
EXECUTIVE 
SUMMARY 
This report highlights significant variations in the way 
that different countries protect consumers from unsafe 
products, leading to a fragmented system globally that 
struggles to respond effectively to the product safety 
challenges of the 21st century. The findings, based on a 
Consumers International survey of 132 organisations in 
100 countries worldwide (see 1.1 ‘Our research’), reveal low 
levels of satisfaction with the current situation, with 
  

only 13% of respondents 
thinking that their 
national product safety 
legislation operates 
successfully. 

Product safety frameworks are far more developed in some 
countries than others, and all have their own difficulties. 
However, in addition to these, all are facing new challenges 
caused by recent technological advances which have 
transformed the way that consumer products are designed, 
manufactured and sold, sending product safety rocketing 
back up the consumer protection agenda. The growth of 
international supply chains and e-commerce have opened 
up a global marketplace for consumer products, creating 
unprecedented challenges for market surveillance and 
enforcement systems, which were originally set up to  
operate at a national or regional level. 

تحديات حامية املستهلك من 
املنتجات غري اآلمنة من 

منظور عاملي

الخالصة التنفيذية
يسلط هذا التقرير الضوء عىل االختالفات البارزة يف النهج الذي تحمي به مختلف البلدان 

املستهلكني من املنتجات غري اآلمنة، مام يؤدي إىل وجود نظام ُمجزأ عامليًا يناضل من 

أجل االستجابة الفعالة لتحديات سالمة املنتجات يف القرن الحادي والعرشين. وتبني 

النتائج، التي تستند إىل دراسة استقصائية أجرتها املنظمة الدولية للمستهلك يف نطاق 

231 منظمة يف 001 دولة حول العامل )انظر البند 1 من “بحثنا”(، انخفاض مستويات 

الرضا عن الوضع الحايل، 

حيث يعتقد 31٪ فقط من املشاركني أن 

ترشيعاتهم الوطنية لسالمة املنتجات تعمل 

بنجاح.

 أصبحت أُطُر سالمة املنتجات متطورًة يف بعض البلدان أكرث من غريها، إال أن جميع تلك 

البلدان تواجه صعوباتها الخاصة. ومع ذلك، فباإلضافة إىل كل هذه التحديات، تواجه 

جميعها تحديات جديدة ناتجة عن التطورات التكنولوجية الحديثة التي حولت النهج 

الذي يتم من خالله تصميم املنتجات االستهالكية وتصنيعها وبيعها عىل نحو يدفع شأن 

سالمة املنتجات دفًعا لتحتل قمة أولويات جدول أعامل حامية املستهلك. وقد أدى 

النمو يف سالسل التوريد الدولية والتجارة اإللكرتونية إىل فتح سوق عاملية للمنتجات 

االستهالكية، مام خلق تحديات غري مسبوقة بالنسبة ألنظمة مراقبة األسواق وتطبيق 

النظم املتعلقة بها التي قد أقيمت يف األساس للعمل عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي. 

كام أدت التطورات التكنولوجية إىل دخول منتجات جديدة إىل السوق، وإدخال 

تغيريات جوهرية عىل املنتجات الحالية مثل، األلعاب املتصلة باإلنرتنت واألجهزة 

املنزلية. وبالرغم من جلب هذه التطورات التكنولوجية منافع إيجابية للمستهلكني، 

فإنها أوجدت مخاطر جديدة، حيث كشفت عن نقاط ضعف يف األُطُِر الحالية لحامية 

املستهلك التي يجب معالجتها. ويحدد بحثنا تحديات وأولويات مشرتكة للتحسني يف 

ثالثة مجاالت رئيسية.

أوالً، هناك حاجة لتعزيز سالمة املنتجات قبل أن تصل إىل السوق لتقليل الرضر املحتمل 

للمستهلك. ولدى غالبية املشرتكني ترشيعات وطنية تغطي سالمة املنتجات، لكن 

هناك اتفاقًا واسع النطاق بأن هذه السالمة بحاجة إىل تعزيز وتطوير أكرث. وتكشف 

مالحظاتهم عن اختالفات كبرية يف التعريفات واملعايري والنطاق، مام يربز الحاجة إىل 

قواعد وإرشادات أكرث وضوًحا حول كيفية تطوير املنتجات اآلمنة. وإن االستخدام 

املتزايد للتوجيهات الدولية )عىل سبيل املثال، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

)DCEO(، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية لحامية املستهلك )PCGNU(، واملنظمة 

الدولية للتوحيد القيايس )OSI(( التي تحدد املامرسات الجيدة ميكن أن تشجع عىل 

املزيد من االتساق، وتساعد الحكومات والرشكات عىل مواجهة تحديات األسواق 

العاملية. وتُثاُر مخاوف بشأن “الثغرات” يف الترشيعات الحالية الخاصة بسالمة 

املنتجات، حيث ال تشمل املتطلبات اإللزامية السلع املستوردة واملستعملة، واألسواق 



غري الرسمية، ال سيام يف البلدان ذات الدخل املنخفض. ويحتاج اإلطار الترشيعي إىل 

التحديث، حسب االقتضاء، لسد هذه الفجوات وضامن حامية املستهلكني من املخاطر 

الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا الرقمية.

ثانيًا، هناك حاجة ألنظمة أكرث كفاءة لتحديد املنتجات غري اآلمنة يف السوق، والتي تشكل 

مخاطر محتملة للمستهلكني. كام أصبحت مراقبة السوق صعبة بشكل متزايد مع منو 

سالسل التوريد واألسواق العاملية. وبالرغم من أن غالبية املشاركني لديهم سلطة ملراقبة 

السوق يف بلدهم، فإن 14٪ منهم يعتقدون أن هذه السلطة ذات تأثري ضعيف. ويف 

الحاالت التي ال تستطيع فيها مراقبة السوق تغطية السوق بالكامل واقعيًا، فإن جمع 

البيانات واإلبالغ الفعالني يشكالن عنرًصا أساسيًا لتحديد املنتجات غري اآلمنة برسعة. 

ومع ذلك، فإن 82٪ من املشاركني ليست لديهم هيئة رسمية يف بلدهم ميكن اإلبالغ 

إليها عن مخاوفهم بشأن املنتجات غري اآلمنة. وحيثام توجد مثل هذه الهيئات، تفرض 

العديد من األنظمة قيوًدا مثل، وضع قيوٍد عىل أنواع املنتجات التي تتعامل معها 

أو عىل هؤالء الذين ميكنهم اإلبالغ عن املخاوف بشأن املنتجات غري اآلمنة. يف حني 

يتعني جمع املعلومات حول املنتجات الخطرة من خالل مصدر مركزي واحد يستطيع 

الجمهور الوصول إليه ويجب أن يتمكن أي شخص من اإلبالغ عن املخاوف.

ثالثًا، هناك حاجة إلجراء تحسينات عىل النهج الذي تتعامل به السلطات مع املنتجات 

املُحددة عىل أنها غري آمنة. ويجب مشاركة املعلومات حول املنتجات الخطرة عىل 

نحو محتمل مع املستهلكني والرشكات يف حينها لتقليل مخاطر رضر املستهلك وضامن 

تحديد أي من حاالت القصور برسعة والتعامل معها بشكل مناسب. وتُستخدم 

مجموعة من األساليب لنرش املعلومات حول املنتجات غري اآلمنة، لكن ُخمس املشاركني 

فقط لديهم نظام إنذار رسيع عىل اإلنرتنت يف بلدهم، والذي يعتقد الكثريون أنه أفضل 

طريقة للتنسيق وتبادل املعلومات. كام سلط املشاركون الضوء عىل الحاجة ألن يكون 

من السهل عىل املستهلكني تقديم الشكاوى وحل النزاعات حتى يتمكنوا من إيجاد 

سبيٍل مرٍض لالنتصاف يف حالة وقوع مشاكل. وإحدى كربى املشاكل التي حددها 

املشاركون هي تطبيق القانون. ففي العديد من البلدان، ال تُعد اإلجراءات التصحيحية 

إلزامية، وحتى إن كانت العقوبات ممكنة نظريًا، فنادًرا ما يتم تطبيقها عمليًا. فعىل 

سبيل املثال، يُعد إصدار أمر باستدعاء املنتجات غري اآلمنة متطلبًا إلزاميًا يف أقل من 

نصف بلدان املشاركني.

 لذا ال غرابة يف أن ثلثي املشاركني يقولون إن أوامر 

االستدعاء نادراً ما تحدث.

 كام أن هناك حاجة لوجود عواقب فعلية عىل االنتهاكات املتعلقة بترشيعات سالمة املنتج، 

بحيث يعلم أولئك الذين يخالفون القواعد أنه من املرجح أن يتم القبض عليهم.

إن الحوكمة املتينة أمٌر حاسٌم إلدارة ودعم عمليات التحسني يف جميع املراحل، وإلقاء نظرة 

إسرتاتيجية عامة عىل القضايا وتنسيق العمل. وميكن أن تساعد القيادة الفعالة يف 

معالجة مسألة عدم كفاية املوارد، ال سيام بالنسبة لسلطات مراقبة السوق وتطبيق 

القانون، األمر الذي أبرزه العديد من املشاركني عىل أنه عائق رئييس أمام نجاح أداء 

نُظُِم سالمة املنتجات. كام أن إنشاء مؤسسة مستقلة مفوضة من قبل الحكومة معنية 

بسالمة املنتج أمر مهم ملجابهة الوضع الحايل والتدخل عند الرضورة.

 ونسلط الضوء عىل رضورة تحسني التعاون والتضافر بني الحكومات ووكاالت حامية املستهلك 

عىل الصعيد الوطني والعاملي، باعتبارها أولوية رئيسية لتيسري عملية التغيري وتحقيق 

االتساق وضامن حامية املستهلكني يف السوق العاملية.

اقرأ التقرير الكامل ، الذي تم إنتاجه بدعم من LU ، عىل:

www.consumersinternational.org 


