالقاً من تزايد توقعات املستهلكني بشأن           . املستهلكني
توقعات بازدياد استخدام اإلنترنت آليةً     وقد تتعزز هذه ال   . نوعية وسالمة املنتجات املوفرة هلم    

وهلذا السبب، من املهم للغاية أن      . للبحث السريع واليسري بشأن سالمة املنتجات ومكوناهتا      
وعـادة  . تكون للمستهلكني الثقة يف احلماية اليت يتيحها نظامهم الوطين لسالمة املنتجـات           

و الدولية وبسجالت السالمة لضمان أن      ُتستكمل أنظمة السالمة الوطنية باملعايري الوطنية أ       ما
تكون املنتجات مأمونة الستعماهلا يف الغرض الذي ُصنعت من أجله أو يف غرض آخر ُيتوقع               

 توسيع سلطات سـالمة     ويف بعض البلدان مثل أستراليا، جرى مؤخراً      . عادة استخدامها فيه  
وميكن اإلشـارة إىل    . نتجات احلاالت املعقولة لتوقع إساءة استعمال امل      املنتجات لتشمل أيضاً  

أستراليا كمثال على بلد لديه نظام مصمم جيداً فيما يتعلق بامتثال وإنفاذ أنظمـة سـالمة                
، أصبحت اللجنة األسترالية للمنافسة وشؤون املستهلك تتمتـع         ٢٠١٠فمنذ عام   . املنتجات

طلب اإلبالغ  بطائفة جديدة من السلطات لتعزيز سالمة املنتجات، مبا يف ذلك سلطة إنفاذ م            
 ساعة من العلم بوجود خطر      ٤٨اإللزامي الذي يفرض على املوردين تقدمي تقرير يف غضون          

وينطبق مطلب اإلبالغ هذا أيضا على . متعلق بضرر أو مرض أو وفاة ذي صلة مبنتج يوردونه
 القدرة  وتشمل سلطات سالمة املنتجات أيضاً    . موردي اخلدمات املرتبطة باملنتج االستهالكي    

، وإصدار حتذير بشأن السالمة قد      )حىت إذا مل يعد للمورد وجود     (لى إصدار أمر السحب     ع
تنبيه اجلمهور إىل املخاطر احملتملة، ومصادرة السلع غري املمتثلة أو غري املأمونة، أو فرض حظر 

وتكمل هذه السلطات الطائفة املوسعة من العقوبـات الـيت          . عليها أو عزهلا بطريقة أخرى    
  .)٣(للجنة األسترالية عند كشف عدم االمتثال للمتطلبات اإللزاميةتفرضها ا

__________ 

: لالطالع على مزيد من املعلومات عن كيفية اعتماد اإلصالحات، انظر )٣(
http://www.productsafety.gov.au/content/index.phtml/tag/ChangesInLegislation. 
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  احلماية من املعلومات الزائفة أو املضلِّلة    
 التقليدي للتشريعات املتعلقة حبمايـة املـستهلكني يف منـع           عموماً، يتجلى النطاق    -٦

 متنع املؤسسات ويف هذا الصدد، مثة كثري من التشريعات اليت. املمارسات التجارية غري العادلة
التجارية أو الرابطات التجارية من نشر معلومات زائفة أو مضللة بشأن أحـد املنتجـات،               

فقـانون محايـة املـستهلكني يف       . على بطاقة وسم املنتج أو من خالل محلة تسويقه         سواء
ال جيوز لشخص، كموّرد يف ميدان التجارة أو التبـادل        "بربادوس مثالً، يبني بشكل عام أنه       

وميضي هذا التـشريع    ". كذلك أو يرجح أن يكون      مضلل أو خادع  تجاري، إتيان تصرف    ال
، مثل االدعـاء زوراً أن      "خادعة"أو  " مضللة"يف سرد عدد من احلاالت اليت ميكن أن تعترب          

السلع تستويف معياراً معّيناً؛ أو االدعاء زوراً أن السلع تتميز خباصية أداء معينـة؛ أو تقـدمي                 
ة بشأن وجود شروط أو ضمانات أو حقوق أو سبل انتصاف فيما يتعلـق              معلومات مضلل 

  .)٤(بسلعة أو خدمة معّينة

  املعياريةالتعاقدية شروط المراقبة     

ُتستخدم يف األعمال التجارية، يف بعض القطاعات، عقود منوذجية تتضمن شروطاً              -٧
قيد حريته يف التعاقد    إلزامية تفرض بوجه خاص على املستهلك أن يقبل الشروط؛ ومن مث تت           

واعتمدت بعض البلدان أنظمة لقطاعات معينة تنص علـى امتثـال           . وممارسة حق االختيار  
وتنص واليات قضائية أخرى على إجراٍء حمـدد        . النموذجية/قطاع األعمال للعقود املعيارية   

اء لكي يتسىن دمج الشروط التعاقدية املعيارية يف عقد من عقود املستهلكني، وتسمح بـإجر             
فعلى سبيل املثال، يشترط القانون املدين األملاين،       . القاضي مراقبة معمقة للشروط ذات الصلة     

، أن ُيطلَـع    )٥(متاشياً مع توجيه صادر عن االحتاد األورويب بشأن شروط التعاقد غري العادلة           
أن املستهلك، قبل إبرام عقد من عقود املستهلكني، على دمج الشروط املعيارية يف العقـد، و              

وعالوة على ذلك، ميكن أن ينظـر       . تتاح أمامه إمكانية قراءة الشروط املعيارية ذات الصلة       
وتعترب . )٦(قاض يف الشروط التعاقدية املدرجة يف عقود املستهلكني ويلغيها إذا مل تكن عادلة            

  .هذه الرقابة املفروضة على الشروط التعاقدية تقييداً حلرية التعاقد

  ت كشف املعلوماشروط    
نظراً إىل حاجة املستهلكني إىل احلصول على ما يكفي من املعلومات ليتسىن هلم أن                -٨

خيتاروا عن علم املنتجات واخلدمات اليت يودون شراءها، ومراعاة لعدم تكافؤ العالقة بـني              
املوزعني يف االطالع على املعلومات، قد يكون من املناسـب إلـزام            /املستهلكني واملنتجني 

__________ 

 .١٣ و١٢، البابان CAP.326C، ١٩-٢٠٠٢العادلة يف بربادوس قانون املنافسة  )٤(
 بشأن الشروط غري العادلـة يف عقـود      ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٥ املؤرخ   EEC/93/13توجيه االحتاد األورويب     )٥(

 .L95/29، ١٩٩٣املستهلكني، اجلريدة الرمسية، 
 ).Bürgerliches Gesetzbuch( من القانون املدين األملاين ٣١٠ إىل ٣٠٥ من انظر األبواب )٦(
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فيمكن، مثالً، تصميم قاعدة لـضمان إتاحـة        . ملوزعني بالكشف عن املعلومات   املنتجني وا 
معلومات حمددة وهامة للمستهلكني، متكنهم من اختاذ قرارات مستنرية بقدر أكـرب بـشأن              

ومن األمثلة على شرط شائع جداً مـن شـروط          . ُيرجى شراؤه من منتجات أو خدمات      ما
فاألغذيـة، علـى وجـه      . ات على املنتجـات   الكشف عن املعلومات إلزاميةُ وضع العالم     

اخلصوص، حتتاج يف أغلب األحيان إىل أن توسم بطريقة مفصلة للغاية، حبيث تتاح معلومات              
  .هامة لصحة املستهلكني

وإذا كانت القواعد تركز على توافر املعلومات، فال بد أيضاً من استحداث قواعـد             -٩
بالذكر أن   وجدير. ومات املعقدة املتاحة له   أو نظم لكي يتسىن للمستهلك أن يستوعب املعل       

املعلومات ال تكون دوماً أمراً رئيسياً لدى تصميم القواعد، إذ أن فيض املعلومات ميكـن أن                
وبغية استكمال قاعدة من قواعـد كـشف        . يؤدي ببساطة إىل زيادة اللبس وعدم االهتمام      

تساعد املستهلكني على استيعاب    املعلومات، ميكن لواضعي القوانني أن يصمموا نظماً عملية         
  .املعلومات، وميكن استخدامها أيضاً لتقدمي مؤشرات وأدوات للمستهلكني

فسجل االحتاد األورويب للقياسات املتعلقة باملستهلكني، مثالً، هو نظـام يتقـصى              -١٠
وُيَعد تقرير سنوي عن هذا السجل، يتيح معلومات        . األسواق ويرصدها من منظور املستهلك    

األسعار والشكاوى والسالمة والرضا وتغيري املـوردين يف أسـواق البيـع بالتجزئـة              عن  
وُتصنَّف البيانات عن املستهلكني ومواقفهم إزاء التجارة العابرة للحدود مـن           . للمستهلكني

أجل تتبع التقدم احملرز يف تكامل أسواق البيع بالتجزئة؛ كما تصنف البيانات عـن اإلنفـاذ                
ة الشكاوى، هبدف وضع الشروط املتعلقة باملستهلكني علـى صـعيد           وجرب الضرر ومعاجل  

وُتجمـع البيانـات باسـتخدام دراسـات        . االحتاد األورويب وعلى صعيد الدول األعضاء     
ويتـوخى أن تـساعد     . استقصائية ُتجرى على نطاق االحتاد، مث ُتعالَج تلك البيانات وحتلل         

التشريعات القائمة ويف وضع مدونات سلوك      البيانات املستمدة من سجل القياسات يف إنفاذ        
موجهة لقطاع األعمال التجارية، كما ُتستخدم تلك البيانات لـتمكني املـستهلكني مـن              
احلصول على معلومات واضحة وميكنهم االستفادة منها يف انتقاء اخليارات املناسبة وتفادي            

  .)٧(االحتيال وممارسة حقوقهم

   اإللزاميةمدونات السلوك أو قواعد السلوك    
إضافة إىل فرض قواعد سلوك معّينة، يبدو أن هناك ميالً متزايداً حنو تشجيع قطـاع               -١١

  .األعمال على التنظيم الذايت، رهناً مبوافقة الوكالة املعنية حبماية املستهلكني

__________ 

سـات  سـجل القيا  : رصد النتائج املتعلقة باملستهلكني يف السوق املشتركة      "بالغ من املفوضية األوروبية،      )٧(
 (Monitoring consumer outcomes in the single market: the Consumer"املتعلقة بأسواق املـستهلكني 

Markets Scoreboard( ،٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٩ ،COM(2008) 31 final. 
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فنظام قبول مدونات سلوك املستهلكني التابع ملكتب التجارة املنـصفة يف اململكـة               -١٢
لى سبيل املثال، هو إطار ملنح املوافقة يف هذا الـصدد جملموعـات مؤسـسات               املتحدة، ع 
 اليت تتطوع باتباع مدونة سلوك تعـزز مـصاحل          - من خالل رابطتها التجارية      - األعمال

وتعمل الرابطـات   . املستهلكني أو حتميها، وتستويف املعايري اليت حيددها املكتب لضبط النظام         
ة قواعد للتنظيم الذايت هتدف إىل معاجلة شواغل املستهلك احملددة،          التجارية، بالفعل، على صياغ   

من قبيل احلاجة إىل كشف املعلومات قبل إبرام العقد، والتحلي بالصدق يف إعالنات املنتجات              
احلصول  وُتعرض مدونة السلوك على املكتب، ولضمان     . وومسها، ووضع شروط تعاقدية عادلة    

ستيفاء معايري رئيسية معينة؛ فعلى سبيل املثال، جيب أن تشمل          موافقته، ال بد من ا    " ختم"على  
العضوية أغلبية شركات القطاع؛ وجيب إلزام مجيع األعضاء باحترام املدونة واالمتثـال هلـا؛              
وينبغي أن تتاح للجهات الراعية للمدونة فرص الوصول إىل ما يكفي من متويل وموارد لتحقيق               

املنظمـات الـيت متثـل        مبقدورهم أن يربهنوا علـى أن      أهداف املدونة، كما جيب أن يكون     
  .)٨(املدونة املستهلكني، وكذلك هيئات اإلنفاذ، قد استشريت طوال عملية إعداد

 على التنظيم   املتعلق باهلدايا والدعاية يف جمال التعاقد     قانون  أيضاً ال ويف اليابان، ينص      - ١٣
بطة جتارية، لدى احلصول على تـرخيص       جيوز ملقاول أو را   " أنه   ١١وجاء يف مادته    . الذايت
ائل ذات  ، فيما يتعلق باملس    بأمر جملس الوزراء    عمالً  ورئيس الوزراء  جلنة التجارة املنصفة   من

اتفاق أو قاعدة، هبدف منع إغـراء       ، إبرام أو حتديد     الدعاية يف جمال التعاقد    الصلة باهلدايا أو  
ادلة واالختيار املستقل واملعقول مـن      املستهلكني بصورة غري مشروعة، وضمان املنافسة الع      

  ".)٩(إدخال تغيريات على ذلكوينطبق األمر ذاته يف حالة السعي إىل . عامة املستهلكني

  التشريعات املتعلقة باملنافسة ومحاية املستهلكنيأعمال     
كما ذُكر آنفاً، يعمل كل من التشريعات املتعلقة باملنافـسة وتـشريعات محايـة                -١٤

فقانون املنافسة  . على تعزيز رفاه املستهلكني، وإن كانت تفعل ذلك بطرق خمتلفة         املستهلكني  
النِّدية، والسلوك املستقل، واحلوافز على إعداد عروض أفضل للسلع         (يعزز السلوك التنافسي    

البدائل يف جمال اخلدمات والسلع املتاحـة       /الذي يؤدي إىل جمموعة من اخليارات     ) واخلدمات
البدائل املتاحة  /ا يعزز قانون محاية املستهلكني فرص وصوهلم إىل اخليارات        للمستهلكني، بينم 

أما تشريعات املنافسة فينبغي هلا أن تفيد       . وحرية انتقائهم منها حسب أفضلياهتم ومصاحلهم     
املستهلكني، لكنها كثرياً ما ال تكون مباشرة يف هذا الصدد؛ فتستخدم جمموعة من القواعد،              

وبدال من ذلك، تـستخدم تـشريعات       . حقيق مزايا للسوق بأكملها   بشكل عام وموحد، لت   
محاية املستهلكني قواعد حمددة اهلدف، ُتتناول يف قطاعات معّينة أحياناً، من أجل توفري قدر              

وأخرياً، لئن كان قانون املنافسة يتنـاول يف العـادة     . أكرب من اإلمكانات واملزايا للمستهلك    
__________ 

)٨( Office of Fair Trading “Consumer Codes Approval Scheme. Core Criteria and Guidance”, OFT 

390, March 2008. 
 .٩٦٢  لعام١٣٤قانون مكافحة اهلدايا غري املربرة والدعاية املضللة يف جمال التعاقد، القانون رقم  )٩(
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 عملية املنافسة داخل السوق، فإن قانون محاية املستهلكني         حاالت حمددة ذات تأثري كبري يف     
يتناول اآلثار املترتبة يف كل من األفراد ومجاعة املستهلكني، لكنه ال يهتم بعمليـة املنافـسة                

  .السائدة يف السوق
وُتوجَّه قواعد قانون املنافسة توجيهاً مباشراً حنو السوق، وهي مصممة مـن أجـل          -١٥

س الشركات يف السوق، بغية تعزيز املنافسة بينها ومن مث إتاحة مزيد مـن              تنظيم طريقة تناف  
أما قانون محاية املستهلكني فيتضمن طائفة من القواعد أكثر تنوعـاً،          . اخليارات للمستهلكني 

ويتناول سلوك الشركات ومعايري اشتغاهلا، وقواعـد االلتـزام بـني فـرادى الـشركات               
صول إىل السلع واخلدمات، وتعزيز قدر أكرب من اجلودة         واملستهلكني، بغرض تعزيز فرص الو    

يف اخليارات املتاحة، وكفالة وصول املستهلكني إىل معلومات موثوقة وغري حمرفة تـساعدهم     
ويف حني أن مزايا قانون املنافسة تقاس عادة اقتصادياً، فإن مزايا قانون محاية             . على االختيار 

ؤدي أيضاً إىل قيم ال ُتقاس من منظور اقتصادي، من          املستهلكني قد تكون اقتصادية لكنها ت     
  .ولذلك ختتلف أحياناً مواضيع القواعد. قبيل سالمة املستهلكني وصحتهم

وفيما خيص انطباق القانون عموماً، يتسم انطباق قوانني املنافسة مبحدوديتـه مـن               -١٦
كن إعماهلا إلحداث تغيري    حيث أن قواعد املنافسة املتعلقة بالسلوك االستبعادي والتواطؤ ال مي         

فالقواعد تطبق عموماً تطبيقاً موحداً علـى نطـاق   . يف قطاع حمدد أو يف هيكل سوق معّينة    
أما قوانني محاية املستهلكني، فيمكن استخدامها لفرض قواعد سـلوك          . القطاعات بأكملها 

كنـة،  على الشركات يف قطاع بعينه لتتاح للمستهلكني معلومات أفضل عن اخليـارات املم         
.  والتعويضات يف حال وجود شروط تعاقدية مـضللة        وفرص احلصول على سلع أكثر أماناً،     

وإضافة إىل ذلك، فقانون املنافسة يهدف إىل محاية حقوق املستهلكني على مستوى الصفقة             
الواحدة، إذ يضمن محاية احلقوق من جمموعة من االنتهاكات؛ يف حني أن قانون املنافـسة               

ستهلكني ال علـى مـستوى      ينطبق على مستوى السوق، وتتحقق مقاصده بتعزيز مصاحل امل        
  .الصفقات وإمنا على صعيد العملية التنافسية يف السوق ذات الصلة

وفيما يتعلق بتصميم سبل االنتصاف، من املهم اإلشارة إىل أن سبل االنتصاف اليت               -١٧
يتيحها قانون محاية املستهلكني قد تكون حمددة اهلدف بقدر أكرب للغاية مما هو حال سـبل                

 يتيحها قانون املنافسة؛ فالفئة األوىل، مثلها يف ذلك مثل القواعد املنـصوص             االنتصاف اليت 
وميكن بذلك استخدام جمموعة    . عليها، ميكن أن تتجاوز فرض غرامات أو حظر سلوك معني         

فالتعويض من خالل جرب الضرر هو أحد اخليارات؛ شأنه         . أكرب من األدوات يف هذا الصدد     
خالل الغرامات، والعقاب بواسطة السجن، وتعليق رخـص        يف ذلك شأن املنع والردع من       

 كـان قـانون محايـة        بالتعويض على وجه التحديد، فلمـا      وفيما يتعلق . مزاولة األعمال 
املستهلكني يقوم عادة على مبدأي العدل والتوازن يف احلقوق، سيكون التعويض أحد أكثـر              

ح بتطور سبل االنتصاف على     فالتعويض، مثالً، يسم  . األدوات فعالية ضمن سبل االنتصاف    
ُيفسح اجملال ألن تكون وقائع القضية على وجه التحديد هي اليت تفرض             حنو أقل مجوداً، مما   
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وكدليل عام لتـصميم سـبل االنتـصاف،        . نتيجة منصفة للشركة واملستهلك على السواء     
طار قـانون   اإلشارة إىل أن هناك عنصراً رئيسياً يف حتديد اختيار سبيل االنتصاف يف إ             جتدر

محاية املستهلكني مفاده فيما يبدو أن حجم العقوبة جيب أن يكون رادعاً للسلوك االنتهازي              
  .)١٠(القائم على انتهاك القواعد

على . بيد أنه قد تكون لتدابري اإلنصاف املتخذة يف جمال آثار مترتبة يف اجملال اآلخر               -١٨
ملستهلكني وضع معايري حلمايـة مـصاحل       سبيل املثال، عادة ما تشمل التشريعات املتعلقة با       

ومع ذلك، إذا كانت املعايري مفرطة يف الصرامة، فقد تـستبعد مـن املنافـسة               . املستهلكني
  .منتجات مأمونة لكن ذات جودة أقل

وإذ ينبغي التسليم بتباين طرائق إعمال قانوين محاية املستهلكني واملنافـسة، جيـدر               -١٩
باملنافسة ترتبط ارتباطاً وثيقـاً حبمايـة مـصاحل املـستهلكني           التذكري بأن املسائل املتعلقة     

  : بتآزر سياسات هذين اجملالنيوقد اعترفت كندا مثالً. االقتصادية
فاإلشارة إىل املستهلكني يف نص غرض قانون املنافسة تعكس تقدير الربملان           "  

ل سـلطة  أن قيام سوق تعمل بطريقة سليمة ال يتطلب إنفاذ القوانني ضد سوء استعما    
السوق فحسب، وإمنا يتطلب أيضاً اعتماد الشفافية يف املعلومات املقدمة للمستهلكني           

ولذلك فإن الـسياسة    . من أجل تعزيز إمكانية اختاذ قرارات مستنرية يف جمال الشراء         
  .)١١([...]"املتعلقة باملستهلكني والسياسة املتعلقة باملنافسة تعزز إحدامها األخرى 

  )١٢(اية املستهلكني وقانون املنافسةالتفاعل بني مح    
ومبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة ال تعـرف        . خيتلف نطاق قوانني محاية املستهلكني      -٢٠

 األشخاص الطبيعيني يف بيئة أسرهم      وبينما تشمل قوانني محاية املستهلكني عموماً     . "املستهلك"
ـ     املعيشية، ميتد نطاق بعض القوانني ليشمل األشخاص الطبيعيني        الكني  يف أدوارهم بصفتهم امل

وُيقال إن دواعي القلق املتعلقة بالصحة، والسالمة، واملصاحل        . )١٣(الوحيدين أو مزارعي الكفاف   
االقتصادية، وعدم جتانس املعلومات، ومظاهر التحيز املعريف، وسبل الوصـول إىل اإلنـصاف             

  .املعيشيةشبيهة يف هذه السياقات بدواعي القلق املوجودة يف سياق األسر 
__________ 

)١٠( Cseres K (2009). Competition and consumer policies: Starting points for better convergence. 

Amsterdam Centre for Law and Economics working paper no. 2009-06. 1 April .  متـاح علـى :
http://ssrn.com/abstract=1379322. 

بني  التفاعل). ٢٠٠٨(ظمته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي        املنتدى العاملي املعين باملنافسة الذي ن      ) ١١(
 .يونيه/حزيران ٥. DAF/COMP/GF(2008)10. السياسات املتعلقة باملنافسة والسياسات املتعلقة باملستهلكني

علومـات   مـذكرة م   "محاية املستهلكني وسياسة املنافسة   ") ٢٠١٢(إللقاء نظرة شاملة، انظر، أمانة األونكتاد        ) ١٢(
 .٢٠١٢يوليه / متوز١٣ و١٢أساسية الجتماع اخلرباء األول املخصص حلماية االستهالك، املقرر عقده يومي 

على محاية مشتريات السلع واخلـدمات      ) د)(١(٢ حلماية املستهلكني يف اهلند يف الباب        ١٩٨٦ينص قانون    )١٣(
ة أخرى مثل الصني والفلبني     وتوجد أمثل . هبدف كسب الرزق كما هبدف االستهالك الشخصي أو األسري        

 ."ُنهج إنصاف املستهلكني"، )٢٠١٠(يف خمطوط أمانة األونكتاد 
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فكال اجملالني من السياسات يستخدم دراسات      : وتتداخل األدوات السياساتية جزئياً     -٢١
والواقع أن سـلطات منـها      . األسواق، ومحالت الدعوة، واملبادئ التوجيهية وإنفاذ القانون      

االسـتطالعات  /مكتب التجارة املنصفة يف اململكة املتحدة اكتشفت أن دراسات األسـواق          
ويبدو أن حتقيقـات    . مفيدة للغاية بوصفها أداة مزدوجة حلماية املنافسة واملستهلك       القطاعية  

وقد اعترف بذلك عدد من السلطات،      .  للموارد استهالكاًاملستهلكني أكثر عددا لكنها أقل      
حيث رأت يف ذلك فرصة لتطوير مهارات الفريق بشكل كامل من خالل القضايا األكثـر               

وتعد سـلطات   .  يف جمال املنافسة   هلكني، مث ُتطبق التجربة الحقاً    شيوعا يف جمال محاية املست    
 ملنظمات محاية املستهلكني من أجل تقدمي املعلومات وإسداء         محاية املستهلكني شريكة أيضاً   

  . وإنصافهم)١٤(املشورة إىل املستهلكني
وقد ُتسند مسؤولية سياسات املنافسة ومحاية املستهلكني إىل وكالـة مـستقلة أو               -٢٢

على سبيل املثال، قد تكون هيئة      . مشتركة؛ وقد تكون الوكالة عامة أو خمتصة بقطاع معني        
 عن سياسات املنافسة ومحاية املستهلكني يف ذلـك         منظمة لقطاع االتصاالت مسؤولة أيضاً    

 أسـند إىل اهليئـات املنظمـة     ويف العديد من البلدان أيضاً    . القطاع كما هو احلال يف زامبيا     
وقد تتعـاون الوكـاالت     .  الدور الرئيسي يف محاية املستهلكني يف هذا القطاع        للقطاع املايل 

وعندما ترد شكوى، قد يكون من غـري        . كلها عرب تبادل أو إحالة الشكاوى أو املعلومات       
الواضح ما إذا كان من األفضل تناول املسألة من إطار املنافسة أم محاية املستهلك، مما يـثري                 

إضافة إىل ذلك، قد ال ُتبلغ منظمات محاية املستهلكني عـن           . نسيقحتديات على مستوى الت   
ومـن شـأن إحالـة      . مشاكل املستهلكني فحسب بل قد تبلغ عن مشاكل املنافسة أيضاً         

الشكاوى وتبادل نتائج التحقيقات، حسب االقتضاء، بني الوكاالت املـسؤولة أن يـسهل             
عاون املؤسسي بني السلطات السياساتية     وقد يؤدي ازدياد الت   . تطبيق أنسب األطر السياساتية   

  .املعنية باملنافسة وباملستهلكني إىل تنسيق أفضل للتحقيقات وإجراءات اإلنصاف
ونظراً إىل األهداف املشتركة بني سياسات وقوانني محاية املـستهلكني وسياسـات       -٢٣

اؤل عـن كيفيـة   وقوانني املنافسة، ومراعاة لالختالف الكبري يف طرائق إعماهلما، ميكن التس  
  .تصميم عالقة التفاعل بينهما، سواء على مستوى التشريع أو اإلنفاذ

  على مستوى التشريع    
يورد الفصل الثامن من القانون النموذجي بشأن املنافسة أن التـشريعات املتعلقـة               -٢٤

 فيبدو .حبماية املستهلكني تكون، يف عدد من البلدان، مستقلة عن التشريعات املتعلقة باملنافسة
أن االجتاه السائد حالياً يف البلدان اليت تعتمد مثل هذه التشريعات هو سن قانونني منفصلني،               

ففي النظم احلديثة يف جمال املنافـسة،       . أحدمها بشأن املنافسة واآلخر بشأن محاية املستهلكني      
__________ 

فقد حيتاج  : من املسائل املهمة مالءمة وسائط اإلعالم املستخدمة يف تثقيف املستهلكني داخل فئة مستهدفة             )١٤(
ا حيتاجه شباب احلضر املُلـم      السكان كبار السن، أو األميون أو املنتمون إىل أقلية لغوية إىل ُنهج خمتلفة عم             

 .باإلنترنت
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اجلماعي يف  على سبيل املثال، كالنظم القائمة يف بربادوس وجامايكا ومنغوليا، وعلى الصعيد            
. اجلماعة الكاريبية، ُيتناول قانون املنافسة وقانون محاية املستهلكني يف إطار تشريعني مستقلني     

أمـا يف  . وينطبق األمر ذاته على الربازيل، وسويسرا، وشيلي، واملغرب، من بني بلدان أخرى  
 اإلقليمي للجماعة   بعض البلدان واملناطق، مثل أستراليا وبولندا وفرنسا وهنغاريا، ويف القانون         

وهذه هـي احلـال     . الكاريبية، فإن قانون املنافسة يتضمن فصالً مكرساً حلماية املستهلكني        
أيضاً، مثالً، يف ليتوانيا ويف مجهورية فرتويال البوليفارية، حيث يشتمل قانون املنافسة علـى              

ملنافسة أحكامـاً   ويف كندا، يتضمن قانون ا    ". املمارسات التجارية غري العادلة   "أنظمة بشأن   
وهذه األحكام مصممة لضمان    . تتطرق إىل اإلعالنات املضللة واملمارسات التسويقية اخلادعة      

تزويد املستهلكني مبعلومات أساسية وموحدة ودقيقة عن منتجات استهالكية معينة، ومنـع            
  .الدعاية اخلادعة واملزيفة

  على مستوى اإلنفاذ    
 وهو صـوغ قـانونني      -النموذجي بشأن املنافسة    إن النهج الذي جيسده القانون        -٢٥

 ال مينع من اتباع هنج منسق إزاء وضع السياسة، ورغم أن التشريعات املتعلقـة               -منفصلني  
حبماية املستهلكني قد توضع مبعزل عن التشريعات املتعلقة باملنافسة، مـن املمكـن إنفـاذ               

وملـا كانـت   . ألخرى وتعززهاالقانونني بطريقة منسقة، مما يسمح لكل سياسة بأن تكمل ا  
هناك أيضاً صالت بني املتنني القانونني، فإن مسؤولية إدارهتما تقع يف كثري من األحيان على               

واجلزائر وهذه هي احلال مثالً يف االحتاد الروسي وأستراليا وبنما وبولندا وبريو            . هيئة واحدة 
 املتحدة، ومنغوليا، ونيوزيلندا     وفرنسا وفنلندا وكوستاريكا وكولومبيا واململكة     وسري النكا 

  .)١٥(والواليات املتحدة، وإىل حد ما على األقل يف إيطاليا وهنغاريا
ويف واليات قضائية أخرى، ُتكلَّف هيئتان خمتلفتان بإدارة قانوين املنافـسة ومحايـة         -٢٦

، ، وشـيلي  افتشريع محاية املستهلكني واهليئة املعنية حبماية املستهلكني يف إستوني        . املستهلكني
ويف حالـة إسـتونيا،   . على سبيل املثال، مستقالن عن تشريع املنافسة واهليئة املعنية باملنافـسة      

يتضمن قانون املنافسة أيضاً يتضمن أحكاماً بشأن املمارسات التجارية غري العادلة، حتدد حمكمة             
عن ذلك من   وتأخذ بلدان أخرى بفصل جزئي للمهام، مع ما يترتب          . مدنية حاالت انتهاكها  

واحلال كذلك يف زامبيا، حيث ينـدرج التـشريع         . آثار على مستوى التنسيق بني املؤسسات     
غري أن ذلك التشريع ال يتطـرق  .  من قانون املنافسة١٢املتعلق حبماية املستهلكني ضمن الباب     

اء إىل مسائل حمددة ترتبط برفاه املستهلكني، مثل الصحة العامة واملعـايري واملبيعـات والـشر              
__________ 

، ٢٠٠٨بغية محاية مصاحل املستهلكني وتعزيز املمارسات العادلة يف السوق، نفذ الربملان اهلنغاري، يف عـام               )١٥(
 املتعلق باملمارسات التجارية غري العادلة، والذي أدرج يف القانون اهلنغـاري مبوجـب          ٢٠٠٥/٢٩التوجيه  

 بشأن حظر املمارسات التجارية غري العادلة بني املنـشآت التجاريـة            ٢٠٠٨  الصادر عام  ٤٧القانون رقم   
هيئـة  : ووفقاً ألحكام القانون، مثة ثالث هيئات خمتلفة مسؤولة عن محاية املستهلكني هـي            . واملستهلكني
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ولذلك، فلدى االضطالع حبماية املستهلكني، تعمل اللجنة املعنية باملنافسة يف إطـار        . التأجريي
  .تعاون وثيق مع هيئات أخرى مثل السلطات احمللية ومكتب املعايري ودوائر الصحة العامة

 ويبدو أن االجتاه السائد يف تصميم اهليكل املؤسسي هو ضم الوكالة املعنية حبمايـة               -٢٧
ويظهر، بالفعل، أن هناك عدداً أكرب للغاية من البلدان         . )١٦(ني إىل اهليئة املعنية باملنافسة    ستهلكامل

  رغـم  - اليت جتمع هيئاهتا املعنية باملنافسة ووكاالهتا املعنية حبماية املستهلكني يف مقر واحـد            
يـدة  إدارة مستقلة لكل وكالة يف معظم احلـاالت، كأسـتراليا وبـابوا غينيـا اجلد       إنشاء

 والواليـات   وبولندا وجامايكا ومجهورية كوريا وفرنسا وكندا ومالطة ومنغوليا        وبربادوس
ومن شأن تصميم هيئة معنية باملنافسة تكون مزدوجـة         . ، على سبيل املثال ال احلصر     املتحدة

 أن يقيم عالقات تـآزر يف حـال   - إلنفاذ قانون املنافسة ومحاية املستهلكني   -االختصاص  
فتمتع وكالة، مثالً، بازدواجية االختصاص، يؤدي إىل االسـتفادة مـن         .  فعلي وجود تنسيق 

تشغيلية، وأفرقة متنوعة مـن التخصـصات، وكفـاءة يف          وجود إدارة مركزية، وكفاءات     
ومثة بالطبع مساوئ أيضاً يف اتباع هذا النهج، ألن من الـصعب            . استخدام اخلربات املتاحة  

 القانونيني، التنسيق بني اإلجراءات املتعلقة بقانون ينطبق على أحياناً، رغم تشابه هذين اجملالني
صعيد املستهلك مبفرده واإلجراءات املتعلقة بقانون ينطبق على مستوى السوق؛ كما أن من             

وبالرغم من  . )١٧(الصعب يف بعض األحيان التنسيق بني القانونني على مستوى احلالة الواحدة          
اص، ليس هناك ما مينع واضعي القوانني من إقامة الوكالتني          هذا االجتاه حنو ازدواجية االختص    

كما جتدر اإلشارة إىل أن باإلمكان، حىت يف احلاالت اليت تكون فيها كل             . يف أماكن منفصلة  
وكالة منفصلة عن األخرى، تنسيق أنشطتهما إما يف جماالت حمددة أو حاالت مشتركة، أو              

زية، تشمل عضويتها ممثلني من اهليئـة املعنيـة         إنشاء جلنة لإلشراف أو جلنة مرك      من خالل 
الوكالة املعنية حبماية املستهلكني، فضالً عن أفراد مـن اإلدارات احلكوميـة             ومن باملنافسة

  .)١٨(والوزارات األخرى

        

__________ 

 االجتاه، تنظر اململكة املتحدة حاليا يف دمج مكتب التجارة املنصفة وجلنة املنافسة يف هيئة واحـدة             رغم هذا  )١٦(
)  يف مكتب التجارة املنـصفة     املوجودة حالياً (معنية باملنافسة، مع نقل وحدة محاية مستهلكي قطاع السكن          

 .إىل دوائر السلطات احمللية املعنية باملعايري التجارية
بني  التفاعل). ٢٠٠٨(ملي املعين باملنافسة الذي نظمته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي            املنتدى العا  ) ١٧(

 .يونيه/حزيران ٥. DAF/COMP/GF(2008)10. السياسات املتعلقة باملنافسة والسياسات املتعلقة باملستهلكني
 . املرجع نفسه )١٨(


